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PRZYPISY HARWARDZKIE
Przykłady stosowania przypisów harwardzkich w pracach
powstających na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

W każdej pracy dyplomowej i opracowaniu, które powstaje na Wydziale Zarządzania PW należy pamiętać o stosowaniu przypisów wskazujących na źródło informacji.
Zgodnie z regulaminem dyplomowania na Wydziale Zarządzania przypisy literaturowe w pracach naukowych formatowane są zgodnie ze stylem harwardzkim

Źródło literaturowe w pełnej formie (umieszczane w bibliografii, spisach
końcowych prac)

Wersja skrócona źródła literaturowego (umieszczana w treści pracy, przy tabelach i
rysunkach)

Książka
1.

Kosieradzka, A., 2012. Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Warszawa: C.H. Beck

2.

Szołtysek, J., 2016. Logistyka miasta. Warszawa: PWE

3.

Mateos, A. i Rosenberg, J., 2011. Chmura obliczeniowa. Rozwiązania
dla biznesu. Gliwice: Wydawnictwo Helion

(Kosieradzka, 2012, s.35)
(Szołtysek, 2016, s.21)
(Mateos i Rosenberg, 2011, s.12)

Uwaga! W powyższym przykładzie znajduje się przykład przypisu dla pozycji literaturowej, która jest dziełem
dwóch autorów – w przypisie skróconym podajemy wtedy nazwiska obu autorów. Dla trzech i większej liczby autorów (przykład nr 4) w przypisie skróconym podajemy nazwisko pierwszego i dopisek „i inn.”.
4.

Banaszak, Z., Kłos, S. i Mleczko, J., 2016. Zintegrowane systemy zarządzania. Warszawa: PWE

(Banaszak i inn., 2016, s.87-89)

Rozdział w książce
5.

Leszek, K., 2016. Technologie i koncepcje tworzenia modeli 3D miast,
w: Gotlib, D. i Olszewski, R. (red.), Smart City. Informacja przestrzenna
w zarządzaniu inteligentnym miastem, Warszawa: PWN, ss. 119-130

(Leszek, 2016, s.125)

Uwaga! W przypadku książek redagowanych, czyli takich, gdzie „na okładce” znajduje się nazwisko redaktora ale
poszczególne rozdziały są pisane przez różnych autorów podajemy informację (red.). W tym przypadku odwołujemy się do konkretnych rozdziałów, nie zapominamy o ich rzeczywistych autorach.
Artykuł w czasopiśmie
6.

Zawiła-Niedźwiecki, J. i Kisilowski, M., 2016. Poszukiwanie nowego
paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego, w: Przegląd Organizacji, Nr 3, ss. 49-56

(Zawiła-Niedźwiecki i Kisilowski,
2016, s.51-53)

7.

Kisman, Z.A i Tasar, I., 2014. The Key Elements of Local Development,
w: Procedia Economics and Finance, Vol. 15, ss. 1689-1696

(Kisman i Tasar, 2014, s.1693)

Artykuł z czasopisma dostępnego przez sieć Internet
8.

Kompa, J., 2016. Nieuświadomiona rewolucja cyfrowa. Czy powinniśmy się bać internentu rzeczy?, w: Harvard Business Review Polska,
<http://www.hbrp.pl/b/nieuswiadomiona-rewolucja-cyfrowa-czypowinnismy-sie-bac-internetu-rzeczy/NlNMx88p> [dostęp 20.10.2016]

(Kompa, 2016)

Artykuły i raporty publikowane w sieci Internet, w których wskazany jest autor
9.

Panetta, K., 2017. Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging
Technologies, 2017, <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-

(Panetta, 2017)
strona 1/2

Regulamin Procesu Dyplomowania WZ PW

aktualizacja 20-12-2018

trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017>
[dostęp 08.06.2018]
10.

Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. i Ociepka, T., 2017. Polskie
Startupy.
Raport
2017,
<http://startuppoland.org/wpcontent/uploads/2017/09/SP_raport2017_single_fix.pdf>
[dostęp
01.03.2018]

(Bauchamp i inn., 2017)

Uwaga! W przykładzie 10 rzeczywista liczba autorów to 4 osoby, dlatego już w pełnej formie przypisu źródłowego
można podać zapisz w formie pierwsze nazwisko i inni czyli tu: Beauchamp, M. i inn
Artykuły i raporty publikowane w sieci Internet, w których nie ma autora (autorem jest instytucja publikująca)
11.

GUS, 2016. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 20132016, <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technikaspoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjnaprzedsiebiorstw-w-latach-2013-2015,2,14.html> [dostęp 18.07.2017]

12.

GUS, 2016a. Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w
2015 roku, <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynekpracy/opracowania/badanie-organizacji-i-rozkladu-czasu-pracy-wpolsce-w-2015-r-,12,1.html> [dostęp 18.07.2017]

(GUS, 2016, s.3)

(GUS, 2016a, s.38)

Uwaga! W przykładach 11 i 12 pokazane są dwa raporty, które zostały opublikowane przez tą samą instytucję (tu:
GUS) w jednym roku kalendarzowym. W takim przypadku dodajemy kolejne litery do daty publikacji w celu odróżnienia źródeł. Kolejna ważna sprawa. Artykułu i raporty mają podaną datę publikacji, czyli datą wiodącą będzie w
tym przypadku data publikacji raportu a nie data dostępu do pliku przez cytującego.
Źródła internetowe (blogi, video, strony WWW)
13.

14.

GPW,
2018.
Notowania
indeksu
WIG
20
w
czerwcu
2018,<https://www.gpw.pl/indeks?isin=PL9999999987>
[dostęp
03.07.2018]
MIT,
2018.
MIT
„Health
of
the
Planet”
Campaign,
<https://betterworld.mit.edu/health-of-the-planet> [dostęp 03.07.2018]

15.

O’Reilly,
T.,
2017.
WTF?
What
is
<https://www.youtube.com/watch?v=w1PjedUQObE>
16.03.2018]

the

Future?,
[dostęp

16.

EasyPark, 2017. Smart City Index, <https://easyparkgroup.com/smartcities-index> [dostęp 06.03.2018]

(GPW, 2018)

(MIT, 2018)
(O’Reilly, 2017)

(EasyPark, 2017)

Uwaga! Współcześnie coraz częściej korzystamy z dostępu do sieci Internet i źródeł w nim zawartych. Nie jest to
nic złego, pamiętajmy jednak o konieczności ich filtrowania. Źródła wykorzystywane w pracy powinny mieć autora.
Źródłem pracy nie mogą być anonimy, stąd zasadne duże zastrzeżenia do powoływania się w pracach dyplomowych na takie źródła jak np. Wikipedia, gdzie autorstwo treści jest sprawą dyskusyjną.
Akty prawne
17.

18.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2009 nr
1, poz. 3.
Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10
marca 2010 r. (wersja ujednolicona) w sprawie koordynacji niektórych
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1

(Dz.U. 2009 nr 1, poz.3)

(Dyrektywa 2010/13/UE, art. 1)
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