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„Rocznik Samorządowy” - zasady sporządzania przypisów

Szanowni  Państwo.  Dla  Państwa  wygody,  staraliśmy  się  uprościć  zasady  sporządzania

przypisów (dla  przykładu,  nie wymagamy podawania nazw wydawnictw).  Prosimy więc

o ich przestrzeganie. W razie potrzeby pomocą służy redaktor naczelny.

1. przykłady opisów książek:

-  Adamowicz  Z.,  Kignet  –  projekt  budowy  sieci  usług  dla  przedsiębiorców  w  ramach

organizacji  samorządu  gospodarczego,  [w:]  E-gospodarka,  E-społeczeństwo  w Europie

Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. S. Partycki, Lublin 2009.

-  M.  Jurzyk,  Partycypacja  izb  gospodarczych  w  rozwoju  szkolnictwa  zawodowego

województwa  lubelskiego  w okresie  międzywojennym,  [w:]  Bezpieczeństwo,  edukacja,

kultura  i  społeczeństwo:  księga  jubileuszowa  profesora  Jerzego  Kunikowskiego  w  65.

rocznicę urodzin, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010.

-  Źródła  normatywne  do  dziejów izb  przemysłowo-handlowych w Polsce  (1918–2008),

oprac. K. Dąbrowski, Ryki 2013.

-  Obywatelski  projekt  ustawy  o  izbach  przemysłowo-handlowych  w  Polsce,

red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.

2. przykład opisu artykułu z czasopisma:

-  W.  Chudzik,  Gospodarczo-finansowe  aspekty  działalności  samorządu  terytorialnego

w ramach inwestycji COP (1936–1939), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”

2011, vol. 71.

3. przykład opisu orzeczenia sądu:

- Uchwała SN z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. I UZP 4/11.

4. przykład opisu aktu normatywnego:

- Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,

Dz.U. Nr 35, poz. 194, z późn. zm.

5. przykład opisu strony internetowej:

- http://www.forr.org.pl [dostęp 15.09.2012].

Uprasza  się  o  stosowanie  wyrażeń:  Ibidem  oraz  id./ead.  zamiast  Tamże  oraz

tenże/taż. W przypadku ponownego powoływania:
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-  M.  Jurzyk,  Partycypacja  izb  gospodarczych  w  rozwoju  szkolnictwa  zawodowego

województwa  lubelskiego  w okresie  międzywojennym,  [w:]  Bezpieczeństwo,  edukacja,

kultura  i  społeczeństwo:  księga  jubileuszowa  profesora  Jerzego  Kunikowskiego  w  65.

rocznicę urodzin, red. J. Gmitruk, R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, s. ...

- M. Jurzyk, op. cit., s. ...

- J. Jastrzębski, Izba Rzemieślnicza w Tarnopolu – struktura organizacyjna w latach 1927–

1939,  „Limes.  Studia  i  Materiały  z  Dziejów  Europy  Środkowo-Wschodniej”  2011,

nr 3/4, s. ...

-  J.  Jastrzębski,  Ustrój  Izby Rzemieślniczej  we Lwowie  w latach 1927–1939,  „Annales

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2011, t. 10, s. ...

- J. Jastrzębski, Izba Rzemieślnicza w Tarnopolu..., s. ...

- J. Jastrzębski, Ustrój Izby Rzemieślniczej..., s. ...

== == ==

311


