
Standardy techniczne i edytorskie (styl APA) 
stosowane w magazynie „Fenomen Psychoterapii” 

 
1. Formatowanie: 

a. Format pliku: .doc lub .docx (Microsoft Word) 
b. Czcionka: Times New Roman (12 pkt.); 
c. Wyrównanie: do lewej; 
d. Akapity: początek – bez wcięcia i tabulatora, koniec – pojedynczy enter; 
e. Odstępy między wierszami: 1 pkt; 
f. Tytuł: wyśrodkowany, pogrubiony, kapitalikami 
g. Śródtytuły: wyrównany do lewej, pobrubiony, pierwsze słowo dużą literą; 
h. Cytaty: w cudzysłowie, jeśli cytowany tekst ma mniej niż 40 słów; cytaty dłuższe 

– wyłączone z tekstu głównego, w nowym akapicie, z wcięciem, bez cudzysłowu. 
2. Zasady przywoływania pracy w tekście:  

a. Jeden i dwóch autorów: podać nazwisko i datę publikacji pracy, a w przypadku 
więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku – dodać 
kolejne litery alfabetu przy dacie (np., 2001a), zasada ta obowiązuje także w 
przypadku większej ilości autorów danej pracy. Przykłady zapisu:  

• Jeden autor:   
Jak stwierdza Kowalski (2001)...  
Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2001).  

• Dwóch autorów:  
Jak sugerują Kowalski i Nowak (1999)...  
Badania wskazują, iż ... (Kowalski i Nowak, 1999). 

b. Trzech i więcej autorów: przywołanie po raz pierwszy – należy wymienić 
nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i stawiając spojnik „i” 
pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami. Przy kolejnych wskazaniach – „i in.”. 
Przykład zapisu: 

• Przywołanie po raz pierwszy:  
Jak sugerują Nowak, Kowalski i Jankiewicz (2003) ...  
Badania (Nowak, Kowalski i Jankiewicz, 2003) wskazują, iż ...  

• Kolejne przywołania: 
Badania Nowaka i współpracowników (2003) wskazują, iż ...  
Badania te (Nowak i in., 2003) ...  

c. Przywoływanie jednocześnie kilku prac: należy wymienić je alfabetycznie, 
według nazwiska pierwszego autora. Przywołania – oddzielone średnikiem i 
umieszczone w nawiasie. Lata wydania prac tego samego autora / autorów muszą 
być oddzielone przecinkiem. Przykład zapisu:  

• (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 1999) 
• (Kowalski, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Kowalski, 1999) 

d. Przywoływanie pracy za innym autorem: stosujemy w tekście, natomiast w 



literaturze cytowanej umieszczamy jedynie pracę czytaną. Przykład zapisu:  
• Jak wykazał Nowakowski (1990; za: Zieniecka, 2007) ...  
• Badania sugerują, iż ... (Nowakowski, 1990; za: Zieniecka, 2007).  

3. Spis bibliograficzny należy umieścić na końcu tekstu głównego. Zestawienie powinno 
zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście, które były przeczytane 
przez autora tekstu, nie należy umieszczać w literaturze cytowanej prac, które 
przywoływano za innym autorem. Pozycje podajemy alfabetycznie według nazwiska 
pierwszego autora. Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności 
tytułów prac. Przykłady zapisu: 

a. Opis książki 
Frankl, V. (2011). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo 
Czarna Owca 

b. Opis rozdziału lub artykułu w książce 
Foucault, M., Watanabe, M. (1999). Szaleństwo, literatura, społeczeństwo. W: M. 
Foucault, Szaleństwo i literatura. (s. XXXXX) Warszawa: ALETHEIA	

c. Opis artykułu w czasopiśmie  
Adamczyk, L. (2013). Zaburzenie osobowości typu borderline jako następstwo 
upośledzenia rozwoju zdolności do mentalizacji w kontekście relacji 
przywiązania. Psychoterapia 4 (167), 15-19 

d. Opis referatu / postera  
Ostrowski, E. (2007). Asymetria w relacjach w firmie. Referat wygłoszony na VI 
Konferencji Towarzystwa Edukacyjnego, Warszawa.  

e. Opis pracy nieopublikowanej  
Kowalska, G. (2005). Dyskurs feministyczny w mediach społecznościowych. 
Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Warszawa.  

f. Opis pracy w druku  
Tatkiewicz, R. (w druku). Wpływ izolacji na samoocenę. Czasopismo 
Psychologiczne 20 

g. Opis książki pod redakcją.  
Zajenkowska, A. (red.). (2016). Polska na Kozetce. Siła obywatelskiej 
refleksyjności. Sopot: Smak słowa 

h. Opis źródeł internetowych, np. artykuł w wersji elektronicznej:  
Stein, A. (2016). O przywiązaniu. Jak budować bezpieczną więź z dzieckiem. 
Pozyskano z: http://dziecisawazne.pl/style-przywiazania 

 


