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Wskazówki dla autorów 

1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty oryginalne, niepubliko-

wane przez inne wydawnictwa, o charakterze naukowym, poświęcone problema-

tyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia roz-

wojowe preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane: 

– o charakterze teoretycznym, 

– weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych, 

– studia przypadków i inne empiryczne badania, 

– komunikaty, recenzje, polemiki. 

2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej i w dwóch 

egzemplarzach wydruku, przygotowanych zgodnie z zaleceniami przedstawio-

nymi w szablonie dostępnym na stronie: http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/cza 

sopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierówno 

sci-spoleczne-a-wzrostgospodarczy, o objętości do 25 000 znaków, wraz ze stre-

szczeniem w języku polskim oraz tytułem i streszczeniem w języku angielskim. 

3. Przypisy wyjaśniające należy zamieszczać na dole strony, natomiast od-

wołania bibliograficzne w tekście, podając w nawiasie nazwisko autora, rok 

wydania dzieła oraz przywoływane strony. Na końcu artykułu należy umieścić 

bibliografię uporządkowaną w kolejności alfabetycznej. 

4. Autorzy tekstów proszeni są o podanie tytułu naukowego oraz afiliacji 

(nazwy uczelni lub innej jednostki) oraz danych kontaktowych (adres e-mail, 

numer telefonu, adres korespondencyjny). 

5. Autorzy proszeni są o ujawnienie kontrybucji poszczególnych osób  

w powstanie publikacji, a także wskazanie źródeł finansowania publikacji, 

wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.  

W tym celu autorzy proszeni są o przesłanie stosownej informacji o powstaniu 

publikacji i jej finansowaniu według wzoru oświadczenia dostępnego na stronie: 

http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-pun 

ktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-awzrost-gospodarczy. 

6. Zgłaszając tekst do redakcji autor zgadza się na jego publikację w formie 

papierowej oraz elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego 

tytułu.  
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Zanim zdecydujesz się na zakupy z importu 

upewnij się,  

czy krajowi producenci nie dostarczą Ci  

lepszych produktów za niższą cenę. 

 

DZIĘKI TEMU: 
 tworzysz perspektywę wzrostu Twoich wynagrodzeń; 

 chronisz siebie przed większymi podatkami; 

 eliminujesz ryzyko utraty pracy; 

 chronisz krajowe firmy przed bankructwem; 

 walczysz z deficytem w bilansie handlowym; 

 pomagasz w uwolnieniu Polski z długu publicznego. 

 

TO SIĘ NIEWĄTPLIWIE OPŁACI! 
 


