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Wskazówki dla autorów

1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty oryginalne, niepublikowane przez 
inne wydawnictwa, o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej.  
Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe preferowane są opraco-
wania 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 (na adres e-mail: 
ktekonom@ur.edu.pl) przygotowanych zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w szablo-
nie dostępnym na stronie: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersyteturzeszow-
skiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy, 
o objętości do 25 000 znaków, wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz tytułem  
i streszczeniem w języku angielskim. Opracowania zakwalifikowane przez komitet redak-
torów tematycznych, lecz przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami formalny-
mi, będą odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie do wymagań redakcji.

3. Przypisy wyjaśniające należy zamieszczać na dole strony, natomiast odwołania 
bibliograficzne w tekście, podając w nawiasie nazwisko autora, rok wydania dzieła oraz 
przywoływane strony. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię uporządkowaną  
w kolejności alfabetycznej. Ponadto konieczne jest dostosowanie zestawienia literatury do 
wymogów systemu DOI:
 –  w wykazie literatury powinny się znaleźć tylko te pozycje, które były cytowane w tek-
ście artykułu;
 –   autorzy są zobowiązani do zweryfikowania wszystkich publikacji zawartych w biblio-
grafii,czy posiadają one numer DOI. Weryfikacji dokonuje się na stronie: http://www.
crossref.org/guestquery.

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 powsta-
nie publikacji, a także wskazanie źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji na-
ukowo-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.ur.edu.pl/nauka/czasopismauniwersyte-
tu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-awzrost-go-
spodarczy. Oświadczenie należy przesłać na adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 
Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów. Redakcja będzie 
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podejmować działania przeciwdziałające przypadkom ghostwriting (nieujawniania wkła-
du w powstanie publikacji) i guest authorship (braku lub znikomego wkładu osoby wska-
zanej jako autor), włącznie z powiadomieniem podmiotów zewnętrznych o stwierdzonej 
nierzetelności naukowej.

6. Zgłaszając tekst do redakcji, autor zgadza się na jego publikację w formie papiero-
wej oraz elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego tytułu.

7. Autorzy zgłaszający artykuły ponoszą koszty wydawnicze związane z publikacją 
tekstów. Wynika to z faktu, że „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” są cza-
sopismem samofinansującym się. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie: 
http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-prze-
zministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy.

Procedura recenzowania i proces wydawniczy
8. Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując 

ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MNiSW. Po wstępnej akceptacji tekstu przez re-
daktora naukowego wspieranego przez komitet redaktorów tematycznych artykuły prze-
kazywane są do recenzji zewnętrznej. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane 
w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna 
tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Ocena dokony-
wana jest z wykorzystaniem formularza blankietu recenzji dostępnego na stronie: http://
www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przezmini-
sterstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. Każda publikacja oceniana jest 
przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afilio-
wanej przez autora publikacji, których nazwiska są publikowane raz w roku – w ostatnim 
numerze czasopisma oraz na stronie internetowej (http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopi-
sma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spolecz-
ne-a-wzrost-gospodarczy).

9. Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. Autorzy artykułów są zo-
bowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia bra-
ku akceptacji tych uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów artykuł może być 
skierowany do publikacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recen-
zenta lub komitetu redaktorów tematycznych. W przypadku dwukrotnej negatywnej oce-
ny tekstu redakcja wyklucza możliwość publikacji artykułu.

10. W dalszych etapach procesu wydawniczego artykuły zawierające metody staty-
styczne poddawane są korekcie statystycznej. W ramach prac realizowanych przez Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego materiał poddawany jest ponadto korekcie językowo-
-stylistycznej. O ostatecznej kwalifikacji do druku decyduje redakcja.

11. Cykl wydawniczy od momentu skierowania artykułu do recenzji do ukazania się 
publikacji wynosi 4–5 miesięcy.


