
Wskazówki dla Autorów

1. Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekono-
miczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt 
rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy in-
terdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery go-
spodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, 
polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).

2. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty oryginalne, niepublikowane przez inne 
wydawnictwa, o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej wpisujące 
się w zakres czasopisma:
– o charakterze teoretycznym, 
– weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych, 
– studia przypadków i inne empiryczne badania,
– komunikaty, recenzje, polemiki.

3. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (na adres e-mail: kte-
konom@ur.edu.pl) przygotowanych zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w szablonie 
dostępnym na stronie: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-
-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospo darczy, o objętości 
do 25 000 znaków, wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz tytułem i streszczeniem w ję-
zyku angielskim. Opracowania zakwalifikowane przez komitet redaktorów tematycznych, lecz 
przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami formalnymi, będą odsyłane do autorów 
z prośbą o dostosowanie do wymagań redakcji.

4. Przypisy wyjaśniające należy zamieszczać na dole strony, natomiast odwołania biblio-
graficzne w tekście w układzie zgodnym ze stylem APA, podając w nawiasie nazwisko autora, 
rok wydania dzieła oraz przywoływane strony. Na końcu artykułu należy umieścić bibliogra-
fię przygotowaną w stylu APA uporządkowaną w kolejności alfabetycznej. Ze względu na 
wdrożenie identyfikacji numerem DOI Autorzy proszeni są o zweryfikowanie przytaczanej 
bibliografii w bazie CrossRef http://www.crossref.org/guestquery i umieszczenie w wykazie 
bibliograficznym numerów DOI cytowanych pozycji literaturowych. 

5. Autorzy tekstów proszeni są o podanie tytułu naukowego oraz afiliacji (nazwy uczelni 
lub innej jednostki), danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu, adres koresponden-
cyjny) oraz numeru ORCID.

6. W celu zapewnienia wysokich standardów etycznych postępowania w procesie wy-
dawniczym redakcja kieruje się procedurami opracowanymi przez Committee on Publication 
Ethics (COPE).

7. Autorzy proszeni są o ujawnienie kontrybucji poszczególnych osób w powstanie publika-
cji, a także wskazanie źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, 
stowarzyszeń i innych podmiotów. W tym celu autorzy proszeni są o przesłanie stosownej in-
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formacji o powstaniu publikacji i jej finansowaniu według wzoru oświadczenia dostępnego na 
stronie: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-prze-
z-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. Oświadczenie należy przesłać 
na adres: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 
Rzeszów. Redakcja będzie podejmować działania przeciwdziałające przypadkom ghostwriting 
(nieujawniania wkładu w powstanie publikacji) i guest authorship (braku lub znikomego wkładu 
osoby wskazanej jako autor), włącznie z powiadomieniem podmiotów zewnętrznych o stwier-
dzonej nierzetelności naukowej.

8. Zgłaszając tekst do redakcji, autor zgadza się na jego publikację w formie papierowej 
oraz elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego tytułu. Zgłaszając artykuł 
Autor udziela Wydawcy czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” zgody 
na rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Cre-
ative Commons (CC BY-SA).

9. Autorzy zgłaszający artykuły ponoszą koszty wydawnicze związane z publikacją tek-
stów. Wynika to z faktu, że „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” są czasopismem 
samofinansującym się. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie:

http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-
-przez- ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy.

Procedura recenzowania i proces wydawniczy
10. Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów. Po wstępnej 

akceptacji tekstu przez redaktora naukowego wspieranego przez komitet redaktorów tema-
tycznych artykuły przekazywane 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 do-
konywana jest z wykorzystaniem formularza blankietu recenzji dostępnego na stronie: http://
www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-minister-
stwo/ nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. Każda publikacja oceniana jest przez 
dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez 
autora publikacji, których nazwiska są publikowane raz w roku – w ostatnim numerze czasopi-
sma oraz na stronie internetowej (http://www.ur.edu.pl/ nauka/czasopisma-uniwersytetu-rze-
szowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierow nosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy).

11. Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. Autorzy artykułów są zobo-
wiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia braku akcep-
tacji tych uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów artykuł może być skierowany 
do publikacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta lub komitetu 
redaktorów tematycznych. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja wyklu-
cza możliwość publikacji artykułu. 

12. W dalszych etapach procesu wydawniczego artykuły zawierające metody statystycz-
ne poddawane są korekcie statystycznej. W ramach prac realizowanych przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego materiał poddawany jest ponadto korekcie językowo-stylistycz-
nej. O ostatecznej kwalifikacji do druku decyduje redakcja.

13. Cykl wydawniczy od momentu skierowania artykułu do recenzji do ukazania się pu-
blikacji wynosi 4–5 miesięcy.

http://www.ur.edu.pl/file/5664/recenzja.pdf
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1. The journal focuses on how social and economic inequalities are related to socioeco-
nomic growth and development processes. The mainstream discussion addresses economic 
problems from an interdisciplinary perspective. It prefers texts that respect the interrelations 
between economics and other fields of human activity (such as a social dimension, axiology, 
knowledge, politics, nature and biology, consumption and technology).

2. The editorial board accepts original and unpublished scientific papers which touch upon 
the problematic aspects of economy and are in line with the main theme of the journal, i.e.:
– theoretical papers, 
– texts which verify theories, ideas and models based on empirical research, 
– case studies and other empirical research,
– statements, reviews and refuting studies.

3. Texts must be drafted in line with the instructions provided in the template available on 
http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-mini-
sterstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy and sent in an electronic format to kteko-
nom@ur.edu.pl. They must not be longer than 25,000 characters, along with an abstract in Polish, 
and title and abstract in English. Papers which are accepted by the subject editor but fail to meet 
the formal requirements will be sent back to the authors with a request to adjust them.

4. Explanatory footnotes must be placed at the bottom of the page, while references in the 
text must be consistent with APA style, with the name of the author, the publication year of the 
work cited and the relevant pages in brackets. The article must end with references prepared ac-
cording to APA style, organised alphabetically. In the light of the DOI system implementation, 
authors are requested to verify their references in the CrossRef database (http://www.crossref.
org/guestquery) and provide DOI numbers for the respective items. 

5. Authors are requested to state their degree, affiliation (name of the university or another 
unit), contact details (e-mail address, phone number, contact address) and ORCID.

6. In order to ensure high ethical standards in the publishing process, the editorial board 
follows the procedures developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

7. Authors are requested to disclose the contributions of particular people to the creation of the 
publication and to specify the source of funding of the publication, and the input of scientific research 
institutions, associations and other entities. For that purpose, authors are asked to send relevant 
information about the creation and funding of the publication according to the statement template 
available on: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-
przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. The statement must be sent to: 
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów. The 
editorial board will take action against any cases of ghostwriting or guestauthorship and will inform 
third parties about any identified cases of compromised scientific integrity.

8. By sending their text to the editorial board, the author agrees to have it published in 
a paper and electronic format without remuneration. By sending their article, the author agrees 
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for the Publisher of “Social Inequalities and Economic Growth” to distribute the work in the 
open-access electronic version of the journal under Creative Commons (CC BY-SA).

9. The authors submitting their articles cover the publishing costs of the texts. This is be-
cause “Social Inequalities and Economic Growth” is a self-financing journal. Payment details 
are available on:

http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-prze-
z-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy.

Review procedure and publication process
10. The editorial board ensures an adequate substantive quality of the texts. The article 

must first be preliminarily accepted by a scientific editor supported by the committee of sub-
ject-specific editors. Following this, the articles are sent to external reviewers. All published 
articles are subject to a double-blind review process, in which the author’s name is not disc-
losed to the reviewer, and the reviewer’s name is not disclosed to the author. The evaluation 
takes place based on the review template form available on: http://www.ur.edu.pl/nauka/cza-
sopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spolecz-
ne-a-wzrost-gospodarczy. Every work is reviewed by two independent external reviewers who 
do not belong to the institution with which the author is affiliated. The names of reviewers are 
published once per year, in the last issue of the journal and on its website (http://www.ur.edu.
pl/ nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierow-
nosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy).

11. The author must receive two positive reviews for the article to be published. Authors 
must take into account the reviewers’ remarks and comments or provide reasons for refusing 
to accept them. Should the reviewers provide contradictory evaluations, the article will be 
accepted for publication if the third reviewer or the subject editor gives a positive review. Two 
negative reviews mean that an article cannot be published. 

12. At further stages of the publication process, articles including statistical methods will 
be subject to statistical editing. The Publishing Office of the University of Rzeszów also has 
the material proofread. The editorial board makes the final decision whether or not the article 
will be published.

13. The publishing cycle from the moment the article is submitted for review to the mo-
ment it comes out is 4–5 months.

http://www.ur.edu.pl/file/5664/recenzja.pdf

