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zależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu. 
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9.  W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci. 
10.  Uwagi recenzentów są przekazywane autorowi, który ma obowiązek poprawienia 

tekstu. 
11.  Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor 

naczelny czasopisma, zasięgając opinii członków Komitetu Redakcyjnego. 
12.  Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji. 
13.  Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej Zeszytów Naukowych. 
14.  Nazwiska recenzentów współpracujących będą podawane raz w roku – w ostatnim 

numerze czasopisma, a także opublikowane na stronie internetowej czasopisma (na-
zwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie 
są ujawnione). 

15.  Szczegółowe informacje nt. recenzowania artykułów oraz przebiegu prac w redakcji 
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Informacje dla autorów artykułów naukowych publikowanych 
w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej 
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szytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej prowadzą odpowiednie procedury charak-
terystyczne dla reprezentowanych dziedzin nauki i na bieżąco wdrażają podane rozwiąza-
nia: 
 
1.  Redakcja wymaga podania wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu  

(z podaniem ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, badań itd.); 
główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. 

 
2.  Redakcja wyjaśnia autorom pojęcia  ghostwriting i  guest authorship, które są przeja-

wem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze 
strony autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich pod-
miotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.). 
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artykułu, w tym tabele (tablice), rysunki (ilustracje, fotografie, wykresy, sche-
maty, mapy), literaturę i streszczenie  

  7. Należy wprowadzić automatyczne dzielenie wyrazów  
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tora (Autorów) 

  4. Tytuł artykułu – wersaliki 15 pkt, pismo grube, do lewego marginesu (nie na-
leży dzielić wyrazów w tytule), interlinia pojedyncza, odstęp przed 24 pkt, od-
stęp po 18 pkt  

  5. Streszczenie (w języku artykułu) – 200-250 słów, pismo podrzędne 9 pkt, wcię-
cie całości z lewej strony 2 cm, bez akapitu, interlinia pojedyncza, odstęp po 12 
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  6. Słowa kluczowe – pismo podrzędne 9 pkt, bez akapitu, interlinia pojedyncza, 
odstęp po 24 pkt 

  7. Imię i nazwisko Autora do korespondencji oraz pozostałych Autorów, afiliacja, 
adresy pocztowe, numery telefonów, e-maile – na dole pierwszej strony, pod 
kreską, pismo podrzędne 9 pkt z odpowiednimi odnośnikami, odstęp przed 2 
pkt 

  8. Śródtytuł 1. stopnia – pismo podrzędne 13 pkt, grube, do lewego marginesu, 
interlinia pojedyncza, odstęp przed 14 pkt, odstęp po 9 pkt  

  9. Tekst artykułu, a w nim tabele (tablice), materiał ilustracyjny, wzory oraz śród-
tytuły niższego stopnia  



10. Śródtytuł 2. stopnia – pismo podrzędne 11,5 pkt, grube, do lewego marginesu, 
interlinia pojedyncza, odstęp przed 10 pkt, odstęp po 8 pkt  

11. Śródtytuł 3. stopnia – pismo podrzędne 11 pkt, do lewego marginesu, interlinia 
pojedyncza, odstęp przed 8 pkt, odstęp po 6 pkt  

12. Nagłówek Literatura – pismo podrzędne 11,5 pkt, grube, do lewego marginesu, 
odstęp przed 12 pkt, odstęp po 8 pkt  

13. Spis literatury cytowanej – pismo podrzędne 10 pkt, interlinia pojedyncza, nie 
należy zostawiać pustych wierszy między pozycjami literatury, odstęp po 2 pkt  

14. Tytuł artykułu w języku angielskim (lub polskim) – wersaliki 11 pkt, pismo 
grube, do lewego marginesu, interlinia pojedyncza, odstęp przed 20 pkt, odstęp 
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15. Nagłówek Summary (lub Streszczenie) – pismo podrzędne 9 pkt, grube, od-
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17. Słowa kluczowe – pismo podrzędne 9 pkt, bez akapitu, interlinia pojedyncza 
18. Numer identyfikacyjny DOI – pismo podrzędne 9 pkt, bez akapitu 
19. Terminy przesłania artykułu do redakcji i przyjęcia do druku – pismo pod-

rzędne 9 pkt, kursywa, bez akapitu, interlinia pojedyncza 
 
Rozmieszczenie rysunków (ilustracji, fotografii, map, wykresów, schematów)  

  1. Materiał ilustracyjny należy umieszczać możliwie jak najbliżej miejsca jego 
powołania  

  2. Nie należy przekraczać pola zadruku (12,5 x 19 cm), w którym musi się zmie-
ścić i materiał ilustracyjny, i podpis  

  3. Większe rysunki (i inny materiał ilustracyjny) wraz z podpisem powinny zaj-
mować całe pole zadruku, mniejsze zaś należy przesunąć odpowiednio – do 
lewego marginesu (na stronach parzystych), do prawego marginesu (na stro-
nach nieparzystych)  

  4. Podpis w dwóch językach: w języku artykułu i w języku angielskim, należy 
umieścić pod rysunkiem (i innym materiałem ilustracyjnym), w jego ramach, 
bez kropki na końcu (jeśli jest to materiał zapożyczony, należy podać źródło), 
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  5. Odstęp między materiałem ilustracyjnym a podpisem – 9 pkt, interlinia poje-
dyncza, odstęp między podpisami 4 pkt, odstęp po 14 pkt  
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bami arabskimi, a objaśnienia przenieść do podpisu – można użyć mniejszej 
czcionki (8 pkt) 

  7. Materiał ilustracyjny powinien mieć dobrą jakość, należy ujednolicić formę  
i opisy w całym artykule (pismo podrzędne proste, od małej litery, maks. 9, 
min. 6 pkt w zależności od wielkości rysunku)  

  8. Materiał ilustracyjny należy ponumerować kolejno w ramach artykułu  



  9. Jeżeli w artykule występują różne rodzaje materiału ilustracyjnego, każdemu  
z nich należy nadać odrębną, ciągłą numerację  

10. Materiał ilustracyjny należy przygotować w odcieniach czarno-szarych (do 
20% czerni), ponieważ przy wydruku czarno-białym kolorowe rysunki są słabo 
lub całkowicie niereprodukowalne  

11. Rysunki do druku kolorowego (za zgodą redaktora naczelnego czasopisma) na-
leży przygotować w plikach .tif, .jpg  

 
Rozmieszczenie tabel (tablic)  

Tabela  – zestawienie tekstów i liczb bądź samych liczb uszeregowanych w ko-
lumny i wiersze  

Tablica – zestawienie tekstów i liczb wzbogacone dodatkowo elementami graficz-
nymi lub kolorystycznymi (niekiedy stanowią je tylko ilustracje)  

 
  1. Tabele (tablice) należy umieszczać możliwie jak najbliżej miejsca ich powoła-

nia  
  2. Nie należy przekraczać pola zadruku (12,5 x 19 cm)  
  3. Większe tabele (tablice) włącznie z tytułem zajmują całe pole zadruku, mniej-

sze zaś należy przesunąć odpowiednio – do lewego marginesu (na stronach pa-
rzystych), do prawego marginesu (na stronach nieparzystych)  

  4. Nad tabelą (tablicą) należy umieścić tytuł w dwóch językach: w języku artykułu 
i w języku angielskim. Tytuł rozpoczyna się całym słowem tabela (tablica)/ta-
ble i umieszcza nad nią, w jej ramach, bez kropki na końcu; pismo podrzędne 
9 pkt, interlinia pojedyncza; jeżeli tabela (tablica) jest zapożyczona, należy po-
dać źródło  

  5. Odstęp przed tytułem tabeli (tablicy) 12 pkt, odstęp między tytułami 4 pkt, od-
stęp między tytułem a tabelą (tablicą) 8 pkt  

  6. Legenda po tabeli (tablicy) – odstęp od tabeli (tablicy) 6 pkt, interlinia pojedyn-
cza, odstęp po 14 pkt  

  7. Teksty w główce tabeli (tablicy), tj. w górnej, wydzielonej części tabeli (ta-
blicy), objaśniające treść kolumn zapisuje się pismem grubym, rozpoczynając 
od dużej litery, teksty w boczku tabeli, tj. w bocznej, wydzielonej części tabeli, 
objaśniające treść wierszy rozpoczyna się dużymi literami – teksty w pozosta-
łych rubrykach składa się małymi literami  

  8. Tabele (tablice) należy numerować kolejno w ramach artykułu. W przypadku 
występowania i tabel, i tablic należy nadać im odrębną, ciągłą numerację  

  9. Jeżeli tabela (tablica) nie mieści się w jednym polu zadruku, można ją podzielić 
i przenieść na następną stronę czy strony – wówczas nad wszystkimi częściami 
tabeli (tablicy) należy powtórzyć jej numer i tytuł, ze skrótem (cd.)  

12. Tabele (tablice) należy przygotować w odcieniach czarno-szarych (do 20% 
czerni), ponieważ przy wydruku czarno-białym kolorowe tabele (tablice) są 
słabo lub całkowicie niereprodukowalne  

13. Tabele (tablice) do druku kolorowego (za zgodą redaktora naczelnego czasopi-
sma) należy przygotować w plikach .tif, .jpg  

 



Rozmieszczenie wzorów  
  1. Wzory należy umieszczać z lewej strony, z wcięciem 0,75 cm, pismo proste 11 

pkt, wartości indeksów i potęg 7 pkt  
  2. Numery wzorów należy umieszczać w nawiasach okrągłych, wyrównując do 

prawego marginesu, pismo proste 11 pkt  
  3. Wzory powinny być opatrzone objaśnieniem występujących w nich elementów  
  4. Wzory, do których są odniesienia w tekście, należy numerować kolejno w ra-

mach artykułu  
  5. Dłuższe wzory można dzielić na znakach relacji lub działania – znak, na którym 

się przenosi wzór, należy pozostawić na końcu pierwszego wiersza  
  6. Przed wzorem i po nim należy zachować odstęp 10 pkt  

 
Rozmieszczenie spisu literatury  

  1. Spis literatury umieszcza się za treścią artykułu, w kolejności alfabetycznej na-
zwisk autorów  

  2. Powołania na literaturę należy zapisywać w tekście w nawiasie kwadratowym  
  3. W spisie literatury należy umieścić wyłącznie te publikacje, które są powoły-

wane w tekście  
 

PRZYKŁADY:  
Książki  
Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwa Na-
ukowo-Techniczne, Warszawa 2002.  
 
Czasopisma  
Pietrucha K.: Analiza czasu odnowy i naprawy podsystemu dystrybucji wody dla mia-
sta Rzeszowa, Instal, nr 10, 2008, s. 113-115.  
 
Dokumenty elektroniczne 
Zanotti G., Guerra C.: Is tensegrity a unifying concept of protein folds? FEBS Letters, 
vol. 534, no. 1-3, 2003, pp. 7-10, http://www.sciencedirest.com (dostęp: 8 czerwca 
2011 r.). 

 
Rozmieszczenie streszczenia 

  1. Po literaturze umieszcza się tytuł artykułu, nagłówek Summary i streszczenie  
w języku angielskim 

  2. Gdy artykuł jest w języku angielskim, na początku należy umieścić streszczenie  
w języku angielskim, a na końcu w języku polskim  

  3. Gdy artykuł jest w innym języku kongresowym, na początku należy umieścić 
streszczenie w języku artykułu, a na końcu w języku angielskim  

  4. Po streszczeniu umieszcza się słowa kluczowe w tym samym języku co stresz-
czenie 

 
 
 



Rozmieszczenie numeru identyfikacyjnego i informacji dodatkowych 
  1. Po słowach kluczowych należy umieścić numer identyfikacyjny DOI 
  2. Pod numerem identyfikacyjnym zamieszcza się terminy przesłania artykułu do 

redakcji i przyjęcia do druku 
 

Inne uwagi  
  1. W artykule można stosować wyliczenia – elementy wyliczeń należy oznaczać  

w całym artykule w sposób jednolity, np. za pomocą cyfr arabskich z kropką 
lub małych liter z nawiasem  

  2. W artykule należy stosować ogólnie przyjęte skróty, ale zdanie nie może się 
zaczynać od skrótu – należy go wówczas rozwinąć lub przeredagować zdanie  

  3. W artykułach każdy cytat musi być opatrzony informacją bibliograficzną  
(w formie przypisu na dole strony lub odwołania do spisu literatury)  

  4. Przypisy (pismo podrzędne 9 pkt) należy zapisywać w sposób jednolity w ca-
łym artykule, opatrując je odnośnikami gwiazdkowymi (gdy jest ich niewiele) 
lub liczbowymi, przyjmując ciągłą numerację w całym artykule i umieszczając 
każdy przypis od nowego akapitu  

 
PRZYKŁADY:  
1 M. Hereźniak, Kreowanie marki narodowej – rola idei przewodniej na przykładzie 

projektu „Marka dla Polski”, [w:] H. Szulce, M. Florek, Marketing terytorialny  
– możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2005, s. 344-345.  

2 L. Witek, Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na postawy rynkowe konsumen-
tów, Opakowanie, nr 5, 2006, s. 12-17.  

3 J. Strojny, Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie, Zeszyty 
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 225, Zarządzanie i Marketing, z. 5, 2006, 
s. 45-50.  

 
  5. Nie należy pozostawiać na końcu wiersza tytułów znajdujących się przed na-

zwiskiem, inicjału imienia, spójników, cyfr arabskich i rzymskich  
  6. Należy stosować wyłącznie legalne jednostki miar  

 
 
 
 
Zachęcamy Autorów do zapoznania się z archiwum artykułów naukowych zawartych  
w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej oraz do wykorzystania ich w bi-
bliografii swojego artykułu. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMITET REDAKCYJNY 
 

MODERN MANAGEMENT REVIEW 

 
dotychczasowa nazwa (do 2012 r.) 

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing 
(p-ISSN 1234-3706) 

 
zmiana nazwy (od 2013 r.) na: 

Modern Management Review, MMR 
(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758) 

 
 
 
 
KOMITET REDAKCYJNY 
 
Dane kontaktowe do redakcji: 
 

Redaktor naczelny 
dr hab. inż. Stanisław GĘDEK, prof. PRz 
Politechnika Rzeszowska 
Wydział Zarządzania 
Katedra Ekonomii 
Powstańców Warszawy 10 
35-959 Rzeszów 
e-mail: gedeks@prz.edu.pltel. +48 17 865 1403 
  
Osoby do kontaktu/adresy e-mail do przesłania artykułów: 
  
Redaktorzy tematyczni (naukowi)  
  
dr hab. Andrzej GAZDA, prof. PRz 
Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki 
e-mail: agazda@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1803 
  
prof. dr hab. inż. Igor LIBERKO 
Katedra Ekonomii 
e-mail: iliberko@prz.edu.pl 
  
prof. dr hab. Zhanna POPLAVSKA 
Katedra Marketingu 
e-mail: z.poplavska@prz.edu.pl 
  
dr hab. inż. Janusz STROJNY, prof. PRz 
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
e-mail: januszsj@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1201 



dr hab. inż. Mirosław ŚMIESZEK, prof. PRz 
Katedra Metod Ilościowych 
e-mail: msmieszk@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1234 
  
prof. dr hab. inż. Leszek WOŹNIAK 
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
e-mail: lwozniak@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1165 
  
Redaktor statystyczny  
dr Paweł HYDZIK 
Katedra Metod Ilościowych 
e-mail: phydzik@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1602 
  
Sekretarz redakcji  
dr Elżbieta KURZĘPA 
Zakład Prawa i Administracji 
e-mail: e_kurzepa@prz.edu.pl 
  
  
Członkowie 
 

dr Agata GIERCZAK 
Katedra Marketingu 
e-mail: agatag@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1823 
  
dr inż. Grzegorz LEW 
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości 
e-mail: lewgrzes@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1914 
 
dr inż. Paweł PERZ 
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości 
e-mail: pperz@prz.edu.pl 
 
dr Justyna STECKO 
Zakład Nauk Humanistycznych 
e-mail: jstecko@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 3957 
 
dr Dariusz WYRWA 
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności 
e-mail: dwyrwa@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1376 
  



dr Beata ZATWARNICKA-MADURA 
Katedra Marketingu 
e-mail: bezat@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1474 
  
Adres pocztowy i afiliacja Komitetu Redakcyjnego 
Politechnika Rzeszowska 
Wydział Zarządzania 
Powstańców Warszawy 10 
35-959 Rzeszów, Polska 
  
Redaktorzy językowi 
 
Glen GRIFFITHS (język angielski) 
Dr Tatiana GUGNINA (język rosyjski) 
Dr Alewtina ŁAWRINIENKO (język rosyjski) 
Ruth MALOSZEK (język niemiecki) 
Magdalena REJMAN-ZIENTEK (język angielski) 
Anna ROMAN (język polski) 
  
Informacje dla autorów 
http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/ 
  
Dane kontaktowe do wydawcy 
 

Kierownik Oficyny Wydawniczej 
mgr inż. Joanna BIENIASZ 
Politechnika Rzeszowska 
Powstańców Warszawy 12 
35-959 Rzeszów 
e-mail: jbie@prz.edu.pl 
tel. +48 17 865 1195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


