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Redakcja „Zarządzania. Teorii i Praktyki” zaprasza do współpracy Autorów, którzy chcieliby publikować swoje teksty na łamach 
naszego pisma. Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy do publikacji artykuły nie dłuższe niż 15 stron znormalizowanego 
maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronę), a w przypadku recenzji – niż 8 stron. Do artykułów prosimy dołączyć stresz-
czenie w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu) o objętości do 200 słów. Prosimy o niewprowadza-
nie do manuskryptów zbędnego formatowania (np. nie należy wyrównywać tekstu spacjami czy stosować zróżnicowanych uwy-
pukleń, wyliczeń itp.). 
Szszegółowe informacje dotyczące formatowania są dostępne an stronie internetowej pod adresem: 
http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/instrukcje-dla-autorow 

Zaznaczamy, że Redakcja nie płaci honorariów, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz rezerwuje sobie prawo do skracania tekstów.
Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcjaztip@wsm.warszawa.pl.

Teksty artykułów przesyłane do publikacji powinny być zredagowane przez Autorów i przesłane Redakcji w wersji ostatecz-
nej, ściśle spełniającej wymagania Redakcji i zgodnej ze standardami APA. Redakcja nie akceptuje kolejnych poprawek, 
przesyłanych przez Autorów, zmieniających treść tekstu oraz odbiegających od oryginału przesłanego Redakcji w pierw-
szej wersji. Poprawki redakcyjne Autorów tekstów są akceptowane jedynie w wypadku, gdy na skutek uwarunkowań tech-
nicznych prosi się Autorów o zaopiniowanie zmian edytorskich w tekście, zaproponowanych przez Redakcję.
All texts of articles submitted for publication should be edited by the authors and sent to the Editor in the final version, fol-
lowing APA standards as well as Instructions for the Authors. The Editor will not accept further amendments, sent by the 
authors, changing the content of the text and deviating from the original first version. Editorial amendments are allowed 
only in cases where due to technical conditions, the authors are asked for an opinion about editorial changes in the text 
proposed by the Editor.

Do tekstu należy dołączyć informację o aktualnym miejscu zamieszkania, nazwie i adresie zakładu pracy, tytule naukowym, sta-
nowisku i pełnionych funkcjach. Każdy tekst przesłany pod adres Redakcji z prośbą o druk na łamach czasopisma podlega ocenie. 
Proces recenzji przebiega zgodnie z założeniami „double blind” peer review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). Do oceny tekstu 
powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (tzn. recenzent i autor tekstu nie są ze sobą spokrewni, nie wystę-
pują pomiędzy nimi związki prawne, konflikty, relacje podległości służbowej, czy bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu 
ostatnich 5 lat). Recenzja ma formę pisemną i kończy się stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku.
W związku z przypadkami łamania prawa autorskiego oraz dobrego obyczaju w nauce, mając na celu dobro Czytelników, uprasza 
się, aby Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, niezależne od tego, czy 
są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Wszystkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (insty-
tucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe itp.).
Do przedłożonych tekstów z prośbą o druk, Autor tekstu jest zobowiązany dołączyć:
1. Informację mówiącą o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybu-

cji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publi-
kacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

2. Informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Informacja dla 
Autorów

#  2 0  ( 2 )  RO K  /  Y E A R   2 0 1 7

I S S N  2 0 8 1 - 1 5 8 6
e - I S S N  2 4 4 9 - 9 7 3 0

Rada Naukowa / Editorial Board:
Przewodniczący / Chairman:  
prof. dr hab. Stanisław Sudoł Dr h.c. (Polska / Poland)
Członkowie / Members:
prof. PhDr. Viera Bacova, DrSc. (Słowacja / Slovakia), prof. dr hab. 
Ewgenii Bobosow (Białoruś / Belarus), prof. dr hab. Paweł Czarnec-
ki (Polska / Poland), prof. dr hab. Marian Daniluk (Polska / Poland), 
prof. Stanisław Dawidziuk dr h.c. (Polska / Poland), prof. ThDr.  
Josef Dolista, CSc. (Czechy / Czech Republic), prof. dr hab. Alexander  
Belochlavek, dr h.c. (Czechy / Czech Republic), prof. PhDr. Rudolf 
Dupkala, CSc. (Słowacja / Slovakia), prof. dr hab. Marek Garbicz (Pol-
ska / Poland), prof. dr. Otar Gerzmava (Gruzja / Georgia), PhDr. Mar-
ta Gluchman, PhD. (Słowacja / Slovakia), prof. Ing. Dr. Renáta Hótová 
(Czechy / Czech Republic), prof. dr hab. Lech Jaczynowski (Polska / 
Poland), prof. dr Eberhard Kalwait (Niemcy / Germany), doc. PhDr. 
Nadežda Krajčova, PhD. (Słowacja / Slovakia), prof. MUDr. Vladi-
mir Krčmery, PhD, DrSc. dr h.c. Mult. (Słowacja / Slovakia), prof. dr 
hab. Stanisław Lis (Polska / Poland), prof. dr hab. Stanisław Marciniak 
(Polska / Poland), prof. Liviu Marian (Rumunia / Romania), prof. dr 
hab. John McGraw (Kanada / Canada), prof. PhDr. František Mihina, 
CSc. (Słowacja / Slovakia), prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina / 
Ukraine), prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz (Polska / Poland), prof. dr 
hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy / Germany), prof. zw. 
dr hab. Marian Strużycki (Polska / Poland), dr h.c. prof. Daniel J. West 
Jr. PhD. FACHE, FACMPE (USA), prof. dr hab. Minoru Yokoyama 
(Japonia / Japan)

Wydawca / Publisher: 
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie / 
Warsaw Management University

Adres Redakcji i Wydawcy / Address  
of the Publisher and Editorial Office: 
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa,  
wsm.warszawa.pl, tel. 22 59 00 868 ,  
e-mail: redakcjaztip@wsm.warszawa.pl / 
Warsaw Management University 36 
Kawęczyńska St., 03-772 Warsaw, Poland, 
phone: +48 22 59 00 868 ,  
e-mail: redakcjaztip@wsm.warszawa.pl

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja drukowana. / 
The original (reference) version of the journal is printed. 

Za publikację w „Zarządzaniu. Teorii i Praktyce” (zgodnie 
z Wykazem czasopism naukowych MNiSW, część B), 
Autorzy wpisują do dorobku naukowego 5 pkt. / Authors 
of “Management. Theory & Practice” receive 5 points 
(according Polish Ministry of Science and Higher Education)

„Zarządzanie. Teoria i Praktyka” – kwartalnik z zakresu 
nauk ekonomicznych, zawiera artykuły odzwierciedlające 
procesy ekonomiczne zachodzące w Polsce, w Europie  
i na świecie / “Management. Theory & Practice” – quarterly 
scientific magazine publishing articles on economic 
processes in Poland, Europe and the whole world

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: 
dr inż. Alfreda Kamińska 
Sekretarz ds. indeksacji i promocji czasopisma: 
mgr Klaudia Grubbe
Redaktorzy tematyczni / Section Editors:
prof. dr hab. Teresa Słaby 
prof. dr hab. Jadwiga Marek 
prof. dr hab. Zbigniew Staniek
Redaktor statystyczny / Statistical Editor:  
dr hab. Ewa Frątczak 
Redaktorzy językowi / Language Editors:
język polski / Polish: Dorota Bruszewska, język angielski 
/ English: Eric Banks (native speaker), Marta Dawidziuk, 
język rosyjski / Russian: Jadwiga Piłat, język słowacki / 
Slovak language: Andrea Gieciová-Èusová (native speaker)
Redaktor techniczny / Technical Editor: Wiesław Marszał
Opracowanie okładki / Cover designe by:
Elżbieta Kąkol
Skład i łamanie / DTP: 
Wydawnictwo WSM, Fedir Nazarchuk.
Grafiki oraz zdjęcia zgodne z / 
All images in accordance with:

Wszystkie nadsyłane artykuły naukowe są recenzowane. Procedura re-
cenzowania artykułów, zapora ghostwriting oraz zasady przygotowywa-
nia tekstów i instrukcje dla autorów znajdują się na stronie internetowej 
czasopisma www.wsm.warszawa.pl w zakładce Wydawnictwo / All arti-
cles are peer reviewed. The procedure for reviewing articles, and the Guide 
for Authors can be found on the website of the journal (www.kaweczynska.

pl/wydawnictwo/czasopisma)
Korekta artykułów zamieszczanych w czasopiśmie  

wykonywana jest przez Autorów periodyku / Proofreading by authors.
Drukowane w Polsce / Printed in Poland — Nakład / Circulation:  500 

© Copyright by Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  
(Warsaw Management University)

Żaden fragment tej publikacji nie może być reprodukowany, umi-
eszczany w systemach przechowywania informacji lub przekazywany  
w jakiejkolwiek formie − elektronicznej, mechanicznej, fotokopii czy 
innych reprodukcji – bez zgodny posiadacza praw autorskich. / All 
rights reserved by Warsaw Management University. No part of this pub-
lication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in 
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, record-
ing or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

zarządzanie
teoria i praktyka

management
theory & practice


