
 
 

Regulamin procesu wydawniczego 

Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce 

§1 

1. Organem wydawniczym Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce 

jest Komitet Redakcyjny. 

2. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą minimum 3 osoby, z zastrzeżeniem, że 

jednym z członków Komitetu musi być członek Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Komitetu Redakcyjnego powoływani są na czas nieokreślony.  

4. Członkowie Komitetu Redakcyjnego powoływani i odwoływani są przez Zarząd 

Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. 

5. Członkami Komitetu Redakcyjnego mogą być również osoby spoza Stowarzyszenia. 

6. Komitet Redakcyjny sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym oraz 

wskazuje osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad procesem wydawniczym. 

7. Szczegółowa procedura wydawnicza oraz procedura recenzji opisane są w odrębnych 

dokumentach będących załącznikami do niniejszego regulaminu (Załącznik 1. 

Procedura wydawnicza Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, 

Załącznik 2. Procedura recenzji Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w 

Polsce oraz Załącznik 7. Formularz recenzji). 

8. Komitet Redakcyjny działa kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki 

wydawniczej, w szczególności sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów 

wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE 

(ang. Committee on Publication Ethics). Szczegółowe zasady opisane są w odrębnym 

dokumencie będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu (Załącznik 3. Kodeks 

Etyki Publikacyjnej Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce). 

9. Komitet Redakcyjny kieruje pracami redakcyjnymi. Szczegółowe prace opisane są w 

odrębnym dokumencie będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu 

(Załącznik 4. Prace redakcyjne Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w 

Polsce). 

10. Wzór oświadczenia autorskiego jest załącznikiem do niniejszego regulaminu 

(Załącznik 5. Oświadczenie autorskie) 

 



 
 

11. Wzorzec umowy (wraz z prawami autorskimi) między autorem(rami), lub w 

przypadku prac wieloautorskich Redaktorem Naukowym, a Komitetem Redakcyjnym 

reprezentującym Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. (Załącznik 6. Wzorzec umowy) 

12. Manuskrypt, w treści niniejszego regulaminu, należy rozumieć jako projekt publikacji 

zgłoszonej do druku.  

§2 

1. Decyzje dotyczące kierowania manuskryptów do recenzji podejmowane są na 

podstawie wniosku autora(-ów), a w przypadku redagowanych prac wieloautorskich 

– redaktora(-ów) naukowych, wraz z projektem publikacji, jego streszczeniem, spisem 

treści oraz załączonymi oświadczeniami autorskimi. 

2. Decyzję o skierowaniu manuskryptu do recenzji podejmuje Komitet Redakcyjny na 

podstawie merytorycznej oceny wniosku i manuskryptu wraz ze streszczeniem oraz 

po uwzględnieniu aktualnych możliwości finansowych Stowarzyszenia Biegłych 

Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce oraz innych możliwości dofinansowania przez inne 

podmioty 

§3 

1. Biorąc pod uwagę opinie recenzentów o wkładzie przedłożonej publikacji do 

zastanego stanu wiedzy, o jego oryginalności i poprawności metodologicznej, Komitet 

Redakcyjny wydaje własną, merytoryczną rekomendację wydawniczą. 

§4 

1. Określona w Regulaminie procedura wydawnicza dotyczy wniosków wydawniczych 

złożonych w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia przez 

czas nieokreślony, do jego odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie i innych załączonych do niego dokumentach 

dokonywać może wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw 

w Polsce, po uzyskaniu opinii Komitetu Redakcyjnego. 

 


