
 
 

Załącznik 3. 

Kodeks Etyki Publikacyjnej Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. 

A. Ogólne zasady 

1. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce stosuje zasady etyki 

publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 

publikacyjnym. 

2. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce monitoruje przestrzeganie 

zasad niniejszego Kodeksu Etyki Publikacyjnej przez autorów, recenzentów i inne 

osoby związane z pracami wydawniczymi. 

3. O przyjęciu pozycji wydawniczej decyduje Komitet Redakcyjny Stowarzyszenia 

Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, biorąc pod uwagę tematykę, profil 

wydawnictwa, oryginalność oraz przydatność publikacji dla praktyków i 

przedstawicieli nauki.  

4. Po przyjęciu pracy przez Komitet Redakcyjny Stowarzyszenia Biegłych Wyceny 

Przedsiębiorstw w Polsce, trafia ona do recenzji na zasadach opisanych w procedurze 

recenzji. 

5. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapewnia rzetelny i 

profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.  

6. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapewnia poufność i 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

B. Zasady etyczne obowiązujące autorów 

1. Autor zobowiązany jest do przekazania Stowarzyszeniu Biegłych Wyceny 

Przedsiębiorstw w Polsce dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej 

części plagiatu (przywłaszczenie cudzego utworu w całości lub części) ani autoplagiatu 

(opublikowanie całości lub części utworu w więcej niż jednym wydawnictwie). 

2. Autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przesłana praca jest utworem 

oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i 

nigdzie wcześniej niepublikowanym. 

3. W przypadku prac współautorskich autor wiodący zobowiązany jest do wskazania 

wkładu poszczególnych osób w powstawanie utworu i ich afiliacji. 

  



 
 

C. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia naruszania zasad etyki 

W wypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania powyższych zasad etyki publikacyjnej 

obowiązujących autorów publikacji, Komitet Redakcyjny Stowarzyszenia Biegłych Wyceny 

Przedsiębiorstw w Polsce: 

1. Zwraca się do autora publikacji z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Po 

uzyskaniu pisemnej odpowiedzi, Komitet rozstrzyga, czy podejrzenia są uzasadnione i 

wymagają dokonania rewizji lub odrzucenia pracy. 

2. W razie dalszych wątpliwości może poddać analizie całość lub część utworu, w celu 

wskazania nieoryginalnych bądź zaczerpniętych z innego dzieła fragmentów utworu. 

3. Jeśli wątpliwości się potwierdzą, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w 

Polsce kończy współpracę poprzez nieprzyjęcie utworu do wydania. 

 


