
 
 

Załącznik 1. 

Procedura wydawnicza Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce 

Procedura wydawnicza składa się z kilku etapów. 

1. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie publikacji do wydania. Autor, autorzy 

lub redaktor naukowy składają wniosek wraz z uzasadnieniem do Komitetu 

Redakcyjnego drogą elektroniczną (adres e-mail: biuro@sbwpwp.org). 

2. Nadesłany tekst (w wersji edytowalnej) podlega wstępnej ocenie merytorycznej i 

technicznej dokonywanej przez Komitet Redakcyjny, który po zapoznaniu się z pracą 

podejmuje decyzję o odrzuceniu dzieła bądź przekazaniu go do recenzji. Na tym 

etapie publikacja jest kwalifikowana do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje 

odrzucona. 

3. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Redakcyjnego Stowarzyszenia Biegłych Wyceny 

Przedsiębiorstw w Polsce, wyznaczani są recenzenci i tekst jest przekazywany do 

recenzji.  

4. Tytuł wprowadzany jest do planu wydawniczego i następują kolejne etapy procedury 

wydawniczej. 

5. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji. Szczegółowe 

zasady recenzowania publikacji znajdują się w Załączniku nr 2. Procedura recenzji 

SBWPwP. Wyboru recenzentów dokonuje Komitet Redakcyjny Stowarzyszenie 

Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. 

6. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce informuje Autora o 

wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych. Wydawnictwo publikuje 

teksty, które uzyskały pozytywną/e recenzję/e na zasadach określonych w 

procedurze recenzji. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w 

każdej opublikowanej monografii naukowej. 

7. Pozytywna recenzja wydawnicza jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do 

wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, opisanych szczegółowo w załączniku 4. 

8. W przypadku publikacji wykonanych na zlecenie Stowarzyszenia, Stowarzyszenie 

Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce pokrywa koszty związane z recenzją, 

profesjonalnym składem i łamaniem tekstu, korektą językową i techniczną, projektem 

okładki, drukiem i dystrybucją wydawanych publikacji. W przypadku publikacji bez 

takiego zlecenia, koszty te będą pokrywane zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z 

autorem(-ami). Dopuszczalne jest współuczestniczenie w kosztach z podmiotem 

zewnętrznym. 
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9. Na podstawie umowy, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce 

dokonuje płatności za recenzje, profesjonalny skład i łamanie tekstu, korektę 

językową i techniczną, projekt okładki oraz druk.  

10. Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce nie płaci honorarium 

autorskiego autorom spoza Stowarzyszenia. W przypadku publikacji przez osoby 

będące członkami Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu opinii Komitetu 

Redakcyjnego, może przyznać honorarium autorskie. 

11. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, 

regulujących zakres obowiązków wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy 

prawne. 

 


