
 

 

Wymagania  redakcyjne dla autorów artykułów publikowanych  

w kwartalniku „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” 

 

Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe dotyczące problematyki wyceny 

nieruchomości oraz problemów pokrewnych takich jak na przykład: funkcjonowanie rynku 

nieruchomości, analiza tego rynku, finansowanie nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, 

zagadnienia prawne gospodarki nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 

inwestowanie w nieruchomości itp. Przyjmujemy także artykuły o charakterze przeglądowym 

i informacyjnym dotyczące działalności rzeczoznawców majątkowych i organizacji 

zawodowych rzeczoznawców majątkowych. 

Wymagania dotyczące artykułów naukowych: 

1. Rekomendowana objętość artykułów: 8.000 – 20.000 znaków. Artykuły o innej 

objętości mogą być przyjęte do druku, jeśli jest to uzasadnione względami 

merytorycznymi. 

2. Artykuł powinien zawierać streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i 

angielskim na początku artykułu. Jeśli autor nie zamieści streszczenia i słów 

kluczowych w języku angielskim, tłumaczenie zostanie dokonane przez redakcję. Na 

końcu artykułu należy zamieścić bibliografię. 

3. Zaleca się podzielenie artykułu na wyodrębnione części, np.: wstęp, metody 

badawcze, wyniki, zakończenie, itp. 

4. Format pliku – dokument programu Word. 

5. Redakcja samodzielnie dokonuje formatowania tekstu. 



6. Wykresy i rysunki powinny być wklejone w tekst jako obiekt graficzny oraz 

dodatkowo przesłane jako odrębne pliki w programie, w którym zostały wykonane. 

7. Wszelkie odwołania należy umieszczać jako przypisy końcowe. 

8. Bibliografia powinna być opracowana wg. schematu: 

Nowak A. (rok). Tytuł książki. wydawnictwo, miejsce wydania. 

Nowak A. (rok).Tytuł artykułu. tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu). 

9. Do artykułu należy dołączyć wypełnione oświadczenie autora, w którym określa on, czy 

chce by zgłaszany tekst został poddany recenzji.  

Artykuły naukowe podlegają recenzji przez niezależnych recenzentów w tzw. formule 

„double-blind review process”. Publikowane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne 

recenzje. Artykuły, które uzyskały jedną pozytywną recenzję mogą być opublikowane 

wyłącznie za zgodą redaktora naczelnegoInformacja o poddaniu artykułu procedurze recenzji 

jest ujawniona w kwartalniku.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułów zgłaszanych jako 

niepodlegających recenzji. 

10. Przed publikacją artykuły są poddawane korekcie językowej.  


