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Towarzystwa	Naukowego	Nieruchomości	
	

29‐31	maja	2023	r.	
Pierwoszów	„Miłocin	Park”	pod	Wrocławiem	

	

KOMUNIKAT	1	

	

	
	

	

	

Towarzystwo	Naukowe	Nieruchomości	 Uniwersytet	Warmińsko‐Mazurski	
w	Olsztynie		

Uniwersytet	Przyrodniczy		
we	Wrocławiu	

  

 

Katedra	Analiz	
Przestrzennych	i	Rynku	
Nieruchomości	

Katedra	Gospodarki	
Nieruchomościami	i	
Systemów	Informacji	

Geograficznej	

Marszałek	Województwa	
Dolnośląskiego	
Cezary	Przybylski	

Stowarzyszenie	
Rzeczoznawców	

Majątkowych	we	Wrocławiu	
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 Organizatorzy:	
	
 Towarzystwo	Naukowe	Nieruchomości			
 Zakład	 Geodezyjnych	 Urządzeń	 Rolnych	 i	 Gospodarki	
Nieruchomościami	 oraz	 Zakład	 Gospodarowania	 i	 Zarządzania	
Przestrzenią,	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej,	 Uniwersytet	
Przyrodniczy	we	Wrocławiu	

 Katedra	 Analiz	 Przestrzennych	 i	 Rynku	 Nieruchomości	 oraz	
Katedra	 Gospodarki	 Nieruchomościami	 i	 Systemów	 Informacji	
Geograficznej,	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej	 i	 Geografii,	
Uniwersytet	Warmińsko‐Mazurski	w	Olsztynie	

	

 Rada	Naukowa:	
	
 prof.	dr	hab.	inż.	Sabina	Źróbek	–	Przewodnicząca	
 prof.	dr	hab.	Ewa	Kucharska‐Stasiak–	z‐ca	Przewodniczącej		
 prof. dr hab. inż. Józef Czaja 
 prof. dr hab. Józef Hozer 
 prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek 
 prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska 
 prof. dr hab. inż. Piotr Parzych 
 prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański 
 dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH 
 dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM 
 dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH 
 dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM 
 dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE 
 dr hab. Iwona Foryś, prof. US 
 dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni 
 dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni 
 dr hab. Sebastian Kokot, prof. US 
 dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ 
 dr hab. inż. Alina Kulczyk-Dynowska, prof. uczelni  
 dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM 
 dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM 
 dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni  

 

 Partner	wydawniczy:		
 Real Estate Management and Valuation – www.remv-journal.com  
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 Data	Konferencji:		
 
29‐31	maja	2023	r.	
 

 Miejsce	Konferencji:		
	
MIŁOCIN	PARK		
Ul. Wrocławska 111, 55-114 Pierwoszów 
tel. +48 506 387 334 | www.milocin.com.pl   
	

 Rejestracja	na	konferencję:	
	
Rejestracja on-line www.tnn.org.pl/pl/formularz   
	

 Terminy	płatności	i	koszty	uczestnictwa:		
	
Termin płatności: 31	marca	2023  
Opłata dla członków TNN: 1	000	zł 
Opłata dla pozostałych uczestników: 1	200	zł 

Uwaga!!!		
Opłata	konferencyjna	obejmuje:	uczestnictwo we wszystkich wykładach, materiały 

konferencyjne, wyżywienie bez śniadań, uczestnictwo w imprezach dodatkowych. 

Opłata	konferencyjna	nie	obejmuje	opłaty	za druk	artykułu w	REMV	
(szczegóły dotyczące odpłatności promocyjnej w pozycji: Publikacje). 

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto: 
Towarzystwo	Naukowe	Nieruchomości	
ul.	Prawocheńskiego	15,	10‐724	Olsztyn,		
22	1020	3541	0000	5502	0011	1963	

Dopisek:	XXX	Konferencja	TNN‐	imię	i	nazwisko	oraz	afiliacja.	

Rachunek zostanie wystawiony:  
– przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn  

NIP: 7392579032, 
– w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji dotyczącej zapłaty za 

konferencję  
i wysłany do Państwa na wskazany adres,  

– najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji.  

Nocleg	uczestnicy	zapewniają	we	własnym	zakresie.	W	ośrodku	„Miłocin	Park”		
na	hasło	„TNN”	opłata	za	dobę	w	pokoju	dwuosobowym	(ze	śniadaniem)	

140	zł/osobę,	w	pokoju	1‐osobowym	220	zł.		
Cena	jest	gwarantowana	do	31	grudnia	2022	r.	
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 Ważne	terminy:		
Przesyłanie streszczeń referatów do:  15	styczna	2023
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do: 25	stycznia	2023
Przesłanie pełnych tekstów prac do recenzji: 	 31	marca	2023
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji/wpłaty opłaty konferencyjnej: 31	marca	2023
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej, posterowej lub doktoranckiej: 30	kwietnia	2023

 Publikacje:		
 

1. Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w REAL	
ESTATE	MANAGEMENT	AND	VALUATION – 70 pkt według wykazu czasopism naukowych 
MNiSW, Journal Citation Indicator (JCI): 0,27, CiteScore 2021: 1,7. 

2. Odpłatność za publikację w REMV (poza konferencją) po skierowaniu pracy do publikacji (na 
podstawie faktury odrębnie wystawionej w procesie wydawniczym) wynosi 1100	zł. 

3. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatności	 promocyjnej	 za	 publikację	 artykułu	 w	
REMV (na podstawie faktury odrębnie wystawionej w procesie wydawniczym) w przypadku, 
gdy zostaną spełnione następujące warunki: 
a. uczestnictwo w XXX Konferencji TNN; 
b. zgłoszenie artykułu w  www.editorialsystem.com/remv najpóźniej w terminie do	
30.09.2023	 roku	 (zarejestrowanie artykułu po tej dacie oznacza utratę zniżki 
konferencyjnej z danego roku); 

c. członkostwo w TNN oraz brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-
ce (opłata	300	zł)  

d. brak członkostwa w TNN lub członek TNN posiadający zaległości w opłacaniu składek 
członkowskich ponad 3 m-ce (opłata	500	zł). 

4. Uzyskanie negatywnej recenzji pracy nie powoduje zwrotu opłaty za udział w konferencji. 
5. Redakcja kwartalnika REAL	ESTATE	MANAGEMENT	AND	VALUATION (REMV) przyjmuje 

prace do druku również poza konferencją – w systemie ciągłym przez cały rok. Publikacja  
w REMV jest odpłatna. Zgłoszenie: www.editorialsystem.com/remv.  

 Komitet	Organizacyjny:		
 

 dr	hab.	inż.	Maria	Hełdak,	prof.	uczelni	–	Przewodnicząca		
 dr	inż.	Justyna	Brzezicka	–	z‐ca	Przewodniczącej 
 dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM 
 dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni 
 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni 
 dr Rengin Aslanoglu 
 dr inż. Marta Gross  

 dr inż. Olgierd Kempa 
 dr inż. Agnieszka Stacherzak 
 dr inż. Jakub Szczepański 
 mgr inż. Monika Płuciennik 

 Kontakt:		
	
Wrocław:	
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni 
tel. +48 71 320 1850 
e-mail: maria.heldak@upwr.edu.pl  	

Olsztyn:	
dr inż. Justyna Brzezicka 
tel. +48 89 523 36 63 
e-mail: konferencja@tnn.org.pl  

 


