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R/DOP-014/11/09 
ZARZĄDZENIE NR 11/2009 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 23 marca 2009 r. 

w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu 

 
 

Ustalam następujące zasady określania honorariów i stawek obowiązujących 
w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

  
§ 1 

Honoraria autorskie: 
1) Podręczniki - w umowie wydawniczej zawieranej z autorami przyjmuje się jeden z  niżej  podanych 

sposobów ustalania honorarium autorskiego: 
a)  stawka za 1 arkusz autorski  –  800 zł;  
     kolejne wydania odpowiednio: II wydanie  –  80% stawki podstawowej,  

III wydanie  –  60% stawki podstawowej, 
IV wydanie i następne  –  50% stawki podstawowej; 

honorarium jest wypłacane w następujący sposób: 
     20% kwoty honorarium po zatwierdzeniu książki do produkcji wydawniczej 

(po    pozytywnych recenzjach), 80% po sprzedaniu 90% nakładu;  
b) wynagrodzenie, zależne od udziału procentowego w cenie sprzedaży  jednego egzemplarza, 

oraz harmonogram wypłat  ustalane są indywidualnie przez redaktora naczelnego 
Wydawnictwa w porozumieniu z autorem/redaktorem dzieła. 

2)  Skrypty - w umowie wydawniczej zawieranej z autorami przyjmuje się, że wynagrodzenie, zależne 
od udziału procentowego w cenie sprzedaży  jednego egzemplarza, oraz harmonogram wypłat  
ustalane są indywidualnie przez redaktora naczelnego Wydawnictwa w porozumieniu 
z autorem/redaktorem dzieła.  

3) Redakcja naukowa podręcznika i zeszytu dziedzinowego  – 80 zł za 1 arkusz autorski. 
 

 § 2  
Stawki za recenzje: 
1)  monografie profesorskie, prace habilitacyjne   110 zł za 1  arkusz autorski, 
2) podręczniki        110 zł za 1  arkusz autorski, 
3) skrypty            90 zł za 1  arkusz autorski, 
4) monografie         100 zł za 1  arkusz autorski, 
5)  artykuły naukowe         100 zł za 1  arkusz autorski, 
6)  pojedyncze artykuły        180 zł - ryczałt, 
7)  prace w języku obcym            stawka podstawowa x 2. 

 
 

§ 3 
Stawki honorariów autorskich w Argumenta Oeconomica: 
1) recenzja jednego artykułu   500 zł, 
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2) recenzja książki:  
-  do 12 arkuszy wydawniczych     300 zł,  
-  powyżej 12 arkuszy wydawniczych  500 zł; 

3) tłumaczenia: 
       -  z języka polskiego na obcy  500 zł za 1 arkusz autorski, 
       -  z języka obcego na polski  400 zł za 1 arkusz autorski, 
       -  weryfikacja     300 zł za 1 arkusz autorski; 
4) honoraria Komitetu Redakcyjnego 
      - redakcja naukowa    150 zł za 1 arkusz autorski. 
 
 

§ 4 
Stawki za prace wydawnicze: 
1. Kalkulacja kosztów wydania książki, zawierająca określone w ust. 2 stawki za prace wydawnicze, 

jest ustalana indywidualnie przez redaktora naczelnego Wydawnictwa w porozumieniu 
z autorem/redaktorem dzieła i jest zależna od zakresu prowadzonych prac wydawniczych. Przy 
ustalaniu wysokości stawek redaktor naczelny Wydawnictwa uwzględnia następujące kryteria:   
1)  na etapie przyjęcia pracy do produkcji wydawniczej  – czy praca  zawiera spis   treści w języku 

polskim i angielskim, czy artykuły posiadają streszczenia, czy płyta z artykułami ma dobrze 
opisane pliki;  

2)  na etapie recenzji – ewentualne zmiany objętości pracy (np. z powodu   negatywnych  
recenzji);  

3)  na etapie opracowania redakcyjnego – uporządkowanie w obrębie całej pracy  zapisów 
literatury oraz sposobów powoływania się na literaturę, poziom poprawności językowej 
tekstu, liczba przypisów, rysunków i tabel;  

4)  a etapie składu komputerowego – stopień trudności tekstu (np. liczba tabel, rysunków, wzorów 
matematycznych), jakość rysunków oraz tabel (czy poddają się   edycji, czy należy je tworzyć 
na nowo);  

5)  na etapie druku i oprawy –  wynik procedur przetargowych na druk danej pozycji, podjętych 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 
 

2. Ustala się następujące maksymalne stawki za prace wydawnicze: 
1) opracowanie redakcyjne      195 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
2) korekta                   130 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
3) skład komputerowy     150 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
4)  projekt układu typograficznego   250 zł (ryczałt), 

 5)  projekt okładki                             500 zł  (ryczałt). 
 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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             prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 

 
Otrzymują:  
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne 
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