
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 26/2021 z dnia 16 marca 2021 r.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU WYDAWNICZEGO 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) 

 

§ 1 

Pracownik zatrudniony w Dziale Redakcji Wydawnictwa UEW może otrzymać dodatek wydawniczy 

za wykonanie prac przekraczających normy ustalone w odrębnym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  

§ 2 

Dodatek wydawniczy przyznawany jest przez Prorektora nadzorującego Wydawnictwo UEW na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 3  

1. Dodatek wydawniczy może zostać przyznany za wykonanie prac redakcyjnych w okresie  

6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia, 

z zastrzeżeniem ust. 2 w ilości przekraczającej ustalone normy. 

2. Za wykonanie prac redakcyjnych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. dodatek 

wydawniczy może być przyznany za wykonanie prac redakcyjnych w okresie 3 miesięcy 

kalendarzowych, w ilości przekraczającej ustalone normy. 

 

§ 4 

Maksymalne stawki dodatku wydawniczego ustala się w następującej wysokości: 

1) opracowanie redakcyjne w języku polskim – 100 zł za 1 arkusz wydawniczy, 

2) kontrola redakcyjna tekstu w języku obcym zweryfikowanego przez native speakera – 

130 zł za 1 arkusz wydawniczy, 

3) skład i formatowanie – 25 zł za 1 arkusz wydawniczy, 

4) korekta tekstu w języku polskim – 30 zł za 1 arkusz wydawniczy, 

5) korekta tekstu w języku obcym po kontroli redakcyjnej i weryfikacji przez native speakera 

– 30 zł za 1 arkusz wydawniczy. 

 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie dodatku wydawniczego składany jest przez Sekretarza Redakcji. 

2. Prorektor nadzorujący Wydawnictwo UEW akceptuje wniosek o przyznanie dodatku 

wydawniczego na podstawie: 

1) zestawienia prac redakcyjnych wykonanych przez pracowników Działu Redakcji,  

2) zestawienia tytułów publikacji, dla których ustalone zostało obniżenie norm dziennych. 

 

§ 6 

Wypłata dodatku wydawniczego dokonywana jest nie później niż do końca drugiego miesiąca 

następującego po okresie, którego wniosek dotyczył. 

 

§ 7 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do prac wydawniczych 

wykonanych od 1 kwietnia 2021 roku. 


