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R-DOP.014.1.10.2016 

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
 
 

Ustalam następujące stawki obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu: 
 

§ 1 
1. Honorarium autorskie dla autora/autorów za podręcznik wynosi  20% ceny  sprzedanego egzemplarza.  
2. Honorarium autorskie dla autora/autorów za skrypt wynosi 18% ceny sprzedanego egzemplarza. 
 

 
§ 2 

Honorarium za redakcję naukową czasopism naukowych wynosi 50 zł za 1 arkusz autorski. 
 
 

§ 3 
1. Stawki za recenzje wydawnicze publikacji w języku polskim: 

1.1. Monografie        100 zł za 1 arkusz  autorski 
1.2. Podręczniki       100 zł za 1 arkusz  autorski  
1.3. Skrypty         80 zł za 1 arkusz  autorski  
1.4. Artykuły naukowe        70 zł za 1 artykuł 

 
2. Stawki za recenzje wydawnicze w języku obcym:   

2.1. Monografie        150 zł za 1 arkusz  autorski 
2.2. Podręczniki       150 zł za 1 arkusz  autorski  
2.3. Skrypty        150 zł za 1 arkusz  autorski 
2.4. Artykuły naukowe       150 zł za 1 artykuł 

 
 

§ 4 
Stawki  dla  czasopisma „Argumenta Oeconomica”: 
 

1) recenzja          150 zł za 1 artykuł 
2) recenzja książki       300 zł 
3) tłumaczenie  z języka polskiego na język obcy    500 zł za 1 arkusz  autorski 
4) weryfikacja tekstu w języku obcym    200 zł za 1 arkusz  autorski 
5) redakcja naukowa przez członków Komitetu Redakcyjnego  100 zł za 1 arkusz  autorski 
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§ 5 

Stawki za prace wydawnicze: 

1) redakcja językowa       100 zł za 1 arkusz  wyd. 
2) redakcja językowa w języku obcym    150 zł za 1 arkusz  wyd. 
3) kontrola redakcyjna        70 zł za 1 arkusz  wyd. 
4) korekta          70 zł za 1 arkusz  wyd. 
5) skład komputerowy 

 prace proste  (do 25 tabel i rysunków)      60 zł za 1 arkusz wyd. 
 prace utrudnione        80 zł za 1 arkusz  wyd. 

6) projekt układu typograficznego     250 zł (ryczałt) 
7) projekt okładki       500 zł 
8) redakcja statystyczna        50 zł za 1 arkusz  wyd. 

 w języku obcym         75 zł za 1 arkusz  wyd. 
9) weryfikacja tekstu przez native speakera    180 zł za 1 arkusz  wyd. 

 

§ 6 

Koszty pośrednie ustala się w wysokości 27% dla publikacji związanych z konferencją naukową oraz 30%  
dla monografii: profesorskich, habilitacyjnych, jubileuszowych oraz pozostałych.  

 
§ 7 

1. Osoby spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  które publikują swoje artykuły w czasopiśmie „Argumenta Oeconomica”, wnoszą dwie opłaty: 
a) 300 zł (+VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega 

zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku, 
b) 800 zł (+VAT) za opublikowanie artykułu; opłata jest pobierana po przyjęciu artykułu do druku.  

2. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które publikują swoje artykuły w czasopiśmie 
„Argumenta Oeconomica”, wnoszą dwie opłaty: 
a) 100 euro (+VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega 

zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku, 
b) 200 euro (+VAT) za opublikowanie artykułu; opłata jest pobierana po przyjęciu artykułu do druku.  

 

§ 8 

Osoby spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które publikują swoje artykuły w czasopismach 
Uniwersytetu, wnoszą dwie opłaty. 
1. W czasopismach z punktacją 11 punktów i więcej  –  artykuł w języku polskim: 

a) 140 zł (+VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku lub wycofania artykułu przez autora, 

b) 460 zł (+VAT) za opublikowanie artykułu; opłata jest pobierana po przyjęciu artykułu do druku. 
2. W czasopismach z punktacją poniżej 11 punktów  –  artykuł w języku polskim:  

a) 140 zł (+VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku lub wycofania artykułu przez autora, 

b) 260 zł (+VAT) za opublikowanie artykułu; opłata jest pobierana po przyjęciu artykułu do druku. 
3. We wszystkich czasopismach niezależnie od ich punktacji – artykuł w języku angielskim: 
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a) 300 zł (+VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku lub wycofania artykułu przez autora, 

b) 300 zł (+VAT) za opublikowanie artykułu, opłata jest pobierana po przyjęciu artykułu do druku.  
 

§ 9 

W sytuacji, gdy artykuł publikowany jest przez dwóch autorów, z których jeden jest pracownikiem 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a drugi jest spoza Uniwersytetu, wpłata osoby spoza 
Uniwersytetu równa się  udziałowi  procentowemu (ustalonemu przez autorów) i przemnożonemu przez 
stawki, o których  mowa w § 7 i 8.  
 

§ 10 

Traci moc Zarządzenie nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 
 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu.  

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 marca 2016 r. 

 
 
Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 

 
 


