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R-B-SOP.014.1.27.2021 

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  z dnia 16 marca 2021 r. 

 

                                  

w sprawie ustalenia norm i rozliczania prac redakcyjnych obowiązujących pracowników Działu Redakcji  

Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

 

 

Na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dla ustalenia norm i wysokości dodatku wydawniczego za prace realizowane w Dziale Redakcji, przyjmuje 

się za podstawę arkusz wydawniczy (a.w.). 

2. Normy prac redakcyjnych obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. zawarte są w Tabeli stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzania. 

3. Na wniosek sekretarza Redakcji, dla prac redakcyjnych o wysokim stopniu trudności, dotyczących 

wskazanych tytułów publikacji, Redaktor Naczelny Wydawnictwa może ustalić obniżenie norm dziennych 

o 20% w stosunku do norm określonych w Tabeli. 

4. Obniżenie norm, o których mowa w ust. 3 nie może przekraczać 30% ilości prac wykonanych w okresie 

rozliczeniowym przez danego pracownika. 

 

§ 2 

1. Prace objęte normami, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają rozliczeniu w okresach półrocznych, za 

wyjątkiem prac wykonanych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., które podlegają rozliczeniu 

kwartalnemu. 

2. Ewidencję prac redakcyjnych i zestawienia z wykonania prac redakcyjnych według norm w okresie 

rozliczeniowym wskazanym w ust. 1, sporządza sekretarz Redakcji według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. W celu dokonania rozliczenia prac redakcyjnych przez pracowników Działu Redakcji sekretarz Redakcji  

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończenia półrocza kalendarzowego: 

1) otrzymuje z Działu Kadr w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończenia półrocza 

kalendarzowego zestawienie dni obecności w pracy tych pracowników, 

2) sporządza zestawienie tytułów publikacji, dla których ustalone zostało zgodnie z § 1 ust. 3 obniżenie 

norm dziennych wskazując liczbę arkuszy wydawniczych oraz pracowników, których decyzja 

dotyczyła, 

3) ustala przeliczeniową liczbę dni pracy poprzez podzielenie ilości wykonanych prac redakcyjnych dla 

poszczególnych rodzajów prac przez ustalone normy, uwzględniając tytuły dla których przyjęto 

obniżoną normę oraz przepis § 1 ust. 4, 

4) ustala nadwyżkę wykonanych prac przez poszczególnych pracowników ponad ilość normatywną. 
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4. W przypadku ustalenia nadwyżki wykonanych prac ponad ilość normatywną sporządza się wniosek 

o przyznanie dodatku wydawniczego, zgodnie z Regulaminem przyznawania dodatku wydawniczego 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

5. Prorektor nadzorujący Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  akceptuje wniosek  

o przyznanie dodatku wydawniczego na podstawie: 

1) zestawienia prac redakcyjnych wykonanych przez pracowników Działu Redakcji, o którym mowa 

w ust. 2, 

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

mowa w ust. 3 pkt. 2. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prac wykonanych od  1 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

                                    Rektor  

  

  

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


