
R-0161-1/22 

Zarządzenie Nr 1/22 
 

z dnia 5 stycznia 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie ustalenia wysokości stawek honorariów autorskich oraz innych stawek związanych  
z procesem wydawniczym 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się następujące stawki obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, zwanym dalej „Wydawnictwem”: 

1) stawki za recenzje wydawnicze publikacji w języku polskim: 
a) podręczniki                  – 90 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
b) monografie naukowe                     – 90 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
c) artykuły naukowe (chyba, że regulamin czasopisma stanowi inaczej) – 100 zł za 1 arkusz 

wydawniczy; 
2) stawki za recenzje wydawnicze publikacji w języku obcym: 

a) podręczniki                  – 135 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
b) monografie naukowe                 – 135 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
c) artykuły naukowe (chyba, że regulamin czasopisma stanowi inaczej) – 150 zł za 1 arkusz 

wydawniczy; 
3) stawka wynagrodzenia za sporządzenie ponownej recenzji wydawniczej przez tego samego 

recenzenta wynosi 50% stawki podstawowej; 
4) recenzje zewnętrzne sporządzane przez recenzentów zagranicznych są bezpłatne; 
5) stawki za prace wydawnicze:  

a) redakcja elektroniczna tekstów w języku polskim wraz z korektą – 150 zł za 1 arkusz 
wydawniczy, 

b) redakcja elektroniczna tekstów w języku obcym              – 180 zł za 1 arkusz wydawniczy, 
c) skład komputerowy                 – 90 zł za 1 arkusz wydawniczy. 

 
§ 2 

W sprawach honorarium autorskiego ustala się co następuje: 
1) podręczniki – honorarium autorskie dla autora wynosi 20% ceny sprzedanego egzemplarza.  

W przypadku współautorstwa, honorarium jest dzielone odpowiednio do wkładu autorskiego  
na podstawie oświadczenia autorów lub redaktora naukowego podręcznika; 

2) monografie naukowe – autorzy lub współautorzy nie otrzymują honorarium autorskiego; 
3) artykuły naukowe – autorzy lub współautorzy nie otrzymują honorarium autorskiego. 

 
§ 3 

Z każdego wydania Wydawnictwo przekazuje pulę egzemplarzy gratisowych według zatwierdzonego 
rozdzielnika (w tym egzemplarze autorskie). 
 
 
 



§ 4 
Stawki za prace wydawnicze wykonywane na rzecz Uniwersytetu nieobjęte niniejszym zarządzeniem 
proponuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa a zatwierdza prorektor właściwy do spraw nauki.  
 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, odnoszących się do praw autorskich, mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

 
§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 40/14 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek honorariów 
autorskich oraz innych stawek związanych z procesem wydawniczym (z późn. zm.). 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


