
R-0161-3/22 

Zarządzenie Nr 3/22 
 
z dnia 19 stycznia 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie sposobu ustalania cen sprzedaży publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
___________________________________________________________________________ 
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 
1. Na podstawie kalkulacji dokonuje się ustalenia ceny sprzedaży netto na prace wydawane 

drukiem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1, składa się z następujących części: 

1) koszt recenzji; 
2) koszt prac wydawniczych; 
3) koszt projektu okładki; 
4) koszt druku; 
5) inne koszty związane z wydaniem publikacji; 
6) narzut kosztów dotyczących obsługi procesu wydawniczego. 

3. Cena brutto prac naukowych przeznaczonych do sprzedaży w formie e-booków (pliki PDF) 
jest o 20 % niższa od ceny brutto tej publikacji wydanej drukiem. 

4. Ustala się minimalną cenę sprzedaży wydawnictw dydaktycznych na poziomie 15 zł brutto.  
W przypadku, gdy z kalkulacji cenowej wynika cena niższa niż 15 zł brutto, stosuje się cenę 
minimalną. Ceny wszystkich publikacji znajdujących się na stanie magazynowym 
Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynoszące poniżej ceny 
minimalnej (nieobjęte wcześniejszą przeceną) zostaną wyrównane do poziomu 15 zł brutto. 

5. Do ceny netto dodaje się podatek VAT według obowiązującej stawki. Cenę brutto 
zaokrągla się w następujący sposób: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija 
się, a te wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. W przypadku gdy 
cena brutto zostanie zaokrąglona, podatek VAT oblicza się wg następującego wzoru: 

 

𝐾𝑃 =  
𝐶𝐵 ∗ 𝑆𝑃

100 + 𝑆𝑃
 

 
gdzie: 

KP – oznacza kwotę podatku; 
CB – oznacza cenę jednostkową brutto; 
SP – oznacza stawkę podatku. 

 
§ 2 

Traci moc zarządzenie Nr 52/18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany sposobu 
ustalania cen publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu oraz dopłat do książek o podwyższonym 
standardzie edytorskim (z późn. zm.). 
 
 



§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje dla nowo wydawanych 
publikacji oraz dodruków. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 


