
 

 

 

R-CLO-DOP.021.1.1.2023 

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 2 stycznia 2023  r. 

w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Honorarium autorskie dla autora/autorów za podręcznik/skrypt wynosi 18 % ceny jednego 
egzemplarza.  

2. Honorarium autorskie jest wypłacane, gdy wpływy ze sprzedaży pokryją koszty poniesione 

na opublikowanie podręcznika/skryptu. 

§ 2 

1. Honorarium dla członków Komitetu Redakcyjnego „Argumenta Oeconomica” za redakcję naukową 

wynosi 70 zł za 1 arkusz autorski. 

2. Honorarium za redakcję naukową dla redaktora naczelnego czasopisma innego niż wskazane  
w ust. 1 wynosi  40 zł za 1 arkusz autorski. 

3. Honorarium za redakcję naukową dla sekretarza czasopisma innego niż wskazane w ust. 1 wynosi 
30 zł za 1 arkusz autorski. 

§ 3 

1. Stawki za recenzje wydawnicze publikacji w języku polskim: 

1) Monografie       90 zł za 1 arkusz autorski; 

2) Podręczniki       90 zł za 1 arkusz autorski; 

3) Skrypty        70 zł za 1 arkusz autorski. 

2. Stawki za recenzje wydawnicze publikacji w języku obcym: 

1) Monografie       120 zł za 1 arkusz autorski; 

2) Podręczniki       120 zł za 1 arkusz autorski; 

3) Skrypty        120 zł za 1 arkusz autorski. 

 

§ 4 

Stawki za prace wydawnicze: 

1) weryfikacja tekstu w języku obcym przez native speakera  400 zł za 1 arkusz wyd.; 

2) redakcja językowa       100 zł za 1 arkusz wyd.; 

3) redakcja językowa w języku obcym     120 zł za 1 arkusz wyd.; 

4) kontrola redakcyjna         70 zł za 1 arkusz wyd.; 



 

 

5) redakcja statystyczna            50 zł za 1 arkusz wyd.; 

6) korekta            60 zł za 1 arkusz wyd.; 
7) skład komputerowy 

a) prace proste (do 25 tabel i rysunków)        55 zł za 1 arkusz wyd., 
b) prace utrudnione          75 zł za 1 arkusz wyd.; 

8) projekt układu typograficznego       250 zł; 
9) projekt okładki           400 zł. 

 

§ 5 

1. Koszty  pośrednie  ustala  się  w  wysokości 30 %. 

2. W przypadku publikacji zlecanych przez podmioty zewnętrzne wysokość kosztów pośrednich 

nie może być niższa niż 45 %. 

§ 6 

Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie „Argumenta Oeconomica” autor/autorzy wnoszą opłatę 

w wysokości 800 zł (+ VAT) lub 200 euro (+ VAT).  Opłata jest pobierana po zatwierdzeniu  artykułu 

do publikacji. 

§ 7 

Za opublikowanie artykułu w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu innych niż "Argumenta Oeconomica" autor/autorzy wnoszą opłatę 

w wysokości 300 zł (+ VAT).  Opłata jest pobierana po zatwierdzeniu  artykułu do publikacji. 

§ 8 

Decyzję o obniżeniu bądź rezygnacji z poboru opłaty za opublikowanie artykułu naukowego podejmuje 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa po uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym czasopisma rocznego 

kosztorysu wydania czasopisma. Obniżenie bądź rezygnacja z poboru opłaty następuje w przypadku 

uzasadnionym podnoszeniem prestiżu naukowego czasopisma. 

§ 9 

Kosztorys wydania czasopisma stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 10 

Traci moc  Zarządzenie  nr  140/2021  Rektora  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu z dnia  

25 października 2021 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


