Zarządzenie nr 6/2017
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 6 lutego 2017 roku
w sprawie:

stawek honorariów wydawniczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

1. Od dnia 6 lutego 2017 roku wprowadzam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:
1) stawki honorariów wydawniczych, zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie

L.p.
1.

HONORARIA AUTORSKIE dla pierwszego
wydania:
a) podręczniki do 15 .a.a.
b) materiały dydaktyczne do 10 a.a.
c) publikacje informacyjne Uwaga:

Jednostka
obliczeniowa

Procent
stawki
podstawowej

Procent
wynagrodzenia
za I wydanie

a.a.
a.a.
a.a.

100
80
50

100
100
dla I100
wydania

Wielkość nakładu pierwszego i każdego kolejnego
wydania bez zmian – ustala się na okres
2 lat od momentu wydania danej pracy

2.

3.
4.

5.

HONORARIA AUTORSKIE dla drugiego
i kolejnych wydań:
a) II wydanie
b) III wydanie
c) IV i następne wydania

a.a.
a.a
a.a

OPRACOWANIE NAUKOWE (redakcja naukowa)
dla pierwszego wydania

a.a.

OPRACOWANIE NAUKOWE (redakcja naukowa)
dla drugiego i kolejnych wydań:
a) II wydanie
b) III wydanie
c) IV i następne wydania

a.a.
a.a.
a.a

80
60
50

10

80
60
50

RECENZJA
Uwaga:
– nie mniej jednak niż 8% stawki podstawowej za
recenzję jednego tekstu

a.a.

10

a.a.

5

– w wypadku tekstów obcojęzycznych wysokość
wynagrodzenia ulega zwiększeniu o 30 %

6.

RECENZJA OGÓLNA
– nie mniej jednak niż 4% stawki podstawowej za
recenzję ogólną jednego tekstu

– w wypadku tekstów obcojęzycznych wysokość
wynagrodzenia ulega zwiększeniu o 30 %

100

7.

PRZEKŁAD:
a) przekład tekstu na język obcy

a.a.

100

a.a.

75

a.a.

30

OPRACOWANIE REDAKCYJNE DZIEŁA:
a) indywidualnego
b) zbiorowego

a. wyd.
a. wyd.

12
14

OPRACOWANIE TECHNICZNE DZIEŁA:
a) indywidualnego
b) zbiorowego

a. wyd.
a. wyd.

6
7

Uwaga: nie mniej jednak niż 8% stawki za
jeden przekład

b) przekład tekstu obcego na język
polski
Uwaga: nie mniej jednak niż 6% stawki za
jeden przekład

8.

WERYFIKACJA PRZEKŁADU NA JĘZYKI OBCE
Uwaga: nie mniej jednak niż 4% stawki za
weryfikację jednego tekstu

9.

10.
a)

2) stawki wynagrodzenia za niżej podane prace:
 projekt graficzny okładki i strony tytułowej - od 550 do 750 zł,
 zmiany do projektu graficznego okładki i strony tytułowej - od 150 do 350 zł,
 opracowanie graficzne utworu (informatory, dodatkowe elementy i rozwiązania
graficzne w tekście dzieła łącznie z projektem graficznym okładki i strony tytułowej) - od
750 do 1200 zł,
 zdjęcia do informatorów i innych wydawnictw - od 30 do 60 zł za zdjęcie.
Stawkę wynagrodzenia za konkretne prace, w granicach przedziałów wskazanych
w zarządzeniu, określa redaktor naczelny Wydawnictwa.
2.

Stawki wynagrodzenia za pomocnicze prace wydawnicze nieobjęte niniejszym zarządzeniem,
takie jak korekta techniczna oraz i skład i łamanie książek, ustala się po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi na Uczelni
zasadami.

3.

Stawka podstawowa dla umów zawieranych od 6 lutego 2017 roku zostaje ustalona
w wysokości 910 zł.

4.

Pozycje niewymienione w ust. 1 pkt 1 – pozycja nr 1 w tabeli, wydane na wniosek jednostek
organizacyjnych Uczelni, są publikowane bez wynagrodzenia autorskiego (honorarium).

5. Z dniem 5 lutego 2017 roku traci moc Zarządzenie nr 44/2013 roku Rektora UEP z dnia
13 sierpnia 2013 roku w sprawie stawek honorariów wydawniczych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.

REKTOR
(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)

