
Zarządzenie Nr 45/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia stawek dla autorów, recenzentów i pozostałych nieetatowych 

pracowników redakcyjnych zatrudnionych w AWF Warszawa oraz stawek 

wypłacanych komitetom redakcyjnym wydawnictw naukowych i 

dydaktycznych powoływanych przez Rektora AWF Warszawa na wniosek 

Dziekanów Wydziałów, którym podlegają 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 10 w związku z § 50 ust. 

1 pkt 11 Statutu AWF Warszawa, art. 34 ust. 1 pkt 5c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na wniosek Prorektora ds. Nauki i 

Współpracy Międzynarodowej ustalam następujące stawki dla autorów, recenzentów i innych 

osób wykonujących usługi redakcyjne dla potrzeb wydawnictw AWF Warszawa: 

 

§ 1 

 

1. Wynagrodzenia autorów, recenzentów i innych osób wykonujących usługi redakcyjne 

dla potrzeb wydawnictw AWF Warszawa są wypłacane na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy AWF Warszawa a osobą wykonującą usługę, z uwzględnieniem przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759). 

2. Podpisanie przez autora umowy jest warunkiem rozpowszechnienia dzieła. 

3. Dla udzielenia zamówienia na wykonanie usługi dla potrzeb wydawnictw AWF 

Warszawa koniecznym jest zachowanie procedury udzielania zamówień publicznych 

ustalonej przez kanclerza AWF Warszawa. 

4. Wynagrodzenia za usługi redakcyjne wypłacane są w granicach środków 

przewidzianych na działalność wydawniczą w planie rzeczowo-finansowym 

Wydziału. 

5. Wszelkie obciążenia podatkowe z tytułu wypłaty honorarium ponosi autor. Kwota 

będzie pomniejszona o zaliczki pobrane na poczet podatki dochodowego od osób 

fizycznych stosownie do obowiązujących przepisów. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. 

 

 

§ 2 

 

Ustalam następujące stawki w AWF Warszawa: 

I. Honoraria autorskie      Podstawa obliczenia 

1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie 

(autorskie), skrypty, zeszyty naukowo-metodyczne  20% od ceny sprzedanego 

egzemplarza 

 

 

 

 



II. Prace wydawnicze    Podstawa obliczenia    Stawka w złotych 
1. Recenzja dzieła                    arkusz autorski               100,- 

2. Korekta językowo-stylistyczna                  arkusz autorski                 30,- 

(tylko wydawnictwa dydaktyczne) 

 

III. Komitety Redakcyjne (Kolegia Redakcyjne) czasopism 

1. Dziekan wydziału, któremu podlega dane czasopismo (wydawnictwo ciągłe) może 

finansować Komitety Redakcyjne (Kolegia Redakcyjne) zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 11 

Statutu. Dziekan wydziału wydziela w planie rzeczowo-finansowym wydziału środki 

przeznaczone na pokrycie kosztów Komitetów Redakcyjnych czasopism. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Komitety Redakcyjne tych 

czasopism powołuje dziekan wydziału, któremu czasopismo (wydawnictwo ciągłe) 

podlega, chyba że dziekan wydziału postanowi inaczej.  

2. Wydawanie czasopisma (wydawnictwa ciągłego) może być finansowane ze źródeł 

zewnętrznych, z uwzględnieniem kosztów pośrednich określonych w zasadach 

gospodarki finansowej AWF Warszawa lub zasadach gospodarki finansowej 

Wydziału na dany rok. Wydział ujmuje środki w planie przychodów. 

 

§ 3 

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za sprzedane egzemplarze następuje nie później niż w 

pierwszej dekadzie grudnia za ubiegły rok, w którym nastąpiła sprzedaż. 

2. Na podstawie informacji Działu Nauki i Wydawnictw o liczbie sprzedanych 

egzemplarzy dzieła w danym roku kalendarzowym, autor wystawia rachunek z tytułu 

wynagrodzenia za wykonanie dzieła i przeniesienie praw autorskich za sprzedaną 

liczbę egzemplarzy. 

 

§ 4 

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 1/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 5 października 2010 roku w sprawie ustalania stawek dla 

autorów, recenzentów i pozostałych nieetatowych pracowników redakcyjnych zatrudnionych 

w AWF Warszawa oraz stawek wypłacanych komitetom redakcyjnym wydawnictw 

naukowych i dydaktycznych powoływanych przez Rektora AWF. 

 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         Rektor 

 

 

       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


