
Zarządzenie Nr 1/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 5 października 2010 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 podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164 poz. 1365), § 53 ust. 2 pkt 7 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.

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.

5.Wszelkie obciążenia podatkowe z tytułu wypłaty honorarium ponosi autor. Kwota będzie pomniejszona 
o zaliczki pobrane na poczet podatku 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. Redaktor odpowiedzialny 

wydawnictwa dydaktycznego       arkusz autorski         50,-
3. Redakcja naukowa dzieła zbiorowego

(tylko wydawnictwa zwarte, powyżej 3 autorów)       arkusz autorski         50,-
4. Korekta językowo-stylistyczna              arkusz autorski   50,-

(tylko wydawnictwa dydaktyczne)



5. Przygotowanie materiałów do publikacji
(w tym: redakcja i korekta techniczna,
łamanie, pliki .pdf) jedna strona (1800 znaków)      7,-

6. Pomocnicze prace wydawnicze
(np. dodatkowa grafika, fotografie, video)  ryczałt zgodnie z umową

III. Komitety redakcyjne czasopism
Podstawa obliczenia    Stawka w złotych

arkusz autorski 200,-
Kultura Fizyczna
Wychowanie Fizyczne i Sport
Postępy  Rehabilitacji
Physical Culture and Sport. Studies and Research
Turystyka  i Rekreacja

§ 3

1. Rozliczenie wynagrodzenia za sprzedane egzemplarze następuje nie później niż w pierwszej dekadzie 
stycznia roku następnego za rok ubiegły, 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  48/2005/2006  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego  w Warszawie  z  dnia  14.03.2006 roku  w sprawie:  ustalania  stawek dla  autorów,  tłumaczy, 
recenzentów  i  pozostałych  nieetatowych  pracowników  redakcyjnych  zatrudnionych  przez  Wydawnictwo 
AWF  oraz  stawki  wypłacane  komitetom  redakcyjnym  wydawnictw  naukowych  i  dydaktycznych 
powoływanych przez Rektora AWF. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

                                                                                                AWF Warszawa

                                                                         dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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