
 

1 
 

                                                                                                             

                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Rektora R/D/Z/Nr 8/2016/2017 

REGULAMIN WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO 

 APEIRON w KRAKOWIE 

  

Rozdz. 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 1. Wydawnictwo Uczelniane Apeiron w Krakowie, zwane dalej Wydawnictwem, prowadzi obsługę 

procesu edytorskiego podręczników akademickich, monografii, publikacji ciągłych oraz dokumentacyjno-

informacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną. Jest 

jednostką znajdującą się w strukturze WSBPI Apeiron w Krakowie. 

2. Wydawnictwem kieruje Dyrektor Wydawnictwa Apeiron,  powoływany przez Rektora. 

3. Działalność Wydawnictwa nadzoruje bezpośrednio Rektor. 

4. Nadzór w zakresie gospodarki finansowej Wydawnictwa sprawuje Kwestor. 

5. W Wydawnictwie działa Uczelniana Komisja Wydawnicza, zwana dalej Komisją oraz Rada Naukowa. 

§ 2. 

1. Dyrektor Wydawnictwa podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Pracownicy Wydawnictwa podlegają dyrektorowi i prowadzą działalność określoną w zakresie 

przypisanych obowiązków służbowych na danym stanowisku. 

3. Dyrektor odpowiada za proces wydawniczy i występuje o przyznanie numerów ISBN i ISSN. 

4. Po przyjęciu pracy do druku po recenzji i naniesieniu ewentualnych poprawek autorskich Dyrektor 

przekazuje publikację do opracowania redakcyjnego. 

§ 3. 

1. Wydawnictwo Apeiron powołane jest do prowadzenia działalności: 

a) wydawniczej; 

b) dystrybucyjnej. 
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2. Rektor i Kanclerz mogą powierzyć Wydawnictwu również inne formy działalności publikacyjnej,       

w tym współudział w akcjach promocyjnych itp. 

 

§ 4. 

         1. Działalność Wydawnictwa finansowana jest: 

a) ze środków własnych Uczelni – wydzielonych przez Kanclerza na realizację planu wydawniczego 

jednostek organizacyjnych; 

b) ze środków zewnętrznych – pozyskanych na wydawnictwa zlecone poza planem wydawniczym; 

c) z innych środków. 

2. Autorzy nie otrzymują honorarium za napisanie artykułu. 

3. Podział środków na realizację działalności wydawniczej poszczególnych jednostek organizacyjnych 

dokonywany jest przez Kanclerza według zgłaszanych wniosków przez jednostki organizacyjne. 

 

Rozdz. 2.  Zadania Wydawnictwa  

§ 5. 

1. Do zadań szczegółowych Wydawnictwa  należy: 

a) opracowywanie zbiorczego planu wydawniczego i czuwanie nad jego realizacją od strony 

rzeczowej i finansowej; 

b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni; 

c) przygotowanie umów wydawniczych z autorami i prowadzenie korespondencji w tym zakresie; 

d) sporządzanie umów z recenzentami oraz wykonawcami prac dodatkowych (redaktor, plastyk, 

tłumacz i inni); 

e) wystawianie wewnętrznych dokumentów rozliczeniowych za wykonane prace wydawnicze; 

f) redakcja techniczna i rewizja tekstu przed oddaniem do druku; 

g) współpraca z drukarniami; 

h) prowadzenie magazynu wydawnictw i obowiązującej w tym zakresie dokumentacji dowodów 

obrotu magazynowego; 

i) administrowanie stroną internetową Wydawnictwa; 

j) rozprowadzanie egzemplarzy bezpłatnych według rozdzielnika; 

k) prowadzenie kartotek kosztów publikacji poszczególnych jednostek oraz dokumentacji związanej         

z wydawaniem poszczególnych pozycji wydawniczych; 
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l) sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z działalności wydawniczej co najmniej raz w 

roku lub na polecenie Rektora; 

2. Wydawnictwo uczestniczy w ogólnopolskich targach książki, współorganizuje promocje książek 

oraz prezentuje publikacje na konferencjach i imprezach tematycznie związanych z problematyką 

wydawanych książek, a także w zależności od potrzeb na innych uczelniach oraz w instytucjach 

naukowych. Informacje o promocjach i wydarzeniach towarzyszących, Wydawnictwo -                                     

z wyprzedzeniem - zamieszcza na stronach internetowych. 

3. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem hurtowni, księgarń funkcjonujących         

w obiektach WSBPI Apeiron oraz własnej księgarni internetowej. Wydawnictwo prowadzi także 

sprzedaż dla indywidualnych odbiorców. 

Rozdz. 3. Uczelniana Komisja Wydawnicza i Rada Naukowa 

§ 6. 

1. Uczelniana Komisja Wydawnicza powoływana jest przez Rektora na okres kadencji. 

2. Skład Uczelnianej Komisji Wydawniczej i Rady Naukowej ogłaszany jest w Zarządzeniu Rektora. 

3. W skład Uczelnianej Komisji Wydawniczej wchodzą: Dyrektor Wydawnictwa  jako Przewodniczący 

Komisji oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

4. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Wydawniczej sprawuje Rektor. 

5. Zadaniem Komisji o której mowa w ust. 4, jest merytoryczna ocena publikacji składanych do 

Wydawnictwa oraz zapewnienie sprawnej realizacji strategii Wydawnictwa. 

6. Rada Naukowa liczy pięć osób powołanych przez Rektora. Jeżeli przewodniczącym Rady Naukowej nie 

jest Rektor lub wskazany przez niego pracownik naukowy, to członkowie Komisji wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego. 

7. Zadaniem Rady Naukowej jest m.in. analiza bieżącej działalności Wydawnictwa, przedstawianie 

wniosków dotyczących rozwoju Wydawnictwa i poprawy efektywności jego funkcjonowania, proponowanie 

form promocji osiągnięć naukowych pracowników WSBPI Apeiron i Wydawnictwa oraz wskazywanie dróg 

pozyskiwania środków finansowych na działalność Wydawnictwa. 

8. Wydawnictwo prowadzi rejestr własnych publikacji. 

§ 7. 

Do zadań Uczelnianej Komisji Wydawniczej Apeiron należy: 

 

1. Nadzór nad działalnością wydawniczą w Uczelni; 

2. Koordynacja prac związanych z opracowaniem planów wydawniczych; 
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3. Opracowanie planu wydawniczego, jego korekta i przygotowanie do zatwierdzenia przez Rektora, 

4. Bieżąca współpraca z Radą Naukową; 

5. Okresowy nadzór nad bieżącą realizacją rzeczową planu wydawniczego; 

6. Kontrolowanie procesu związanego z przekazaniem pracy do recenzji oraz przyjęciem pracy do wydania 

po recenzji. 

7. Współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISSN, 

ISBN oraz eISSN oraz Polską Bibliografią Naukową w zakresie przekazywania oraz aktualizowania danych                   

o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach w monografiach 

autorstwa pracowników WSBPI Apeiron oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które 

afiliowały daną publikację do tej jednostki. 

8. Posiedzenia powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. 

9. Dyrektor Wydawnictwa może wnioskować o zwołanie dodatkowego posiedzenia Komisji w przypadku 

pojawienia się spraw wymagających niezwłocznej opinii lub decyzji tego ciała kolegialnego. 

10. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wydawniczej uczestniczy Rektor. 

Rozdz. 4. Roczny plan wydawniczy i współpraca z autorami 

§ 8. 

1. Roczny plan wydawniczy uczelni jest zatwierdzany przez Rektora w I kwartale roku. 

2. Współpraca z autorami: 

a) Dyrektor Wydawnictwa zawiera umowy wydawnicze z autorami publikacji. Stawka honorarium 

wymaga akceptacji Rektora lub Kanclerza; 

b) wypłata honorarium autorskiego następuje nie później niż 30 dni od daty wydania publikacji. 

3. Dyrektor Wydawnictwa może przyjąć do wydania również publikacje niezgłoszone w planie 

wydawniczym po akceptacji Rektora. 

4. Dyrektor Wydawnictwa podpisuje umowę z autorem o przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

Wydawnictwo może wypowiedzieć taką umowę w przypadku recenzji negatywnej lub odmowy 

przyjęcia pracy do druku przez Uczelnianą Komisję Wydawniczą. 

5. Umowa autorska uprawnia Wydawnictwo do wykonywania dodruków bez zgody autora, jednak 

przed dokonaniem dodruku Wydawnictwo jest zobowiązane do konsultacji aktualności zawartych                        

w publikacji treści z autorem. Jeśli w wyniku konsultacji okaże się, że treść pracy wymaga 

aktualizacji, to Wydawnictwo zaproponuje autorom drugie zaktualizowane wydanie. 
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Rozdz. 5. Rodzaje publikacji 

§ 9. 

1. Wydawnictwo wydaje następujące rodzaje publikacji: 

1.1. Monografie 

a) zalecana objętość publikacji do 10 arkuszy wydawniczych (a.w.), 

b) nakład pierwszego wydania to 100 egz.; w uzasadnionych przypadkach nakład zostanie 

odpowiednio zwiększony; drugie i następne wydania są realizowane według przewidywanej sprzedaży 

w ciągu 3 lat, 

1.2. Podręczniki 

a) zalecana objętość publikacji do 12 a.w., 

b) standardowy nakład publikacji to 100 do 200 egz., 

1.3. Skrypty 

a) zalecana objętość publikacji do 8 a.w., 

b) standardowy nakład publikacji to 150 do 200 egz., 

1.4. Słowniki, almanachy, encyklopedie 

a) zalecana objętość publikacji do 8 a.w., 

b) standardowy nakład pierwszego wydania to 150 egz., w uzasadnionych przypadkach nakład 

zostanie odpowiednio zwiększony; Drugie i następne wydania są realizowane według przewidywanej 

sprzedaży w ciągu 3 lat, 

1.5. Materiały źródłowe 

a) zalecana objętość publikacji do 5 a.w. 

b) nakład publikacji jest ustalany według przewidywanej sprzedaży w ciągu 3 lat. 

1.6. Materiały pomocnicze 

a) zalecana objętość publikacji do 5 a.w., 

b) nakład publikacji jest ustalany według przewidywanej sprzedaży w ciągu 5 lat, 

1.7. Czasopisma naukowe 

a) zalecana objętość artykułu wynosi od 0,5 a.w. do 1 a.w., 

b) nakład i forma wydania jest określona indywidualnie dla każdego czasopisma 

1.8. Materiały konferencyjne 

a) objętość publikacji jest uzależniona od liczby uczestników konferencji, 

b) standardowy nakład publikacji to 100 egz.; w uzasadnionym przypadku nakład zostanie 

odpowiednio zwiększony, 

c) honorarium autorskie jest wypłacane według możliwości organizatora, 
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d) publikacja jest finansowana ze środków pozyskanych przez organizatora konferencji (np. wpisowe) 

lub innych dotacji, 

1.9. Wydawnictwa inne (np. multimedialne) – ich formę wydania, nakład kwalifikuje komisja 

wydawnicza jednostki. 

2. Proces kwalifikowania pracy do wydania. 

2.1. Podstawą oceny merytorycznej pracy zgłoszonej do wydania jest recenzja wydawnicza, 

opracowana przez co najmniej jednego recenzenta. Recenzji podlega każda publikacja. 

2.2. Monografie i podręczniki muszą mieć co najmniej dwie pozytywne recenzje (jeśli jedna z recenzji 

będzie negatywna, praca będzie wysłana do trzeciej, rozstrzygającej), pozostałe prace muszą mieć 

jedną recenzję. Recenzentem powinien być pracownik naukowy z WSBPiI Apeiron (recenzent 

wewnętrzny)     i spoza niej (recenzent zewnętrzny). 

2.3. Nazwiska recenzentów artykułu wchodzącego w skład czasopisma naukowego nie są znane 

osobom zainteresowanym (autorowi). Publikowany w każdym czasopiśmie wykaz członków rady 

recenzentów zawiera listę stałych współpracowników recenzujących artykuły naukowe danego 

czasopisma. 

2.4. Recenzent ma prawo wnioskować o ponowną ocenę po naniesieniu poprawek przez autora. 

2.5. Autor ma obowiązek odpowiedzieć na recenzję i swoją odpowiedź wraz z poprawioną pracą 

złożyć ponownie do Wydawnictwa. 

2.6. Komisja Wydawnicza może podjąć decyzję o: 1) przyjęciu pracy do druku, 2) odmowie przyjęcia 

pracy do druku, 3) skierowaniu pracy do ponownej recenzji. Decyzje podejmowane są w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków składu Komisji. 

 

Rozdz. 6.  Postanowienia końcowe 

§ 10. 

1. Dyrektor Wydawnictwa  opracuje wytyczne dla autorów. 

2. Rektor w porozumieniu z Kanclerzem ustalą stawki obowiązujące w Wydawnictwie.. 

3. Do końca marca każdego roku Dyrektor Wydawnictwa składa Rektorowi sprawozdanie z działalności 

Wydawnictwa za rok ubiegły oraz przedstawia Kanclerzowi kwartalne sprawozdanie na temat ekonomicznej 

efektywności poszczególnych przedsięwzięć. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


