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ZARZĄDZENIE KANCLERZA
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego
„ APEIRON” w Krakowie nr 1/2016/2017,
z dnia 1 marca 2017r.

w sprawie: wysokości stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uczelnianym Apeiron
w Krakowie

Działając na podstawie art.83 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. „ Prawo o szkolnictwie
wyższym”( tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz.1842, z późn. zm.) i § 28, ust.3, pkt.3 i 5 Statutu
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „ APEIRON” w Krakowie oraz
w związku z Zarządzeniem Rektora nr R/D/Z/ Nr 8/2016/2017r. , z dnia 1 marca 2017r.,
zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustalam następujące stawki obowiązujące w Wydawnictwie Uczelnianym Apeiron w Krakowie,
dalej Wydawnictwie:
1. Za prace wydawnicze:
1) redakcja językowa w j. polskim 100 zł za 1 arkusz wyd.;
2) redakcja językowa w języku obcym 150 zł za 1 arkusz wyd.;
3) korekta tekstu w j. polskim 60 zł za 1 arkusz wyd.;
4) korekta tekstu w j. angielskim, rosyjskim 100 zł za 1 arkusz wyd. (inne języki wyceniane
indywidualne) ;
5) skład komputerowy
a) prace proste (do 15 tabel i rysunków) 50 zł za 1 arkusz wyd.;
b) prace utrudnione (tekst z przypisami dolnymi; 15 i więcej tabel i rysunków) 70 zł za
1 arkusz wyd.;
6) projekt układu typograficznego 250 zł (ryczałt);
7) projekt okładki 500 zł;
8) tłumaczenie tekstu (języki: polski, angielski, rosyjski; inne języki wyceniane indywidualnie)
45 zł za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami).
§ 2.
Koszty pośrednie wydawanej publikacji ustala się w wysokości 30%.

§ 3.
1. Osoby, które publikują swoje artykuły w czasopismach Wydawnictwa, wnoszą opłatę
w wysokości:
a) 175 zł za opublikowany artykuł w czasopiśmie z punktacją 7 punktów i więcej,
b) 150 zł za opublikowany artykuł w języku polskim w czasopiśmie z punktacją 6 punktów,
c) 125 zł za opublikowany artykuł w języku obcym w czasopiśmie z punktacją 5 punktów
i mniej.
2. Autor jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji
o uzyskaniu pozytywnej recenzji artykułu, przelewem na wskazany numer konta. W wypadku,
gdy Autor po otrzymaniu recenzji zdecyduje o wycofaniu artykułu z publikacji, pokryje on
udokumentowane koszty poniesione przez WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, do wysokości
kwoty opłaty za publikację artykułu.
§ 4.
Rektor i Kanclerz WSBPiI „Apeiron” w Krakowie mogą zmienić stawki lub zwolnić z opłat
publikacyjnych zainteresowanego na jego wniosek, wniosek Dyrektora Wydawnictwa lub
z własnej inicjatywy.
§ 5.
Honoraria autorskie ustalane są indywidualnie.
§ 6.
Zarządzenie obowiązuje od dnia dzisiejszego.
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