
 
INFORMACJE DLA AUTORÓW SKRYPTÓW, PODRĘCZNIKÓW, MONOGRAFII 

1. Krok pierwszy to przygotowanie raportu adresowanego do Rektora-Komendanta SGSP (Wydawcy) 

z prośbą o akceptację tematu/tytułu dzieła (przy zachowaniu drogi służbowej). 

Raport powinien zawierać następujące informacje: – tytuł dzieła, – proponowany format (A4 czy B5), 

– objętość w arkuszach wydawniczych (jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami), – 

dla kogo dzieło jest przeznaczone (słuchacze studiów dziennych, zaocznych, inni), – proponowaną 

wysokość nakładu pierwszego wydania, – orientacyjny termin złożenia gotowego dzieła w 

Wydawnictwie SGSP. 

2. Do tak przygotowanego raportu należy dołączyć rozszerzony spis treści publikacji. 

3. Raport powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, kierownika katedry, 

dziekana i prorektora ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich i złożony w kancelarii SGSP. 

4. Do 30 listopada każdego roku budżetowego Rada Wydawnicza zajmie stanowisko co do 

zgłoszonych propozycji, zostanie przygotowany harmonogram wydawniczy wraz z szacunkowym 

kosztem publikacji (każdego tematu) na rok następny i przedłożony do zatwierdzenia Rektorowi. 

5. Rada Wydawnicza zadecyduje o kolejności wydania dzieła. 

6. Z autorem/autorami zostanie podpisana umowa wydawnicza o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych (bezzaliczkowa). W umowie zostanie m.in. określona wysokość honorarium 

autorskiego, uściślony termin złożenia gotowej pracy, termin wydania dzieła drukiem oraz zostaną 

sprecyzowane prawa i obowiązki Autora/Autorów i Wydawcy (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz Kodeksem cywilnym). 

7. Po dostarczeniu przez autora/autorów gotowego kompletnego dzieła zostanie ono skierowane do 

recenzji. O wyborze recenzenta decyduje kierownik Wydawnictwa w porozumieniu z Radą 

Wydawniczą. 

8. Zgodnie z umową wydawniczą Wydawca – po otrzymaniu recenzji – na piśmie poinformuje 

Autora/Autorów, czy dzieło przyjmuje, czy je odrzuca, czy jego przyjęcie uzależnia od dokonania przez 

Autora/Autorów określonych poprawek. 

9. Po przyjęciu dzieła Wydawca wypłaci Autorowi/Autorom honorarium ustalone w umowie. 

10. Kolejny krok to przygotowanie publikacji do wydania: opracowanie redakcyjne, skład, korekty, 

projektowanie okładki, druk, oprawa, ustalenie ceny sprzedażnej i rozpowszechnianie. 

11. Cykl wydawniczy w SGSP – od momentu przyjęcia dzieła po uzyskaniu przychylnej recenzji do 

rozpoczęcia rozpowszechniania – trwa do 6 miesięcy. 

12. Informacje dla Autorów dotyczące zasad przygotowania tekstu publikacji można znaleźć na 

stronie internetowej SGSP w zakładce WYDAWNICTWO. 


