
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 412/2019

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-98/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów egzemplarzy nieodpłatnych publikacji

wydawanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Limit  podstawowej  liczby  egzemplarzy  autorskich  dla  publikacji  wydanych  na  Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wynosi jeden egzemplarz.

2. Każdemu ze współautorów publikacji (uwidocznionemu na karcie tytułowej dzieła) przysługuje jeden

egzemplarz autorski.

3. Redaktorowi dzieła lub redaktorom uwidocznionym na karcie tytułowej dzieła przysługuje po jednym

egzemplarzu autorskim.

4. Autorom publikacji zbiorowych w drukach zwartych przysługuje po jednym egzemplarzu autorskim.

5. Każdemu autorowi artykułu w czasopiśmie przysługuje jeden egzemplarz autorski. 

6. Koszt egzemplarzy autorskich pokrywany będzie w całości z budżetu projektu wydawniczego.

7. Koszt  wysyłki  egzemplarzy  autorskich  do  wskazanych  adresatów  pokrywany  będzie  w  całości

z budżetu będącego w dyspozycji Wydawnictwa KUL lub innej jednostki organizacyjnej, która zleciła

wydanie publikacji.

8. W  przypadku  postępowań  awansowych  autorowi  przysługują  dodatkowe  egzemplarze  autorskie

w ilości członków odpowiednich komisji oraz recenzentom w postępowaniu w sprawie nadania tytułu

profesora. Egzemplarze te otrzymuje autor publikacji.

§ 2

1. Koszt  egzemplarzy  upowszechniających  naukę będących  w  dyspozycji  redaktora  lub  autora,

egzemplarzy przeznaczonych dla członków rad redakcyjnych czasopism i wydawnictw ciągłych oraz

egzemplarzy recenzenckich wraz z  kosztem wysyłki  oraz podatku od towarów i usług pokrywany

będzie  w  całości  z  budżetu  będącego  w  dyspozycji  Wydawnictwa  KUL  lub  innej  jednostki

organizacyjnej, która zleciła wydanie publikacji.



2. Koszt egzemplarzy obowiązkowo wysyłanych do bibliotek (zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996

r.  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych) obejmujący także podatek od towarów i usług

pokrywany będzie ze środków budżetu projektu wydawniczego.

3. Koszt  egzemplarzy  przekazywanych  partnerom  w  projektach  współedycyjnych,  zgodnie

z postanowieniami indywidualnych umów, wraz z kosztem wysyłki oraz podatku od towarów i usług,

pokrywany będzie ze środków w dyspozycji Wydawnictwa KUL lub innej jednostki organizacyjnej,

która zleciła wydanie publikacji.

§ 3

Dla publikacji zgłaszanych do planu wydawniczego, które finansowane są ze środków subwencji, ustala

się limit nakładu wersji papierowej w ilości 50 sztuk od dnia 1 października 2019 r. 

§ 4

Wartość egzemplarzy autorskich stanowi przychód autora do opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku

dochodowym od osób fizycznych,  jak  również stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne w przypadku pracowników Uniwersytetu. Dla autorów niebędących pracownikami

Uniwersytetu  wartość  egzemplarzy  autorskich  stanowi  podstawę  do  opodatkowania  podatkiem

dochodowym od osób fizycznych i jest wykazywany w dokumencie PIT-8C.

§ 5

Traci  moc  zarządzenie  NR ROP-0101-107/18  Rektora  KUL z  dnia  29 listopada  2018  r.  w  sprawie

ustalenia  zasad  finansowania kosztów egzemplarzy autorskich publikacji  wydawanych na Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 473).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński


	MONITOR

