
 
 
 

Czas przygotowania publikacji 
w zależności od zakresu prac wykonywanych w WUW i objętości publikacji 

OFERTA DOTYCZY STANDARDOWEJ PUBLIKACJI :  książka autorska1 •  druk czarno-biały  •  oprawa miękka2  
•  format B5 lub A5  • papier offset biały • bez ilustracji kolorowych • kilka – maksymalnie kilkanaście tabel, wykresów, ilustracji 
czarno-białych •  publikacja po polsku – jeśli obcojęzyczna, to bez znaków specjalnych (arabski, chiński, cyrylica)3 •  bez wzorów 
matematycznych, fizycznych, chemicznych3 
Lp Wariant publikacji Zakres czynności WUW Objętość  

publikacji 
(a.w.) 

(arkusze 
wydawnicze) 

 

Przewidywany 
czas 

przygotowania 
publikacji 

< 20  4 tygodnie 

20-40.  5 tygodni 

1 Plik elektroniczny/manuskrypt gotowej 
publikacji  złożony do WUW w postaci 
poprawnego PDF; z kompletnym gotowym 
do reprodukcji materiałem ilustracyjnym z 
załatwionymi prawami/pozwoleniami do 
jego publikacji 

• przygotowanie PDF 
produkcyjnego 

• druk i oprawa 
 

>40  6 tygodni 

< 20  3 miesiące  

20-40  4 miesiące 

2 Plik elektroniczny/ manuskrypt publikacji 
złożony do WUW po recenzjach oraz 
redakcji merytorycznej i językowej, z 
indeksami (w postaci pełnego wykazu haseł 
i opracowanego indeksu, bez numerów 
stron), z kompletnym gotowym do 
reprodukcji materiałem ilustracyjnym z 
załatwionymi prawami/pozwoleniami do 
jego publikacji 

• redakcja techniczna  
• skład wraz z przygotowaniem 

wersji elektronicznej  
• korekty merytoryczne i 

techniczne  
• uzupełnienie stron w 

indeksach  
• druk i oprawa 

>40  5 miesięcy  

< 20  4 miesiące 

20-40  6 miesięcy 

3 Plik elektroniczny/ manuskrypt 
publikacji dostarczony  do WUW przed 
wszelkimi pracami wydawniczymi.*4 

 

*czas prac wydawniczych liczony od 
momentu złożenia publikacji po recenzjach 
wydawniczych i autorskich poprawkach 
porecenzyjnych5 

• redakcja merytoryczna i 
językowa 

• ew. konsultacje  
• redakcja techniczna  
• skład wraz z przygotowaniem 

wersji elektronicznej  
• korekty merytoryczne i 

techniczne  
• przygotowanie indeksów 
• przygotowanie materiału 

ilustracyjnego 
• druk i oprawa 

>40  8  miesięcy 

< 20  3,5 miesiąca 

20-40.  5 miesięcy 

3’ Plik elektroniczny/ manuskrypt 
publikacji dostarczony do WUW przed 
wszelkimi pracami wydawniczymi– 
publikacja wydawana wyłącznie w 
wersji elektronicznej.*4 

 

*czas prac wydawniczych liczony od 
momentu złożenia publikacji po recenzjach 
wydawniczych i autorskich poprawkach 
porecenzyjnych5 

• redakcja merytoryczna i 
językowa 

• ew. konsultacje  
• redakcja techniczna  
• skład wraz z przygotowaniem 

wersji elektronicznej  
• korekty merytoryczne i 

techniczne  
• przygotowanie indeksów 
• przygotowanie materiału 

ilustracyjnego 

>40  7  miesięcy 

1 W przypadku tekstów tłumaczonych, zwłaszcza antologii, nie jest wliczony czas na uzyskanie praw autorskich, co może trwać 
bardzo długo, zwłaszcza gdy dotyczy praw do tłumaczenia  na język polski (licencji od wydawcy zagranicznego).  
2 W przypadku publikacji w twardej oprawie termin op ublikowania  może ulec wydłużeniu o ok. 1 tydzień. 
3 W przypadku publikacji pisanych alfabetami niełacińskimi lub z dużą liczbą znaków specjalnych, a także publikacji z dużą 
liczbą wzorów matematycznych, chemicznych itp. czas składu i korekt jest ustalany jest indywidualnie. 

4 W przypadku wariantu obejmuj ącego pomoc wydawnictwa przy opracowaniu lub przeróbce książki, przygotowaniu 
materiału ilustracyjnego itp. czas potrzebny na te czynności ustalany jest  indywidualnie.  
5 WUW nie mają wpływu na czas przygotowania recenzji i pracy Autora nad sugerowanymi przez recenzentów poprawkami 
oraz propozycjami zmian,  


