
Załącznik nr 1 do Umowy zlecenia usługi wydawniczej  

powierzonego Dzieła oraz innych materiałów  

   z Wydawnictwem Naukowym SILVA RERUM 

  

Strona 1 z 2 

Kalkulacja robocza – wzorzec podstawowy 
 

 
 

KARTA KALKULACYJNA KSIĄŻKI /wzór/ 

Autor:  
Redakcja:  
Tytuł:  
 

Nakład 
podstawowy: 

 99+1 egz. Egz. gratisowe: 10 Autorskie 

Objętość:  stron   2 Obowiązkowe /biblioteki/ 

 

Rodzaj kosztu Podstawa kalkulacji netto 
 

Kwota brutto 

1. Planowane koszty bezpośrednie   

Honorarium: 10 proc. ceny zbytu egz. powyżej 100 
sprzedanych egz. Wg zbytu 

Recenzent W zależności od obszaru tematycznego  - 

Redakcja /redaktor prowadzący/  350,00 460,50 

Korekta językowa /pierwsza i druga/  6 zł strona netto  

Grafik – projekt okładki 450,00 550,00 

Tłumaczenie / weryfikacja tłumaczenia 10 zł strona netto - 

Redakcja techniczna + korekty 250,00 307,50 

Skład, łamanie, konwersja 

 /wersja podstawowa kalkulacji do 200 stron, 
bez tabel, grafik, składu specjalnego np. 
poezji/ 

690,00 

----------------------------------------- 

Podstawa kalkulacji: 

- arkusz wydawniczy to: 

a) 40000 znaków ze spacjami przy 
zwykłym tekście 

b) 700 wierszy poezji 

c) 3000 cm2 grafik 

- kalkulacja wyjściowa cena to 50 zł netto 
za ark. wyd.  

UWAGA! Jeśli skład jest bardziej 
skomplikowany (dużo ręcznego 

formatowania, więcej przypisów, tabele, 
wzory, grafiki do obróbki) cena wzrasta – 
w kalkulacji do danego tytułu podawana 

jest wówczas indywidualna wycena studia 
graficznego. 

850,00  

 

 

 

/61,50 zł brutto 
za arkusz 

wydawniczy – 
kalkulacja 

podstawowa/ 

 

 

 

 

Druk + oprawa introligatorska UWAGA! Przy wydaniu wyłącznie  
e-booka ta pozycja nie jest wliczana  

 

Szczegóły 
druku: 

Format: B5 /17x24 cm/ 1 200,00 

/podstawa kalkulacji - wydruk  
do 200 stron cz-b, nakład 99+1 egz. 

sygnalny/ 

Wg specyfikacji drukarni 

/podstawa to ok. 6 zł netto strona druku 
czarno-białego, 8 zł netto – kolor/ 

1476,00 

Druk 

 

 

 

 

wnętrze – papier 

offsetowy 80g/m2; 

okładka: kreda 300g/m2 

+ folia błysk; 

czcionka – 10 pkt.  

przypisy – 9 pkt.  
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Razem koszty bezpośrednie   

2. Planowane koszty pośrednie  

Koszty ogólnowydawnicze  15 proc. kosztów bezpośrednich   

Ekwiwalent dystrybucyjny /w przypadku 
rezygnacji z dystrybucji i przejęcia całego 
nakładu/ 

40 proc. kosztów bezpośrednich  

Wysyłka  30 zł adres  

Koszty dystrybucji  0,00 0,00 

E-book /wydanie oraz dystrybucja na bazie 
pliku do druku/ 

0,00 0,00 

RAZEM - Koszt wydania książki brutto 
 
 

 
 
 

Egzemplarze przekazywane: 
 

 

3. Przewidywana cena zbytu 1 egzemplarza Do 55 proc. prowizji dla 
dystrybutora 

4. Przewidywana cena detaliczna 1 egzemplarza  

5. Wartość egzemplarzy gratisowych autorskich /30 egz./  

6. Wartość egzemplarzy gratisowych obowiązkowych dla bibliotek /2 egz./  

Razem wartość przekazanych egzemplarzy  

 
 
 
 
 
 
 

Dnia:   
 

 Sporządził: 


