
 Warszawa, 30 pa!dziernika 2022 r. 

WSKAZÓWKI DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW WYDAWNICZYCH 
 
Wprowadzenie 
 
Wydawnictwo koordynuje proces realizacji projektów wydawniczych: nutowych, p!ytowych 
i ksi"#kowych, we wspó!pracy z podwykonawcami zewn$trznymi (wspó!pracownikami). 
 

Poniewa# przebieg realizacji projektu w du#ym stopniu zale#y od jako%ci i 
kompletno%ci materia!ów wyj%ciowych, a w nast$pnej kolejno%ci komuni-
kacji mi$dzy kierownikiem projektu a redaktorem prowadz"cym, bardzo 
prosimy o zapoznanie si$ z niniejszym informatorem, a tak#e o przywi"-
zanie szczególnej wagi do odpowiedniego przygotowania/zaplanowania 
wszelkich dzia!a& pojawiaj"cych si$ w miar$ realizacji. 

 
Kierownikiem projektu wydawniczego nazywamy osob$ zatrudnion" na etacie badawczo- 
-dydaktycznym, która otrzyma!a finansowanie na realizacj$ zadania wydawniczego i która 
odpowiada za powierzone zadanie od strony merytorycznej i organizacyjnej. 
 
Ze strony wydawnictwa ka#dy projekt ma swojego opiekuna, którego nazywamy redaktorem 
prowadz"cym.  
 
Realizacja zadania rozpoczyna si$ od ustalenia z redaktorem prowadz"cym preliminarza 
kosztów, w ramach kwoty przyznanej na zadanie. 
 
Ka#dorazowe dzia!anie, które niesie za sob" jakiekolwiek zobowi"zanie finansowe lub ko-
nieczno%' zawarcia nieodp!atnej umowy licencyjnej, musi by' poprzedzone uruchomieniem 
w!a%ciwej procedury formalnej, dlatego musi by' zg!oszone z odpowiednim wyprzedzeniem 
do Wydawnictwa. Wi$kszo%' wspó!pracowników jest anga#owana do danego projektu na 
podstawie konkursu ofert. 
 

(rodki finansowe przydzielane s" na realizacj$ czynno%ci w danym roku kalendarzowym. 
Kwota, która nie zostaje wydana, nie przechodzi na rok nast$pny. Istnieje mo#liwo%' po-
dzia!u poszczególnych zada& na etapy i ubieganie si$ o %rodki, które umo#liwi" realizacj$ 
etapu mo#liwego do realizacji w danym roku kalendarzowym. 
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NUTY 

Wydawnictwo realizuje partytury solowe, kameralne i chóralne. 
 
Preferowane s" projekty: 

• kompozytorów zatrudnionych w UMFC lub wa#nych postaci #ycia muzycznego, które 
w przesz!o%ci by!y zwi"zane z nasz" uczelni"; 

• dot"d niewydane; 
• wolne od jakichkolwiek przeszkód formalno-prawnych, w tym zwi"zanych ze zgod" 

kompozytorów lub spadkobierców; 
• charakteryzuj"ce si$ wysok" jako%ci" artystyczn". 

 
Kompozytorzy zobowi"zani s" samodzielnie przygotowa' materia! do wydania w programie 
Sibelius, wed!ug wytycznych ustalonych z redaktorem prowadz"cym projekty nutowe,  
tj. p. )ukaszem Farcinkiewiczem. 
 
W przypadku partytur, które s" opracowywane z r$kopisu lub na podstawie kilku *róde!, 
prace wydawnicze rozpoczynaj" si$ dopiero po ustaleniu ostatecznej wersji tekstu nuto-
wego. Kopista, który przygotuje materia! do wydania, musi by' wy!oniony na podstawie w!a-
%ciwej procedury formalnej. Kierownik projektu nie mo#e zleci' pracy takiej osobie samo-
dzielnie. 
 
W momencie posiadania gotowego materia!u nutowego konieczne jest równie# wype!nienie 
poni#szego formularza: 

Imi$ i nazwisko kompozytora, lata #ycia: 
Tytu! utworu (tytu! musi by' zgodny z wariantem zg!oszonym do ZAiKS-u): 
Obsada: 
Rok powstania: 
Tytu!y cz$%ci: 
Czas trwania: 
Obj$to%' tekstu nutowego partytury (liczba stron/pi$ciolinii – orientacyjnie): 
G!osy (je%li potrzebne, prosz$ poda' orientacyjn" obj$to%' stron/pi$ciolinii ka#dego 

z g!osów): 
Prawykonanie (data, miejsce – miejscowo%'/nazwa sali koncertowej/inne, okolicz-

no%' – ew. nazwa festiwalu itp., wykonawcy): 
Pierwsze nagranie (tytu! CD, wytwórnia, numer katalogowy, rok wydania, wyko-

nawcy): 
Zamówienie/dofinansowanie: 
Dedykacja: 
Czy planowany jest wst$p/komentarz wykonawczy do partytury (je%li tak, prosz$ po-

da' autora i szacowan" obj$to%'): 
Autor/*ród!o tekstu: 
Tre%' tekstu (prosz$ wpisa' wariant zastosowany w utworze): 
Inne informacje (autor opracowania g!osu solowego, *ród!o/*ród!a tekstu nutowego 

itp.): 
Prawa autorskie do utworu: 
Biogram kompozytora (do 1800 znaków ze spacjami): 
Krótki opis: 
 
Komplet pól nale#y powtórzy' tyle razy, ile utworów obejmuje projekt. 
 

Konieczne jest tak#e dostarczenie zdj$cia kompozytora, którego publikacja b$dzie mo#liwa 
po podpisaniu nieodp!atnej umowy licencyjnej z fotografem. 
Prace nad projektem rozpoczynaj" si$ po dostarczeniu kompletu materia!ów, o czym infor-
muje redaktor prowadz"cy. 
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Orientacyjne koszty 
• koszt przepisania pi$ciolinii/systemu (w zale#no%ci od utworu): 5 z!, 
• redakcja j$zykowa: 270 z! / arkusz autorski (= 40 000 znaków ze spacjami), 
• t!umaczenie: 80 z! / stron$ obliczeniow" (= 1500 znaków bez spacji), 
• opracowanie graficzne (ok!adka): 400 z! (UWAGA! Je%li do partytury b$dzie do!"-

czony dodatkowy wst$p/nota krytyczna itd., koszt opracowania graficznego trzeba 
b$dzie obliczy' indywidualnie), 

• druk: od 700 z! do 5000 z! brutto (w zale#no%ci od obj$to%ci, liczby g!osów, formatu 
itd. – koszty szacowane wy!"cznie w porozumieniu z redaktorem prowadz"cym), 

• ewentualnie dodatkowo nale#y uwzgl$dni' koszty licencji (np. tekstów itp.). 

 
KSI+,KI 
Preferowane s" monografie autorskie oraz serie wydawnicze (g!ównie: „Musica Intellectua-
lis”, „Thesaurus Musicae Sacrae”, „Bia!ostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne”, „Studia Li-
brettologiczne i Operologiczne”) po%wi$cone muzyce polskiej, w tym biografie i wydawnictwa 
analityczne dotycz"ce pionierskich bada&.  
 
Ka#da publikacja ksi"#kowa powinna by' recenzowana; autorami recenzji powinni by' sa-
modzielni pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni (spoza UMFC). 
 
Do publikacji mo#na zg!asza' wy!"cznie teksty: 

• oryginalne (niedopuszczalne s" plagiaty i autoplagiaty, a próba ich opublikowania na-
ra#a autorów na odpowiedzialno%' karn"); 

• dot"d niewydane (z wyj"tkiem szczególnych sytuacji, takich jak okoliczno%ciowy 
zbiór tekstów jednego autora); 

• wolne od jakichkolwiek przeszkód formalno-prawnych; 
• charakteryzuj"ce si$ wysok" jako%ci" merytoryczn". 

Minimalna obj$to%' monografii powinna wynosi' 8 arkuszy autorskich (- 40 000 znaków ze 
spacjami). 
 
Tekst powinien by' sformatowany zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa dost$pnymi na stro-
nie: chopin.edu.pl . wydawnictwa . materia!y do pobrania (plik: normy wydawnicze). 
 
W!a%ciwe prace nad projektem wydawniczym rozpoczynaj" si$ po dostarczeniu przez kie-
rownika projektu kompletu odpowiednio opisanych i opracowanych materia!ów.  
Na kompletne materia!y wydawnicze sk!adaj" si$: 

• tekst ksi"#ki lub teksty artyku!ów charakteryzuj"ce si$ odpowiedni" aparatur" nau-
kow"; 

• parateksty (tytu!y poszczególnych tekstów, ich streszczenie i s!owa kluczowe w j$-
zyku polskim, streszczenie ksi"#ki); 

• materia! ilustracyjny i/lub przyk!adny nutowe w osobnych plikach o wysokiej jako-
%ci (docelowej lub takiej, która umo#liwia opracowanie graficzne/przepisanie); 

• inne materia!y, o których istnieniu nale#y poinformowa' przed rozpocz$ciem reali-
zacji projektu wydawniczego. 

 
Kompletno%' ww. materia!ów oraz ich zgodno%' z wymaganiami Wydawnictwa potwierdza 
redaktor prowadz"cy. 
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Etapy realizacji projektu: 
• oddanie kompletnego materia!u i weryfikacja kompletno%ci przez redaktora prowa-

dz"cego; 
• recenzje; 
• umowy licencyjne z autorami; 
• dostosowanie tekstów do redakcji po uwzgl$dnieniu uwag recenzentów; 
• przygotowanie przyk!adów nutowych – je%li wymagaj" przepisania/ujednolicenia; 
• redakcja j$zykowa; 
• t!umaczenie streszczenia; 
• opracowanie projektu graficznego i sk!ad; 
• korekta; 
• druk. 

Orientacyjne koszty 
• recenzje wydawnicze: 1500 z! / recenzj$ (w przypadku monografii lub tekstów t!uma-

czonych na inne j$zyki -2) – teksty o obj$to%ci do 17 arkuszy autorskich; w przypadku 
wi$kszej obj$to%ci nale#y uwzgl$dni' 2000 z!/recenzj$, 

• przyk!ady nutowe: w zale#no%ci od ilo%ci i stopnia skomplikowania; %rednio – mi$dzy 
700 z! a 3000 z!, 

• redakcja j$zykowa: 300 z! / arkusz autorski (= 40 000 znaków ze spacjami), 
• t!umaczenie: 80 z! / stron$ obliczeniow" (= 1500 znaków bez spacji), 
• korekta: 150 z! / arkusz autorski (= 40 000 znaków ze spacjami), 
• opracowanie graficzne (w zale#no%ci od obj$to%ci i materia!ów dodatkowych – liczby 

ilustracji, przyk!adów nutowych itd.): %rednio 400 z! / arkusz autorski, 
• ok!adka: 1000 z!, 
• druk: od 2500 z! do 15 000 z! brutto (w zale#no%ci od obj$to%ci, liczby stron koloro-

wych, formatu itd. – koszty szacowane wy!"cznie w porozumieniu z redaktorem pro-
wadz"cym), 

• ewentualne koszty dodatkowe: np. koszt pozyskania licencji, wykonania kserokopii 
lub fotografii okre%lonych tre%ci itp. 

 
P)YTY 
Preferowane nagrania muzyki polskiej, prawykonania. 
 
Punktem wyj%cia s" prace zwi"zane z organizacj" nagrania: 

• ustalenie kosztorysu realizacji nagrania, 
• rezerwacja sali do nagra& (w wyj"tkowych sytuacjach dopuszczalny jest wynajem ze-

wn$trznej sali), 
• ustalenie kosztów stroiciela (je%li zachodzi taka konieczno%'), 
• ustalenie kosztów zwi"zanych z pozyskaniem materia!ów wykonawczych, 
• w przypadku nagra& orkiestrowych wcze%niej trzeba uzyska' zgod$ kierownika arty-

stycznego orkiestry na w!"czenie nagra& w plan artystyczny danego zespo!u; 
• ustalenie kosztów muzyków spoza UMFC lub muzyków orkiestry (kosztorys ustalany 

z managerem orkiestry). 

UWAGA! Na etapie realizacji projektu ka#de dzia!anie nale#y wcze%niej zg!osi' do redak-
tora prowadz"cego. Powy#sze czynno%ci wymagaj" uzyskania odpowiednich zgód na reali-
zacj$ i zawarcia umów w %ci%le okre%lonych terminach. 
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Kolejne etapy: 
• przygotowanie noty programowej (mo#na zamówi' tekst) i biogramów, 
• zdj$cia do ksi"#eczki, 
• w przypadku utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych – pozyskanie licencji 

do tekstów, 
• redakcja j$zykowa, t!umaczenia, 
• opracowanie graficzne i sk!ad, 
• ZAiKS, 
• t!oczenie i druk, 
• promocja. 

 
Orientacyjne koszty 

• nagranie, monta#, mastering: 4000–7000 z! (cz$sto dzielona na etapy), 
• koszt wynaj$cia sali: ustalany indywidualnie (preferowana realizacja nagra& w UMFC, 

bezkosztowo), 
• stroiciel: 400–2500 z! (w zale#no%ci od liczby sesji nagraniowych i specyfiki danego 

repertuaru przek!adaj"cego si$ na ilo%' pracy), 
• pozyskanie materia!ów wykonawczych: w zale#no%ci od projektu, typu materia!ów, 
• honorarium solistów/kameralistów: w zale#no%ci od liczby utworów, minuta#u itp., 

%rednio 500–2000 z! brutto, 
• honorarium orkiestry: kosztorys ustalany z managerem orkiestry, 
• nota programowa (zamówiony tekst): 1000 z! brutto (w przypadku albumów wielo-

p!ytowych, do których preferowany by!by d!u#szy tekst, mo#na uwzgl$dni' wy#sze 
honorarium), 

• zdj$cia: 1200–1800 z!, 
• licencja do tekstów: koszt liczony indywidualnie, 
• redakcja j$zykowa: 300 z! / arkusz autorski (= 40 000 znaków ze spacjami), mo#na 

przyj"' jako szacowan" kwot$, 
• t!umaczenie: 80 z! / stron$ obliczeniow" (= 1500 znaków bez spacji), %rednio 800– 

–1500 z!, 
• opracowanie graficzne i sk!ad: 2000–3000 z!, 
• ZAiKS: 1200–2000 z!, 
• t!oczenie i druk: 7500–8500 z! (w przypadku wydawnictw wielop!ytowych – szacun-

kowo 13 000 z!), 
• promocja (fakultatywnie): 1500 z!, 
• ewentualne dodatkowe koszty (np. transport instrumentu itp.). 
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