
Załącznik 1. Instrukcja dokonywania opłat publikacyjnych 

w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-

filologiczne” 

 

 

1. Władze Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadzają odpłatność za publikację artykułu w 

czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne”. 

2. Wysokość opłaty publikacyjnej za publikację artykułu wynosi 600 zł (PLN) bądź 130 euro 

(EUR). 

3. Kwota opłaty publikacyjnej dzielona jest na dwie części. Pierwsza (300 zł / 65 euro) pobierana 

jest na etapie recenzji, druga (300 zł / 65 euro) po uzyskaniu pozytywnej recenzji i przyjęciu 

tekstu do druku. W przypadku nieprzyjęcia do druku autor nie wpłaca drugiej kwoty.   

4. Wysokość podstawowej stawki opłaty publikacyjnej, wskazana w pkt 2, może ulegać 

zmianom, wprowadzonym odpowiednimi decyzjami Władz Uczelni.  

5. Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto: 

Wpłaty w PLN: 58 1050 1139 1000 0090 3210 1678 

Wpłaty w EUR: IBAN: 14 1050 1139 1000 0090 3210 1694 

KOD SWIFT: INGBPLPW 

Bank i adres: ING Bank Śląski S.A. 

Właściciel konta: Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, ul Garbary 2, 85-229 

Bydgoszcz 

Tytuł przelewu: [tytuł artykułu, którego płatność dotyczy] 

6. Kwestura Wyższej Szkoły Gospodarki, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, wystawia fakturę 

VAT. 

7. Redakcja czasopisma decyduje o możliwości zastosowania preferencyjnej stawki dla 

poszczególnych autorów zgłaszających swoje teksty do publikacji. 

8. Redakcja czasopisma informuje autora o ostatecznej indywidualnej kwocie należności 

związanej z opłatą publikacyjną.  

9. W wyjątkowych sytuacjach Redaktor Naczelny Wydawnictwa, w porozumieniu z redakcją, 

może zdecydować o całkowitym zwolnieniu z odpłatności. 

10. Pracownicy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy mogą otrzymać od Uczelni 

dofinansowanie do 100% wysokości opłaty publikacyjnej, w postaci grantu wydawniczego.  

11. W celu uruchomienia procedury przyznawania grantu należy złożyć do Działu Nauki 

wypełniony Wniosek o przyznanie grantu na opublikowanie utworu. 

12. O przyznaniu grantu decyduje Prorektor ds. Nauki i Współpracy. O swojej decyzji informuje 

on zainteresowanego oraz redakcję czasopisma, z zachowaniem formy pisemnej. 

13. Autor we wskazanym przez redakcję czasopisma terminie dokonuje przelewu w 

odpowiedniej kwocie na konto WSG.  

14. Kwestura informuje o wpłacie redakcję czasopisma, przesyłając potwierdzenie przelewu. 

15. Wszelkie niejasności wyjaśnia redakcja czasopisma.  


