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Rektora politechniki Opolskiej

zdrua 17 grudnia2015 r.

w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze Środków budżetołlych dla potrzeb
prowadzonych badań naukowych, Pmc rozwojowych, działalnoŚci dydakty vnej oraz

gromadzenia mateńałów konferenryjnych i prac dyplomowycń studentów
Politechniki Opotskiej

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 orazw zvnąz]uz ałt. 73 ust. 1 pkt 5 ustawy z drlta27 lipca1O15 r. _
Prawo o szkolnictwiewyŻsrym(Dz.U. z2012r. poz.572,zpóźn. zrr|), z ar z ą'dz a s i ęco nasĘuje:

. _$ 
1' Wszystkie wydawnictwa (monografie-_ksiązki, kompletre roczrriki czasopism, mapy' atlasy,

dokumenĘ elektroniczne wydane na CD-RoMach, DVD itp.; zalapl one ześro-dków finansowych
uzyskanych narealizację działalnoŚci statutowej, prac własnyóh' p.;.ttow badawczych' projektów
1ozwojowych i innych naleĘ złoĘć w oddziale Gromadzónia i opracowani a Zbiorow Biblioteki
!|9wnej vwaz zorygnałemfakrurypotwiadzai+cejzakupi opisanej zgodnie zobovnązującąkrsbukcją
obiegu Dokumentów w Politechnice opolskiej. Powyzsze wydańctwa po opracowaniu można
v.ł|poĘc,ryć' zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorow i Świadczeniu .'.ług 

^giutiot 
ki Głównej

i bibliotekwydziałowych. 9

$ 2. Pracownik, doktorant' student, który uczestniczył w konferencji naukowej, seminarium
111kowrm w kraju lub za grartlcą,obowiąany jestzŁoĘćw oddzialę Giomadzeniai opracowania
Zbiorów Biblioteki Głównej mateiały otrymane w ramach opłĄ rvniesionej przez Politectmikę QolsĘTwaną ddej ,!Jczelnią''' odnotowanie na druku potwierdzenia *iudr rhzbo*"go (aeregacjl) attu
zfoŻerua materiałów bfiŹ nbowtryame się do złoircna powyższychmateriałów w teiminie etńe:sryn
@z:rrłwznle po ich otzymaniu od organizatora) w Bibli_otece Gńwnej, b$zie podstawą do zal,rierdzętlta
$9eacjinoawzgl$emmerytorycm1łn przszlspwazlioneosoĘ.Niewypehi*i.po*1^ogoobowiąż<u
będzie skrrtkowało nierozliczenięm delegacji.

$ 3. Brak pieczęci Biblioteki Głównej na delegacji/fakturze potwierdz ającq przyjęcie wydawnictw
jest podstawą do nierozliczenia ich przez Kwesturę.

$ 4. Pracownik nowo zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy' posiadający
dorobek naukowy, zobowiązarly jestpnekazac do oddziału InformacjiNaukowej i ilromoc.;i Bib1óteki
Głównej wku publikacji z Iat wcześniejsą'ch' nieĄdnych do wyszukarriu i u"tur*iu cytowarr
naukowych.

$ 5. WydziĄ w których powstą prace dyplomowe (inĄmierskie' licencjackie, magisterskie)
zaboviryane ądoprzelarywana do oddziału Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głórvnej Kart
opisuprac dyplomowychwwenji drukowarrej i elektronicmej ,ąodntezodrębnymzarządzetltern

$ 6. W oparciu o uzyskane materiĄ oddziałInformacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej
p:rwadzi:

1) Bazęfublikacji;
2) Bazę Cytowalr;

3) Bazę Prac Dyplomowych.



$ 7' Dziekarri, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr zobovłtązarisą dopilnować naleĄĄego
wykonywaniapostanowień niniejsze go zarządzeruaprzezpodlegĘch im pracowników.

$ 8. Tracąmoc:
1) Zarządzęrue w 2Il20O9 Rektora Politechniki opolskiej z drua 11 marca 2009 r. w sprawiekorrystania z wydawnictw zakupionych ze śroili<ów budzetowych dla potzeb prowadzonych

badań naukowycĘ P|a9 ronvojowvĄ clziałalności ayaatry"^eJ oraz gromadzentamateriałów
konferencyjnycĄ publikacji pracorłrników i prac ayptomoi"y"t "stuaentow 

Politechniki
Opolskiej;

2) ZaŻĄdzarue nr 962010 Rektora Politechniki opolskiej z dtlta30 grudnia 2OIO r.zrnieniająceznz$zerue w sprawie korrystania z wydawnictrv zakupionych ze środków budzetowych dlapotrzeb prowadzonych badń naukowycĘ prac rozw'ojó'"vóą działa]ności dydatłycme1 orazgromadzenia materiałów konferencyjnyĄ publikacji pracoumików i prac dyplomowych
studentów Politechniki opolskiej'

s \ Z"arzĄdzenie wchodzi w Ęciez dniem 1 sĘczma2016 r.
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