
  
     

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   21 / 2009 
 

Rektora Politechniki Opolskiej 

z dnia 11 marca  2009 r. 

w sprawie korzystania z wydawnictw zakupionych ze środków budŜetowych dla potrzeb 
prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej oraz 

gromadzenia  materiałów konferencyjnych, publikacji pracowników i prac dyplomowych  
studentów Politechniki Opolskiej 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i w związku z art. 13 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164  poz. 1365 z późn. zm.) w celu upowszechnienia           
i pomnaŜania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie            
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 
 

§ 1. Wszystkie wydawnictwa (monografie, ksiąŜki, kompletne roczniki czasopism, mapy, 
atlasy, dokumenty elektroniczne wydane na CD-ROMach, DVD itp.) zakupione ze środków 
finansowych uzyskanych na realizację działalności statutowej, prac własnych, projektów 
badawczych, projektów rozwojowych i innych naleŜy złoŜyć w Oddziale Gromadzenia, 
Uzupełniania  i Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Głównej wraz z oryginałem faktury 
potwierdzającej zakup i opisanej zgodnie z obowiązującą Instrukcją Obiegu Dokumentów                           
w Politechnice Opolskiej. PowyŜsze wydawnictwa po opracowaniu moŜna wypoŜyczyć zgodnie               
z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej.  
 

§ 2. Pracownik, który uczestniczył w konferencji naukowej, seminarium naukowym, 
warsztatach, szkoleniach w kraju lub za granicą, obowiązany jest złoŜyć w Oddziale 
Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Druków Zwartych Biblioteki Głównej materiały 
otrzymane w ramach opłaty  wniesionej przez  Politechnikę Opolską, zwaną dalej „Uczelnią”. 
Odnotowanie na delegacji faktu złoŜenia materiałów w Bibliotece Głównej będzie podstawą do rozliczenia 
ich przez Kwesturę. W przypadku wydania powyŜszych materiałów w terminie późniejszym, pracownik 
jest zobowiązany do oddania ich w Bibliotece Głównej celem opracowania bezzwłocznie po  ich 
otrzymaniu od organizatora imprezy. 
 

§ 3. Brak pieczęci Biblioteki Głównej na delegacji/fakturze potwierdzającej przyjęcie 
wydawnictw jest podstawą do nierozliczenia ich przez Kwesturę. 
 

§ 4. Pracownik, który uzyskał stopień naukowy doktora  lub doktora habilitowanego, 
obowiązany jest przekazać do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej jeden 
egzemplarz   rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej w terminie do dwóch tygodni od daty nadania 
stopnia naukowego. 
 

§ 5. 1. Po wydaniu przez pracownika publikacji naukowej, monografii, podręcznika 
akademickiego, skryptu, dysertacji naukowej w Uczelni, Oficyna Wydawnicza przekazuje do 
Biblioteki Głównej ustalone ilości powyŜszych wydawnictw. W przypadku uzyskania patentu lub 
prawa ochronnego na wzór uŜytkowy, Rzecznik patentowy  przekazuje do Biblioteki Głównej 
informację w formie opisu bibliograficznego.  W przypadku  wydania  wyŜej wymienionych prac, patentu 
lub prawa ochronnego na wzór uŜytkowy poza Uczelnią obowiązek przekazania informacji w formie opisu 
bibliograficznego spoczywa na pracowniku. 
 

2. Opis bibliograficzny, o którym mowa w ust.1,  powinien zawierać  dla:  
1) monografii: nazwisko i imię autora(ów), tytuł publikacji, miejsce wydania, wydawnictwo, rok 

wydania, oznaczenie stron, formę wydawniczą (tabele, rysunki, wykresy, bibliografię); 
2) fragmentu monografii, rozdziału: nazwisko i imię autora(ów), tytuł fragmentu, rozdziału, tytuł 



  
ksiąŜki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, oznaczenie stron, formę wydawniczą (tabele, 
rysunki, wykresy, bibliografię); 

3) artykułu w czasopiśmie: nazwisko i imię autora(ów), tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, 
wolumin,  numer czasopisma, oznaczenie stron, formę wydawniczą (tabele, rysunki, wykresy, 
bibliografię); 

4) referatu konferencyjnego: nazwisko i imię autora(ów), tytuł  referatu, tytuł konferencji, numer 
konferencji, miejsce i data odbycia konferencji, miejsce wydania materiałów konferencyjnych, 
wydawnictwo, rok wydania, oznaczenie stron, formę wydawniczą (tabele, rysunki, wykresy, 
bibliografię); 

5) dysertacji naukowej: nazwisko i imię autora, tytuł dysertacji, miejsce i data obrony, nazwisko i imię 
promotora, nazwa uczelni w której rozprawa została obroniona; 

6) patentu lub prawa ochronnego na wzór uŜytkowy: nazwisko i imię autora(ów) patentu, tytuł 
patentu, numer patentu, rok zgłoszenia oraz  rok opublikowania patentu, symbol MPK. 

  
§ 6. Pracownik nowozatrudniony w Uczelni na pierwszym etacie, posiadający dorobek naukowy, 

zobowiązany jest przekazać do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej wykaz publikacji           
z lat wcześniejszych, niezbędnych do wyszukania i ustalenia cytowań naukowych. 
 

§ 7. Wydziały, w których powstają prace dyplomowe (inŜynierskie, licencjackie, magisterskie) 
zobowiązane są do przekazywania do Oddziału Informacji Naukowej  Biblioteki Głównej Kart Opisu Prac 
Dyplomowych w wersji drukowanej i elektronicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 29/2006 
Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12-07-2006 w sprawie obowiązku wypełniania karty opisu pracy 
dyplomowej, rozprawy doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej. 
 

§ 8. W oparciu o uzyskane materiały Oddział Informacji Naukowej Biblioteki  Głównej 
prowadzi: 
1) bazę publikacji pracowników Uczelni; 
2) kartotekę cytowań tworzoną w oparciu o bazę SCI; 
3) Bank Prac Doktorskich, Magisterskich i InŜynierskich. 
 

§ 9. Informacje dotyczące dorobku naukowego pracowników uzyskane z Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej mogą być podstawą do przyznawania wszelkiego rodzaju nagród. 
   

§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów instytutów i kierowników katedr   do wyznaczenia pracownika 
odpowiedzialnego za bieŜące przekazywanie do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 
wykazu publikacji podległych im pracowników opracowanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bibliograficznymi. 
 

§ 11. Dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr  zobowiązani są dopilnować naleŜytego 
wykonywania postanowień zarządzenia przez podległych im pracowników. 
 

§ 12. Traci moc zarządzenie nr 43/2004 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 07-12-2004  w sprawie 
gromadzenia publikacji    pracowników,    materiałów    konferencyjnych    oraz    prac dyplomowych 
studentów  Politechniki Opolskiej. 
 

§ 13.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 16 marca  2009 r. 
 
  


