Zarządzenie Nr 14/15
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 4 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 20/07
w sprawie zasad i trybu publikowania wydawnictw
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Politechniki Świętokrzyskiej oraz § 4 ust. 2 i § 7
Uchwały Nr 101/07 Senatu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności
wydawniczej z późn. zm. (t.j. w Zarządzeniu nr 86/14) zarządza się co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Rektora Nr 20/07 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu
publikowania wydawnictw wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
„2. Działalnością wydawniczą Politechniki Świętokrzyskiej kieruje Prorektor ds. Rozwoju Kadry
i Badań Naukowych, zwany dalej Prorektorem.”
2) W § 1 ust. 4 uzyskuje brzmienie:
„4. Obsługę administracyjną działalności wydawniczej oraz rozpowszechnianie wydawnictw
prowadzi Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, zwane dalej Wydawnictwem.”
3) W § 4 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
,,2. Autorzy składają redaktorom naukowym materiały do publikacji w postaci wydruku.”
4) W § 4 ust 3 uzyskuje brzmienie:
,,3. W Zał. Nr 3 autor wyraża zgodę na udostępnienie publikacji w formie elektronicznej w
witrynie internetowej Biblioteki Głównej PŚk, po dwóch latach od ukazania się publikacji
drukiem lub na nośniku elektronicznym. W szczególnych przypadkach, za zgodą autora i
dziekana, Prorektor może wyrazić zgodę na inny okres tej karencji.”
5) W § 4 skreśla się ust. 4.
6) W § 9 ust. 1 pkt 4 uzyskuje brzmienie:
,,4) na wymianę z uczelniami, na zasadach określonych w § 22 ust. 6 pkt 1,”
7) W § 9 ust. 1 pkt 5 uzyskuje brzmienie:
„5) do zbiorów udostępnianych Bibliotece
w § 22 ust. 6 pkt 2.”
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8) W § 16 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
,,2. Nie wypłaca się honorarium za publikacje wydawane w serii „monografie, studia,
rozprawy”, związane z wystąpieniem o stopień lub tytuł naukowy.”

9) W § 17 ust. 3 uzyskuje brzmienie:
,,3. Ustala się następujące stawki maksymalne za recenzję, za 1 aa:
1) podręczniki akademickie
100,00 zł
2) monografie, studia, rozprawy
80,00 zł
3) pozostałe
60,00 zł”
10) W § 22 ust. 3 uzyskuje brzmienie:
,,3. Informacja o przekazanych autorowi nieodpłatnie egzemplarzach winna być, w tym samym
miesiącu, przekazana przez Wydawnictwo do Działu Kadrowo-Płacowego, celem naliczenia
obowiązkowych obciążeń podatkowych.”
11) W § 22 ust. 6 uzyskuje brzmienie:
„6. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej jest zobowiązane:
1) przekazywać 20 egzemplarzy każdego wydawanego tytułu do Biblioteki Głównej z
przeznaczeniem na wymianę z innymi bibliotekami naukowymi,
2) przekazywać do zbiorów Biblioteki Głównej następujące ilości każdego z wydawanych
tytułów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Monografie
Skrypty
Materiały Pomocnicze i Informacyjne
Podręczniki
Materiały Konferencyjne
Zeszyty Naukowe
Inne wydawnictwa

3 egz.
10 egz.
10 egz.
10 egz.
2 egz.
2 egz.
2 egz.”

12) Ilekroć w treści jest mowa o:
a) „Sekcji Wydawnictw” – zastępuje się ją terminem „Wydawnictwo”, z uwzględnieniem pkt 2.
b) „Rektorskiej Komisji Wydawniczej” – zastępuje się ją terminem „Rada Wydawnicza”
13) Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 uzyskują brzmienie odpowiednich załączników do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia Nr 20/07 uwzględniający powyższe
zmiany, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.

