
ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 
 

z dnia 6 czerwca 2012 roku 
 
 

w sprawie ustalenia zasad zakupu i finansowania źródeł elektronicznych oraz  
czasopism drukowanych krajowych i zagranicznych. 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 52 ust. 1 Statutu UPH zarządza się, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
1. Ustala się, że Biblioteka Główna prowadzi zakup źródeł elektronicznych dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych UPH, a w szczególności: 
1) baz danych; 
2) czasopism elektronicznych; 
3) książek elektronicznych. 

2. Zakres tematyczny zamawianych źródeł elektronicznych powinien odpowiadać 
kierunkom kształcenia na UPH i być zgodny z polityką gromadzenia zbiorów.  

3. Zakupione źródła elektroniczne, w zależności od umów licencyjnych, udostępnia się 
społeczności akademickiej: 
1) w komputerowej sieci uczelnianej; 
2) w Bibliotece Głównej, w tym także należących do niej bibliotekach specjalistycznych. 

 
§ 2 

1. Bazy danych o charakterze ogólnym i interdyscyplinarnym finansowane są w całości ze 
środków Biblioteki Głównej. 

2. Specjalistyczne bazy danych finansowane są w całości ze środków jednostek 
organizacyjnych UPH zamawiających te bazy. 

3. Czasopisma elektroniczne finansowane są przez zamawiające jednostki organizacyjne 
UPH i Bibliotekę Główną, w wysokości 50% przez każdą z jednostek. 

4. Książki elektroniczne finansowane są w całości ze środków zamawiających jednostek 
organizacyjnych.  

 
§ 3 

1. Ustala się, że Biblioteka Główna prowadzi zakup drukowanych czasopism krajowych  
i zagranicznych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur 
przetargowych. 

2. Zakres tematyczny zamawianych czasopism w formie drukowanej powinien odpowiadać 
kierunkom kształcenia na UPH oraz zaspokajać potrzeby czytelnicze i intelektualne 
społeczności akademickiej.  

3. Wszystkie drukowane czasopisma krajowe i zagraniczne, za wyjątkiem czasopism 
zamawianych przez jednostki organizacyjne administracji przeznaczonych do użytku 
służbowego, będą inwentaryzowane, przechowywane oraz udostępniane społeczności 
akademickiej w Bibliotece Głównej, w tym także w bibliotekach specjalistycznych. 

 
 
 



§ 4 
1. Zakup czasopism drukowanych, z zastrzeżeniem ust. 2, finansowany jest ze środków 

Biblioteki Głównej, która następnie kosztami ich zakupu obciąża jednostki organizacyjne 
zamawiające prenumeratę, wystawiając wewnętrzne noty obciążeniowe. 

2. Zakup drukowanych czasopism krajowych, udostępnianych w Bibliotece Głównej, w tym 
także w bibliotekach specjalistycznych, finansowany jest w całości ze środków Biblioteki 
Głównej. 

3. Zakup drukowanych czasopism zagranicznych zamawianych przez jednostki 
organizacyjne UPH, w szczególności podstawowe jednostki organizacyjne, finansowany 
jest ze środków jednostek organizacyjnych zamawiających te czasopisma. 

4. Zakup drukowanych czasopism, zamawianych przez jednostki organizacyjne 
administracji, przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego, finansowany jest ze 
środków  jednostek zamawiających.  

 
 
 
 

REKTOR 
 

prof. dr hab. Antoni Jówko 
 


