Zarządzenie nr 15/2020
Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia rozdzielnika egzemplarzy gratisowych publikacji
Wydawnictwa Naukowego ChAT
Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1. Publikacje zwarte
§ 1.
Ustala się rozdzielnik egzemplarzy gratisowych (bezpłatnych) papierowych publikacji zwartych (książek)
Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (dalej: „Wydawnictwo”),
zwany dalej „rozdzielnikiem”, w brzmieniu następującym:
Odbiorca

Liczba egzemplarzy przypadających
na podmiot uprawniony
Zgodnie z umową zawartą z autorem

Autor
Biblioteki określone w ustawie o egzemplarzu
obowiązkowym
Redaktor dokonujący opracowania
redakcyjnego książki
Projektant okładki
Recenzent wydawniczy
Teka książki (archiwizacja dokumentacji
postępowania wydawniczego)
Rektor ChAT
Prorektorzy ChAT
Dziekani w ChAT
Prodziekani w ChAT
Redaktor naczelny Wydawnictwa

Zgodnie z ustawą
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§ 2.
Rozdzielnik nie obejmuje egzemplarzy książek Wydawnictwa przekazywanych do Biblioteki Głównej
ChAT oraz do depozytu redaktora naczelnego Wydawnictwa.
§ 3.
Według rozdzielnika rozdysponowuje się książki Wydawnictwa, które noszą datę wydania nie
wcześniejszą niż rok 2019.
§ 4.
1. Redaktor naczelny Wydawnictwa mając na względzie ważne cele naukowe i promocyjne może
rozdzielać egzemplarze gratisowe książek poza rozdzielnikiem określonym w § 1. Postanowienia § 3
nie stosuje się.
2. Prowadzi się ewidencję egzemplarzy rozdzielonych w trybie ust. 1 ze wskazaniem podmiotów, na
rzecz których je przekazano.
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Rozdział 2. Periodyki naukowe
§ 5.
„Rocznik Teologiczny”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” i „Studia z Teorii Wychowania” jako periodyki
(czasopisma) naukowe Wydawnictwa, służą rozwojowi dyskursu naukowego, upowszechnianiu
wyników badań oraz budowaniu pozycji naukowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
§ 6.
Egzemplarz gratisowy wersji papierowej „Rocznika Teologicznego” oraz „Studiów i Dokumentów
Ekumenicznych” przysługuje:
1) autorom publikacji,
2) członkom kolegium redakcyjnego i rady naukowej czasopisma,
3) członkom Rady Wydziału Teologicznego,
4) pozostałym pracownikom zatrudnionym w Wydziale Teologicznym w wymiarze co najmniej ½ etatu.
§ 7.
Egzemplarz gratisowy wersji papierowej „Studiów z Teorii Wychowania” przysługuje:
1) autorom publikacji,
2) członkom kolegium redakcyjnego i rady naukowej czasopisma,
3) członkom Rady Wydziału Nauk Społecznych,
4) pozostałym pracownikom zatrudnionym w Wydziale Nauk Społecznych w wymiarze co najmniej ½ etatu.
§ 8.
Osobom wymienionym w § 6 i § 7 przysługuje każdorazowo jeden egzemplarz gratisowy właściwego
czasopisma niezależnie od liczby spełnianych przez nie kryteriów.
§ 9.
1. Rektor, prorektor, dziekan oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego ChAT może podjąć
decyzję o przeznaczeniu dodatkowych egzemplarzy gratisowych danego czasopisma w ważnych
celach naukowych bądź promocyjnych.
2. Prowadzi się ewidencję egzemplarzy rozdzielonych w trybie ust. 1 ze wskazaniem podmiotów,
na rzecz których je przekazano.
§ 10.
1. Osobom wymienionym w § 6 pkt. 3 i 4 oraz § 7 pkt. 3 i 4 przysługuje prawo otrzymania egzemplarza
właściwego czasopisma począwszy od rocznika 2012.
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom, które już wcześniej otrzymały egzemplarz
gratisowy danego numeru czasopisma.
3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przestaje obowiązywać w przypadku wyczerpania nakładu danego
numeru czasopisma.
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Rozdział 3. Postanowienia końcowe
§ 11.
Traci moc zarządzenie nr 11/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia
15 czerwca 2015 r. w sprawie gratisowych egzemplarzy „Rocznika Teologicznego” i „Studiów z Teorii
Wychowania”.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Rektor ChAT
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