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R/DOP-014-1-12/12 

 
ZARZĄDZENIE NR 12/2012 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 12 marca 2012 r. 

w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpraw doktorskich bronionych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym art. 66 ust. 2 (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 ze zmianami); 

2. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004, Nr 15, poz. 
128),  

w celu poszerzenia dostępu do osiągnięć naukowych i ujednolicenia zasad tworzenia w 
Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zbioru obejmującego teksty 
rozpraw doktorskich oraz zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym zarządzam, co 
następuje:  

§ 1 

1. Zbiór rozpraw doktorskich stanowi wyodrębniony księgozbiór specjalny Biblioteki 
     Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziekanat właściwego wydziału Uczelni jest    
     zobowiązany do przekazania Sekretariatowi Biblioteki Głównej jednego egzemplarza    
     (drukowanego) rozprawy doktorskiej przed jej obroną wraz z  oświadczeniem autora o    
     samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do   
     niniejszego zarządzenia oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD.  Wersja   
     elektroniczna rozprawy powinna być sporządzona w formacie PDF.  
2. Autor jest zobowiązany do dostarczenia, wraz z rozprawą doktorską, opisu rozprawy   
     koniecznego do jej oznaczenia (w dwóch egzemplarzach: drukowanym i elektronicznym w   
     formacie PDF) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 
3.  Po odpowiednim zarejestrowaniu egzemplarz wersji drukowanej będzie publicznie 

dostępny w Czytelni  Biblioteki Głównej do dnia obrony wszystkim zainteresowanym - w 
celu zapoznania się - bez prawa do powielania. 

4.  Po obronie rozprawy doktorskiej i opracowaniu formalnym i rzeczowym tekst rozprawy  
      zostaje umieszczony w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu  Ekonomicznego we    
      Wrocławiu. 
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5. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z rozprawy doktorskiej w celach badawczych lub   
      poznawczych w ramach zbiorów Biblioteki Głównej. 
6. Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej i elektronicznej są gromadzone w  Bibliotece     
     Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w postaci niezmienionej i z   
     poszanowaniem autorskich praw osobistych twórcy.  

§ 2 

1. Dostarczając rozprawę doktorską, autor udziela Uniwersytetowi Ekonomicznemu we 
Wrocławiu, w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na: 

1) umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej w zbiorach Biblioteki   
     Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego do publicznego udostępniania, 
2) umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej w zbiorach Biblioteki    
     Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz na jej zwielokrotnianie i    
     udostępnianie w formie elektronicznej w zakresie koniecznym do weryfikacji     
     autorstwa tej rozprawy i ochrony przed przywłaszczeniem jej autorstwa.  

2. Autor udziela Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu, w formie pisemnej, 
nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z pracy bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

   1) w zakresie zwielokrotniania utworu, 
   2) w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line przez udostępnianie w            
       sieci Internet.  

3. Autor może ograniczyć obszar korzystania z pracy na polach eksploatacji określonych     
    w ust. 2 w zakresie drukowania i udostępniania wybranym grupom użytkowników.  
4. W przypadku uzasadnionym zachowaniem tajemnicy przemysłowej autor może utajnić    
     cześć rozprawy doktorskiej w obydwu wersjach rozpowszechniania (papierowej i    
     elektronicznej).  
5. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu stanowi załącznik nr 3  do   
     niniejszego zarządzenia.  

§ 3  

1. Rozprawy doktorskie, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Uniwersytetu   
     Ekonomicznego we Wrocławiu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,   
     będą udostępniane zgodnie art. 28 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach  
     pokrewnych, dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.  

2. Każda osoba zainteresowana zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej, o której     
     mowa w ust. 1, jest zobowiązana – poza dokonaniem innych czynności uprawniających do    
     korzystania z usług Biblioteki Głównej – podpisać treść deklaracji osoby korzystającej z  
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    księgozbioru rozpraw doktorskich (egzemplarza drukowanego) w Bibliotece Głównej  
    Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4   
    do niniejszego zarządzenia. Podpis na deklaracji powinien być czytelny i zawierać imię i  
    nazwisko osoby podpisującej. Za złożenie podpisu na deklaracji przez zainteresowanego  
    jest odpowiedzialny pracownik Biblioteki Głównej udostępniający rozprawę. 

 

§ 4  

1. Za prawidłowe gromadzenie rozpraw tworzących księgozbiór, właściwe utrzymanie 
    księgozbioru i zamieszczanie treści rozpraw doktorskich w zbiorach Biblioteki Głównej 
    Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki     
    Głównej. 
2. Dyrektor Biblioteki Głównej jest zobowiązany do ustalenia zasad przechowywania   
    oświadczeń i deklaracji osób, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 ust. 2. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 6 
Traci moc zarządzenie nr 10/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie oświadczenia składanego przez doktoranta 
dotyczącego samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej. 
 
                                                                                                          

                                                                                                        Rektor 

 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor  

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej. 

Załącznik nr 2 – Opis rozprawy doktorskiej. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji   
                           niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu. 

Załącznik nr 4 – Deklaracja osoby korzystającej z księgozbioru rozpraw doktorskich    
                           (egzemplarza drukowanego). 

 

otrzymują: 
wg rozdzielnika 


