
 

 
 

 

R-B-SOP.021.1.112.2022 

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności 

naukowo-badawczej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022r., poz. 574 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Centralnym systemem ewidencji i archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej  

i dydaktycznej pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu jest Baza Wiedzy Wiedza-Informacja-Repozytorium, zwana dalej 

Bazą Wiedzy WIR.  

2. Integralną część Bazy Wiedzy WIR stanowi Repozytorium, które jest miejscem deponowania  

i przechowywania elektronicznych wersji różnego typu materiałów naukowych i dydaktycznych, 

których autorami są pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

3. Baza Wiedzy WIR posadowiona jest na serwerach Centrum Informatyki UEW, a dostępna poprzez 

stronę WWW Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Biblioteki Głównej UEW. 

 

§ 2 

1. Baza Wiedzy WIR jest systemem służącym rejestracji, archiwizacji, upowszechnianiu i promocji 

dorobku naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także ocenie pracowników 

oraz jednostek organizacyjnych Uczelni i wspomagającym kształcenie.  

2. Do podstawowych zadań Bazy Wiedzy WIR należy: 

1) dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania Uczelnią na użytek 

kierowników jednostek zgodnie z zadaniami realizowanymi przez te jednostki, 

2) dostarczanie danych do zewnętrznych systemów i instytucji, udostępnianie informacji  

o dorobku osób wymienionych w § 1 oraz jednostek organizacyjnych Uczelni. 

3. Celem Repozytorium Bazy Wiedzy WIR jest: 

1) gromadzenie cyfrowej wersji zarejestrowanych rekordów, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych,  

3) zapewnienie wieloletniej archiwizacji. 

4. Dane o dorobku i aktywności projektowej wprowadzone do Bazy Wiedzy WIR są przekazywane 

do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Dorobek 

niezarejestrowany w Bazie Wiedzy WIR nie zostanie przesłany do wyżej wymienionego systemu. 

5. Baza Wiedzy WIR jest jednym z działań wdrażania polityki Otwartej Nauki na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu.  



 

 
 

6. Bazę Wiedzy WIR współtworzą i prowadzą jednostki UEW. 

7. Szczegółowy wykaz obiektów rejestrowanych w Bazie Wiedzy WIR stanowi załącznik 1  

do niniejszego Zarządzenia.   

§ 3 

1. Administratorem danych Bazy Wiedzy WIR jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który 

jednocześnie prowadzi Bazę Wiedzy WIR.  

2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie oraz poprawne funkcjonowanie Bazy Wiedzy WIR 

jest Biblioteka Główna.  

3. Biblioteka Główna we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi  

za poszczególne typy działalności Uczelni wskazane w zał. 1 odpowiada za bieżącą aktualizację 

danych w Bazie Wiedzy WIR. 

4. Dane w Bazie Wiedzy WIR uzupełniane są przez Redaktorów, których obowiązkiem jest:  

1) rejestrowanie obiektów w Bazie Wiedzy WIR w oparciu o dokumenty źródłowe, 

2) bieżąca rejestracja i weryfikacja danych bibliograficznych o publikacjach przekazywanych  

do Bazy Wiedzy WIR przez autorów, 

3) bieżące kontrolowanie danych osobowych dotyczących autorów z afiliacją UEW, 

4) współdziałanie z innymi jednostkami UEW, w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych 

danych, korygowanie błędów w systemie, 

5) sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, w tym  

w szczególności przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce  

i Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

5. Aktualny wykaz Redaktorów odpowiedzialnych za rejestrowanie danych umieszcza się na stronie 

Biblioteki Głównej. 

6. Rejestracji w Bazie Wiedzy WIR nie podlegają utwory objęte klauzulą poufności. 

 

§ 4 

1. Obowiązek przekazywania informacji o efektach działalności naukowo-badawczej i w obszarze 

kształcenia pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej spoczywa na twórcach/autorach. 

2. Autor dba o poprawność i kompletność danych dotyczących własnego dorobku naukowego  

i dydaktycznego, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy. 

3. Za weryfikację i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych 

odpowiada właściwa jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wskazana w zał. 1.  

4. Każdy utwór jest rejestrowany w Bazie Wiedzy WIR tylko raz, niezależnie od liczby autorów i ich 

afiliacji. 

5. W sprawach spornych dotyczących zaliczenia utworu do dorobku naukowego autora decyzje 

podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki. 

 

§ 5 

1. Repozytorium Bazy Wiedzy WIR jest miejscem przechowywania elektronicznych wersji różnego 

typu materiałów naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 



 

 
 

2. Utwory archiwizowane w wersji cyfrowej przekazywane są Uniwersytetowi Ekonomicznemu  

we Wrocławiu z poszanowaniem prawa autorskiego.  

3. Materiały deponowane w Repozytorium BW WIR są przechowywane bezterminowo  

i udostępniane na zasadach zgodnych z ich statusem prawnym. 

4. Utwory zamieszczone w Bazie Wiedzy podlegają ochronie prawa autorskiego. Udostępnianie ich 

odbywa się na podstawie licencji Creative Commons.  

5. Autor utworu zgłoszonego do Bazy Wiedzy WIR odpowiada za wszelkie naruszenie praw 

autorskich i majątkowych osób trzecich. 

6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu archiwizując utwory w wersji cyfrowej zobowiązuje się 

do: 

1) przechowywania utworu w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy, 

2) zmian formatu, nośników i techniki zapisu tylko w zakresie wynikającym ze sposobu 

długotrwałego przechowywania informacji cyfrowych oraz konieczności dostosowania się do 

zmian techniki i technologii informatycznych, 

3) wykorzystywania utworu tylko w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych, 

4) nieudostępniania go do celów komercyjnych. 

7. Biblioteka Główna ma prawo do ograniczenia dostępu lub usunięcia bez zgody autora wersji 

cyfrowej utworu, do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich i majątkowych. O otrzymaniu 

zgłoszenia i podjętych w związku z tym działaniach, Biblioteka Główna ma obowiązek powiadomić 

niezwłocznie Prorektora właściwego ds. nauki i bezpośredniego przełożonego autora. 

 

§ 6 

W Zarządzeniu NR 15/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Rektora nr 81/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 

gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich 

dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zmianie ulega 

Załącznik nr 3 Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu oraz dodane zostają załączniki 3a -3f. 

 

§ 7 

1. Traci moc Zarządzenie NR 11/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia z 

dnia 14 marca 2016 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o 

publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

    Rektor  

 


