Zarządzenie nr 24
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich
przez Bibliotekę Główną ZUT
Na podstawie § 8 ust. 1 w związku z § 4 pkt 8 Statutu ZUT oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą zasad gromadzenia i udostępniania rozpraw
doktorskich obronionych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
i obronionych w innych uczelniach przez pracowników.
§ 2.
1. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej – jeśli autor wyraża zgodę na jej udostępnianie –
jednostka organizacyjna za pośrednictwem biblioteki specjalistycznej przekazuje do Biblioteki
Głównej ZUT jeden jej egzemplarz w wersji drukowanej i/lub zgodnej z nią wersji elektronicznej
wraz z umową z autorem rozprawy, regulującą sposób jej udostępniania po obronie,
oraz opisem bibliograficznym rozprawy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1, a wzór opisu
bibliograficznego rozprawy – załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Jeżeli jednostka organizacyjna nie dostarczy umowy, o której mowa w ust. 1, a autor wyraża
zgodę na udostępnianie rozprawy, Biblioteka Główna ZUT może zaproponować zawarcie
umowy z jej autorem.
3. W przypadku niezawarcia umowy z autorem rozprawy doktorskiej, co do możliwości
udostępniania jej przez Bibliotekę Główną, jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód
doktorski przesyła jeden jej egzemplarz do Archiwum Uczelni, a sporządzony przez autora
rozprawy jej opis bibliograficzny (załącznik nr 2) do Biblioteki Głównej ZUT, na podstawie
którego powstaje opis umieszczany w internetowym systemie bibliotecznym w bazie „Prace
doktorskie i habilitacyjne ZUT".

4. W przypadku rozprawy doktorskiej obronionej przez pracownika ZUT w innej uczelni, autor
pracy dostarcza do Biblioteki Głównej ZUT:
1) jeden egzemplarz rozprawy w wersji drukowanej i/lub zgodnej z nią wersji elektronicznej
w formacie PDF wraz z umową licencyjną (zał. nr 1) i opisem bibliograficznym (zał. nr 2) –
jeśli wyraża zgodę na jej udostępnianie;
2) opis bibliograficzny rozprawy (zał. nr 2) – jeżeli autor nie wyraża zgody na jej udostępnianie.
5. Biblioteka Główna potwierdza fakt przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz podpisania umowy
licencyjnej przez wydanie zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
w celu włączenia zaświadczenia do dokumentacji wydziałowej autora rozprawy.
§ 3.
1. Biblioteka Główna tworzy bazę rozpraw doktorskich na podstawie faktycznej rejestracji
wpływających rozpraw, których autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnianie, oraz opisów
bibliograficznych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2.
2. Oryginały umów licencyjnych z autorami rozpraw doktorskich są przechowywane w Pracowni
Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej ZUT.
§ 4.
Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Głównej ZUT przed dniem 15 czerwca
2009 r., dla których nie została podpisana umowa z autorem, są udostępniane w bibliotekach
specjalistycznych oraz Czytelni Biblioteki Głównej, zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 74 Rektora ZUT z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie gromadzenia
i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
dr hab. inż Jacek Wróbel, prof. ZUT

WZÓR

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24 Rektora ZUT z dnia 22 lutego 2021 r.

UMOWA

zawarta w dniu …………………………………….
pomiędzy
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, z siedzibą 70-310 Szczecin,
al. Piastów 17, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................... – prorektora ds. nauki,
zwanym w dalszej treści umowy „Licencjobiorcą”
a
................................................................................................................................................................
zamieszkałym
................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Licencjodawcą”, została zawarta umowa następującej treści:
Licencjodawca oświadcza, że:

§ 1.

1) jest autorem utworu pt. ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy utworem;
2) utwór jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jego prawa
autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy;
3) Licencjodawca przejmuje na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
§ 2.
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji
na korzystanie z utworu w następujący sposób*:
1) umieszczenie utworu wskazanego przez Licencjodawcę w wersji drukowanej i/lub elektronicznej
w zbiorach Biblioteki Głównej ZUT i udostępniania go:
– użytkownikom w bibliotekach specjalistycznych i Czytelni Biblioteki Głównej*,
– poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne*;
2) umieszczenie i udostępnienie pełnego tekstu elektronicznej wersji utworu w:
– sieci uczelnianej ZUT*,
– globalnej sieci komputerowej (Internet), w tym w: Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej
„Pomerania” oraz Repozytorium ZUT*.
Zastrzeżenia zgłaszane przez autora .....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Jeżeli autor nie zgłosi zastrzeżeń, wersja elektroniczna będzie udostępniana przy poszanowaniu praw
autorskich na najbardziej aktualnej wersji licencji Creative Commons CC-BY.
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§ 3.
1. W przypadku udzielenia licencji na udostępnianie utworu w wersji elektronicznej, Licencjodawca
dostarcza Licencjobiorcy wersję elektroniczną utworu w formacie PDF, scaloną w jednym pliku,
na adres e-mail: pzc@zut.edu.pl.
2. Treść utworu dostarczonego przez Licencjodawcę w wersji elektronicznej powinna być przez
Licencjobiorcę ZABEZPIECZONA/NIEZABEZPIECZONA* przed drukowaniem i kopiowaniem.
3. Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany
utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie
niniejszej licencji.
§ 4.
1. Licencjodawca może określić datę, od której utwór w określonej w § 2 formie będzie udostępniany.
Data rozpoczęcia udostępniania ….....................
2. W przypadku nieokreślenia daty utwór będzie udostępniany od dnia przekazania do Biblioteki
Głównej.
3. Licencjobiorca nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Licencjodawcy z tytułu
korzystania z utworu, w szczególności w celach bibliotecznych.
§ 5.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn.
zm.) oraz kodeksu cywilnego.
§ 6.
1. Licencja zawarta została na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę miesiąc naprzód, bez podania przyczyny.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………….
podpis Licencjodawcy

.……………………………………..
podpis Licencjobiorcy

* właściwe podkreślić
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 24 Rektora ZUT z dnia 22 lutego 2021 r.

WZÓR

OPIS BIBLIOGRAFICZNY
rozprawy doktorskiej
Autor .................................................................................................................................................................
Tytuł .................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Dyscyplina ........................................................................................................................................................
Wydział ............................................................................................................................................................
Słowa kluczowe (4–8) ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Liczba stron, data obrony .................................................................................................................................
Promotor (tytuł naukowy, imię i nazwisko) .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

data ...........................................

.......................................................................................
(podpis autora rozprawy)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 24 Rektora ZUT z dnia 22 lutego 2021 r..

WZÓR

Szczecin, dnia ……………………………….

ZAŚWIADCZENIE
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
potwierdza, że:
Pan/Pani ..............................................................................................................................................
przekazała:
1) rozprawę doktorską pt. ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
w wersji drukowanej i/lub w wersji elektronicznej w formacie PDF*:
2) podpisaną umowę licencyjną;
3) opis bibliograficzny rozprawy doktorskiej.

*właściwe podkreślić

......................................................................................
(podpis i pieczątka)

