
Zarządzenie Nr 100/2014 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 
 31 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia Repozytorium 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 52 ust. 1 statutu UPH, mając na 

uwadze upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i doktorantów UPH oraz 

promowanie projektów i badań naukowych prowadzonych w UPH, a także doskonalenie 

procesu kształcenia zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Tworzy się Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  

(w skrócie Repozytorium UPH). 

2. Repozytorium UPH prowadzi Biblioteka Główna UPH. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Repozytorium UPH określa regulamin, który stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Repozytorium UPH odpowiada dyrektor Biblioteki Głównej 

UPH. 

2. Dyrektor Biblioteki Głównej UPH może, w uzgodnieniu z prorektorem ds. nauki, 

podejmować decyzje o charakterze organizacyjnym, mające na celu sprawne 

funkcjonowanie Repozytorium UPH. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

 

REKTOR 

dr hab. Tamara Zacharuk 

profesor nadzwyczajny 



Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach 
Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 100/2014 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Repozytorium UPH służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników 

i doktorantów UPH oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych w UPH. 

Repozytorium umożliwia także dostęp do materiałów dydaktycznych (podręczniki, skrypty, 

wykłady, prezentacje). 

2. Repozytorium prowadzi Biblioteka Główna UPH. 

3. Deponowanie i udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się online za pośrednictwem 

serwisu internetowego. 

4. Korzystanie z Repozytorium jest jednoznaczne z podjęciem zobowiązania do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo 

-Humanistyczny w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2. 

6. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia 

Repozytorium UPH. 

7. W trakcie korzystania z Repozytorium gromadzone są następujące dane osobowe 

użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail; hasło w postaci zaszyfrowanej. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do deponowania 

utworów w Repozytorium. 

8. Osoba korzystająca z Repozytorium ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich korygowania. 

 

Zasady gromadzenia 

§ 2 

1. W Repozytorium gromadzone są, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje 

utworów pracowników i doktorantów UPH oraz publikacji wydanych przez Wydawnictwo 

UPH. 

2. W Repozytorium gromadzone są preprinty, postprinty, wersje opublikowane 

następujących rodzajów utworów: 

1) pracowniczych utworów naukowych w rozumieniu art. 14 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (rozprawy habilitacyjne, monografie, artykuły i inne); 

2) utwory powstałe w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, 

niebędące pracowniczymi utworami naukowymi (materiały dydaktyczne, skrypty i inne); 



3) utwory niebędące utworami pracowniczymi, których powstanie finansowane było  

ze środków UPH; 

4) rozprawy doktorskie; 

5) utwory powstałe w wyniku realizacji projektów lub badań, finansowanych ze środków 

publicznych; 

6) inne dokumenty cyfrowe. 

 

Zasady deponowania 

§ 3 

1. Osobami uprawnionymi do deponowania utworów w Repozytorium są pracownicy  

i doktoranci UPH (Depozytariusze), posiadający adres e-mail z domeną uph.edu.pl, 

po weryfikacji i autoryzacji konta przez redaktora/administratora Repozytorium. 

2. Deponowanie utworów odbywa się: 

1) bezpośrednio: Depozytariusz dokonuje autoarchiwizacji prac własnych; 

2) pośrednio: redaktor/administrator Repozytorium dokonuje archiwizacji prac. 

3. Depozytariusze udostępniają Repozytorium publikacje nieodpłatnie na podstawie: 

1) bezpłatnych licencji Creative Commons: 

uznanie autorstwa 3.0 PL, 

uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 PL; 

2) bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej UPH, której wzór określa załącznik  

do niniejszego Regulaminu. 

4. Udzielenie licencji następuje z chwilą zdeponowania materiałów w Repozytorium, za 

pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych Depozytariuszy. 

5. Proces deponowania utworów kończy się weryfikacją i korektą opisu zasobu (metadanych), 

wykonywaną przez redaktora/administratora Repozytorium. 

 

Zasady udostępniania 

§ 4 

1. Dostęp do opisów bibliograficznych w Repozytorium jest nieograniczony dla wszystkich 

zainteresowanych. 

2. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium jest otwarty 

dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się możliwość udostępniania niektórych 

tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez 

Depozytariuszy. Oznacza to, że pełen tekst pracy będzie dostępny dla uprawnionych 

użytkowników wyłącznie z komputerów znajdujących się w sieci Biblioteki. 

3. Zasoby są udostępniane nieodpłatnie zgodnie z licencjami udzielonymi przez  

Depozytariuszy Repozytorium. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode


4. Udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się z poszanowaniem praw autorskich, 

na podstawie licencji, o których mowa w § 3 ust. 3. 

5. Zasoby mogą być wykorzystywane i kopiowane na użytek własny, do celów naukowych, 

dydaktycznych lub edukacyjnych. Warunkiem wykorzystania zasobu jest podanie pełnych 

danych bibliograficznych wraz z identyfikatorem URI. 

 

Odpowiedzialność, Polityka przechowywania i bezpieczeństwa 

 

§ 5 

1. Zamieszczone w Repozytorium utwory stanowią własność intelektualną autorów i podlegają 

ochronie zgodnie z prawem autorskim. 

2. Zasób Repozytorium jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki 

bezpieczeństwa danych. 

3. Depozytariusz ponosi pełną odpowiedzialność za utwory zamieszczone w Repozytorium 

i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz 

zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP. 

4. Utwory naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez 

redaktora/administratora Repozytorium, bez konieczności uzyskania zgody Depozytariusza. 

5. Utwory zdeponowane w Repozytorium nie mogą zostać wycofane przez Depozytariuszy. 

6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Depozytariusza, możliwe jest zaktualizowanie 

utworu, wyłącznie za pośrednictwem redaktora/administratora Repozytorium. 

7. Redaktor / administrator Repozytorium może odmówić rejestracji lub usunąć konto 

użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i pomimo wezwania 

nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 

 



Załącznik do Regulaminu Repozytorium UPH 
WZÓR Umowa licencyjna niewyłączna 

zawarta w dniu ………………………………………, pomiędzy 

Panem/Panią …………………………………………………. PESEL …………………………. 

zamieszkałym/-ą ………………………………………………………………………………….. 

zwanym/-ą dalej „Licencjodawcą” 

a 

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110), 

przy ul. Konarskiego 2, NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, reprezentowanym przez: 

- Dyrektora Biblioteki Głównej -  ………………………………, działającej/-go na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, zwanym dalej „Licencjobiorcą”. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji 

niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu pt.

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

którego twórcą jest / twórcami są 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

Licencjodawca oświadcza, że: 

1) w zakresie objętym niniejszą umową przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu; 

2) utwór nie narusza praw osób trzecich; 

3) korzystanie z utworu przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

§ 3 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie i rozporządzanie 

autorskim prawem majątkowym do utworu określonego w § 1, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową (digitalizacja); 

2) przechowywanie i archiwizowanie utworu w formie elektronicznej w Repozytorium UPH; 

3) wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera; 

4) wprowadzenie utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie Biblioteki Głównej 



UPH; 

5) rozpowszechnianie utworu online poprzez udostępnienie (należy wybrać jedną z poniższych 

opcji): 

a) w Internecie dla wszystkich, bez ograniczeń, 

b) w Internecie dla wszystkich, bez możliwości zwielokrotniania w formie wydruku  

komputerowego oraz edycji, 

c) użytkownikom komputerów należących do sieci uczelnianej (domena UPH), oraz 

zarejestrowanym użytkownikom Biblioteki Głównej UPH, bez ograniczeń, 

d) użytkownikom komputerów należących do sieci uczelnianej (domena UPH), oraz 

zarejestrowanym użytkownikom Biblioteki Głównej UPH, z wyłączoną możliwością 

zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz edycji. 

2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie. 

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

§ 4 

W zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu, na podstawie niniejszej licencji, 

 Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę przez Licencjobiorcę formatu, w jakim pierwotnie 

zapisany został utwór, bez zmiany jego treści. 

§ 5 

W ramach niniejszej umowy Licencjobiorca: 

1) może rozpowszechniać kopie utworu w formie elektronicznej w Repozytorium; 

2) może przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować zdeponowany utwór 

w celu jego zabezpieczenia; 

3) może włączać metadane utworu do publicznie dostępnych katalogów; 

4) zachowuje prawo do usunięcia tworu gdy narusza on prawa własności intelektualnej; 

5) nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia  

praw własności intelektualnej lub innych praw do utworu zdeponowanego przez 

depozytariusza - w tym zakresie Licencjodawca zwalnia całkowicie Licencjobiorcę  

od odpowiedzialności wobec osób trzecich i zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia  

ewentualnych roszczeń we własnym zakresie. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Licencjobiorcy. 

 



§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

…………………………. …………………………… 


