
 
 

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 
lutego 2020 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania 
wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w 
Repozytorium UPH 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 

Statutu UPH zarządza się, co następuje:  

§ 1 

 

1. Osoby, które mają wszczęte przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

składają rozprawy doktorskie w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, co do 

zasady, w czterech egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej wraz z opisem rozprawy oraz podpisanym przez autora rozprawy 

doktorskiej oświadczeniem o udzieleniu UPH licencji niewyłącznej, na zasadach 

określonych w tym oświadczeniu. 

2. Doktoranci Szkoły Doktorskiej, osoby ubiegające się o nadanie stopnia w trybie 

eksternistycznym oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy mają wszczęte 

przewody doktorskie po 1 października 2019 r. składają rozprawy doktorskie w 

Dziale Nauki  

i Współpracy z Zagranicą w jednym egzemplarzu, a po otrzymaniu uchwały o 

wszczęciu postępowania - pozostałe 4 egzemplarze – z uwzględnieniem 

zapisów § 12 Uchwały  

Rektor Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 



Nr 126/2019 Senatu UPH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia 

sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

3. W przypadku rozpraw doktorskich napisanych w języku obcym, abstrakt 

powinien być napisany w języku polskim, angielskim i w języku, w którym została 

napisana praca. 

4.  Wersja elektroniczna rozprawy winna być:  

1) zapisana w formacie PDF;  

2) scalona w jednym pliku – nie przyjmuje się prac, w której każdy rozdział jest 

zapisany  w oddzielnym pliku. 

5. Opis rozprawy doktorskiej sporządza się według wzoru określonego w 

załączniku Nr 1  

do zarządzenia - w wersji elektronicznej zapisanej na tej samej płycie co 

rozprawa doktorska, w oddzielnym pliku oraz w wersji papierowej.  

6. Autor rozprawy doktorskiej udziela UPH w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej  

w Repozytorium UPH oraz na jej zwielokrotnienie i udostępnienie w formie 

elektronicznej w Internecie, w zakresie koniecznym do zapewnienia ochrony 

praw autora, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. Autor rozprawy może ograniczyć zakres korzystania z rozprawy doktorskiej 

wyłącznie do udostępnienia jej w Repozytorium UPH osobom uprawnionym do 

korzystania z jego zasobów, w zakresie wynikającym z art. 28 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 4 lutego 1996 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze 

zm.), to jest do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem 

komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.  

8. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.  

§ 2 

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przekazuje Bibliotece Głównej UPH: 

1) jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej w formie papierowej, w celu 

umożliwienia zapoznania się z nią osobom zainteresowanym, w terminie 14 

dni przed obroną  



(w przypadku przewodów wszczętych przed 30.04.2019 r.) lub 30 dni przed 

obroną (w przypadku przewodów wszczętych po 1.10.2019 r.); 

2) po obronie, egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej wraz z 

opisem rozprawy oraz podpisanym przez autora rozprawy doktorskiej 

oświadczeniem  

o udzieleniu UPH licencji niewyłącznej, na zasadach określonych w tym 

oświadczeniu – w celu udostępnienia jej w Repozytorium UPH.  

§ 3 

 

1. Biblioteka Główna UPH gromadzi, w wersji elektronicznej, obronione w UPH 

rozprawy doktorskie w celu ich zarchiwizowania w postaci niezmienionej i 

udostępnienia  

w Repozytorium UPH, zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa  

i udzielonej licencji, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy rozpraw doktorskich, 

streszczeń oraz recenzji, których przedmiot jest objęty ochroną informacji 

niejawnych. 

§ 4 

 

1. Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Głównej UPH w 

wersji elektronicznej, przed dniem wejścia w życie zarządzenia, udostępnia się  

w Repozytorium UPH, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1 pkt 3 

ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1231 ze zm.), po ich digitalizacji.  

2. Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Głównej UPH w 

wersji papierowej, przed dniem wejścia w życie zarządzenia, udostępnia się w 

Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej,zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  



§ 5  

 

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 5/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia zasad udostępniania i archiwizacji rozpraw doktorskich. 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

dr hab. Tamara Zacharuk, profesor nadzwyczajny 



Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora nr 21/2020  

 

Opis rozprawy doktorskiej 

 

Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………………………. 

Adres e-mail, telefon ………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko promotora …………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko promotora pomocniczego ………………………………………………………... 

Dziedzina, dyscyplina obowiązującego rozporządzenia MNiSW ……………………………… 

Nadawany stopień …………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł pracy w języku polskim …………………………………………………………………………. 

Słowa kluczowe (maksymalnie 5) ………………………………………………………………… 

Streszczenie pracy (maksymalnie 1400 znaków) ……………………………………………….. 

Liczba stron ……………………………..  

 

Tytuł pracy w języku angielskim ………………………………………………………………… 

Słowa kluczowe (maksymalnie 5) ………………………………………………………………… 

Streszczenie pracy (maksymalnie 1400 znaków) ……………………………………………….. 

Liczba stron ……………………………..  

 

Tytuł pracy w w jakim powstała praca (inny niż polski i angielski) ……………………………… 

Słowa kluczowe (maksymalnie 5) ………………………………………………………………… 

Streszczenie pracy (maksymalnie 1400 znaków) ……………………………………………….. 

Liczba stron …………………………….. 

 

Miejscowość i data ………………………………… 

. 

Podpis autora.......................................................... 



Załącznik nr 2 do zarządzenia rektora nr 21/2020 

Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko promotora …………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko promotora pomocniczego ………………………………………………………... 

Dziedzina, dyscyplina wg obowiązującego rozporządzenia MNiSW ……………………… 

Oświadczam, że jako autor wyżej wymienionej rozprawy doktorskiej:  

1) mam świadomość, że jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony wymaga 

umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, stosownie do § 7 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz  

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261), miejscem 

umożliwiającym zainteresowanym zapoznanie się z wersją drukowaną mojej rozprawy 

doktorskiej jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach;  

2) wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie mojej rozprawy doktorskiej w Repozytorium  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dla celów badawczych lub 

poznawczych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), co oznacza że 

staje się ona utworem rozpowszechnionym  

w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3  tejże ustawy i można ją  udostępniać za pośrednictwem 

sieci bibliotecznej UPH;   

3) jestem uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z rozprawy, w zakresie 

wynikającym  

z niniejszego oświadczenia oraz nie udzieliłem licencji wyłącznej do korzystania z rozprawy 

innym podmiotom;  

4) udzielam Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do korzystania z rozprawy na 

następujących polach eksploatacji:  



a) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań  

i wielkości nakładów w celu udostępnienia wersji elektronicznej rozprawy w 

Repozytorium UPH, osobom  uprawnionym do korzystania z jego zasobów, w zakresie 

wynikającym z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to 

jest do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem komputerów 

znajdujących się na terenie Biblioteki;  

b) zwielokrotnianie rozprawy oraz jej rozpowszechnianie i udostępnianie w formie 

elektronicznej dla wszystkich w sieci Internet*. 

 

Miejscowość i data …………………………… 

Podpis autora ………………………………  

* niewłaściwe skreślić  


