
Zarządzenie nr 1/2009 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z dnia  5 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie: zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw  

doktorskich i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym 

 

 W celu poszerzenia dostępu do osiągnięć naukowych i ujednolicenia zasad  

tworzenia w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach 

Biblioteki Cyfrowej (BC BG UEP) zbioru, obejmującego teksty rozpraw doktorskich oraz 

zasad ich udostępniania  osobom  zainteresowanym, ustalam  co następuje: 

 
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 wyrażeniu zgody na jej publiczne (nieograniczone) udostępnianie 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. Po odpowiednim zarejestrowaniu wersja drukowana rozprawy doktorskiej jest 

udostępniana na miejscu w Czytelni do dnia obrony wszystkim zainteresowanym – 

w celu zapoznania się - bez prawa powielania. 

 
3. Po obronie rozprawy doktorskiej i opracowaniu katalogowym elektroniczny tekst 

rozprawy zostaje umieszczony w zbiorach Biblioteki Cyfrowej BG UEP. Zbiory 

Biblioteki Cyfrowej BG UEP stanowią podzbiór Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

(WBC). 

 
4. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z rozprawy doktorskiej w celach badawczych 

lub poznawczych w ramach BC BG UEP. 

 
5. Każda osoba zainteresowana zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej, której 

obrona nastąpiła przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, jest zobowiązana – 



poza dokonaniem innych czynności uprawniających do korzystania z usług Biblioteki 

Głównej – podpisać treść deklaracji osoby korzystającej z księgozbioru rozpraw 

doktorskich (egzemplarza drukowanego) w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 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. 

 
6. Za prawidłowe gromadzenie rozpraw tworzących księgozbiór, właściwe utrzymanie 

księgozbioru i zamieszczanie treści rozpraw doktorskich w zbiorach Biblioteki 

Cyfrowej BG UEP, odpowiedzialny jest dyrektor Biblioteki  Głównej UEP. 

 
7. Dyrektor Biblioteki Głównej jest obowiązany do ustalenia zasad przechowywania 

oświadczeń i deklaracji osób, o których mowa w pkt 1 i 5 niniejszego  zarządzenia. 

 
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 
9. Traci moc Zarządzenie nr 15/2006 Rektora AEP z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie 

zasad udostępniania tekstów rozpraw doktorskich w Bibliotece Głównej Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu 

 

 

 Rektor 

  

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2009 
                                                             

…………………………………………………… 
(nazwisko i imię) 
 
………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 
………………………………………………….. 
(nr PESEL) 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Jako autor rozprawy doktorskiej pod tytułem……………………………………………. 

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

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

słowa kluczowe ………………………………………………..……………………………………... 

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

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

przygotowanej na Wydziale ………………………... Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu jest uprawniona do: 
a) udostępniania nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarza ww. 

rozprawy doktorskiej; 
b) sporządzania lub zlecania sporządzania egzemplarzy ww. rozprawy doktorskiej w celu 

uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów; 
c) udostępniania ww. rozprawy doktorskiej dla celów badawczych lub poznawczych za 

pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie BG. 
2. Wyrażam również zgodę na udostępnianie ww. rozprawy doktorskiej bez wynagrodzenia dla 

celów badawczych lub poznawczych w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, której 
Biblioteka Cyfrowa BG UEP jest częścią. 

3. Wyrażam zgodę na dalsze nieodpłatne korzystanie przez Bibliotekę Główną UEP z mojej 
rozprawy doktorskiej przez cały czas trwania moich  praw autorskich majątkowych do niej 
w zakresie, o którym mowa w pkt 1 na wypadek ustania podstawy  prawnej, o której mowa 
w tym punkcie. 

4. Oświadczam, że załączona do mojej rozprawy doktorskiej płyta CD zawiera elektroniczny  
pełen  zapis (w jednym pliku) ww. rozprawy. 
 

 

 

  Poznań, dnia ………………………… ………………………………………. 
 (czytelny podpis autora) 



                                                        Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 
                                                             

…………………………………………………… 
(nazwisko i imię) 
 
………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 
 

 

DEKLARACJA 
OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z KSIĘGOZBIORU  

ROZPRAW DOKTORSKICH (EGZEMPLARZA DRUKOWANEGO)  
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 
 

W związku z udostępnieniem mi w Czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu rozprawy doktorskiej autorstwa ……………….……………………………………….. 

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

pod tytułem …………………………………………………………………………..................... 

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

……………………………………………………………..………………..……………………….., 

sygnatura …………………………………………………………………………………………,  
 
oświadczam, że zapoznałem/łam się z przepisami szczególnymi Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie korzystania z prac dyplomowych, licencjackich, 
magisterskich, podyplomowych i doktorskich oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
W szczególności: 
1. Zobowiązuję się do nieprzenoszenia rozprawy poza lokal Czytelni. 
2. Zobowiązuję się do niezwielokrotniania rozprawy ani jej fragmentów bez zgody personelu 

Czytelni – bez względu na formę i technologię tego zwielokrotniania. 
3. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt 2, zobowiązuję się do zwielokrotniania 

fragmentów rozprawy tylko na wyznaczonych przez personel Czytelni stanowiskach 
kopiujących. 

4. W przypadku umieszczenia fragmentów rozprawy albo odwołań do niej w innym utworze, 
zobowiązuję się do zamieszczenia w nim informacji o źródle cytatu i jego autorze. 

 

 

 

  Poznań, dnia ………………………… ………………………………………. 
 (czytelny podpis) 

 


