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R-DOP.014.1.11.2016 

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie obowiązku dokumentowania dorobku naukowo – dydaktycznego 
 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 45 ust. 3 
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz §5 ust. 6 Regulaminu Systemu Biblioteczno-
Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządzam co następuje: 

§1 

1. Celem dokumentowania procesów badawczych i promowania dorobku naukowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, a także wspomagania dydaktyki i oceny pracowników oraz jednostek 
organizacyjnych Uczelni, tworzy się centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego 
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o nazwie Repozytorium 
Informacji i Wiedzy, zwanym dalej Repozytorium lub WIR. 

2. Zadaniem Repozytorium jest gromadzenie, archiwizowanie i upowszechnianie dorobku naukowego 
i dydaktycznego Uczelni. 

3. Repozytorium jest bazą danych bibliograficznych i zbiorem dokumentów stworzonych przez 
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

4. Jednostką odpowiedzialną za tworzenie i funkcjonowanie Repozytorium jest Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami 
systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni oraz osobami określonymi w §1 ust. 5. 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczą osoby do współpracy z Biblioteką Główną w zakresie 
dorobku danej jednostki.  

§2 

1. Ewidencji bibliograficznej podlega dorobek wytworzony przez pracowników i doktorantów Uczelni  
oraz inne podmioty uczestniczące w pracach naukowych, badawczych albo rozwojowych prowadzonych 
w Uczelni, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między tymi podmiotami a Uczelnią lub jeżeli twórcy 
wskazali na swój związek z Uczelnią (afiliację).  

2. Celem ewidencji dorobku jest:  

2.1.  rejestrowanie dorobku osób wymienionych w §2  ust. 1 i jednostek organizacyjnych Uczelni,  
2.2.  dostarczanie danych do sprawozdawczości i systemów zarządzania Uczelnią na użytek kierowników 

jednostek zgodnie z zadaniami realizowanymi przez te jednostki,  
2.3.  dostarczanie danych do zewnętrznych systemów i instytucji, 
2.4.  udostępnianie informacji o dorobku osób wymienionych w ust. 1 oraz jednostek organizacyjnych 

Uczelni. 
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3. Ewidencji w systemie podlegają w szczególności utwory:  

3.1.  zaliczane do dorobku naukowego,  
3.2.  zaliczane do dorobku dydaktycznego, 
3.3.  zaliczane do dorobku popularyzatorskiego, 
3.4.  rozprawy doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

4. Ewidencji w systemie podlegają utwory bez względu na nośnik, na którym zostały one zarejestrowane, 
w tym w szczególności dokumenty cyfrowe, które tworzą uczelnianą bazę dorobku piśmienniczego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

5. Rejestrowanie dorobku prowadzone jest w oparciu o dokumenty źródłowe. 

6. Obowiązek przekazywania utworów w celu ewidencjonowania i archiwizacji w Repozytorium spoczywa 
na twórcach lub jednostkach Uczelni.  

7. Za kompletność danych w Repozytorium odpowiadają twórcy dorobku, a w odniesieniu do dorobku 
jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych 
przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

8. Decyzje dotyczące rejestrowania utworów, a w szczególności dotyczące zaliczania utworu do dorobku 
naukowego autora, w razie wątpliwości, są podejmowane przez dziekanów lub prorektora ds. nauki 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

§3 

1. W bazie obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory zaliczane do dorobku od 2013 roku.  

2. W celu zaliczenia do dorobku w danym roku kalendarzowym, utwór musi być zarejestrowany w bazie 
do dnia 31 maja roku następnego.  

3. Wprowadza się obowiązek wyłącznego stosowania danych z Repozytorium do przygotowywania 
sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek 
naukowy i dydaktyczny podlega ocenie w zakresie objętym Repozytorium.  

§4 

1. Repozytorium ustanawia się miejscem przechowywania elektronicznych wersji różnego typu materiałów 
naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Celem gromadzenia cyfrowej wersji utworów zarejestrowanych w Repozytorium jest:  
2.1.  zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych i ich powiązania z bazą bibliograficzną WIR, 
2.2.  zapewnienie dostępu do utworów zarejestrowanych w Repozytorium na platformach cyfrowych, 

w tym w Internecie, 
2.3.  zapewnienie wieloletniej archiwizacji, gromadzonych w systemie utworów. 

3. W Repozytorium umieszczane są w szczególności: 

3.1. publikacje  naukowe, 
3.2. rozprawy doktorskie, 
3.3. materiały konferencyjne, 
3.4. materiały dydaktyczne. 
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4. Utwory archiwizowane w wersji cyfrowej przekazywane są Uniwersytetowi Ekonomicznemu 
we Wrocławiu na zasadach nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworu bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych. 

5. Materiały zdeponowane w WIR nie podlegają wycofaniu przez autorów. 

6. Materiały deponowane w Repozytorium są przechowywane bezterminowo i udostępniane na zasadach 
zgodnych z ich statusem prawnym.  

7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu archiwizując utwory w wersji cyfrowej  zobowiązuje się do:  

7.1.  przechowywania utworu w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy,  
7.2.  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,  

7.3.  wykorzystywania utworu tylko w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych,  
7.4.  nieudostępniania go do celów komercyjnych.  

8. 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 kierownika 
jednostki, która była wskazana przy afiliacji autora. 

§5 

1. Traci moc Zarządzenie nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji 
o publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 

 
 


