
ZARZĄDZENIE Nr 44/09/10 
Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 25 maja 2010 roku 
 

w sprawie utworzenia „Biblioteki Cyfrowej Politechniki Śląskiej”. 
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

1. Tworzy się na stronie internetowej (http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra) elektroniczną bazę 
danych pn.: „Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej”, zwaną dalej Biblioteką Cyfrową. 

2. Celem Biblioteki Cyfrowej jest popularyzowanie dorobku naukowego środowiska 
akademickiego Politechniki Śląskiej i jego zasobów edukacyjnych oraz prezentacja 
zabytków piśmienniczych zgromadzonych w systemie informacyjno-bibliotecznym 
Uczelni. 

3. Biblioteka Cyfrowa gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących:  
a) rozpraw doktorskich, 
b) książek, podręczników, skryptów, 
c) monografii, w tym rozpraw habilitacyjnych,  
d) czasopism i innych publikacji 
wydanych na Uczelni. 

4. Korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej jest ogólnodostępne i bezpłatne. 
 

§ 2 
1. Autor rozprawy doktorskiej, obowiązany jest do przekazania przed jej obroną, do Biblioteki 

Głównej jednego egzemplarza rozprawy w wersji drukowanej i jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej (zgodnej z wersją drukowaną) wraz z opisem bibliograficznym,  stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W przypadku gdy autor zamierza udostępnić  
w Internecie jedynie streszczenie pracy doktorskiej, jest zobowiązany do dostarczenia 
również tego streszczenia. 

2. Egzemplarz rozprawy w wersji elektronicznej zgodnej z wersją drukowaną oraz 
ewentualne streszczenie powinny być przekazane na CD/DVD,  w formacie PDF.  

3. Biblioteka Główna potwierdza przyjęcie rozprawy zaświadczeniem, stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Rozprawa doktorska dostępna jest w czytelni Biblioteki Głównej co najmniej dziesięć dni 
przez terminem obrony.  

5. Pozycje wydawnicze wymienione w § 1 ust. 3 lit.  b) ÷ d) umieszczane są w Bibliotece 
Cyfrowej przez Administratora Biblioteki, na wniosek Kierownika Wydawnictwa 
Politechniki Śląskiej.  

6. Umieszczanie w Bibliotece Cyfrowej książek, podręczników i skryptów następuje po 
upływie jednego roku od daty ich wydania a umieszczanie monografii, czasopism i innych 
publikacji następuje bezpośrednio po ich wydaniu. 

 
§ 3 

1. Dostarczając rozprawę doktorską, autor udziela Politechnice Śląskiej w formie pisemnej 
(Zał. Nr 3) nieodpłatnej licencji niewyłącznej na: 
1) umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej w zbiorach Biblioteki 

Głównej, do publicznego udostępniania, 
2) umieszczenie rozprawy doktorskiej lub jej streszczenia w wersji elektronicznej,  

w Bibliotece Cyfrowej oraz na jej zwielokrotnienie i udostępnianie w formie 
elektronicznej, w zakresie koniecznym dla weryfikacji autorstwa tej rozprawy. 

http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra�


2. Pozycje, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a) ÷ d) umieszczane są w Bibliotece Cyfrowej,   
po zawarciu i dostarczeniu do Biblioteki  umowy licencyjnej, stanowiącej Załącznik Nr 4 
do niniejszego Zarządzenia.    
 

§ 4 
1. Administratorem Biblioteki Cyfrowej jest Dyrektor Biblioteki Głównej. 
2. Administrator zapewnia ciągłość działania i dostępność Biblioteki Cyfrowej dla 

użytkowników. 
 

§ 5 
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 98/08/09 w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej 

Politechniki Śląskiej. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 Rektor 
 Politechniki Śląskiej 
 /-/ Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
R,RO,RN,RW,RD,RA,AK 
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Zarz. Nr 44/09/10 
 
 



Opis bibliograficzny 
 
 

Rodzaj pracy*:  

Imię i nazwisko autora  

Promotor (tytuł naukowy, imię  
i nazwisko, uczelnia, wydział, instytut)  

Recenzenci (tytuł naukowy, imię  
i nazwisko, uczelnia, wydział, instytut)  

Jednostka prowadząca przewód 
(uczelnia, wydział, instytut)  

Miejsce pracy autora (uczelnia, wydział, 
instytut, instytucja)  

Data uzyskania stopnia naukowego   

Tytuł pracy  

Tytuł pracy w j. angielskim  

Dziedzina naukowa**  

Dyscyplina naukowa**  

Specjalność naukowa***  

Słowa kluczowe (4 do 8)   

Streszczenie pracy w j. polskim  
(max 200 słów):   

Streszczenie pracy w j. angielskim (max 
200 słów)   

Streszczenie w języku,  
w którym praca jest napisana  

Wydawca****  

 
 
* doktorska, habilitacyjna,   
** zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie określenia 

dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
*** określa autor 
**** w przypadku opublikowania podać też numer ISBN  
 



Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 44/09/10 

Biblioteka Główna 
  

Gliwice, dnia………………….. 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej potwierdza, że: 
Pan/Pani ……………………………………………………………………………………….. 

przekazał/a: 

1. Rozprawę doktorską w wersji drukowanej/w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD 
2. Streszczenie pracy doktorskiej w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD* 
3. Opis bibliograficzny   
4. Oświadczenie 
5. Umowę licencyjną   

 
 
 
 

 ………………………… 
  podpis osoby przyjmującej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 do Zarz. Nr 44/09/10 
 

Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej 
 
Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko promotora pracy ……………………………………………………………… 

Wydział ………………………………………………………………………………………… 

Instytut/Katedra ……………………………………………………………………………….. 

Kierunek studiów ……………………………………………………………………………… 

Specjalność ……………………………………………………………………………………. 

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

 
Oświadczam, że udzielam Politechnice Śląskiej nieodpłatnie licencji niewyłącznej na: 

1. umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej w zbiorach Biblioteki 
Głównej do publicznego udostępniania, 

2. umieszczenie rozprawy doktorskiej lub jej streszczenia w wersji elektronicznej,  
w Bibliotece Cyfrowej oraz na zwielokrotnienie i udostępnianie w formie 
elektronicznej, w zakresie koniecznym dla weryfikacji autorstwa tej rozprawy. 
 

  
 
 
 
 
 
………………………………… 
 miejscowość, data i podpis 
  

 
 



Załącznik Nr 4 do Zarz. Nr 44/08/09 
 
 

UMOWA LICENCYJNA 
 
zawarta w dniu ……………………. w Gliwicach pomiędzy:  
1. ……………………………………. PESEL ……………….. zam. ………………………… 
2. ……………………………………. PESEL ……………….. zam. ………...………………. 
zwanym dalej Licencjodawcą  
a 
Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 2a reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………., zwaną dalej Licencjobiorcą,  
 

§ 1 
Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do 
dzieła: pt.: …………………………..…….…………………………. zwanego dalej „Dzieło”,  
- którego jest autorem/*  
- do którego ma prawa jako spadkobierca autora, na dowód czego przedstawia jednocześnie 
postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych*. 
Jednocześnie Licencjodawca oświadcza, że Dzieło nie jest obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich.  

§ 2 
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji nieodpłatnie do korzystania 

z Dzieła na następujących polach eksploatacji: 
a) wprowadzenie do pamięci komputera;  
b) publiczne udostępnianie poprzez uczelnianą sieć komputerową (intranet);  
c) publiczne udostępnianie poprzez sieć komputerową Internet.  

2. Licencjodawca akceptuje następujące działania podejmowane przez Licencjobiorcę, 
niezbędne do realizacji umowy:  
a) digitalizacja i opracowanie formy elektronicznej przedmiotu umowy do postaci 

obsługiwanej przez oprogramowanie zarządzające Biblioteką Cyfrową Politechniki 
Śląskiej, prowadzoną przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej, 

b) umieszczenie Dzieła w elektronicznej bazie danych „Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Śląskiej” w celu nieodpłatnego korzystania z Dzieła w następujący sposób (skreślić 
nieakceptowane):  
– udostępnienie w Internecie wszystkim użytkownikom bez ograniczeń,  

z możliwością sporządzania kopii;*  
– udostępnienie w Internecie wszystkim użytkownikom bez ograniczeń bez 

możliwości sporządzania kopii;* 
– udostępnienie w Internecie, wszystkim użytkownikom, bez ograniczeń, samych 

streszczeń z możliwością sporządzania kopii; 
– udostępnienie w intranecie wyłącznie pracownikom i studentom Uczelni,  

z możliwością sporządzania kopii; * 
– udostępnienie w intranecie wyłącznie pracownikom i studentom Uczelni bez 

możliwości sporządzania kopii;* 
– udostępnienie w intranecie wyłącznie pracownikom i studentom Uczelni samych 

streszczeń z możliwością sporządzania kopii.* 
 

 
 



§ 3 
Licencjobiorca potwierdza niniejszym, że otrzymał od Licencjodawcy egzemplarz nośnik 
Dzieła w postaci: ………………………………………………………………….………….. . 
 

§ 4 
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania integralności Dzieła, niewprowadzania 

w nim żadnych zmian i skrótów bez uprzedniego uzgodnienia tego z Licencjodawcą.  
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w stosownych miejscach postaci 

elektronicznej Dzieła not wskazujących na autorstwo Dzieła.  
 

§ 5 
1. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony i trwa od daty podpisania niniejszej umowy.  
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z rocznym okresem wypowiedzenia na koniec 

roku kalendarzowego, bez podania przyczyny. 
3. Z dniem rozwiązania niniejszej umowy przekazany nośnik Dzieła pozostaje własnością 

Licencjobiorcy.  
 

§ 6 
1. Ewentualne spory wynikające z umowy rozpatruje sąd polubowny w składzie trzech 

arbitrów: po jednym powołanym przez każdą ze Stron i trzeciego-superarbitra, 
wskazanego przez powołanych arbitrów. W razie niewskazania arbitra przez jedną ze 
Stron, druga Strona w terminie miesiąca po bezskutecznym wezwaniu może zwrócić się 
do Polskiej Izby Książki lub innego podmiotu właściwego z uwagi na meritum sporu,. 
o powołanie arbitra w zastępstwie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

 
 
 
 
 
 

Licencjodawca  Licencjobiorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* - właściwe podkreślić 
 


