
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  215/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 13 grudnia 2022 r.  

 

Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Repozytorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwane dalej „Repozytorium 

UMW”, jest Repozytorium Lokalnym Polskiej Platformy Medycznej (PPM). 

2. Celem Repozytorium UMW jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, 

doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, promowanie badań 

naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, podniesienie 

jakości dydaktyki i szeroka wymiana wiedzy z sektorem gospodarczym. 

3. Regulamin określa zasady deponowania i udostępniania materiałów elektronicznych  

w Repozytorium UMW zgodnie z obowiązującą Polityką Otwartości Polskiej Platformy 

Medycznej (PPM). 

4. Jednostką prowadzącą Repozytorium UMW jest Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu.  

5. Wszyscy użytkownicy Repozytorium UMW są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i przestrzegania jego zasad.  

 

§ 2 

 Definicje 

W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące definicje pojęć: 

1) Repozytorium UMW – narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania 

i udostępniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym na warunkach wolnych licencji, np. Creative Commons,  

2) Materiały – to publikacje, dysertacje i dane badawcze, które mogą być deponowane  

w Repozytorium UMW, 

3) Redaktor Repozytorium UMW – osoba koordynująca pracę Repozytorium, zarządzająca 

zgromadzonymi materiałami, zatwierdzająca deponowane materiały i zamieszczająca je  

w Repozytorium, 

4) Zalogowany Użytkownik – osoba uprawniona do zamieszczania materiałów  

w Repozytorium UMW,  

5) Publikacja – utwór opublikowany, który za zezwoleniem autora został zwielokrotniony  



i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie lub utwór rozpowszechniony 

udostępniony publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym. Publikacjami są w szczególności:  

a) artykuły naukowe w czasopismach oraz w recenzowanych materiałach 

konferencyjnych,  

b) monografie naukowe i podręczniki akademickie, 

c) rozdziały w monografiach naukowych oraz w podręcznikach akademickich; 

6) Dysertacja – rozprawa naukowa napisana w celu otrzymania stopnia naukowego, 

7) Dane badawcze – dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach badań 

naukowych w szczególności: zanonimizowane wyniki eksperymentów, pomiarów, 

obserwacji, statystyki, ankiety, zdjęcia, w tym takie dane, które mają formę graficzną. 

 

§ 3 

Zasady deponowania 

1. Deponowanie materiałów odbywa się online na platformie PPM: https://ppm.umed.wroc.pl 

za pomocą formularza dostępnego w systemie, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie.   

2. Autor materiałów udziela licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie dzieła w ramach 

Repozytorium na wybranej przez siebie wolnej licencji (np. Creative Commons). O treści 

licencji stanowi Zarządzenie nr 174/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną 

wersji cyfrowych rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu, publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu oraz danych badawczych. 

3. Materiały mogą zostać zdeponowane bezpośrednio przez autora posiadającego profil 

naukowca na platformie PPM lub pośrednio przez redaktora Repozytorium UMW po 

przekazaniu mu przez autora odpowiedniej wersji pełnego tekstu publikacji oraz udzieleniu 

licencji, lub udzieleniu informacji o już zastosowanej licencji, na rozpowszechnienie dzieła 

w ramach Repozytorium.  

4. Przed upublicznieniem w Repozytorium UMW materiały zamieszczane przez autora 

każdorazowo muszą zostać zatwierdzone przez redaktora Repozytorium. 

5. Autorzy publikacji będą dążyli do zamieszczania w Repozytorium UMW ich elektronicznej 

wersji (preprint, postprint, inna), o ile na to pozwala polityka wydawcy, w najszybszym 

możliwym terminie.  



6. W przypadku, gdy wydawca nie zezwala na archiwizację żadnej z wersji publikacji, autorzy 

dołożą wszelkich starań – poprzez negocjację warunków umowy z wydawcą – do realizacji 

zobowiązania wskazanego w ust. 5.  

7. Zdeponowane publikacje objęte przez wydawcę okresem embarga do upływu tego okresu 

są przechowywane w pamięci buforowej.  

8. Dysertacje doktorskie zamieszczają w Repozytorium UMW redaktorzy, o ile autor 

rozprawy doktorskiej udzielił licencji na rozpowszechnienie dzieła w ramach Repozytorium 

UMW na wybranej przez siebie otwartej licencji Creative Commons.   

9. W przypadku danych badawczych, do których Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

posiada wyłączne prawa majątkowe, decyzję o ich umieszczeniu w Repozytorium 

podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona w porozumieniu z autorem danych 

badawczych. 

10. Twórcy deponowanych w Repozytorium UMW danych badawczych dążą do zapewnienia, 

aby były one rzetelne, identyfikowalne, dostępne, nadające się do przeprowadzenia badań, 

użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne. 

Deponowane dane muszą być zanonimizowane.  

11. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących materiałów w rozumieniu § 2 ust. 2 

niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Zasady udostępniania 

1. Udostępnianie materiałów w Repozytorium UMW odbywa się dla wszystkich 

zainteresowanych nieodpłatnie, na podstawie wolnych licencji (np. Creative Commons) bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Zdeponowane wersje publikacji naukowych objęte okresem embarga są udostępniane  

w Repozytorium UMW po tym okresie. 

3. Deponowane przez autora materiały mogą być udostępniane w Repozytorium UMW  

w innych formatach niż te, w których zostały zdeponowane, w tym w plikach zgodnych  

z obowiązującym standardem WCAG.  

 

§ 5 

Odpowiedzialność 

1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i odpowiada za 

ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących 

naruszać normy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 



2. Zasób Repozytorium UMW jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem 

bezpieczeństwa danych. 

3. Materiały zdeponowane w Repozytorium UMW nie podlegają wycofaniu przez autorów. 

4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego 

materiału, wyłącznie za pośrednictwem redaktora Repozytorium. 

5. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez redaktora 

Repozytorium UMW bez zgody autora. Zapis ten dotyczy w szczególności zasobów,  

w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieokreślonych w powyższym Regulaminie ma zastosowanie obowiązujące prawo 

tj. przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

 

 

 


