
Załącznik do zarządzenia nr 21 

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

   z dnia 19 lutego 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

(RE-BUŚ) 

 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania oraz 

bezpieczeństwa materiałów zamieszczanych w Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, zwanym dalej RE-BUŚ. 

2. Korzystanie z RE-BUŚ oznacza zgodę na przestrzeganie zapisów niniejszego 

Regulaminu.  

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Uniwersytet – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

b. Regulamin – Regulamin korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach, 

c. RE-BUŚ – Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

d. Deponent – osoba uprawiona do zamieszczania pracy w RE-BUŚ, 

e. Deponowanie – proces zamieszczania pracy w Repozytorium RE-BUŚ, 

f. Utwory – wszelkie materiały zamieszczone i dostępne w RE-BUŚ.  

§ 2 

1. RE-BUŚ jest platformą do zamieszczania publikacji będących wynikiem prac 

intelektualnych powstałych na Uniwersytecie, a także publikacji wspomagających 

działalność dydaktyczną prowadzoną na Uniwersytecie. 

2. W RE-BUŚ mogą być deponowane i udostępniane w szczególności: 

a. rozprawy doktorskie,  

b. artykuły naukowe, 

c. książki/rozdziały książek, 

d. rozprawy naukowe, 

e. materiały dydaktyczne, 

f. materiały konferencyjne, 

g. materiały niepublikowane.  

3. W RE-BUŚ deponowane są i udostępniane utwory w wersji elektronicznej.  

4. Utwory są dostępne przez Internet, na stronie RE-BUŚ w domenie us.edu.pl. 

§ 3 

1. Deponentem utworów, o których mowa w § 2 może zostać pracownik, doktorant 

Uniwersytetu lub student, na warunkach określonych w ust. 2 



2. Studenci Uniwersytetu mogą zostać deponentami swoich prac naukowych po 

uzyskaniu opinii opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała. W przypadku 

publikacji recenzowanych, deponowanie odbywa się na ogólnych zasadach. 

3. Deponowanie utworów w RE-BUŚ możliwe jest w dwojaki sposób: 

a. deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) – przez Deponenta, 

b. deponowanie pośrednie – przez redaktora RE-BUŚ. 

4. Deponowanie bezpośrednie, o którym mowa w §3 ust. 3 lit. a., jest możliwe po 

założeniu konta w RE-BUŚ i autoryzacji tego konta przez redaktora RE-BUŚ. 

5. W przypadku deponowania pośredniego, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b., redaktor 

RE-BUŚ przed udostępnieniem zatwierdza poprawność formatu i metadanych 

zdeponowanych dokumentów. Redaktor nie decyduje o zgodności z prawem 

zamieszczanych utworów, a jedynie dokonuje oceny, czy zamieszczany materiał 

spełnia warunki techniczne.  

 

Prawa autorskie 

§ 4 

1. Deponent oświadcza, że jest uprawniony do zdeponowania utworu i tym samym 

umieszczenie utworu w RE-BUŚ nie narusza praw osób trzecich.  

2. W przypadku utworów współautorskich Deponent oświadcza, że jest upoważniony do 

wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu, a w szczególności do 

dysponowania utworem w zakresie umieszczenia utworu w repozytorium 

instytucjonalnym na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Deponenci 

udostępniają w RE-BUŚ utwory nieodpłatnie, na nieograniczonym terytorium, na 

podstawie otwartych licencji Creative Commons albo na podstawie umowy licencji. 

3. Warunki licencji Creative Commons, o której mowa w § 4 ust. 4 deponent określa 

samodzielnie, w elektronicznym formularzu dostępnym podczas deponowania utworu. 

4. W przypadku deponowania pośredniego przez redaktora RE-BUŚ, zakres licencji 

niewyłącznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku autoarchiwizacji, 

treść oświadczenia określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

5. Do zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w § 4 ust. 4 umocowany jest Dyrektor 

Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie upoważnienia Rektora. 

6. Do rozpraw doktorskich stosuje się zasady określone w obowiązującym Zarządzeniu 

nr 31 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2014 r. w 

sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej 

obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia  

i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne. 

7. Utwory zgromadzone w RE-BUŚ mogą być wykorzystywane przez użytkowników 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z poszanowaniem praw 

własności intelektualnej. 

8. Dostęp do metadanych, zdeponowanych w RE-BUŚ utworów, jest otwarty dla 

wszystkich zainteresowanych. 



Dane osobowe i polityka prywatności 

§ 5 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem  

RE-BUŚ jest Uniwersytet Śląski w Katowicach 40-007, ul. Bankowa 12.  

2. Dane przetwarzane będą do celów prowadzenia RE-BUŚ. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,  

z wyłączeniem podmiotów trzecich.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny 

deponowania materiałów w Repozytorium. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany, 

poprawiania, a także żądania ich usunięcia.  

6. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest  

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.  

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 

§ 6 

1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia, w wyniku 

zdeponowania i korzystania z utworu, praw własności intelektualnej. Pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Deponent i odpowiada on za ewentualne 

naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących 

naruszać inne normy prawa. 

2. Materiały niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub naruszające niniejszy 

Regulamin mogą być usunięte przez redaktora RE-BUŚ bez zgody autora. Zapis ten 

dotyczy m.in. zasobów, w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw 

własności intelektualnej. 

3. Zasób Repozytorium jest przechowywany, zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych, 

bezterminowo, z możliwością rozwiązania umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

4. Materiały zdeponowane w RE-BUŚ nie podlegają samodzielnemu wycofaniu przez 

autorów. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie 

lub usunięcie zdeponowanego materiału, wyłącznie za pośrednictwem redaktora  

RE-BUŚ



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ) 

 

Umowa licencji o udostępnienie utworu w RE-BUŚ nr ………….. 

 

Umowa zawarta w Katowicach w dniu……………, pomiędzy: 

Imię i nazwisko/Nazwa:……………………………………………………………………… 

miejsce zamieszkania/Siedziba:……………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej Deponentem 

a  

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007, NIP: 634-019-71-34 

zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez: 

…………………………………….. – Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Deponenta licencji 

niewyłącznejdo korzystania z  utworu: (tytuł, rok powstania, rodzaj) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej utworem, na następujących polach eksploatacji: 

1) ustalenie w formie elektronicznej,  

2) przetworzenie utworu polegające m. in. na zmianie formatu dokumentu, w jakim 

pierwotnie utwór został zapisany, bez zmiany treści, w zakresie uzasadnionym 

korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera, 

4) umieszczenie w instytucjonalnym Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach (RE-BUŚ), 

5) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet na stronie 

Repozytorium RE-BUŚ, 

6) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie. 

2. Autorem/autorami utworu wymienionego w ust. 1 jest/są: 

………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Deponent oświadcza, że jest uprawniony do zdeponowania utworu w zakresie 

umożliwiającym wykonanie niniejszej umowy i tym samym umieszczenie utworu w 

RE-BUŚ nie narusza praw osób trzecich.   

4. Deponent oświadcza, że korzystanie z utworów składowych, wykorzystanych w 

deponowanym utworze (np. ilustracje, projekt okładki) nie narusza praw twórców, jak 

i osób trzecich.   

5. Deponent oświadcza, że utwór jest wynikiem jego działalności twórczej, został 

stworzony z poszanowaniem praw autorskich i innych praw chroniących interesy osób 

trzecich. 

6. W przypadku utworu współautorskiego Deponent oświadcza, że jest upoważniony do 

wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu, a w szczególności do 

dysponowania utworem w zakresie umieszczenia utworu w repozytorium 

instytucjonalnym. 

7. Deponent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, w szczególności odszkodowania, 

koszty sądowe, koszty pomocy prawnej, jakie będzie zmuszony zapłacić Uniwersytet, 

kiedy okaże się, że korzystanie z utworów narusza prawa osób trzecich.  

§ 2 

1. Deponent udziela Uniwersytetowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, na 

nieograniczonym terytorium. 

2. Deponent wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na udostępnienie utworu na licencji 

Creative Commons. 

§ 3 

1. Umowę zawarto na czas nieoznaczony, z możliwością rozwiązania umowy,  

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

               Deponent       Uniwersytet  

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ) 

Oświadczenie Deponenta 

(dotyczy autoarchiwizacji w RE-BUŚ) 

1. Oświadczam, że:  

a) zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z Repozytorium Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ) i przyjmuję jego postanowienia do 

zastosowania, 

b) jestem uprawniony/a do zdeponowania utworu i tym samym jego umieszczenie w 

RE-BUŚ nie narusza praw osób trzecich,  

c) utwór jest wynikiem mojej działalności twórczej, został stworzony z 

poszanowaniem praw autorskich i innych praw chroniących interesy osób trzecich,  

d) korzystanie z utworów składowych, wykorzystanych w utworze (np. ilustracje, 

projekt okładki) nie narusza praw twórców, jak i osób trzecich,  

e) w przypadku utworu współautorskiego, jestem upoważniony/a do wykonywania 

wspólnego prawa autorskiego do całości utworu, a w szczególności do 

dysponowania utworem w zakresie umieszczania utworu w repozytorium 

instytucjonalnym.  

2. Udzielam Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji do korzystania z zdeponowanego utworu bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) ustalenie w formie elektronicznej,  

b) przetworzenie utworu polegające m. in. na zmianie formatu dokumentu, w jakim 

pierwotnie utwór został zapisany, bez zmiany treści, w zakresie uzasadnionym 

korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera, 

d) umieszczenie w instytucjonalnym Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach (RE-BUŚ), 

e) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet na stronie 

Repozytorium RE-BUŚ, 

f) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie. 

3. Udzielam powyższego upoważnienia na nieograniczonym terytorium, nieodpłatnie i 

bezterminowo z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

 

 

 


