
Załącznik nr 3 do Regulaminu Bazy Wiedzy PB   

 

WNIOSEK 

Wnioskuję o zdeponowanie w Bazie wiedzy i uczelnianym repozytorium dorobku i aktywności zawodowej 

pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej następującego utworu: 

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

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

OŚWIADCZENIE  

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności 

zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej i przyjmuję jego postanowienia. 

2. Zdeponowany utwór nie narusza praw osób trzecich i powstał z poszanowaniem praw autorskich innych 

twórców. 

3. Przysługują mi prawa autorskie osobiste i majątkowe lub posiadam zgodę wydawcy na umieszczenie utworu 

w Bazie wiedzy i uczelnianym repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów 

Politechniki Białostockiej. 

4. Korzystanie z utworu w ramach Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej 

pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

5. Upoważniam Politechnikę Białostocką do przechowywania i archiwizowania utworów na nośnikach cyfrowych 

oraz do zmiany formatu, nośników i techniki zapisu, jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem Bazy wiedzy i 

uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki 

Białostockiej. 

 

Udzielam Politechnice Białostockiej nieodpłatnej licencji niewyłącznej/wyłącznej¹ do²:  

 

[_] korzystania z utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (udostępnianie publiczne); 

[_] umieszczenia utworu w Bazie i korzystania z utworu przez jego udostępnianie online z następującymi 

ograniczeniami (udostępnianie chronione)³: 

1) [_] udostępnianie utworu online tylko zalogowanym użytkownikom Politechniki Białostockiej; 

2) [_] udostępnianie utworu online tylko zalogowanym użytkownikom Politechniki Białostockiej, a od 

dnia…………………………….. wszystkim użytkownikom Internetu; 

3) [_] udostępnianie utworu online wszystkim użytkownikom Internetu (zalogowanym i niezalogowanym) od 

dnia……………………………………⁴; 

[_] umieszczenia utworu w Bazie Wiedzy PB, bez prawa udostępniania (udostępnianie prywatne). 

 

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

Data i podpis  

    

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

Data i podpis⁵    

¹Niepotrzebne skreślić 

²Należy zaznaczyć jeden rodzaj udostępniania   

³Należy zaznaczyć wskazany zakres ograniczenia 

⁴Ograniczenia czasowe mogą wynosić: maksymalnie 18 miesięcy w odniesieniu do rozpraw doktorskich, a 

dla artykułów z czasopism okres karencji stosowany przez wydawcę (zwykle od 12 do 18 miesięcy) 

⁵Wymagany/e podpis/y współautora/ów 


