
   
 

  

  

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw 

doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad 

udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice 

Gdańskiej.  

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 20018 r. 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, art. 27 i 28 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062) oraz §7 

ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261), oraz Ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; oraz 

przepisów Ustawy 4 (art. 177–184 oraz 185–197) zarządzam, co następuje:  

 

§1 Wprowadzam ujednolicony wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej, który stanowi załączniki 

nr 1/1, oraz jego odpowiednik w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 1/2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2 Wprowadzam ujednolicony wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy 

doktorskiej i zasadach udostępniania rozprawy doktorskiej, który stanowi załącznik nr 2/1 oraz 

jego odpowiednik w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 2/2 do niniejszego 

zarządzenia.  

 

§3 Wprowadzam wzór opisu rozprawy doktorskiej, który stanowi załącznik nr 3/1 oraz jego 

odpowiednik w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 3/2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§4 Doktorant przekazuje komplet dokumentów do właściwej rady dyscypliny, w tym jeden 

egzemplarz wersji drukowanej rozprawy doktorskiej przeznaczony dla Biblioteki Politechniki 

Gdańskiej wraz ze stroną tytułową rozprawy doktorskiej – oddzielny dokument (załącznik nr 1/1 

lub 1/2), oświadczeniem (załącznik nr 2/1 lub 2/2), opisem rozprawy (załącznik nr 3/1 lub 3/2). 

Po podjęciu przez komisję powołaną przez radę dyscypliny uchwały w sprawie przyjęcia 

rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, wyznaczany jest termin obrony. 

Jednostka organizacyjna rady dyscypliny na 30 dni przed obroną publikuje rozprawę (wraz ze 

streszczeniem i recenzjami) w BIP oraz w Systemie POL-on, wystosowane jest także 

zawiadomienie do innych uczelni o terminie i miejscu obrony.  

 

§5 Jednostka organizacyjna rady dyscypliny przekazuje do Biblioteki Politechniki Gdańskiej, co 

najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej, komplet 

dokumentów doktoranta, to jest: jeden egzemplarz wersji drukowanej rozprawy doktorskiej, 

recenzje, stronę tytułową rozprawy doktorskiej (załącznik nr 1/1 i 1/2), oświadczenie doktoranta 

(załącznik nr 2/1 i 2/2), opis rozprawy (załącznik nr 3/1 i 3/2).  

 



 

§6 Wersja drukowana rozprawy i recenzje, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem 

obrony rozprawy doktorskiej, są udostępniane w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Wersja 

elektroniczna rozprawy doktorskiej udostępniana jest w otwartym repozytorium Politechniki 

Gdańskiej. 

 

§7 Po nadaniu przez radę dyscypliny doktorantowi stopnia naukowego rozprawa doktorska jest 

przechowywana i udostępniana w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Czytelni Czasopism 

Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm, na zasadach określonych w Regulaminie 

udostępniania zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz w otwartym repozytorium 

Politechniki Gdańskiej na licencji określonej przez autora.  

 

§8 Jeżeli rada dyscypliny nie nadała doktorantowi stopnia naukowego doktora, dokumenty 

przekazane do Biblioteki Politechniki Gdańskiej są zwracane doktorantowi. 

 

§9 Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej są archiwizowane w Bibliotece Politechniki Gdańskiej 

w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw autorskich twórcy i udostępniane na miejscu 

w Czytelni Głównej. Wersje elektroniczne są archiwizowane w postaci niezmienionej 

i z poszanowaniem praw autorskich twórcy i udostępniane w otwartym repozytorium 

Politechniki Gdańskiej, w tym w otwartym dostępie repozytorium Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 

(dotyczy rozpraw obronionych do 2016 r.) oraz w portalu MOST Wiedzy (dotyczy rozpraw 

obronionych od 2017 r.). Każdy autor ma możliwość samodzielnej publikacji rozprawy 

doktorskiej w Repozytorium Open Access MOST Wiedzy poprzez portal MojaPG lub 

bezpośrednio na platformie MOST Wiedzy. W przypadku rejestracji w MojaPG publikacja po 

zatwierdzeniu zostanie automatycznie wyeksportowana do repozytorium. 

 

§10 Powierzam nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia, w zakresie spraw 

organizacyjnych, Bibliotece Politechniki Gdańskiej.  

 

§11 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, 

oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad 

udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice 

Gdańskiej.  

 

§12 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

---------------------------------------  

prof. Krzysztof Wilde czł. koresp. PAN 



Załącznik nr 1/1 
do Zarządzenia Rektora PG nr  30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

  

 
 

Imię i nazwisko autora rozprawy: <imię, nazwisko> 
Dyscyplina naukowa: <nazwa dyscypliny naukowej> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPRAWA DOKTORSKA 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł rozprawy w języku polskim: <tytuł rozprawy> 
 
 
Tytuł rozprawy w języku angielskim: <title of doctoral dissertation> 
 
 
 
 
 
 
 

Promotor  
 
 
 
podpis 

Drugi promotor 
 
 
 
podpis 

<Tytuł, stopień, imię i nazwisko> <Tytuł, stopień, imię i nazwisko> 

Promotor pomocniczy  
 
 
 
podpis 

Kopromotor  
 
 
 
podpis 

<Tytuł, imię i nazwisko> <Tytuł, stopień, imię i nazwisko> 

 
 
 
 
Gdańsk, rok <rok> 



Załącznik nr 1/2 
do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

  

 
 

 

The author of the doctoral dissertation: <first name, surname> 
Scientific discipline: <name of scientific discipline > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCTORAL DISSERTATION 
 
 
 
 
 
 
 
Title of doctoral dissertation: <title of doctoral dissertation> 
 
 
Title of doctoral dissertation (in Polish): <tytuł rozprawy> 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor  
 
 
 
signature 

Second supervisor 
 
 
 
signature 

<Title, degree, first name and surname> <Title, degree, first name and surname> 

Auxiliary supervisor 
 
 
 
signature 

Cosupervisor  
 
 
 
signature 

<Title, degree, first name and surname> <Title, degree, first name and surname> 

 
 
 
 
Gdańsk, year <year> 



Załącznik nr 2/1 
do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

  

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Autor rozprawy doktorskiej: <imię, nazwisko> 
 
 
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, iż jestem świadomy(a), że  zgodnie z  przepisem art. 27 ust. 1 
i  2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 
1062), uczelnia może korzystać z mojej rozprawy doktorskiej zatytułowanej:  
<tytuł> 
do prowadzenia badań naukowych lub w celach dydaktycznych.1 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.), a także odpowiedzialności cywilno-
prawnej oświadczam, że przedkładana rozprawa doktorska została napisana przeze mnie 
samodzielnie. 

Oświadczam, że treść rozprawy opracowana została na podstawie wyników badań prowadzonych 
pod kierunkiem i w ścisłej współpracy z promotorem <promotor>, drugim promotorem <drugi 
promotor>, promotorem pomocniczym <promotor pomocniczy>, kopromotorem <kopromotor>*. 

Niniejsza rozprawa doktorska nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 
związanej z nadaniem stopnia doktora.  

Wszystkie informacje umieszczone w ww. rozprawie uzyskane ze źródeł pisanych  
i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami, 
zgodnie z przepisem art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy doktorskiej z załączoną wersją elektroniczną. 
 

Gdańsk, dnia .......................................           .......................................................... 
podpis doktoranta 

 
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie ww. rozprawy 
doktorskiej w wersji elektronicznej w otwartym, cyfrowym repozytorium instytucjonalnym Politechniki 
Gdańskiej. 
 
 
 
 
 
 

Gdańsk, dnia .......................................           .......................................................... 
podpis doktoranta 

 
 

*niepotrzebne usunąć

 
1 Art. 27. 1. Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu 
prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym 
celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. 

   2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, 
nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1. 



Załącznik nr 2/2 
do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

STATEMENT 
 
 

The author of the doctoral dissertation: <first name, surname> 
 

I, the undersigned, declare that I am aware that in accordance with the provisions of Art. 27 (1) and 
(2) of the Act of 4th February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2021, item 
1062),  the university may use my doctoral dissertation entitled:  
<title> 
for scientific or didactic purposes.12 
 

Gdańsk,.......................................          .......................................................... 
signature of the PhD student 

 
 

Aware of criminal liability for violations of the Act of 4th February 1994 on Copyright and Related 
Rights and disciplinary actions set out in the Law on Higher Education and Science(Journal of Laws 
2021, item 478),3as well as civil liability, I declare, that the submitted doctoral dissertation is my own 
work.  

I declare, that the submitted doctoral dissertation is my own work performed under and in 
cooperation with the supervision of <name of the supervisor>, the second supervision of <name of 
the second supervisor>, the auxiliary supervision of <name of the auxiliary supervisor>, the 
cosupervision of <name of the cosupervisor>*. 

 

This submitted doctoral dissertation has never before been the basis of an official procedure 
associated with the awarding of a PhD degree.  

All the information contained in the above thesis which is derived from written and electronic sources 
is documented in a list of relevant literature in accordance with Art. 34 of the Copyright and Related 
Rights Act.  

I confirm that this doctoral dissertation is identical to the attached electronic version.   
 

Gdańsk,.......................................          .......................................................... 
signature of the PhD student 

 

 

I, the undersigned, agree/do not agree* to include an electronic version of the above doctoral 
dissertation in the open, institutional, digital repository of Gdańsk University of Technology.  

 
 

Gdańsk,.......................................          .......................................................... 
signature of the PhD student 

 

*delete where appropriate 

 
1 Art 27. 1. Educational institutions and entities referred to in art. 7 sec. 1 points 1, 2 and 4–8 of the Act of 20 July 2018 – 

Law on Higher Education and Science, may use the disseminated works in the original and in translation for the purposes 
of illustrating the content provided for didactic purposes or in order to conduct research activities, and to reproduce for this 
purpose disseminated minor works or fragments of larger works. 

   2. If the works are made available to the public in such a way that everyone can have access to them at the place and time 
selected by them, as referred to in para. 1, is allowed only for a limited group of people learning, teaching or conducting 
research, identified by the entities listed in paragraph 1. 

 
 



Załącznik nr 3/1 
do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

OPIS ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 
Autor rozprawy doktorskiej: <imię, nazwisko> 

Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim: <tytuł>  

Tytuł rozprawy w języku angielskim: <tytuł> 

Język rozprawy doktorskiej: <język> 

Promotor rozprawy doktorskiej: <imię, nazwisko> 

Drugi promotor rozprawy doktorskiej*: <imię, nazwisko> 

Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej*: <imię, nazwisko> 

Kopromotor rozprawy doktorskiej*: <imię, nazwisko> 

Data obrony: <dzień, miesiąc, rok> 

Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku polskim: <słowa kluczowe> 

Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku angielskim: <słowa kluczowe> 

Streszczenie rozprawy w języku polskim: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków ze 
spacjami> 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków ze 
spacjami> 

 

Streszczenie rozprawy w języku, w którym została napisana**: <streszczenie, maksymalnie 
1400 znaków ze spacjami> 

Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku, w którym została napisana**: <słowa 
kluczowe> 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy rozpraw doktorskich napisanych w innych językach, niż polski lub angielski 

 



Załącznik nr 3/2 
do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. 

 
 

  

 
 

 

DESCRIPTION OF DOCTORAL DISSERTATION 

 
The Author of the doctoral dissertation: <first name and surname> 

Title of doctoral dissertation: <title of PhD dissertation> 

Title of doctoral dissertation in Polish: <tytuł rozprawy>  

Language of doctoral dissertation: <language> 

Supervisor: <first name, surname> 

Second supervisor*: <first name, surname > 

Auxiliary supervisor*: <first name, surname > 

Cosupervisor*: <first name, surname > 

Date of doctoral defense: <day, month, year> 

Keywords of doctoral dissertation in Polish: <słowa kluczowe> 

Keywords of doctoral dissertation in English: <keywords>  

Summary of doctoral dissertation in Polish: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków ze 
spacjami> 

Summary of doctoral dissertation in English: <summary, up to 1400 characters with spaces > 

Summary of doctoral dissertation in language, in which it was written**: <summary, up to 
1400 characters with spaces> 

Keywords of doctoral dissertation in language, in which it was written**: <keywords>* 

 

 

*delete where appropriate 

**applies to doctoral dissertations written in other languages, than Polish or English 
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