
 
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 
dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym,  

archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac 
Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami), 
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Procedurze dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie 
antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum 
Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac dyplomowych do Ogólnopolskiego 
Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) stanowiącej Załącznik do 
zarządzenia Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2. Do informacji o planowanych egzaminach dyplomowych promotor zobowiązany 
jest załączyć wyrażoną na piśmie zgodę dysponenta tajemnic ustawowo 
chronionych, w tym tajemnic zawodowych zawartych w pracy dyplomowej,  
na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych 
Prac Dyplomowych. Zgoda powinna być przedłożona przez studenta 
przygotowującego pracę dyplomową przed rozpoczęciem jej opracowywania. Wzór 
oświadczenia dysponenta tajemnic ustawowo chronionych wyrażającego zgodę na 
udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac 
Dyplomowych stanowi Załącznik do niniejszej Procedury.”, 
 
2/ dodaje się Załącznik do Procedury w brzmieniu Załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 36/2018     
z dnia 6 kwietnia 2018 r. 
 
Załącznik 
do Procedury 

Wrocław, ….…………………………………. 
                     (dd-mm-rrrr)  

        

………………………………………………. 
                (nazwa instytucji) 

 

 

.......................................... 
                           (dane adresowe) 

 

    

O Ś W I A D C Z E N I E 

Wyrażam zgodę na udostępnienie w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych* 

pracy dyplomowej  na temat:…………………………………………………………………………… 

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

pisanej przez Pana/Panią** …………………………………………………………………………………………………………..… 

studenta/studentki** Wydziału …..…………………………………………………………………...................................  

pod opieką promotora …………………………………………………………………………………………………………………..… 

w związku z wykorzystaną w niej tajemnicą ……………………………………………………………………………………… 

 

               …………………………………………………… 

        (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

* USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2183, z późn. zm.) 

 

Art.  167b.  [Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych] 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

2. W repozytorium zamieszcza się: 

1)tytuł pracy dyplomowej; 

2)imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 

3)imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 

4)imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 

5)nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 

6)nazwę uczelni; 

7)datę zdania egzaminu dyplomowego; 

8)nazwę kierunku studiów; 

9)treść pracy dyplomowej. 

3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy 

dyplomowej oraz Komisji. 

5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego. 



 

** niepotrzebne skreślić 


