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 Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

 

I. Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Definicje:  

a) Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica) – 

system udostępniania publikacji cyfrowych dla celów badawczych lub poznawczych 

za pośrednictwem dedykowanych końcówek systemu informatycznego (terminali) 

znajdujących się w na terenie bibliotek; 

b) Biblioteka Narodowa – Biblioteka Narodowa w rozumieniu Ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z póżn. zm., 

„Ustawa”);  

c) regulamin CWPN Academica – niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”; 

d) regulamin Użytkownika – Regulamin użytkownika CWPN Academica; 

e) Biblioteka – podmiot, którego działalność reguluje  Ustawa, zarejestrowana zgodnie 

z Regulaminem w CWPN Academica;   

f) publikacja naukowa – publikacja zakwalifikowana i włączona do cyfrowych 

zasobów CWPN Academica; 

g) terminal – zakończenie bibliotecznego systemu informatycznego, znajdujące się na 

terenie Biblioteki, autoryzowane w systemie CWPN Academica, zgodnie  

z postanowieniami § 6 i 7; 

h) moduł czasowy – najmniejsza jednostka czasu dostępna w CWPN Academica, na 

którą można zarezerwować publikację naukową; 

i) użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana przez bibliotekę jako użytkownik jej 

zasobów; 

j) konto wypożyczeń – elektroniczne konto w CWPN Academica, odrębne dla 

każdego użytkownika, na którym zapisywana jest historia aktywności w CWPN 

Academica. 

2. Regulamin określa zasady przystąpienia i korzystania z CWPN Academica. Zasady 

korzystania z zasobów udostępnianych w ramach CWPN Academica reguluje Regulamin 

użytkownika CWPN Academica. 

§ 2. 

1. Do CWPN Academica mogą przystąpić Biblioteki z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Biblioteka zainteresowana przystąpieniem do CWPN Academica składa w Bibliotece 

Narodowej deklarację, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Deklaracja powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Biblioteki. 
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3. Deklaracja zostanie przyjęta przez Bibliotekę Narodową, o ile formularz stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu będzie wypełniony bez błędów i doręczony Bibliotece 

Narodowej. Oceny poprawności wypełnienia formularza dokonuje Biblioteka Narodowa. 

Ocena ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku błędu  

w deklaracji, Biblioteka Narodowa może na jego usunięcie wyznaczyć Bibliotece termin, 

po którego bezskutecznym upływie deklarację pozostawia się bez rozpatrzenia. Brak  

w wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi również 

błąd w rozumieniu Regulaminu. 

4. Z chwilą doręczenia Bibliotece Narodowej wolnej od błędów i podpisanej przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Biblioteki deklaracji, o której mowa w ust. 2, Biblioteka 

jest związana Regulaminem. 

5. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji Biblioteka jest zobowiązana do 

niezwłocznego poinformowania o tym Biblioteki Narodowej poprzez złożenie nowej 

deklaracji.  

§ 3. 

1. Udostępnieniu za pośrednictwem CWPN Academica podlegają publikacje naukowe 

należące do zbiorów Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową, i które z racji 

ochrony autorskich praw majątkowych nie są dostępne w nieodpłatnym dostępie z 

legalnego źródła w sieci Internet, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa albo 

udzielonych Bibliotece Narodowej praw. 

2. W wypadku braku przeciwnego wyraźnego oznaczenia publikacji naukowej przez 

Bibliotekę Narodową, przyjmuje się, że udostępnione w ramach CWPN Academica 

publikacje naukowe podlegają ochronie prawnoautorskiej oraz nie są przeznaczone do 

korzystania oraz udostępniania w sposób inny niż określony w Regulaminie. 

§ 4. 

Publikacje naukowe są udostępniane do korzystania za pośrednictwem CWPN Academica 

wyłącznie dla celów badawczych lub poznawczych w rozumieniu i w zakresie wyznaczonym 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

§ 5. 

1. Biblioteka Narodowa nie pobiera opłat za udostępnianie Bibliotece publikacji naukowych 

za pośrednictwem CWPN Academica.  

2. Biblioteka Narodowa decyduje o dostępności publikacji naukowej za pośrednictwem 

CWPN Academica oraz o liczbie udostępnianych egzemplarzy.  

3. Zakończenie udostępniania publikacji naukowej za pośrednictwem CWPN Academica 

może nastąpić w dowolnym czasie. 
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II. Rejestracja Biblioteki i jej terminali w CWPN Academica 

§ 6. 

1. Rejestracja Biblioteki w CWPN Academica następuje niezwłocznie po przyjęciu przez  

Bibliotekę Narodową wolnej od błędów deklaracji. Rejestracja Biblioteki oznacza 

wprowadzenie przez pracownika Biblioteki Narodowej do CWPN Academica danych 

teleadresowych Biblioteki, zarejestrowanie zgłoszonych terminali oraz co najmniej 

jednego pracownika Biblioteki upoważnionego do współpracy w ramach CWPN 

Academica. 

2. Aktywacja następuje po przekazaniu Bibliotece oprogramowania terminali, przekazaniu 

upoważnionemu pracownikowi Biblioteki danych dostępowych do CWPN Academica oraz 

autoryzacji terminali. 

3. Dane dostępowe do CWPN Academica są przekazywane Bibliotece przez pracownika 

Biblioteki Narodowej po zarejestrowaniu Biblioteki w CWPN Academica.  

4. Za skutki uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych dostępowych do CWPN 

Academica jest odpowiedzialna Biblioteka. 

5. Parametry techniczne, które muszą spełniać terminale autoryzowane w CWPN Academica 

są określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

§ 7. 

1. Udostępnianie publikacji naukowych w CWPN Academica odbywa się wyłącznie w celach 

badawczych lub poznawczych, na terenie Biblioteki, za pośrednictwem zarejestrowanych  

i autoryzowanych terminali.  

2. Na terminalach, o których mowa w ust. 1, może być zainstalowane wyłącznie 

oprogramowanie dedykowane do korzystania z CWPN Academica pochodzące  

z Biblioteki Narodowej, która decyduje o formie przekazania tego oprogramowania oraz 

zakresie jego licencjonowania.  

3. Autoryzacji każdego terminala dokonuje samodzielnie upoważniony pracownik Biblioteki 

postępując zgodnie z instrukcją autoryzacji, przekazaną Bibliotece przez Bibliotekę 

Narodową lub pracownik Biblioteki Narodowej.  

 

III. Warunki korzystania z CWPN Academica 

§ 8. 

1. Biblioteka jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Biblioteki Narodowej   

o wszelkich zmianach danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2. 

2. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dezaktywacji 

konta Biblioteki, co oznacza zablokowanie wypożyczeń za pośrednictwem CWPN 

Academica. Konto może zostać ponownie aktywowane po przyjęciu przez Bibliotekę 

Narodową zaktualizowanej deklaracji. 
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3. Dezaktywacja konta i zablokowanie wypożyczeń przez CWPN Academica następuje 

również w przypadku stwierdzenia przez Bibliotekę Narodową podania w deklaracji,  

o której mowa w § 2 ust. 2, błędnych lub nieprawdziwych danych. 

§ 9. 

1. Z zasobów udostępnionych w ramach CWPN Academica mogą korzystać wyłącznie 

użytkownicy Biblioteki zarejestrowani w CWPN Academica.  

2. Rejestracji w CWPN Academica dokonuje Biblioteka za pomocą elektronicznego 

formularza rejestracji.  

3. Użytkownik może zarejestrować się w dowolnie wybranej Bibliotece i w każdej z nich 

zostać zarejestrowanym użytkownikiem CWPN Academica. 

 

§ 10. 

1. Rejestrację użytkownika w CWPN Academica poprzedza złożenie w Bibliotece 

podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu użytkownika 

CWPN Academica. Oświadczenie może podpisać wyłącznie osoba posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Za zgodność przyjmowanych oświadczeń z przedstawionym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość użytkownika odpowiada Biblioteka. 

§ 11. 

1. Po złożeniu przez użytkownika oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1  

i zarejestrowaniu użytkownika w CWPN Academica, użytkownik otrzymuje  indywidualne 

dane dostępowe. 

2. Biblioteka Narodowa nie przetwarza danych osobowych  użytkowników ani innych osób 

związanych z obsługą CWPN Academica. 

3. Biblioteka powinna prowadzić rejestr pozwalający jednoznacznie i bez zbędnej zwłoki 

ustalić dane osoby korzystającej z CWPN Academica.  

4. Żądanie zmiany lub cofnięcie oświadczenia przez użytkownika jest jednoznaczne  

z wyrejestrowaniem użytkownika w CWPN Academica, które powinno być niezwłocznie 

wykonane przez pracownika Biblioteki. 

 

§ 12. 

Biblioteka ma obowiązek przechowywania oświadczenia użytkownika przez okres 10 lat 

licząc od daty ostatniego korzystania przez niego z publikacji naukowych w ramach CWPN 

Academica. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za skutki prawne wynikające z braku 
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oświadczenia użytkownika oraz niezgodności danych zawartych w oświadczeniu  

z dokumentem identyfikującym tożsamość. 

 

IV. Warunki udostępniania publikacji naukowych 

§ 13. 

1. Publikacje naukowe wypożyczane przez CWPN Academica mogą być udostępniane 

wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom na terenie Biblioteki poprzez autoryzowane 

terminale. 

2. Korzystanie z publikacji naukowych chronionych prawem autorskim wymaga zalogowania 

w CWPN Academica. 

3. Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi 

pod warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego 

użytkownika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu 

staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników zarejestrowanych w CWPN 

Academica. O kolejności dostępu do publikacji naukowej decyduje kolejność dokonania 

rezerwacji. 

4. Biblioteka Narodowa udostępnia egzemplarz cyfrowy publikacji naukowej przez jego 

wyświetlenie na ekranie terminala. Oprogramowanie CWPN Academica umożliwia 

dokonanie cyfrowego zapisu cytatów nieprzekraczających 3600 znaków. 

5. Publikacje naukowe można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny na wybrane 

terminy w okresie najbliższych 14 dni, liczone od daty składania rezerwacji. 

Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji (w jednym module czasowym 5), każdą 

na 3 dowolnie wybrane dni, na dowolną liczbę modułów czasowych w godzinach pracy 

danej Biblioteki. Użytkownik może w każdej chwili odwołać rezerwację. 

6. Na jednym terminalu w jednym module czasowym użytkownik może korzystać  

jednocześnie z maksymalnie 5 publikacji.  

7. W czasie korzystania z zasobów udostępnianych przez CWPN Academica na terminalu w 

Bibliotece użytkownik może skorzystać z przerwy, która nie powoduje wylogowania. 

Przerwa może trwać do 15 min. Po upływie tego czasu następuje automatyczne 

wylogowanie.  

8. W imieniu użytkownika działania opisane w ust. 5 może wykonać upoważniony pracownik 

Biblioteki.  

§ 14. 

1. Biblioteka ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego dostępu do publikacji naukowych  

w ramach CWPN Academica, w szczególności przez wykonywanie postanowień 

Regulaminu oraz zabezpieczenie terminali i sposobu korzystania z terminali przed 

nieuprawnioną ingerencją w ich oprogramowanie. 
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2. Rozmieszczenie terminali powinno umożliwiać pracownikom Biblioteki sprawowanie 

bezpośredniego nadzoru nad zgodnością korzystania z terminali przez użytkowników  

z Regulaminem oraz  obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Biblioteka powinna poinformować użytkownika o dozwolonym zakresie korzystania  

z publikacji naukowej udostępnianej przez terminal.  

§ 15. 

Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie bądź modyfikację publikacji naukowej 

wypożyczonej za pośrednictwem CWPN Academica na terminalu zarejestrowanym w tej 

Bibliotece oraz za jej udostępnianie użytkownikowi w sposób niezgodny z prawem oraz 

Regulaminem ponosi biblioteka. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 16. 

W przypadku likwidacji Biblioteki, jej połączenia z inną instytucją kultury lub podziału  

w następstwie czego utraci ona status Biblioteki w rozumieniu Ustawy, jej prawo do 

korzystania z CWPN Academica wygasa. Ponowne przystąpienie do CWPN Academica jest 

możliwe w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. 

§ 17. 

W przypadku stwierdzenia przez Bibliotekę naruszenia zasad wynikających z Regulaminu lub 

naruszenia przepisów obowiązującego prawa, Biblioteka ma obowiązek bezzwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Bibliotekę Narodową.  

 

§ 18. 

1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez bibliotekę lub naruszenia zasad dostępu przez 

użytkownika zarejestrowanego w CWPN Academica Biblioteka Narodowa może 

zablokować konto Biblioteki lub użytkownika. Ponowna aktywacja konta jest możliwa po  

wyjaśnieniu okoliczności sprawy, usunięciu naruszenia lub wprowadzeniu przez bibliotekę 

procedur zabezpieczających przed powtórzeniem się zdarzenia. 

2. W przypadku zmiany przepisów prawa skutkujących wstrzymaniem działalności CWPN 

Academica lub innych przyczyn braku możliwości udostępniania CWPN Academica 

bibliotekom, za które Biblioteka Narodowa nie ponosi odpowiedzialności, Biblioteka 

Narodowa może usunąć konta bibliotek. 
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§ 19. 

1. Zmiana Regulaminu przez Bibliotekę Narodową wiąże bibliotekę, o ile zostanie 

przekazana Bibliotece nie później niż na dwa tygodnie przed wejściem zmiany w życie. 

2. Regulamin niniejszy jest dostępny w CWPN Academica. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa. 

4. Biblioteka i Biblioteka Narodowa będą dążyć do rozstrzygania wszelkich sporów 

wynikłych z niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy. 

5. Spory nierozstrzygnięte w sposób ugodowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla 

Biblioteki Narodowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 

Naukowych Academica 

 

 

DEKLARACJA  

PRZYSTĄPIENIA BIBLIOTEKI DO CWPN Academica 

 

 

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

……………………………….………………………………………………………….. 
(adres instytucji) 

…………………………………………………………………………………………… 

reprezentowana przez:  

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

na mocy*………………………………………………………………………………... 

potwierdza znajomość Regulaminu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

Academica oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Do współpracy w ramach wypożyczeń przez CWPN Academica upoważnieni są 

następujący pracownicy biblioteki: 

imię i nazwisko:....................................................................................................................... 

stanowisko:..................................................…........................................................................ 

adres email:………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu…………………………………………………………………………………… 

 

imię i nazwisko:....................................................................................................................... 

stanowisko:..................................................…........................................................................ 

adres email:………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu…………………………………………………………………………………… 

 

………………….           ………………………………….. 

Data               Podpis i pieczęć kierownika instytucji 

 

*należy wpisać podstawę reprezentacji 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 

Naukowych Academica 

 

 

Parametry techniczne terminali autoryzowanych w CWPN Academica 

 

 

1. Biblioteka w celu uruchamiania terminali udostępnia dedykowane wyłącznie do tego celu 

komputery, według własnego wyboru: 

a) komputery, których dyski twarde można w całości przeznaczyć na użytek 

terminali  nazywane dalej komputerami HD (Biblioteka wyraża zgodę na 

bezpowrotne skasowanie całej dotychczasowa zawartości tych dysków); 

komputery HD mogą zawierać tylko jeden podłączony dysk twardy, 

b) komputery, których dyski twarde przed udostępnieniem na potrzeby terminali 

zostaną usunięte, odłączone lub trwale zablokowane w BIOS, na których 

oprogramowanie będzie uruchamiane z udostępnionego przez Bibliotekę 

Narodową pendrive’a. 

2. Parametry minimalne komputera: 

a) procesor: Pentium 64 bit, 2 rdzenie, 2,4GHz lub równoważny, 

b) pamięć RAM: 4GB, 

c) możliwość ładowania systemu operacyjnego z pendrive’a.  

3. Parametry minimalne sieci, do której powinien być przyłączony komputer: 

a) przepustowość łącza internetowego: 4Mb/s (dla jednego terminala, dla wielu 

terminali wymagana przepustowość zależy od stopnia ich jednoczesnego 

wykorzystania), 

b) dostępny DNS, 

c) firewall pozwalający co najmniej na wszystkie połączenia nawiązywane przez 

terminale z numerami IP, które zostaną podane w Instrukcji obsługi terminali 

CWPN Academica, chroniący przed atakami z innych adresów IP (zaleca się 

odcięcie komunikacji z innymi adresami IP), 

d) dostępna usługa automatycznego nadawania numerów IP  DHCP; jeśli nie ma 

takiej możliwości, każdy terminal musi otrzymać z góry przyporządkowany 

numer IP, który pracownik Biblioteki będzie podawał przy każdym starcie 

komputera. 

4. Biblioteka Narodowa w celu komunikacji z systemem Academica przekaże Bibliotece 

pendrive’y przeznaczone do uruchomienia terminali systemu CWPN Academica. 

Pendrive’y przekazane Bibliotece pozostają własnością Biblioteki Narodowej. 

 

 

 

 

 


