Regulamin e-usługi „Polona w chmurze dla bibliotek”
§ 1 Definicje
Polona w chmurze dla bibliotek (zwana dalej e-usługą) – e-usługa powstała w wyniku realizacji
projektu „e-usługa OMNIS” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. E-usługa ta umożliwia
przekazywanie do Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej posiadanych przez Beneficjenta
Obiektów Cyfrowych będących wynikiem digitalizacji własnych zasobów lub publikacji, których
pierwotną wersją była wersja elektroniczna (born digital).
Beneficjent – instytucja współpracująca z Biblioteką Narodową w ramach e-usługi.
Współpraca – nieodpłatna współpraca pomiędzy Biblioteką Narodową a Beneficjentem nastawiona na
długoterminową archiwizację i rozpowszechnianie dóbr kultury za pomocą sieci Internet poprzez
Repozytorium i Serwis.
Repozytorium (Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej) – infrastruktura informatyczna, na którą
składają się zasoby sprzętowe i oprogramowanie, umożliwiająca gromadzenie, zarządzanie
i długotrwałą archiwizację Publikacji Cyfrowych, podlegających udostępnianiu w zakresie zezwalanym
przez obowiązujące prawo.
Serwis – cyfrowa biblioteka Polona.pl dostępna pod adresem https://polona.pl , która służy
publicznemu udostępnianiu w Internecie zbiorów Biblioteki Narodowej oraz zbiorów Beneficjentów.
Strona Instytucji – strona WWW wydzielona w Serwisie, zawierająca elementy opisowe i graficzne,
pozwalająca Beneficjentowi prezentować Publikacje Cyfrowe pogrupowane w Kolekcje.
Kolekcja – grupa Publikacji Cyfrowych utworzona w Serwisie.
Publikacja Cyfrowa – obiekt cyfrowy, pliki cyfrowej kopii obiektu analogowego lub obiektu, który
powstał od razu w wersji elektronicznej (born digital) wraz z metadanymi je opisującymi, do jego
odczytania niezbędne jest wykorzystanie technologii informatycznych, udostępnianych lokalnie lub
zdalnie.
Utwór – utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przystąpienia do e-usługi
„Polona w chmurze dla bibliotek” i współpracy Biblioteki Narodowej z podmiotami
zainteresowanymi korzystaniem z Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej i Polony.
2. Dysponentem Polony i Repozytorium jest Biblioteka Narodowa, z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 02-086) przy al. Niepodległości 213, wpisana do rejestru instytucji kultury

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 31/92,
posługująca się nr NIP 526-16-67-036, Regon 000275955.

§ 3 Przystąpienie do e-usługi
1. O przystąpienie do e-usługi mogą ubiegać się: państwowe instytucje kultury, samorządowe
instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, ich osoby prawne,
archiwa oraz inne podmioty, których profil zbiorów odpowiada misji Biblioteki Narodowej.
2. W celu przystąpienia do e-usługi Beneficjent składa Bibliotece Narodowej oświadczenie w
oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie musi zostać podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Instytucji.
3. Beneficjent ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z tworzeniem i przekazywaniem do
Repozytorium Publikacji Cyfrowych podlegających udostępnieniu w ramach Serwisu przez
Beneficjenta, w szczególności koszty digitalizacji obiektów oraz opatrzenia ich metadanymi.
4. Rejestracja Beneficjenta następuje niezwłocznie po przyjęciu oświadczenia Beneficjenta
wolnego od błędów i przekazaniu Bibliotece danych określonych w §4 ust. 5 i 9:
a) przedstawiciele Beneficjenta rejestrują konta w Repozytorium i Serwisie,
b) Beneficjent składa oświadczenie z danymi co najmniej jednego użytkownika (imię,
nazwisko, login, adres e-mail),
c) Biblioteka Narodowa rejestruje Beneficjenta w Repozytorium (nadając jej własny kontekst)
oraz w Polonie (tworząc jej własny Stronę Instytucji).

§ 4 Zobowiązania Biblioteki Narodowej
1.
2.
3.

4.
5.

W ramach Współpracy Beneficjent uzyskuje dostęp do narzędzi koniecznych do
zarządzania swoimi Publikacjami Cyfrowymi oraz Kolekcjami.
Beneficjent wykonuje czynności opisane w ust. 1 samodzielnie, bez udziału Biblioteki
Narodowej, i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie tych czynności.
Wsparcie techniczne w ramach współpracy obejmuje:
a) aktywację i dezaktywację kont,
b) poprawność działania Serwisu i Repozytorium po stronie serwera,
c) szkolenie z obsługi Repozytorium.
Współpraca nie obejmuje wsparcia merytorycznego i redakcyjnego przy tworzeniu
Kolekcji.
W celu Rejestracji w ramach Serwisu, Beneficjent zobowiązany jest przesłać Bibliotece:
a) opis Strony Instytucji w języku polskim oraz angielskim zawierający nie więcej niż 800
znaków, w każdym z języków,
b) zestaw logotypów, księgę znaku lub inny rodzaj identyfikacji graficznej Instytucji (w
wersji wektorowej lub rastrowej o minimalnej rozdzielczości 600 x 600 pikseli),
c) zestaw trzech grafik, które po obróbce graficznej pracowników Biblioteki Narodowej
posłużą do identyfikacji Beneficjenta w Serwisie.

6.

„Skrócona instrukcja wprowadzania danych do systemu Repozytorium Cyfrowego
Biblioteki Narodowej przez instytucje kultury”, która określa zasady posługiwania się
Repozytorium oraz Serwisem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5 Zobowiązania Beneficjenta
1.
a)

b)

c)
d)
e)
2.
3.

4.

Poprzez Rejestrację w Serwisie każdy Beneficjent zobowiązuje się do:
przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych
osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego, dobrych
obyczajów oraz korzystania z Serwisu i Repozytorium z poszanowaniem praw innych
Beneficjentów oraz osób trzecich,
przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania udostępnionych usług i narzędzi
dostępnych w Serwisie i Repozytorium w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w
szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z Serwisu i
Repozytorium przez innych Beneficjentów,
stosowania technik i urządzeń niezakłócających prac infrastruktury informatycznej,
niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu i Repozytorium,
nierozpowszechniania w Serwisie i Repozytorium treści o charakterze reklamowym,
sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, stanowiących agitację polityczną.
Instytucja wyraża zgodę na dostęp administratorów Serwisu i Repozytorium, będących
pracownikami Biblioteki Narodowej do panelu administrowania Stroną Beneficjenta.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania, a Biblioteka Narodowa do obsługi i
przetwarzania w Repozytorium zasobów w wymienionych poniżej formatach:
a. dla zawartości cyfrowej:
I. grafika - (TIFF) i dodatkowo formy pochodne TIFF (PNG, JPG),
II. materiały tekstowe - PDF, EPUB lub MOBI,
b. dla metadanych: MARC21, Marc XML, DCMI Metadata Terms lub Dlibra_AVS.
Szczegółowe warunki umieszczania i obsługi zasobów w Repozytorium określonych w § 5,
pkt. 3 są określone w Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu „Warunki przekazywania
obiektów cyfrowych do BN”.
§ 6 Zakończenie współpracy w ramach e -usługi

1. Współpraca nawiązywana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron
z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co skutkuje likwidacją Strony Instytucji w Serwisie
oraz dezaktywacją wszystkich kont założonych w ramach Współpracy.
2. Biblioteka Narodowa ma prawo wypowiedzieć współpracę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku naruszenia przez Beneficjenta istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności
w przypadkach określonych w ustępie 4 niniejszego paragrafu. Wypowiedzenie takie uprawnia
Bibliotekę Narodową do natychmiastowej likwidacji Strony Instytucji w Serwisie oraz
dezaktywacji wszystkich kont założonych w ramach Współpracy.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Współpracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o
wypowiedzeniu Współpracy ze skutkiem natychmiastowym przez Bibliotekę Narodową lub o
odstąpieniu od Współpracy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Biblioteka Narodowa może odmówić Rejestracji w Serwisie i Repozytorium lub wypowiedzieć
Współpracę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a) działalność Beneficjenta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź
obyczajowymi (w szczególności, jeśli narusza autorskie prawa majątkowe osób
trzecich),
b) pomimo wezwań Biblioteki Narodowej, Beneficjent nie wywiązuje się z przyjętych
zobowiązań pomimo wezwania Biblioteki Narodowej,
c) Beneficjent podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.
5. Biblioteka Narodowa poinformuje Beneficjenta o likwidacji Strony Instytucji oraz likwidacji
kont w Serwisie oraz Repozytorium, wysyłając wiadomość na wskazany przy rejestracji adres
mailowy.
6. W przypadku zakończenia Współpracy, Beneficjent może zdecydować czy Publikacje Cyfrowe
mogą być nadal udostępniane w Serwisie i zarządzane przez Bibliotekę Narodową.
7. W przypadku zakończenia Współpracy przez Bibliotekę Narodową jest ona uprawniona do
zaprzestania udostępniania w Serwisie Publikacji Cyfrowych uprzednio udostępnianych przez
Beneficjenta na Stronie Instytucji.
8. Wszystkie Publikacje Cyfrowe wprowadzane do Repozytorium podlegają długoterminowej
archiwizacji i nie mogą być z niego usunięte nawet po zakończeniu Współpracy.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona zostaje
odpowiedzialność Biblioteki Narodowej za jakiekolwiek szkody na mieniu Beneficjenta wynikłe
lub związane ze Współpracą, o której mowa w postanowieniach niniejszego regulaminu, w
szczególności zaś wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez
Beneficjentów objętych Współpracą. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Biblioteki
Narodowej w stosunku do Beneficjenta w szczególności z tytułu:
a) utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Serwisie;
b) braku, ograniczenia lub jakości dostępu do Strony instytucji;
c) usunięcia Strony Instytucji lub konta w Serwisie;
d) roszczeń osób trzecich w stosunku do Beneficjenta wynikłych z naruszenia służących
im praw autorskich lub innych praw takich osób poprzez udostępnienie przez
Beneficjenta Publikacji Cyfrowych w ramach Serwisu.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Biblioteka Narodowa
zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany parametrów Strony Instytucji w Serwisie,
b) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

c) natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez
Beneficjenta, a także całej Strony Instytucji, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
d) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych opisanych w paragrafie 5, ust. 1 niniejszej
regulaminu, niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie.

§ 8 Prawa autorskie i inne prawa osób trzecich
1. Beneficjent jest uprawniony do udostępniania w Serwisie bez zgody Biblioteki Narodowej
wyłącznie takich Publikacji Cyfrowych, które należą do jednej z poniższych kategorii:
a) obiekty niestanowiące przedmiotu prawa autorskiego;
b) obiekty stanowiące utwory opublikowane lub rozpowszechnione w inny sposób, do
których autorskie prawa majątkowe wygasły;
c) obiekty stanowiące utwory, do których prawa autorskie nigdy nie powstały, tj.
stworzone przed wejściem w życie pierwszych powszechne obowiązujących przepisów
chroniących prawa autorskie.
2. Niedozwolone jest udostępnianie w Serwisie Publikacji Cyfrowych zawierających treści
naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.
3. Beneficjent jest uprawniony do udostępniania w Serwisie obiektów stanowiących utwory, do
których nie wygasły autorskie prawa majątkowe, przy łącznym spełnieniu następujących
warunków:
a) dysponent autorskich praw majątkowych do utworu udzieli Beneficjentowi licencji w
formie pisemnej, obejmującej pole eksploatacji w postaci publicznego
rozpowszechniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym wraz z prawem do udzielenia dalszej licencji
(sublicencji) Bibliotece Narodowej;
b) w przypadku gdy dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu
nierozpowszechnionego nie jest jego twórca, Beneficjent uzyska pisemną zgodę
twórcy na pierwsze udostępnienie utworu publiczności;
c) Beneficjent poinformuje Bibliotekę Narodową o zamiarze udostępnienia utworu,
przesyłając skany dokumentów, o których mowa w ust. 1-2, przy czym Biblioteka
Narodowa ma prawo zażądać do wglądu ich oryginałów;
d) Beneficjent zawrze z Biblioteką Narodową umowę sublicencyjną zezwalającą
Bibliotece Narodowej na rozpowszechnienie utworu w Serwisie.
4. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do każdoczesnego usunięcia z Serwisu Publikacji
Cyfrowej udostępnionej przez Beneficjent w związku z naruszeniem postanowień ust. 1-3.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń
osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub dóbr
osobistych, względnie innych praw takich osób w wyniku udostępnienia Publikacji Cyfrowej w
Serwisie przez Beneficjenta.
6. W razie zaspokojenia roszczeń opisanych w ust. 5 przez Bibliotekę Narodową lub zasądzenia
od Biblioteki Narodowej – do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie
Biblioteki Narodowej całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków,

włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub
ugodowego.
7. Beneficjent zobowiązuje się do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Biblioteki
Narodowej lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub
pozasądowego toczącego się z udziałem Biblioteki Narodowej, a wynikłego w następstwie
udostępnienia obiektu cyfrowego w Serwisie przez Beneficjenta.

§ 9 Zmiany w Regulaminie
1. Biblioteka Narodowa może w każdym czasie wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie,
zawiadamiając o tym Beneficjenta w formie pisemnej ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia powyższego zawiadomienia, Beneficjent może
zawiadomić Bibliotekę Narodową w formie pisemnej, że nie wyraża zgody na zmianę.
3. Brak zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczny z wyrażeniem przez
Beneficjenta zgody na zmianę w regulaminie.
4. W przypadku niewyrażenia przez Beneficjenta zgody na zmiany w Regulaminie, współpraca
ustaje na warunkach opisanych w par. 6 z chwilą doręczenia Bibliotece Narodowej
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zaś Strona Instytucji podlega usunięciu.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Biblioteki Narodowej.

Załączniki:
Nr 1. Oświadczenie Instytucji o przystąpieniu do e-usługi „Polona dla bibliotek”.
Nr 2. „Skrócona instrukcja wprowadzania danych do systemu Repozytorium Cyfrowego Biblioteki
Narodowej przez instytucje kultury”.
Nr 3. „Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej”

