
Załącznik nr 12 
do Regulaminu Udostępniania Zbiorów  w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UPH 

 
REGULAMIN DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH  

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANI STYCZNEGO W SIEDLCACH 
 
 

§ 1 
1. Biblioteka Główna UPH umożliwia dostęp do zasobów elektronicznych (baz danych i czasopism 

elektronicznych) o charakterze publicznym i niepublicznym. 
2. Korzystanie z zasobów elektronicznych rozpowszechnianych w sieci komputerowej UPH jest związane  

z przestrzeganiem wymogów licencji i respektowaniem praw autorskich określonych w Ustawie z dnia 9 
czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 r. Nr 53, poz. 637). 

3. Zasoby elektroniczne o charakterze publicznym (udostępniane w Internecie bezpłatnie) są to zasoby nie 
wymagające autoryzacji, mają do nich dostęp użytkownicy korzystający z Biblioteki Głównej i bibliotek 
specjalistycznych na miejscu. 

4. Zasoby elektroniczne o charakterze niepublicznym są to zasoby wymagające autoryzacji. Dostęp do nich 
uzależniony jest od nośnika i wymogów licencji. 

 
§ 2 

1. Z zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym objętych licencją mają prawo korzystać pracownicy, 
doktoranci, studenci UPH i Wyższego Seminarium Duchownego oraz słuchacze Niepublicznego Seminarium 
Farmaceutycznego.  

2. Dostęp do zasobów elektronicznych o charakterze niepublicznym możliwy jest: 
1) z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej Uniwersytetu (autoryzacja dostępu odbywa się poprzez 

weryfikację adresu IP); 
2) z określonych komputerów w BG (jednostanowiskowo); 
3) z komputerów domowych poprzez usługę OpenVPN (autoryzacja dostępu odbywa się poprzez hasło 

użytkownika, posiadającego konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu w ramach sieci 
uczelnianej) wyłącznie dla pracowników, doktorantów i studentów UPH. 

 
§ 3 

1. Dozwolone jest wykonanie pojedynczych kopii lub wydruków artykułów, rozdziałów, zbioru rekordów, które 
będą wykorzystane do badań naukowych lub pracy dydaktycznej. 

2. Zabronione jest:  
1) publikowanie fragmentów lub całości artykułów i rozdziałów w formie oryginalnej lub zmienionej bez 

podania autorstwa i źródła; 
2) wykonywanie kopii znacznej części licencjonowanych materiałów, w szczególności systematyczne 

kopiowanie całych numerów czasopism, wykonywanie kopii licencjonowanych zasobów elektronicznych, 
noszących znamiona komercyjnej dystrybucji i lub redystrybucji; 

3) osobom trzecim nie będącym pracownikami, ani studentami UPH dostępu do zasobów elektronicznych, 
poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy dostępie domowym i dostępie poprzez OpenVPN). 

 
§ 4 

1. BG zastrzega sobie prawo do monitorowania oraz prowadzenia statystyki dostępu do zasobów 
elektronicznych. W tym celu posiada prawo do zbierania podstawowych danych personalnych użytkowników.  

2. Użytkownicy naruszający powyższe zasady mogą zostać pozbawieni okresowo lub stale praw do korzystania 
z zasobów elektronicznych udostępnianych przez BG UPH. 

3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji 
dyrektora Biblioteki Głównej i kierownika Oddziału Informacji Naukowej. 

 
 
 
 
 


