
Regulamin wypożyczalni e-booków  
Załącznik Nr 7 do Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług  
w Bibliotece Głównej UPH 
 

1. Prawo do wypożyczania e-booków mają: pracownicy UPH i WSD,   pracownicy 
emerytowani UPH, doktoranci,  studenci, słuchacze studiów podyplomowych UPH  oraz 
studenci ERASMUS UPH, oraz przyjaciele Biblioteki i studenci  WSD, posiadający 
aktywne konto biblioteczne, bez zaległości wobec Biblioteki. 
 

2. Użytkownik może korzystać z wypożyczonych e-booków wyłącznie na użytek własny, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.). 

 

3. Zabrania się: 
a) rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków, 
b) modyfikowania lub powielania treści e-booków, 
c) wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności 
rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do Internetu. 

 

4. Liczba wypożyczonych e-booków zależy od limitu właściwego dla konta. 
 

5. Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc z możliwością przedłużenia tego terminu 
w przypadku braku rezerwacji dokonanych przez innych czytelników. 

 

6. Wypożyczanie e-booków jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się na konto 
w katalogu Integro. 

 

7. Wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła 
pochodzenia plików i wypożyczającego. 
 

8. W przypadku wybrania opcji „Przeglądaj PDF” nie ma możliwości zapisania pliku, ani 
jego kopiowania lub drukowania. 
 

9. Pliki typu MOBI i EPUB są pobierane bezpośrednio na urządzenie, z którego korzysta 
czytelnik. 

 

10. W przypadku e-booków w postaci plików MOBI i EPUB najpóźniej po upływie 4 tygodni 
od daty wypożyczenia użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku na swoim 
urządzeniu. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako naruszenie 
przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.).  

 

11. W przypadku gdy egzemplarz jest aktualnie niedostępny, czytelnik może go 
zarezerwować. Gdy zarezerwowany egzemplarz zostanie zwrócony, automatycznie 
zostanie on wypożyczony na konto czytelnika, który jest pierwszy w kolejce rezerwacji. 
Czytelnik zostanie o tym poinformowany mailowo.  



 

12. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest 
warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia. 
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