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5. DOZWOLONE UŻYTKOWANIE  

Autoryzowani Użytkownicy są upoważnieni do dostępu online do Materiału 

Licencjonowanego podanego w Załączniku A albo mogą pobrać, zachować lub drukować tekst, 

wyszukiwać wyniki lub inne informacje wyłącznie na potrzeby własne lub na potrzeby badań. 

Abonent i jego Autoryzowani Użytkownicy mogą korzystać z takiego dostęp online wyłącznie w 

sposób zgodny z wszelkimi przepisami i rozporządzeniami.  

b. Wydawca każdego czasopisma online wymienionego w Załączniku A udziela Abonentowi 

oraz Autoryzowanym Użytkownikom zgody na korzystanie z krótkich cytatów z zawartości 

czasopism online, z zachowaniem zwyczajowego podania źródła oraz na kopiowanie oraz przesyłanie 

zawartości z poszczególnych artykułów w ramach ,,osobistych” oraz niesystemowych wymian 

informacji w ramach pracy naukowej pomiędzy Autoryzowanymi Użytkownikami i konkretnymi 

osobami.  

c. Abonent może dostarczyć kopię artykułu do biblioteki, która nie jest stowarzyszona z jej 

Lokalizacjami tylko na następujących warunkach:  

1. Do innej biblioteki można dostarczyć jedynie wydruk z plików elektronicznych 

Materiału Licencjonowanego pocztą, faksem lub przy pomocy systemu Ariel. Plików 

z elektroniczną wersją artykułu sporządzonych przez Wydawcę nie można w żadnych 

okolicznościach przesyłać w formie cyfrowej do żadnej osoby ani instytucji 

niestowarzyszonej z Abonentem.  

2. Wydawca nie może przekazywać artykułu do innej biblioteki na warunkach 

komercyjnych generujących przychody, bez uiszczenia, w pełnej kwocie, opłaty za 

skopiowanie pojedynczego artykułu Wydawcy („tantiemy Wydawcy”) bezpośrednio 

na rzecz Wydawcy lub do Ośrodka Zatwierdzania Praw Autorskich [Copyright 

Clearance Center] lub innej Organizacji [Zarządzającej] Prawami do Reprodukcji.  

3. Nie można przekazać żadnego artykułu korporacji ani żadnej innej instytucji 

charakterze nienaukowym bez uiszczenia pełnej opłaty tantiem Wydawcy.  

4. Przekazywanie artykułów bibliotece akademickiej niebędącej abonentem bez 

zapłacenia tantiem Wydawcy jest ograniczone do okresu jednego roku oraz nie więcej 

niż sześciu (6) artykułów z dowolnego tytułu wymienionego w Załączniku A 

opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu (5) lat. Wykorzystaniu artykułów z 

Materiału Licencjonowanego przekraczającemu te ograniczenia musi towarzyszyć 

płatność tantiem Wydawcy bezpośrednio na rzecz Wydawcy lub Ośrodka 

Zatwierdzania Praw Autorskich [Copyright Clearance Center] albo innej Organizacji 

[Zarządzającej] Prawami do Reprodukcji [Reproduction Rights Organization].  

5. Abonent nie może usuwać, zasłaniać ani modyfikować notatek o prawach 

autorskich, które są częścią artykułu do druku oraz przekazywanego innej bibliotece. 
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6. Można realizować jedynie wnioski o artykuł pochodzące z bibliotek akademickich z 

Polski na ww. warunkach.  

d. Kadra w instytucjach Abonenckich może zawierać artykuły z Materiału Licencjonowanego 

w antologiach (materiałach do zajęć) w formie drukowanej lub cyfrowej do dystrybucji na rzecz 

Autoryzowanych Użytkowników do ich użytku w związku z prowadzeniem zajęć dla klasy/grupy lub 

na zapas (w formie wydruku lub w postaci cyfrowej) określonych przez biblioteki w celu 

udostępnienia na potrzeby Autoryzowanych Użytkowników w związku z określonymi kursami 

oferowanymi przez Abonentów. Egzemplarze pozycji w formie cyfrowej, które są ujęte w materiałach 

do zajęć lub zapasu online zostaną usunięte przez Abonenta po zakończeniu semestru, w którym 

kończy się związany z nimi kurs.  

e. Abonent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Materiału 

Licencjonowanego przez Lokalizacje albo Autoryzowanych Użytkowników inne niż wyżej 

wymienione stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy.  

6. ZAKAZY OKREŚLONEGO UŻYTKOWANIA  

a. Abonent nie będzie, za swoją wiedzą, zezwalał nikomu poza Autoryzowanymi 

Użytkownikami na korzystanie z Materiałów Licencjonowanych. Wprowadzanie zmian, 

rekompilowanie, odsprzedaż, publikacja albo re-publikacja dowolnego tekstu czasopisma, 

wyszukiwanie wyników albo innych informacji pochodzących z Materiałów Licencjonowanych, albo 

ich dowolnej części, w dowolnej formie albo na dowolnym nośniku, jest zabronione.  

b. Zabrania się systematycznego lub zautomatyzowanego pobierania, drukowania, przesyłania 

lub kopiowania Materiałów Licencjonowanych. „Systematyczne lub zautomatyzowane” oznacza 

czynność pobierania, drukowania, przesyłania lub kopiowania, która ma na celu lub ma służyć 

uchwyceniu, odtworzeniu lub przesłania całej treści tomu publikacji, wydania publikacji albo części 

tematycznej publikacji lub wyników wyszukiwania sekwencyjnego lub kumulowanego lub zbiorów 

streszczeń, artykułów albo spisów treści. Zabrania się innego systematycznego lub 

zautomatyzowanego użytkowania Materiału Licencjonowanego tego rodzaju, które zakłóca dostęp do 

Autoryzowanych Użytkowników lub które może wpływać na działanie systemów online Wydawcy, na 

przykład wykorzystywania „robotów” do porządkowania treści, albo pobieranie lub próby pobierania 

dużych ilości materiałów w krótkim czasie. Zabrania się redystrybucji Materiału Licencjonowanego, z 

wyjątkiem tego, na co zezwala Punkt 5, bez zgody Wydawców i/lub zapłacenia tantiem na rzecz 

Wydawców lub odpowiedniej Organizacji [Zarządzającej] Prawami do Reprodukcji [Reproduction 

Rights Organization]  

c. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy, są 

zastrzeżone dla określonego Wydawcy Materiału Licencjonowanego. Abonent i Autoryzowani 

Użytkownicy nie mogą obchodzić żadnych systemów kontroli dostępu należących do Wydawcy ani 

korzystać z tych systemów lub usług w celu dokonanie próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do 

dowolnego innego systemu albo sieci. 
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d. Wydawcy nie są objęci wymogiem prowadzenia dystrybucji, a Abonent - wymogiem 

prowadzenia redystrybucji Materiału Licencjonowanego ani żadnego artykułu w nim zawartego na 

rzecz kraju, do którego eksport jest zabroniony na mocy prawa lub rozporządzenie rządu Stanów 

Zjednoczonych. 


