
REGULAMIN 

Świadczenia usług drogą elektroniczną – zasady korzystania z serwisu IBUK Libra w ramach 

dostępów zakupionych przez instytucję. 
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Słownik pojęć 

Serwis - Serwis internetowy IBUK Libra w wersji dla instytucji, dostępny pod adresem 

libra.ibuk.pl. 

Usługa - onacza usługę elektroniczną świadczoną przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich 

przetwarzania, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za 

pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), polegającą na utworzeniu i 

prowadzeniu Konta. 

Usługodawca - oznacza Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Spółka zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 

526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych. 

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą odrębną umowę, na podstawie której 

Użytkownik, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, uzyskuje Dostęp w 

ramach Serwisu. 

Użytkownik - osoba fizyczna, która została upoważniona przez Usługobiorcę do uzyskania 

Dostępu lub osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy. 

Konto (Konto myIBUK) - przestrzeń w ramach Serwisu, znajdująca się w systemie 

informatycznym Usługodawcy, do której dostęp możliwy jest poprzez stronę internetową 

libra.ibuk.pl. 
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https://libra.ibuk.pl/regulamin#point1
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Dostęp - możliwość korzystania przez Użytkownika z wykupionego przez Usługobiorcę 

dostępu do książek ("Publikacji"), znajdujących się w czytelni on-line ibuk.pl (platforma 

IBUK Libra), zarządzanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu przez 

Użytkowników. 

Treść regulaminu: 

Elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez 

odpowiednio Usługodawcę lub jego kontrahentów (w tym wydawców Publikacji). 

I. Postanowienia ogólne 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) Usługodawca ustala 

niniejszy Regulamin. 

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Dostępu oraz świadczenia 

na rzecz Użytkownika Usługi. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne, 

zaś wszelkie świadczone na jego rzecz Usługi nie wiążą się z obowiązkiem uiszczenia 

jakiejkolwiek opłaty lub wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy. 

II. Rodzaj i zakres świadczonej Usługi oraz zasady 

korzystania z dostępu 

1. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Utworzenie Konta w Serwisie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z 

dodatkowych funkcjonalności Serwisu. 

3. Usługodawca w ramach Usługi Dostępu udostępnia treść Publikacji umieszczonych w 

Serwisie. Usługodawca ma prawo do udostępniania w postaci elektronicznej 

wszystkich materiałów dostępnych na stronach Serwisu. 

4. Korzystanie z Usługi Dostępu możliwe jest tylko wtedy, kiedy komputer lub inne 

urządzenie Użytkownika, na którym przeglądana jest treść Publikacji, jest podłączony 

do Internetu i może się komunikować z serwerem autoryzacyjnym Usługodawcy. 

5. Usługodawca ma prawo do umieszczenia na stronach Publikacji znaku wodnego 

IBUK, widocznego na ekranie komputera, co nie narusza praw Użytkownika do 

korzystania z Dostępu. 

6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, 

powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące 

obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz 

jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa. 

III. Zasady świadczenia Usługi 

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu niezbędnych wymogów 

technicznych. 



2. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i 

komputera, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymagania 

sprzętowo-programowe znajdują się na stronach pomocy pod adresem: 

https://libra.ibuk.pl/#help. 

3. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje z chwilą skutecznego wypełnienia i 

zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. 

4. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za 

odpowiednim, co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych 

powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty): 

o istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Istotnym 

naruszeniem postanowień Regulaminu jest naruszenie punktów: III.6., III.7. 

lub III.8 Regulaminu. 

o zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Usługodawcę umotywowane 

obiektywnymi względami. 

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi wymaga wskazania przyczyny 

wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi. 

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z 

przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi 

w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

7. Użytkownik jest zobowiązany nie nadużywać praw przyznanych mu w Regulaminie 

przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno – 

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 

8. Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mających na celu 

nieuprawnione złamanie lub obejście zabezpieczeń Publikacji. 

9. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez 

zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta. Usługodawca usuwa Konto w 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

10. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę można zgłaszać w 

szczególności pocztą elektroniczną na adres https://ibuk.pl na odrębnych zasadach 

określonych w regulaminie dostępnym pod adresem 

https://ibuk.pl/regulamin/regulamin.html. 

IV. Własność intelektualna 

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez 

Usługodawcę lub jego kontrahentów (w tym wydawców Publikacji) w szczególności prawa 

autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, 

oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują 

Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. 

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w 

zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest 

dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez 

uprawniony do tego podmiot, na piśmie oraz w granicach powszechnie obowiązującego 

prawa. 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta. 

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania 

i usunięcia. Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić 

Usługodawcy pod adres: pomoc@libra.ibuk.pl. 



4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Usługi 

oraz w celu bieżącego informowania Użytkownika o świadczonych przez 

Usługodawcę usługach i oferowanych produktach, a także w celach statystycznych. 

5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce 

Prywatności dostępnej pod adresem https://libra.ibuk.pl/#prywatnosc. 

VI. Akceptacja Regulamin jest równoznaczna ze 

złożeniem oświadczeń następujących treści 

1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 

2. Dobrowolnie przystąpiłem do Serwisu; 

3. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są prawdziwe i zgodne z prawem; 

4. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu do przetwarzanych 

danych osobowych w każdym czasie, jak również o prawie do ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia. 

VII. Zmiana Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej 

https://libra.ibuk.pl w dniu 25 grudnia 2014 r. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia 

przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty): 

o zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usługi wpływająca na 

wzajemne prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika; 

o konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, 

postanowień lub wytycznych wynikających z:    - decyzji właściwego w 

zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub    - 

orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności 

Usługodawcy 

o zmiana sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę spowodowana 

wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności 

aktualizacji wymagań technicznych w zakresie korzystania z Usługi); 

o wprowadzenie w ramach Serwisu nowych Usług; 

o połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych 

danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie. 

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, 

Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 

14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst 

jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą 

wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

Ostatnia zmiana: 25.05.2018 

 


