
Porozumienie 

o współtworzeniu 

BAŁTYCKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

  

   

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnicy Porozumienia o współpracy nad tworzeniem Bałtyckiej Biblioteki 

Cyfrowej zwanego dalej „Porozumieniem”, tworzą na zasadach w nim określonych 

zasób cyfrowy –  o nazwie „Bałtycka Biblioteka Cyfrowa” (BBC). 

2. Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować podmioty 

prowadzące działalność w zakresie kultury, edukacji i nauki, pragnące realizować jego 

cele, stając się jednocześnie uczestnikami Porozumienia. 

3. Internetową domeną BBC jest: bibliotekacyfrowa.eu, zasób cyfrowy prezentowany 

jest dla użytkowników na stronie internetowej pod adresem:  

www.bibliotekacyfrowa.eu. 

4. Uczestnikiem Założycielem BBC jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. 

5. BBC została założona przez Uczestnika Założyciela, Archiwum Państwowe 

w Koszalinie oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 

 

§ 2 

Przystąpienie do Porozumienia 

1. Warunkiem przystąpienia do Porozumienia jest: 

a) Wyrażenie woli przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 poprzez złożenie 

oświadczenia kandydata o przystąpieniu do Porozumienia  

o współtworzeniu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

b) Wyrażenie pisemnej Zgody Uczestnika – Założyciela na przystąpienie 

kandydata do Porozumienia. 

c)  Zaakceptowanie treści Porozumienia przez kandydata oznaczające wyrażenie 

zgody na treść Porozumienia na warunkach w nim określonych poprzez 

złożenie podpisu pod tekstem Porozumienia. 

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 

2. Uczestnik  – Założyciel w terminie do 20 dni od daty otrzymania oświadczenia  

o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz podpisanego przez przystępującego kandydata tekstu 

Porozumienia informuje pisemnie kandydata o wyrażeniu zgody na przystąpienie do 

Porozumienia. 

 

§ 3 

Zasady współpracy 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie celów i form współpracy oraz 

podstawowych praw i obowiązków Uczestników. 
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2. Publikowanie cyfrowego zasobu w BBC jest dla jej Uczestników nieodpłatne. 

3. Uczestnicy publikują cyfrowy zasób na równych prawach, decydując autonomicznie 

o wyborze i liczbie umieszczonych w BBC materiałów. 

4. Uczestnicy zachowują prawa do opublikowanego zasobu cyfrowego, decydują  

o okresie udostępniania publikacji i warunkach ich wykorzystania przez użytkownika. 

5. Zasób BBC jest tworzony w sposób rozproszony – przez każdego z Uczestników 

Porozumienia stosownie do posiadanych przez niego możliwości. 

6. Selekcjonerzy, redaktorzy i administratorzy BBC mogą korzystać z pomocy 

technicznej informatyka i zespołu Pracowni Digitalizacji Uczestnika Założyciela BBC 

(konsultacje telefoniczne, e-mail., bezpośrednie). 

7. Każdy Uczestnik BBC ma prawo do korzystania z wewnętrznego, zamkniętego forum 

dla uczestników BBC. Forum dostępne jest pod adresem: 

http://www.forum.bibliotekacyfrowa.eu. 

8. Porozumienie  może stanowić podstawę do zawierania szczegółowych porozumień 

między Stronami związanych z funkcjonowaniem BBC,  m.in. dotyczących 

pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w ramach projektów partnerskich, 

partycypowania w kosztach utrzymania infrastruktury BBC, aktualizacji 

oprogramowania, utrzymania domeny BBC itp. Odrębne porozumienia szczegółowe 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Najwyższą władzą Porozumienia BBC jest Zebranie przedstawicieli Uczestników 

BBC (Zebranie). Zebranie opiniuje decyzje kluczowe podejmowane przez Uczestnika 

Założyciela.  

10. Zebranie przedstawicieli Uczestników BBC powołuje Zespół Koordynacyjny BBC 

(ZK) do koordynacji i nadzorowania bieżącej realizacji zadań Uczestników 

Porozumienia. 

11. Prawo prowadzenia spraw dotyczących BBC, w szczególności dotyczących kwestii 

prawnych, organizacyjnych, informatycznych i innych związanych z utrzymaniem 

oraz rozwojem BBC przysługuje Uczestnikowi Założycielowi. W istotnych sprawach 

Uczestnik Założyciel jest obowiązany, przed podjęciem decyzji, poinformować 

pozostałych Uczestników BBC. Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia swojej 

opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od Uczestnika – Założyciela. Po 

upływie ww. terminu prawo do przedstawienia opinii przez Uczestnika wygasa.  

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony Porozumienia ustalają, iż niniejsze 

Porozumienie nie stanowi podstawy do współwłasności praw do własności 

intelektualnej, zarówno do utworów publikowanych w BBC, jak również do 

oprogramowania, domeny i strony internetowej stanowiących podstawę 

funkcjonowania BBC. Jednocześnie strony Porozumienia wyrażają zgodę na 

udostępnienie i modyfikację bazy danych (opisów publikacji) podmiotom 

zewnętrznym w celu popularyzowania zasobu BBC na portalach gromadzących 

informacje o zasobie bibliotek cyfrowych. 
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§ 4 

Zebranie przedstawicieli Uczestników BBC 

 

1. Każdy z Uczestników może być reprezentowany przez nie więcej niż 5 osób. 

W głosowaniu każdemu Uczestnikowi przysługuje jednak jeden głos stanowiący. 

Zebranie zwoływane jest w zależności od potrzeb na wniosek Przewodniczącego 

Zespołu Koordynacyjnego, lub żądanie połowy przedstawicieli instytucji 

uczestniczących w Porozumieniu. 

2. Zebrania, głosowania, jak i żądania zwołania zebrania przedstawicieli Uczestników 

BBC mogą odbywać się także on-line za pomocą poczty elektronicznej 

i wewnętrznego forum współuczestników BBC. Szczegółowe zasady zebrań 

i głosowań on-line przedstawione są w Załączniku nr 2 do Porozumienia. 

3. Postanowienia i uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów 

uczestników Zebrania, bez względu na liczbę uczestników obecnych na Zebraniu. 

4. Każdy Uczestnik BBC może w dowolnym czasie odwołać swego przedstawiciela 

i powołać innego, zawiadamiając o tym pisemnie Przewodniczącego Zespołu 

Koordynacyjnego BBC. 

5. Zebrania przedstawicieli Uczestników BBC są protokołowane. 

6. W zebraniach mogą brać udział zaproszeni goście i eksperci. 

 

§ 5 

Zespół Koordynacyjny 

 

1. Zespół Koordynacyjny (ZK) wykonuje i nadzoruje bieżącą realizację zadań wspólnych 

i zadań Uczestników-Założycieli BBC. 

2. ZK składa się maksymalnie z 9 koordynatorów i pracuje zgodnie z przyjętym przez 

siebie regulaminem. 

3. Skład ZK jest wybierany większością głosów na okres 3 lat przez przedstawicieli 

Uczestników Zebrania. 

4. Stałymi członkami ZK są trzej przedstawiciele Uczestników-Założycieli BBC: to jest 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, informatyk oraz pracownik, 

wyznaczony do prac nad digitalizacją przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Słupsku. 

5. Pracami ZK kieruje Przewodniczący wyłoniony spośród jego członków w wyborach 

tajnych. 

6. Stosownie do bieżących potrzeb Zebranie przedstawicieli Uczestników BBC lub 

Zespół Koordynacyjny może powoływać i odwoływać grupy robocze do realizacji 

określonych zadań. 

7. Rezultaty prac Zespołu Koordynacyjnego oraz grup roboczych dostępne są wszystkim 

Uczestnikom Porozumienia. 

  

 

 

§ 6 



Zadania własne Uczestników 

 

1. Współpraca Uczestników w zakresie współtworzenia zasobu cyfrowego BBC może 

być realizowana w formie biernej lub czynnej:  

a) forma czynna współpracy (uczestnictwo czynne)  – to taki rodzaj uczestnictwa 

w tworzeniu zbiorów cyfrowych BBC, w którym Uczestnik samodzielnie umieszcza 

zdigitalizowane dokumenty  w BBC, 

b) forma bierna współpracy (uczestnictwo bierne)  – to taki rodzaj uczestnictwa, 

w którym Uczestnik jedynie udostępnia wybrane publikacje do digitalizacji. 

Publikacje te są skanowane, opracowywane i wprowadzane do zasobu BBC przez 

innego Uczestnika Porozumienia. 

2. Bez względu na formę współpracy, każdy Uczestnik wybiera selekcjonera. Do zadań 

selekcjonera będzie należeć typowanie i wybór zbiorów do digitalizacji. 

3. Kwestie szczegółowych uzgodnień w zakresie formy współpracy określonej w pkt. 1 

lit. „b” należą do Uczestników i są rozpatrywane indywidualnie między Uczestnikami. 

5. Uczestnicy BBC ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

własnym działaniem lub zaniechaniem. 

6. Za dokumenty cyfrowe prezentowane w BBC odpowiada  Uczestnik, bez względu na 

to, czy wprowadzenie nastąpiło w formie uczestnictwa biernego czy w formie 

uczestnictwa czynnego. 

7. Do zadań własnych Uczestników należy również: 

a) uzyskiwanie zgody na publikację w BBC dzieł chronionych prawem autorskim oraz 

prawami pokrewnymi (uczestnictwo bierne), 

b) przygotowywanie cyfrowych wersji publikacji (uczestnictwo czynne), 

c) opracowywanie bibliograficzne zasobu publikowanego w BBC (uczestnictwo czynne), 

d) publikowanie i administrowanie własnym zasobem w BBC (uczestnictwo czynne), 

e) utrzymywanie kopii elektronicznych własnych materiałów umieszczonych w BBC, 

a digitalizowanych w Pracowni uczestnika czynnego 

§ 7 

Obowiązki Uczestników Porozumienia. 

 

1. Do obowiązków Uczestników Porozumienia należy: 

a) dbałość o dobrą jakość dokumentów cyfrowych wprowadzanych  do BBC oraz 

opracowania bibliograficznego i rzeczowego zasobu, zgodnie z obowiązującymi 

standardami w tym zakresie, 

b) wzajemna promocja Uczestników Porozumienia oraz BBC, 

c) proponowanie i prowadzenie wspólnych projektów w ramach BBC., 

d) inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych 

środków na rozwój BBC, 

e) typowanie i wybór własnych zbiorów do digitalizacji, 

f) uzyskanie zgody na publikację w BBC dzieł chronionych prawem autorskim, 

g) wstępne szkolenie redaktorów, skanerzystów, oraz pracowników odpowiedzialnych za 

konwersję publikacji– zadanie Uczestnika-Założyciela BBC, 



h) przygotowanie cyfrowych wersji publikacji – zadanie Uczestników realizujących 

aktywną formę współpracy w ramach BBC,  

i) opracowanie bibliograficzne  zasobu publikowanego w BBC – zadanie Uczestników 

realizujących czynną formę współpracy w ramach BBC, 

j) publikowanie i administrowanie własnym zasobem w BBC  – zadanie Uczestników 

realizujących czynną formę współpracy w ramach BBC,  

k) utrzymanie kopii własnych publikacji umieszczonych w BBC  – zadanie Uczestników 

realizujących czynną formę współpracy w ramach BBC. 

 

§ 8 

Finansowanie 

1. Bieżące koszty działań określonych Porozumieniem pokrywają Uczestnicy, stosownie 

do przyjętych zadań, realizowanych w jego ramach. 
2. W celu obniżenia kosztów realizacji Porozumienia Uczestnicy mogą wykonywać 

zadania wspólnie, po uprzednim uzgodnieniu ich zakresu, wielkości partycypacji oraz 

sposobu zamówienia i wzajemnych rozliczeń. 

3. Wszelkie dodatkowe zobowiązania wykraczające poza ramy Porozumienia są 

podejmowane na podstawie autonomicznej decyzji każdego Uczestnika i realizowane 

na podstawie odrębnej umowy. 

 

§ 9 

Zawieszenie praw Uczestnika Porozumienia 

1. Zespół Koordynacyjny BBC  ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie 

czasowego zawieszenia praw Uczestnika BBC, w przypadku, gdy  w okresie  12  

następujących po sobie  miesięcy w zasobach BBC nie pojawiły się  żadne dokumenty 

przez niego wprowadzone, zarówno w formie uczestnictwa czynnego, jak i w formie 

uczestnictwa biernego.  Zawieszenie praw Uczestnika BBC oznacza, iż Uczestnik nie 

może korzystać z żadnych praw Uczestnika Porozumienia, poza uprawnieniem do 

umieszczania publikacji w BBC. 

2. Decyzja  w sprawie zawieszenia praw  Uczestnika BBC podejmowana jest przez 

Przewodniczącego ZK.  

3. Prawa Uczestnika BBC zostają automatycznie przywrócone w przypadku 

umieszczania publikacji w BBC. 

 

§ 10 

Wystąpienie z Porozumienia 

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do wystąpienia z Porozumienia. Decyzja o pozostawieniu 

lub usunięciu dokumentów cyfrowych udostępnionych przez Uczestnika 

użytkownikom BBC, należy do niego samego. 

2. W przypadku decyzji o usunięciu, wcześniej zamieszczonych w BBC dokumentów 

cyfrowych udostępnionych użytkownikom BBC, przez uczestnika biernego, Uczestnik 

zobowiązany jest pokryć koszty digitalizacji. 



3. Uczestnictwo w BBC automatycznie wygasa w przypadku braku aktywności 

Uczestnika w działalności BBC, w okresie dłuższym niż 3 lata, liczonym od daty 

ostatniej aktywności. 

4. Każdy z Uczestników, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, może 

wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.  

5. Wygaśnięcie lub zawieszenie uczestnictwa nie zwalnia Uczestnika 

z odpowiedzialności  za szkody wyrządzone własnym działaniem lub zaniechaniem 

w okresie uczestnictwa w Porozumieniu. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Uczestnicy Porozumienia deklarują, że w przypadku ewentualnych 

sporów będą dążyli do polubownego ich rozwiązania. 

3. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy Uczestnikami Porozumienia rozstrzygane są 

przez sąd właściwy dla Uczestników-Założycieli. W sprawach nie objętych 

Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku prowadzi i aktualizuje listę Uczestników 

współtworzących zasób BBC. Lista Uczestników jest publikowana na stronie BBC. 

5. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które są 

podpisane przez Uczestnika-Założyciela oraz przystępującego Uczestnika. Jeden 

egzemplarz Porozumienia przechowuje Uczestnik-Założyciel – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Słupsku, a drugi otrzymuje Uczestnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu                                                                          W imieniu 

Uczestnika-Założyciela BBC                                                      Uczestnika BBC 

 

 


