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REGULAMIN 

Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO  

w Centralnej Bibliotece Wojskowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

§1 

1. Regulamin Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO (zwanego dalej 

KCDP NATO STO) w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego (CBW), zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb korzystania 

z usług KCDP NATO STO. 

2. KCDP NATO STO jest komórką organizacyjną Centralnej Biblioteki Wojskowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego odpowiedzialną za dystrybucję i promocję w resorcie 

Obrony Narodowej jawnych publikacji naukowych, w tym także w wersji 

elektronicznej z użyciem Systemu Teleinformatycznego (ST) MILNET-Z, 

pozyskiwanych z NATO STO i EDA oraz innych organizacji międzynarodowych. 

3. KCDP NATO STO mieści się w gmachu Biblioteki pod adresem: ul. Ostrobramska 

109, 04-041 Warszawa. 

4. KCDP NATO STO jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 

 

§2 

1. Podstawowym zadaniem KCDP NATO STO jest gromadzenie, opracowanie rzeczowe 

oraz udostępnianie jawnych materiałów i informacji będących efektem, prowadzonych 

przez natowską Organizację ds. Nauki i Technologii (NATO Science and Technology 

Organization, NATO STO), prac naukowo-badawczych z dziedziny techniki 

i technologii militarnych.  

2. KCDP NATO STO gromadzi, opracowuje i udostępnia również informacje na temat 

wybranych jawnych projektów naukowo-badawczych realizowanych pod patronatem 

Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA), a także o publikacjach 

innych instytucji naukowych m.in.: Centre for Maritime Research and 

Experimentation (CMRE), Defense Technical Information Center (DITC), Defence 

Research and Development Canada (DRDC).  

3. KCDP NATO STO gromadzi, opracowuje i udostępnia jawne informacje na temat 

krajowych osiągnieć naukowych w obszarze bezpieczeństwa oraz nowoczesnych 

technik i technologii obronnych m.in. na podstawie formularzy SYNABA 
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otrzymywanych z jednostek i komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony 

Narodowej lub nadzorowanych przez Ministra oraz innych podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-

technicznej i innowacyjnej państwa (np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

NCBiR). 

 

§3 

1. Udostępnianie raportów naukowych znajdujących się w zasobie KCDP NATO STO 

odbywa się na podstawie wypełnionego druku zamówienia na dokumenty. Zgodnie ze 

standardami NATO oraz EDA udostępnianie raportów oraz innych publikacji 

oznaczonych z użyciem znaku „NATO” lub „EDA” nakłada na KCDP NATO STO 

obowiązek ewidencjonowania osób i podmiotów, którym udostępniono ww. materiały.  

2. Podstawowym kryterium dotyczącym udostępniania raportów oznaczonych jako 

„NATO Unclassified” (NATO – JAWNE) jest kryterium tzw. wiedzy niezbędnej 

(kneed-to-know) w ramach NATO. Dokumenty te mogą być udostępniane podmiotom 

z resortu obrony narodowej i ich zaufanym kontrahentom, służbom odpowiedzialnym 

za bezpieczeństwo państwa i obywateli, uczelniom, organom administracji rządowej, 

a także po uzgodnieniu z Krajowym Koordynatorem Organizacji ds. Nauki i Techniki 

NATO w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony 

Narodowej (DNiSW MON) innym odbiorcom, w tym realizującym badania i projekty 

z obszaru bezpieczeństwa i obronności istotne z punktu widzenia NATO, MON oraz 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP).  

3. Raporty pochodzące z EDA oraz NCBiR mogą być udostępniane podmiotom z resortu 

obrony narodowej na szczeblu centralnym (Departamenty MON, Zarządy Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa, Inspektoraty, Centra) oraz, po 

uprzedniej zgodzie wyrażonej przez DNiSW MON, innym podmiotom, w tym 

realizującym badania i projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności istotne 

z punktu widzenia NATO, MON oraz SZ RP. 

4. Formularze SYNABA mogą być udostępniane podmiotom z resortu obrony 

narodowej, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli, 

uczelniom i podmiotom realizującym badania i projekty z obszaru bezpieczeństwa 

i obronności istotne z punktu widzenia NATO, MON oraz SZ RP.  

5. W razie uzyskaniu negatywnej opinii ze strony DNiSW MON lub wytwórcy 

dokumentu, KCDP NATO STO może odmówić udostępnienia materiałów. 

6. Materiały NATO STO oraz innych organizacji, oznaczone jako „public release”, 

„open access” lub w inny sposób, jednoznacznie wskazujący, że informacje 

znajdujące się w dokumencie przeznaczone są do rozpowszechniania publicznego, 

mogą być udostępnione wszystkim pełnoletnim obywatelom Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

7. Raporty naukowe znajdujące się w zasobie KCDP NATO STO udostępniane są 

wyłącznie w formie elektronicznej. 
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8. Zamówienie na dokumenty z zasobu KCDP NATO STO należy przesyłać pocztą 

tradycyjną na adres: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO, ul. Ostrobramska 

109, 04-041 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: cbw.natosto@ron.mil.pl, 

lub faksem na numer 261 816 940, lub poprzez ST MILNET-Z. Druk zamówienia na 

dokumenty z zasobu KCDP NATO STO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§4  

1. KCDP NATO STO, na potrzeby resortu obrony narodowej, służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo państwa i obywateli, organów administracji państwowej oraz 

innych podmiotów realizujących badania i projekty z obszaru bezpieczeństwa 

i obronności istotne z punktu widzenia NATO, MON oraz SZ RP, realizuje usługi 

informacyjne, w tym kwerendy. 

2. Realizując kwerendy pracownicy KCDP NATO STO wykorzystują jawne zasoby 

informacyjne i katalogi własne oraz źródła ogólnodostępne. W uzasadnionych 

przypadkach wykorzystywane są jawne źródła o ograniczonym dostępie, 

z zachowaniem standardów dotyczących bezpieczeństwa, poufności i integralności 

informacji.  

3. Zamówienie kwerendy należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Centralna 

Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Krajowe Centrum 

Dystrybucji Publikacji NATO STO, ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa, lub 

pocztą elektroniczną na adres cbw.natosto@ron.mil.pl, lub faksem na numer 261 816 

940, lub ST MILNET-Z. Druk zamówienia kwerendy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§5 

1. Informacje o zakresie działalności, zasobie i dane kontaktowe do KCDP NATO STO 

dostępne są na stronie internetowej CBW. 

2. Katalogi (wykazy) raportów znajdujących się w zasobie KCDP NATO STO 

publikowane są na stronie CBW w ST MILNET-Z. 

3. KCDP NATO STO publikuje Biuletyn Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji 

NATO STO dostępny w ST MILNET-Z. 

 

§6 

1. Wykorzystując dokumenty pochodzące z KCDP NATO STO użytkownik 

zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących 

ochrony własności intelektualnej. 

2. Dane osobowe wnioskodawców, o których mowa w §3 ust. 1 i §4 ust. 3, przetwarzane 

są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, stosownie do 

klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna stanowi załącznik odpowiednio do 
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druku zamówienia na dokumenty, o którym mowa w §3 ust. 1 i zamówienia 

kwerendy, o którym mowa w §4 ust. 3. 

3. W kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu udostępniania zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego,  Tymczasowy Regulamin Usług Informacyjnych Ośrodka 

Informacji Naukowej oraz Zasady reprodukowania materiałów ze zbiorów CBW. 

4. Traci ważność Regulamin Krajowego Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO  

w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 

2010 roku. 


