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KD.0110. 44 .2018.PS
Zarządzenie nr „4%. /2018
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z siedzibą w Bodzentynie

z dnia 150212018 r.
w sprawie udostępniania danych z zasobów Świętokrzyskiego Parku Narodowego
oraz udostępniania terenu Parku do badań

Na podstawie art. 8e ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.
142) zarządza się co następuje:

51
Dane przestrzenne ŚPN udostępnia się zgodnie z Regulaminem udostępniania danych przestrzennych i
na podstawie zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie danych przestrzennych (załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia).

@2
Udostępnianie terenu Parku i danych do badań naukowych odbywa się zgodnie z Regulaminem

udostępniania terenu/danych ŚPN do badań i na podstawie zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie
terenu/danych ŚPN do badań (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia).

53
Osoba (lub osoby), która uzyskała zezwolenie na prowadzenie badań naukowych w Świętokrzyskim

Parku Narodowym otrzymuje przepustkę upoważniającą do nieodpłatnego wstępu na teren Parku,
w miejsca lub obszary wskazane w przepustce (załącznik nr 3do niniejszego Zarządzenia).

54
Traci moc zarządzenie nr 31/2012 z dnia 21 marca 2013 r.

55
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10-104 2018 r.
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Zarządzenie
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr ..... zn.../2018
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr „((.. /2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Z siedzibą w Bodzentynie

z dnia...l 9.5..QA....„2018 r.
Regulamin udostępniania danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie

1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie (zwany dalej Świętokrzyskim Parkiem
Narodowym) udostępnia dane przestrzenne, do których ma autorskie prawa majątkowe lub licencję na
ich wykorzystywanie — na podstawie umowy licencyjnej.
2. Dane przestrzenne, o których mowa w @ 1 udostępniane są nieodpłatnie, wyłącznie do celów

naukowych i dydaktycznych.

3. Wnioskować o bezpłatne udostępnienie danych przestrzennych ŚPN mogą:
a. Naukowcy, którzy prowadzą badania na terenie ŚPN,
b. Studenci, którzy realizują pracę licencjacką, magisterską, inżynierską, podyplomową związaną
z tematyką dotyczącą Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

4. ŚPN udostępnia dane przestrzenne na podstawie wniosku o udostępnienie danych przestrzennych,
podpisanego przez Wnioskującego, a w przypadku wymienionym w 's" 3 pkt. także Promotora pracy.
5. Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych ŚPN należy złożyć w formie pisemnej w Dyrekcji
ŚPN lub przesłać go na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26 — 010
Bodzentyn.

ó. ŚPN udostępnia dane przestrzenne w formacie *shp (wektory), *geotiff (rastry) oraz *JPG i *PDF
(w przypadku skanów materiałów analogowych).
7. Osoba, której udostępniono dane przestrzenne ŚPN jest zobowiązana do przekazania
Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu:
a. jednego egzemplarza pracy powstałej z wykorzystaniem danych, o których mowa w 5 1
w wersji papierowej lub elektronicznej,
b. nowych warstw informacyjnych w formie cyfrowej, powstałych w wyniku analiz
i przekształceń opartych na danych, o których mowa w 5 1
w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia pracy.

8. Z chwilą dostarczenia egzemplarza pracy oraz nowych warstw informacyjnych, osoba, której
udostępniono dane udziela nieodpłatnie Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu zgody (licencji) na
wykorzystywanie nowych warstw informacyjnych objętych prawami autorskimi dla realizacji celów
statutowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, udostępniania nowych warstw informacyjnych do
dalszych badań naukowych innym podmiotom pobierającym od ŚPN dane. Udzielana Świętokrzyskiemu
Parkowi Narodowemu zgoda (licencja) na wykorzystywanie nowych warstw informacyjnych obejmuje
prawo do:

a.
b.

utrwalania i zwielokrotniania nowych warstw informacyjnych,
rozpowszechniania warstw informacyjnych - publiczne
udostępnianie,

wystawienie,

wyświetlenie,

9. Osoba, której udostępniono dane przestrzenne ŚPN zobowiązuje się umieścić w swojej pracy
informację o fakcie udostępnienia danych przestrzennych przez Świętokrzyski Park Narodowy jeżeli
dane, o których mowa w 5 1, zostały wykorzystane w tej pracy.

10. Świętokrzyski Park Narodowy zobowiązuje się umieszczać informację o autorze i dacie otrzymania
nowej warstwy informacyjnej w formie metadanych.
11. Osoba, której udostępniono dane przestrzenne ŚPN nie może wykorzystywać otrzymanych

materiałów w celach komercyjnych, ani udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.
12. W przypadku prac innych niż naukowe możliwe jest uzyskanie danych przestrzennych na
odrębnych zasadach indywidualnie negocjowanych z Dyrektorem ŚPN.

ADWOKA
Anna Królikowska

owska

Imię i nazwisko: ..................................................................
Adres: ..................................................................................
Nr telefonu: ........................................................................
E-mail: .................................................................................

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 4
26 - 010 Bodzentyn

Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
W związku z realizacją pracy/projektu/ badań naukowych zwracam się z prośbą o udostępnienie danych
przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakresie niezbędnym do realizacji podjętej pracy.
|. Informacje dotyczące pracy:

Rodzaj pracy (licencjacka, inżynierska, magisterska, podyplomowe, doktorska, inna — opisać jaka):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Czas realizacji pracy: data (rok, miesiąc) rozpoczęcia: ................................ ~ zakończenia: ......................................
Promotor: ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Rodzaj i kierunek studiów: ............................................................................................................................................
Il. Wnioskowany zakres udostępniania danych przestrzennych

Zakres danych i format: ................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „Regulaminem udostępniania danych przestrzennych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego" i w pełni go akceptuję, a w tym udzielam licencji ŚPN na

warunkach określonych w pkt. 8 tego Regulaminu.

Miejscowość, data

Podpis

III. ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że Pan/Pani
..............................................................................................................................................................................................

(temat badań / tytuł pracy)

Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą
w Bodzentynie.

Miejscowość, data

Pieczęć instytucji/ uczelni

Pieczęć/ podpis Promotora

IV. Decyzja o udostępnieniu danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (wypełnia śPN)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam na udostępnienie danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego dla Pani/Pana .................................................................................................................................... do
realizacji wyżej wymienionej pracy.

.....................................................

Dyrektor ŚPN

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr .....4it.../2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Z siedzi b w Bodzentynie

90%, 2018 r.
Regulamin udostępniania terenu/danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do badań
Podstawą uzyskania zezwolenia na udostępnianie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego
i (lub) niepublikowanych materiałów dotyczących Parku do badań jest złożenie „Wniosku o
udostępnienie terenu/danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do badań" w formie
ŚPN
internetowej
stronie
oficjalnej
na
dostępnego
formularza
wypełnionego
(www.swietokrzyskipn.org.pl). Kopia zatwierdzonego przez dyrektora Parku wniosku, którą
otrzymuje osoba ubiegająca się o zezwolenie, staje się pisemnym zezwoleniem na prowadzenie

badań naukowych w ŚPN.
Jeżeli dla realizacji badań naukowych niezbędne jest uzyskanie zgody na odstępstwa od
zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 oraz w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
osoba planująca badania naukowe zobowiązana jest przed złożeniem Wniosku uzyskać taką
zgodę (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody) i załączyć jej kopię do składanego

Wniosku.

Osoba (lub osoby), która uzyskała zezwolenie na prowadzenie badań naukowych w ŚPN
otrzymuje przepustkę upoważniającą do nieodpłatnego wstępu na teren Parku, w miejsca Iub
obszary wskazane na przepustce.
O wydanie zgody na prowadzenie badań w Parku mogą występować instytucje, towarzystwa,
fundacje, organizacje lub inne podmioty, a w szczególnych przypadkach osoby indywidualne z
doświadczeniem naukowym poświadczonym stopniami (tytułami naukowymi) lub dorobkiem
naukowym w postaci recenzowanych publikacji albo rekomendacjami osób i instytucji
działających w obszarze, którego dotyczy projekt badawczy.
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie badań naukowych w Parku powinien być złożony,
co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia badań.
Informacja o uzyskaniu lub nie uzyskaniu zgody jest przesyłana Wnioskodawcy.

Zgoda wydawana jest na wnioskowany okres lecz nie na dłużej niż do końca danego roku
kalendarzowego.

Podmiot, który otrzymał zgodę na prowadzenie badań zobowiązany jest do złożenia
sprawozdania z ich realizacji w terminie do 31 stycznia roku następnego.
Zgoda na prowadzenie badań w kolejnym roku może być wydana wyłącznie osobom, które
przedłożyły ww. sprawozdanie.

10. Dyrektor Parku może wstrzymać wydanie zgody na prowadzenie badań naukowych w ŚPN
osobie/instytucji, która nie złożyła sprawozdania z realizacji innego projektu realizowanego w

ŚPN.
11. W niektórych przypadkach (zasadność prowadzenia badań w Parku, stopień ingerencji w
przyrodę Parku, zaproponowana metodyka badań) wydanie decyzji, może być poprzedzone
dodatkowym opiniowaniem Wniosku (przez Radę Naukową Parku, specjalistów w danym
zakresie 2 Rady Naukowej Parku lub spoza Rady Naukowej).

12. Jeśli do wykonania badań konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju oznakowań lub
zastabilizowań powierzchni w terenie. ich charakter oraz miejsca zastosowania wykonawca
badań uzgadnia z Dyrektorem Parku, a po zakończeniu badań zobowiązany jest w jak
najkrótszym czasie je usunąć (usunięcie to nie dotyczy zastabilizowania powierzchni
monitoringowych).
13. Jeśli wykonanie badań wiąże się ze zgromadzeniem przyrodniczego materiału
dokumentacyjnego (zbiory zielnikowe, entomologiczne, mineralogiczne, itp.), określona
wcześniejszym pisemnym uzgodnieniem z dyrektorem Parku część tego materiału musi być
przekazana przez wykonawcę badań do zbiorów naukowych ŚPN.
14. Jeśli efektem

przeprowadzonych badań jest publikacja lub opracowanie o charakterze

manuskryptu, egzemplarz takiej publikacji lub opracowania wykonawca badań obowiązany jest
przekazać nieodpłatnie do biblioteki ŚPN.

ADWO K T
Anna Królika wska a

dlowska

Imię i nazwisko: ................................'..................................
Adres: ..................................................................................

Nr telefonu: ........................................................................
E-mail: .................................................................................

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z siedzibą w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 4
26 — 010 Bodzentyn

Wniosek o udostępnienie terenu/danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do badań
W związku z realizacją badań naukowych zwracam się z prośbą o udostępnienie terenu/danych

Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakresie niezbędnym do realizacji podjętej pracy badawczej.
|. Informacje dotyczące badań / pracy:

Rodzaj pracy (licencjacka, inżynierska, magisterska, podyplomowa, doktorska, inna — opisać jaka):

...................................................................................................................................................................................................

Rodzaj i kierunek studiów: ..........................................................................................................................................
Promotor: ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Il. Wnioskowany zakres udostępniania ŚPN:

Lokalizacja badań (oddział, obwód ochronny, cały Park): ......................................................................................

Czas realizacji projektu: data (rok, miesiąc) rozpoczęcia: ................................ — zakończenia: ................................
Zakres danych i forma udostępnienia: ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „Regulaminem udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do badań naukowych” iw pełni go akceptuję

Miejscowość. data

Podpis

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że Pan/Pani

(imię, nazwisko)

realizuje badania naukowe, pracę na temat / pod tytułem:

(temat badań / tytuł pracy)

Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w

Bodzentynie.

Miejscowość. data

Pieczęć instytucji/uczelni

Pieczęć/podpis Promotora

Opinia Działu Monitoringu Badań iAnaIiz

....................................................

Pieczątka i podpis

Decyzja o udostępnieniu terenu / danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego (m_rygełnia śPN)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na udostępnienie terenu / danych Świętokrzyskiego Parku
Narodowego dla Pani/Pana .......................................................................................................................................
do realizacji wyżej wymienionych badań naukowych.

Dyrektor ŚPN

ADWO
Anna Królikows

T
dłowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr „li.../2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Z siedzibą w Bodzentynie

z dnia.....AŚZąQś. 2018 r.
Świętokrzyski

Polskie

Park Narodowy

Parki
Narodowe

Bodzentyn. dn. ............. r.

PRZEPUSTKA Nr ......
Dla Pana(i) imię i nazwisko

w

nr dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem

Upoważnia do bezpłatnego wstępu i przebywania na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w miejscu/obszarze ...........................................

z prawem / bez prawa zbioru niezbędnych do badań materiałów: ...........................

Termin ważności:

Nr ewid. projektu:

