ZARZDZENIE NR 17/2007
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
w sprawie zasad udostpniania zasobu kartograficznego, baz danych geograficznych
oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.
(DN – 011/488/07)
Na podstawie art. 101 ust. 1, Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 880 ze zmian.) zarzdza si co nastpuje:
§1
1. Wprowadza si zasady udostpniania danych pojmowanych jako:
1. informacje bazodanowe, pod pojciem których naley rozumie wszelkie materiały
majce charakter informatycznych baz danych oraz informacje tabelaryczne zapisane
w postaci analogowej, a w szczególnoci wszelkie dane z planów ochrony oraz ich
podsumowania i zestawienia, take dane sprawozdawcze, dane i zestawienia
historyczne oraz inne dane majce charakter materiałów bazodanowych;
2. materiały kartograficzne, pod pojciem których naley rozumie bazy geometryczne
wraz z przypisanymi do nich atrybutami oraz wszelkie mapy analogowe;
3. informacje tekstowe, pod pojciem których naley rozumie wszelkie informacje
tekstowe w formie elektronicznej lub analogowej, majce charakter materiałów
informacyjnych.
2. Dane, o których mowa w ust.1, stanowi własno Parku w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23.02.1994 r. z pón.
zm.) jeeli zostały wytworzone lub zakupione z prawem własnoci przez Park.
§2
1. Udostpnianie danych, o których mowa w § 1 dokonywane jest w nastpujcych formach:
1. nieodpłatnie, wyłcznie do celów naukowych i dydaktycznych na podstawie umowy,
której wzór stanowi załcznik Nr 1 do zarzdzenia,
2. odpłatnie do celów innych ni wymienione w pkt. 1 na podstawie umowy, której wzór
stanowi załcznik Nr 2 do zarzdzenia.
§3
1. Za przygotowanie danych, o których mowa w § 1 pobierane s opłaty według kalkulacji
własnej KPN.
2. Wydruki danych, o których mowa w § 1 wykonywane s według cennika wydruków
stanowicego załcznik Nr 3 do zarzdzenia.
§4
Traci moc Zarzdzenie nr 27/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
§5
Niniejsze Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Wzór umowy udostpnienia danych w celach naukowych i dydaktycznych
Załcznik Nr 1
do zarzdzenia Nr 17/2007
dyrektora KPN z dnia 10.04.2007 r.

UMOWA nr ..................
Zawarta w dniu ...............................w Jeleniej Górze pomidzy:
1. Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzib w Jeleniej Górze przy ul. Chałubiskiego
23 reprezentowanym przez: .. ...............................................................................................
zwanym dalej KPN
a ...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej.......................................................
§1
KPN owiadcza, e jest włacicielem ..........................................................................................
§2
KPN upowania .................................................do nieodpłatnego korzystania z .......................
..................., o których mowa w § 1 w celach naukowych/dydaktycznych to jest wyłcznie do
......................... przez ...................................... w okresie ................................od ich
przekazania przez KPN.
§3
1. KPN przekae .............................................w formie ..............................................................
w cigu .....................dni od zawarcia niniejszej umowy.
2. ............................................. zobowizuje si zwróci KPN koszty przygotowania do
udostpnienia oraz wydruku materiałów, o których mowa w § 1 w wysokoci wynikajcej z
cennika wydruków oraz kalkulacji własnej KPN. Zwrot nastpi na podstawie faktury w cigu
...... dni od jej dorczenia.
§4
............................................nie moe korzysta z ............................w innym celu ni
okrelony w § 2 ani udostpnia ich innym osobom poza wskazan w § 2 pod rygorem
zapłaty kary umownej w wysokoci ............. zł za kadorazowe naruszenie tego zakazu.
§5
...............................zobowizuje si przekaza nieodpłatnie do KPN:
1) jeden egzemplarz pracy naukowej (opracowania naukowego) powstałej z wykorzystaniem
danych, o których mowa w § 1, w terminie ............................. od jej obrony (publikacji
opracowania) w formie.................................... *
2) nowe warstwy informacyjne w formie cyfrowej powstałe w wyniku analiz i przekształce
opartych na danych, o których mowa w § 1.*
(* - niepotrzebne skreli)

§6
KPN moe korzysta z wyników otrzymanej pracy (opracowania) oraz danych tylko w celach
statutowych.

§7
Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§9
Ewentualne spory wynikłe w zwizku z realizacj niniejszej umowy bd rozstrzygane przez
sd właciwy dla KPN.
§ 10
Umow sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze
stron.

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

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

Wzór umowy udostpnienia danych w celach innych ni naukowe i dydaktyczne
Załcznik Nr 2
do zarzdzenia Nr 17/2007
dyrektora KPN z dnia 10.04.2007 r.

UMOWA nr ..................
Zawarta w dniu ...............................w Jeleniej Górze pomidzy:
Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzib w Jeleniej Górze przy ul. Chałubiskiego 23
reprezentowanym przez: .. ...............................................................................................
zwanym dalej KPN
a ...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej.......................................................
§1
KPN owiadcza, e jest włacicielem ..........................................................................................
§2
KPN upowania ..........................................do korzystania z ......................................., o
których mowa w § 1 w celu ............................................ to jest wyłcznie do .........................
przez ...................................... w okresie ................................od ich przekazania przez KPN.
§3
KPN przekae .............................................w formie ..................................................................
w cigu .....................dni od zawarcia niniejszej umowy.
§4
............................. zobowizuje si do uiszczenia opłaty za korzystanie z danych, o których
mowa w § 2 w wysokoci ................................ zł płatnej na podstawie faktury w terminie
................................
§5
............................................nie moe korzysta z ............................w innym celu ni
okrelony w § 2 ani udostpnia ich innym osobom poza wskazan w § 2 pod rygorem
zapłaty kry umownej w wysokoci ..................... zł za kadorazowe naruszenie tego zakazu.
§6
...............................zobowizuje si przekaza nieodpłatnie do KPN:
1) jeden egzemplarz pracy naukowej (opracowania naukowego) powstałej z wykorzystaniem
danych, o których mowa w § 1, w terminie ............................. od jej obrony (publikacji
opracowania) w formie.................................... *
2) nowe warstwy informacyjne w formie cyfrowej powstałe w wyniku analiz i przekształce
opartych na danych, o których mowa w § 1.*
(* - niepotrzebne skreli)

§7
KPN moe korzysta z wyników otrzymanej pracy (opracowania) oraz danych tylko w celach
statutowych.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe w zwizku z realizacj niniejszej umowy bd rozstrzygane przez
sd właciwy dla KPN.
§ 11
Umow sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze
stron.

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

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

Załcznik Nr 3
do zarzdzenia Nr 17/2007
dyrektora KPN z dnia 10.04.2007 r.

Cennik wydruków
w Pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowym
Cena za 1 stron wydruku
Lp

Format

Wydruk kolorowy
(ortofotomapa, zdjcia,
plakaty, mapy gospodarcze w
skali 1:5000, inne) –
pokrycie tuszu > 80%

Wydruk kolorowy (mapy
gospodarcze w skali 1:10000,
mapy przegldowe i inne
wydruki zawierajce rysunek
wektorowy) – pokrycie tuszem
< 80%

Wydruk
czarnobiały, skala
szaroci

1.

A0

60

30

15

2.

A1

30

15

8

3.

A2

15

8

3

4.

A3

8

3

1

5.

A4

3

1

0,5

1. Wyej podane ceny zawieraj koszty wydruku.
2. W przypadku potrzeby wygenerowania nowych informacji bd czasochłonnego
przygotowania danych do cen podanych w cenniku doliczane bd koszty
dodatkowych prac wg kalkulacji własnej.
3. Uczniom i studentom wykonujcym prace dyplomowe przysługuje 50% znika za
przygotowanie i wydrukowanie materiałów.

