
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

Z siedzibą w Bodzentynie  

z dnia 19.02.2018 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 § 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. 

6. 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 § 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 § 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. utrwalania i zwielokrotniania nowych warstw informacyjnych, 

b. rozpowszechniania warstw informacyjnych - publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

udostępnianie, 



 

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 § 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. 

 


