zASADy

1.

U

DOSTEPN tAN tA I N FORMACJ I SEKTO RA pU

B LTCZN

EGO

DEFINICJE

w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Kr6l6w
iRzeczypospolitej,00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4, wpisany clo Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 1.9192, NIP: 526-000-

1) Udostqpniajqcy:

Zamek Krolewski

t3-1.2, Regon: 000860582, VAT UE: Pt_5260001312;

2)

lnformacja sektora publicznego: ka2da tre6i lub )ej czqsc, niezaleznie od sposobu utrwalenia,

w

szczeg6lno6ci

w

aud iowizualnej bqdqca

postaci papierowej, elektronicznej, dlwiqkowej, wizualnej

lub

w posiadaniu Udostqpniajqcego;

3) U2ytkownik osoba fizyczna, osoba

prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajqca

n<nhnrrrn(ri
___, nrrawnej;

4)

Ponowne wykorzystywanie: wykorzystywanre przez u2ytkownik6w informacji sektora
publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni2 pierwotny publiczny cel,
dla l<torego informacja zostata wytworzona, na zasadach iw trybie okre3lonych w ustawie
z dnia 25 lutego 20tG r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - u.p.w.
(Dz.U.201'6, poz.352). Ponownego wykorzystywania nie stanowi udostqpnianie lub
przekazanie informacji sektora publicznego innym podmiotom wykonujqcym zadania publiczne
wytqcznie w celu realizacjitakich zadari.

2.

PONOWN EM U WYKORZYSTYWANIU PODI-EGA INFORMACJA SEKTORA PUBLICZN EGO:

1) udostqpniona na stronie Biulel-ynu Informacji
https ://za mek-krolewski.

p

Publicznej (BlP) Udostqpniajqcego

l/bi p,

2) udostqpniona na stronie internetowi:j Udostqpniajqcego https://zamek-krolewski.pl/,
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
3.

OGRANICZENIA PRAWA DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

1) Przepis6w u,p.w. nie stosuje siq do informacji sektora publicznego, ktorych udostqpnianie lub
przekazanie zostato uzale2nione od wykazania przez uzytkownikow interesu prawnego tuo
faktycznego na podstawie odrqbnycfr przepisow.

2) Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:
a. w zakresie ina zasadach okre6lonych w przepisach o ochronie informacji

niejawnych oraz

o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

b. ze wzglqdu na prywatno5i osoby fizycznej lub tajemnicg przedsiqbiorcy,
c. w zakresie informacji bqdqcych informacjami sektora publrcznego, do kt6rych dostqp jest
ograniczony na podstawie innych ustaw,

d.

w zakresie informacji sektora publicznego, kt6rych wytwarzanie przez Udostqpniajqcego

nie

nalezy do zakresu jego zadai publicznych okre6lonych prawem,

e. w zakresie informacji sektora publicznego powiqzanych z depozytami

znajdujqcymi siq
w posiadaniu Udostqpniajqcego, o ile ich wiaiciciele umownie wytqczyli mo2liwo6c ich
udostqpniania lub przekazywania w catoici lub w okreSlonym zakresie,

f. w zakresie informacji

sektora publicznego, do kt6rych prawa autorskie i prawa pokrewne
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 4 lutego !994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (j,t, Dz, u. 201-6, poz. 666 ze zm,) przysiugujq podmiotom innym ni|
UdostqpniajEcemu,

g.w
w

zakresie informacji sektora publicznego, bqdqcych w posiadaniu UdostqpniajEcego,
przypadku gdy pierwotnym wta(cicielem autorskich praw majqtkowych lub praw

pokrewnych byty podmioty inne ni2lJdostqpniajqcy, a czas trwania tych praw nie wygasi,

h, w zakresie informacji stuzqcych

zapewnieniu bezpieczeristwa muzealiom ze wzgtqou na
ochronq przed zagrozeniem pozarowym, kradzieiq i innego rctdzaju niebezpieczedstwem,
kt6re grozi zniszczeniem lub utratq zbiordw.

3) UdostqpniajEcy

ma prawo odmowy przekazania informacji sektora publicznego do ponownego

wykorzystywania w przypadku gdy
n ie p

4.

jej przygotowanie

spowoduje konieczno6i podjqcia

ro po rcj o n a I nyc h d ziaia lr p rzekr aczalqcyc h p roste czyn n odci.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSryWANIA INFORMACJI SEKTORA

PUBLICZNEGO

UDOSTEPNIANYCH W BIP ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ UDOSTEPNIAJACEGO

Je6li dla danej informacji (udostqpnionej

w

BIP lub na stronie internetowej Udostqpniajqcego) nie

zostaiy okreSlone inne, odrqbne warunki ponownego wykorzystywania, uzytkownicy wykorzystujqcy te
informacje w celu ich ponownego wykorzystywania sq zobowiqzani do:

1) poinformowania o 2rodle, czasie wytworzenia (o ile taka informacja zostaia udostqpniona)
i pozyskania informacji publicznej,

2)

informowania o przetworzeniu inforrnacji ponownie wykorzystywanej,

3)

informowania

o

zakresie odpowiedzialnoSci UdostenniaiacFpo 7A rdostqpniane lub

przekazywane informacje.

5,

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA
U

PUBLICZNEGO

DOSTEPNIANYCH NA WNIOSEK

1)

Warunki udostqpniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
okreila siq odrqbnie dla kazdego wniosku i przekazuje Wnioskodawcy.

2) Udostqpniajqcy moze w
wykorzystywa

n

szczeg6lno6ci okre5lai warunki ograniczajqce ponowne

ie informacj i sektora pu b icznego:
I

a. w dziatalno(ci komercyjnej lub na okreSlonych polach eksploatacji, je2eli dotyczq zbior6w
o charakterze martyrologicznym, zawierajqcych godto, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej,
a takze herby, reprodukcje orderdw, odznaczef lub odznak honorowvch, odznak lub odznak
wojskowych lub innych odznaczed,

b. do dziaialno5ci niekomercyjnej, jezeli sq powiqzane z obiektami objqtymi
trzecich

c.

lu

roszczeniami osob

b niebqdqcymi wlasnoSciq Udostqpn taJEcego,

w odniesieniu do informacji sektora publicznego majqcych cechy utworu lub przedmiotu praw
pokrewnych, do ktorych przysiugujq mu autorskie prawa majqtkowe lub prawa pokrewne.

6,

ZASADYODPOWIEDZIALNOSCI

1) Udostqpniajqcy

nie ponosi odpowiedzialno(ci za ponowne wykorzystanie udostqpnionej lub

przekazanej informacji w spos6b naruszaiqcy obowiqzuiqcy porzEoeK prawny.

2)

Udostqpniajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za wykorzystywanie informacji bqdqcej utworem
lub bazq danych przez podmiot ponownie wykorzystu.iqcy inforrnacjq publicznq w zakresie
przekraczajqcym posiadane przez UdostqpniajEcego uprawnienia do wykorzystania utworu lub
bazy danych,

7.

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE

Wniosek

o

ponowne wykorzystywanie, sktada siq

w

przypadkach,

gdy informacja

sektora

pu blicznego:

1) nie zostaia udostqpniona w Biuletynie Informacji
Ud

ostqpn

ia

Publicznej

lub na stronie internetowej

jEcego,

1\
-^-+^r^ ,,.J^^.
/-) zosrala
uoostqpniona

w spos6b inny niz okreSlony w pkt 1) inie zostaty okreSlone warunki
ponownego wykorzystywania lub optaty za ponowne wykorzystywanie albo nie
poinformowano o braku takich warunk6w lub opiat,
bqdzie wykorzystywana na warunkach innych niz zostaty dla tej informacji okre6lone,

4)

8.

zostata udostqpniona lub przekazana na podstawie innych ustaw okre(lajqcych zasady
dostqpu do informacji bqdqcych informacjami sektora publicznego,

itryb

INFORMACJE WYMAGANE WE WNIOSKU

1)
a

:

fia7\ua_ I___-"rPfltaJacego,
leJncior

b. informacjq o wnioskodawcy, w tym imiq inazwisko albo nazwq oraz adres umo2liwiajqcy
dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pelnomocnika tego wnioskodawcy
w spos6b lub w formie wskazanych we wniosku;

c.

wskazanie informacji sektora publicznego, kt6ra bqdzie ponownie wykorzystywana, a jezeli
jest ju2 udostqpniona lub przekazana, warunki, na jakich ma byc ponownie wykorzystywana,
oraz irodlo udostqpnienia lub przekazania;

d. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym
okre6lenie rodzaju dziatalno6ci, w ktdrej informacje sektora publicznego bqdq ponownie
wykorzystywane, w szczeg6lno6ci wskazanie ddbr, produktdw lub usiug;

e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, 0

w

przypadku postaci

elektronicznej, takze wskazanie formartu danych;

f.
2)

wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego,
udostqpniona lub przekazana w inny s;posdb,

o ile nie zostaia ona

W przypadku niespetnienia warunk6w formalnych wniosku (niewypetnienie wymaganych pdl)
IuoosrqpnlajEcy
l,.J^-+^^^i-i^wzywa wnioskodawcq do uzupelnienia brak6w formalnych wniosku wraz
z pouczeniem, ze ich nieusunigcie w terminie 7 dni od dnia otrzyrnania wezwania spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9.

OPI-ATY

1)

w wyniku udostqpnienia informacji sektora publicznego na wniosek, Udostqpniajqcy
poniesie dodatkowe koszty zwiqzane ze wskazanym we wniosku sposobem udostqpnienia lub
konieczno(ciq przeksztalcenia informacji w formq wskazanq we wniosku, Udostqpniajqcy mo2e

Jezeli

pobrai od wnioskodawcy optatq w wysokodci odpowiadajqcejtym kosztom.

2)

W przypadku udostqpnienia lub przekazania informacji sektora publicznego do ponownego
wykorzystywania w celach innych ni2 niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub

edukacyjnym Udostqpniajqcy moze nalozyi dodatkowe opiaty, uwzglqdniajqce koszty
gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw,

3)

Ustalajqc wysoko(i oplaty uwzglqdnia siq koszty przygotowania lub przekazania informacjr
sektora publicznego w okre6lony sposdb iw okre(lonej formie oraz inne czynniki, ktdre bqdq
brane pod uwagq przy rozpatrywaniu wniosk6w o ponowne wykorzystywanie, kt6re mogq
miec wptyw w szczeg6lnoici na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Do powyzszych czynnikdw zaliczane bqdq m.in, nastqpujqce koszty:

a.

koszt no6nika danych,

b,
c.
d,
4)

koszt wysytki,
szacowany koszt pracy pracownik6w,
koszt przeksztalcenia informacji w formq wskazanq we wniosku.

Opiaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora nie mogq byi wy2sze niz maksymalne
stawki okre6lone w rozporzqdzeniu Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 5lipca
20!6 r. w sprawie maksymalnych stawek opiat za ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego nakiadanych przezmuzea padstwowe imuzea samorzqdowe (Dz. U.2016
ooz, 1011).

10. SPOSoB

SKT.ADANIA WNIOSKU

Wniosek o ponowne wykorzystywanie sktada siq:

w

postaci papierowej na adres: Zamek Krolewski

w

Warszawie

-

Muzeum. Rezydencja K16low

i Rzeczypospolitej, 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4

bqdl w formie elektronicznej na

10.

ad

res: kancela ria @zamel<-krolewski. pl

ROZPATRZENIE WNIOSKU

1) Rozpatrzenie

wniosku o udostqpnienie informacji sektora nastqpuje niezwlocznie, nie p62niej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2)

lezeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie moze zostai rozpatrzony w terminie L4 dni,
Udostqpniajqcy zawiadamia wtym terminie wnioskodawcq o przyczynach op62nienra oraz
oterminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie diuzszym jednak niz 2 miesiqce od dnia zlo2enta
tego wniosku,

3)
a)

UdostqpniajECy po rozpatrzeniu wniosku:

przekazuje informacje sektora publicznego bqdqce przedmiotem wniosku bez okre6lenia
nk6w ponownego wykorzystywania,

wa ru

b) informuje

o braku warunk6w ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji
sektora publicznego przez Uzytkownika,

A

+

r-)

sktada ofertq zawierajqcq warunki ponownego wykorzystania lub informacjq o wysoko$ci optat
za ponowne wykorzystanie,

odmawia, w drodze decyzji, wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego.

11. TRYB ODWOT-AWCZY

1) Udostqpnlajqcy

odmawia wyrazenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora

publicznego wyiqcznie w przypadkaclr okreSlonych w Ustawie.

2)

Od decyzji o odmowie wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokoSci oplat
za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym u.w.p., stosuje siq przepisy
ustawy zdnia1,4 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego.

3)

Do skarg rozpatrywanych w postqpowaniach o ponowne wykorzys;tywanie stosuje siq przeprsy

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo o postqpowaniu przed sqdami adminrstracyjnymi,

ztym

2e:

a,

przekazanie akt iodpowiedzi na skargq nastqpuje wterminie

b.

skargq rozpatruje siq w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedziq na skargq.

1,5

dni od dnia otrzymania skargi,

12. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

1) Dane osobowe wnioskodawcy, wymagane

obligatoryjnie przy wypeinieniu wniosku, mogq byi

przetwarzane przez Udostqpniajqcego wytqcznie w celu realizacji ziozonego wniosku,
w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczoSci finansowej. Przetwarzanie tych
danych nie wymaga oddzielnej zgody wnioskodawcy na podstawiel art.23 ust. l- ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t, Dz. U, 20L6, poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Udostqpniajqcy

2)

W zaiqczeniu - wz6r wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

WNIOSEK

o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

II,

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Adresumoiliwiajqcydostarczenieodpowiedzi downioskodawcyalbopelnomocnika
elektronicznQ nale2y podae adres poczty elektronicznej):

III.

ZAKRES PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Na

wnioskodawcywspos6blubwformiewskazanychwewniosku (wprzypadkudorgczenraorogq

INFORMACJI SEKTORA PUBTICZNEGO

lll,A' (dotyczy inJormocii sektoro publicznego, kt6ro nie zostdlo dotqd udostgpniona lub przekozono wnioskujqcemu):
sektora publiczneto, a je2eli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposob lub w formie wskazanych we wniosku wymata poniesienia dodatkowych kosztow przez
Udostqpniajqcego - tak2e wysokoSi oplat za ponowne wykorzvstywanie

lll.B \dotyczy informocii sektora publicznego, kt6ra zostolo jui udostqpniona lub przekozono wnioskulqcemul:

IV.

INFORMACJA SEKTORA PUBTICZNEGO, KToREJ DOTYCZY WNIOSEK
mo dotyczyC obiekt6w ze zbior6w, nale2y w sposdb

Forma 216dlowa informacji sektora publicznego:

V.

!

CEt PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

komercylny

I

!

wskozoC, o kt6re obiekty chodzi (np. poprzez podonie ich numerow inwentorzowych):

tekstowa

!

traficzna/wizerunek

!

dzwiqkowa

!

audiowizualna

INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

niekomercyjny

OkreSlenie rodzaju dzialalnoici, w ktdrej informacje
sektora publicznego bqdq ponownie wykorzystywane,
w szczeg6lnoici wskazanie dobr, produkt6w lub uslug:
NIA DIANYCH INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Vl.A, Forma przygotowania

!
!
!

elektroniczna - na nojniku cyfrowym (pfyta CDIDVD)

elektroniczna - w systemie teleinformatycznym

kserokopia (lub wydruk) w kotorze

kserokopia (lub wydruk) czarno-bialy

f-l

odbitka fotograficzna (na papierze fototraficznym)

lnnu (podaijaka):

Vl,B. Format danych dla informacji przekazywanej/udostqpnianej w postaci elektroniczneji
Vl C SposOb przekazania/udostqpnienia

!

przeslanie

pocztQ

fl

{o ile informacja nie zostata udostqpniona lub przekazana w inny spos6b):

odbi6r

osobisty

I

za podrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem wskazanego adresu e-mail

O6wiadczam, 2e zapoznatem sie z Zasadami Udostqpniania Informacji Sektora Publicznego, kt6rych dotyczy wniosek, udostQpnionymi na stronie internetowej
Zamku Kr6lewskiego w Warszawie - Muzeum pod adresem www.zamek-krolewski.pl, akceptujQ je izobowiqzujq siq do ich przestrzegania.

Miejscowose i data sporzQdzenia wniosku

miejscowo!t

Podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

