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ZARZĄDZENIE Nr ]94li6120] 7
Dyrękora Pedagogicmej Biblioteki Woje*,ódzkiej in. Mariana Rejewskiego rv Bydgoszczy
z dnia 1 paździemika 20]7 roku

w sprawje lvarunkóW ponowne8o wykorzysty\łania informacii sektora publicmego

Na podstawie al1.3 pk 1 i ań, 1l ustawy z dnia 25 lurego 2ot6f. o ponownym wykorzystaniu
infomacji Sekora pubticznego(Dz,U. z 20]6 poz.352j,t. ) oraz ań.62 ust_] ustawy Z dnia 14 grudnia 20]6L
Pralr,o oświatowe (DZ.U, ż 2011r.poz,59 zpóż. zfi.) zarządzam, co następuje:

1.

§]

Udostepnianie i przekaz}.wanie informacji sektora publiczn€go, bedących w po§iadaniu Pedagogicmei
Biblioteki Wojewódzkiei irn, Mariana Rejewskiego \\ Bydgoszc4. w celu ponołnego Nykożystania

odbywa

się na

zasadach okeślonych W niniejszym zarzadzeniu oraz ustawie

25 lutego 2016r. o ponowllym .\łykorzystaniu informacji §ektora pub]icznego.

z

alnia

2, w

pedagosicżnej Bibliotece wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy, z{anej dalej
,,Biblioteką", informacje sekora publicznego do ponownego $.lkoTży§tania, udostępniane §ą:
]) na stronie Biule§,nx Informacji Publicaej,
2) na stronie internetowej Bibljoleki: ww.\ł,,pb.\ł,bydgoszcz.p1,
3) $,inny sposób niż w Biulełnie Infornacji Publicznej Bibiioteki, \ł tym W szczególności]

a)
b)

].

przez W}wieszenie lub w}łożenie naterenie Biblioieki.
na wniosek o ponowne rł}*orzystanie infornracji sekiora publiczrego,
§2

Przez informacje §ektora pub]icaego na]eży rozlmjeć każdą rr€ść lub jej część,niezaleznie od Sposobu

utrwa]enia,

w

sżczególnoścjW postaci papierowej, €lekironicznej.

a ldiowi7Ual lej. beda.ei \ł po.idddriU Biol;oleki

2-

dzlr,iękowej, wizualnej

1ub

hzez pono§ne wykorzysrywanie naleźy Tożllmieć wykorzystywalie przez osoby fiżycżne,osobv
prawne i jednostki organizac}łne nieposjadajace osobowości pra$nej. infbnnacji sektora publicznego,
w ce]ach kom€rcyjnych lub niekomercyjnych imych niż pjenł,otny publicmy cel, dla którego
jnformacja została !t_\.tworzona,

3.

Prawo do pono§nego w}korzystlrł,anja informacji Sekora pub]icznego przyshgu.je ż żastrzeźeniem
ograniczeń przewidzianych w usiawie z dnia 25 lutego 2016r, o pono\łn}łn wykoźysraniu informacji
sekrora publicznego:

l)

2)

bezpłatnie w s}luacjach wyn enionych

W

ań.ió

usta\ł_v.

odpłatnie _ w sytuacji lłymienionej w aft, 17 .\łN. ustawy, na zasadach okreś]on),ch !v niniejszjm

zarzldzeniu.

§3

l, Podmiot ponownie $ykorzystujący informację §ekton publicmego udostępnioną przez Bibliotekę
zobowiązany

1) żódle

j es1

do jnformo,\łania odbiorców o]

pozyskania danych poprzez uirieszczanie infomacji o treści .,Źródło: Pealagogicaa
Biblioteka Wojetvódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy'':
2) dacie w}tworzenia infornacji sekoTa publicz}ego prz€ż Bibliorekę;
3) dacie pozyskania informacii sektola publicmego od Bib]ioreki
Pozy§kana tleśćinformacji nie nroże być modyt]kowana, Jeźeli treśćpożyskarcj informacji ]ub jej
ftagment ma stanowić częśćcałości,należy ją Zmi€ścić w fonnie c},tatu \ł.raż z pr4pisem
infonnującym o
pochodżenia lub odpowiedljego dla lbrmy wykorłstania oznacżenia
podobnego.

3

'ódle

Podmioi ponownie wykożystujący informację sektora publjcznego" kóT} dokonał jej przetłorżenia
Zobowiążanyjest do umieszczenia w prżetworzonej infoirnacji komentarza załierającego informację o
wykoźysianiu informacji sekora pub licznego pożyskanej Z Urzędu i zak esje tego przetworżenia,

4.
5,

Biblioteka nie ponosi odpo,liedżialności za dalsze udostępnienie infomacji przez podmioł pono\ulie
ie w},korrystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów reguĘących ich ochTonę oraz za
infon,nacie prżclworzone ]ub pozyskane z inn),ch Z,ódeł niź Bjblioleka.
PrZy przekaz}wa u infonnacji sektora publicznego na wniosek Bibliot€ka może każdomżowo okeślić
jnne niż
Ę,mienione w usr.]_ us1,2 i us1, 3 warunki pono§nego \łykorłstania, z ulvzględnienien]
regu]acji zawartych w ustawje,

].

§,1

Udo§t9pnicnie informacji sektora publicmego w celu ponownego \ł}korz)-Stania następuje na \łTiosek.

jeżeli:

1)

2)

3)

4)

2.

informacja nie Została udosrępniona w Biule§nie Informacij Pub]icznej Biblioteki,
Zostala udostępniona \1, iin} sposób i nie Zosia,! okeślone tvarunti ponomego wykoTżyśtania ]ub
opła§l ża ponoune wykorzystanie ]ub nie poinfomlowano o braku takich warunłóv lub opłat,

wnioskodawca zmierza §ykorzys§$,ać informacje na lłaruŃach imych niż zo§tały d]a tej
infbrmacjiokr€ślone.
została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustalr okeślających za9ady i tTyb
doslępu do infom]acji będąc)ch informacjami sektola pub]icznego.

wniosek o ponowne §ykor4stanie infomacji selśom publicznego winien Spehiać \r.arunki okreś]one
W uslawie o ponown}łn WykorzystanilL infomtacji sektora publicmego i Zawierać w Szczegóhości:

})

nazwę podt otu zobowiąZanego Pedagogiczna Biblioteka wojewódzka im, Mariana
Reje,\łskiego w Bydgosżcz),.

2) pelną informację o wnioskodawcy.
3) \§każanie wnioskowanej do udostępnienja infoi.nacii sektoTa p blicmego.
1) $.\Łan e celd pono$.lego Ę)ko"ry\lćn a.
5) okreś]enje forń}. w jakiej infomac.ja na b}ć udoslępniona, $ tym formalu

3,

4,

1,

2,
3,
1,

6)

danychjeśli,na b}ć

udostępniona w postaci elektronicznej.

okeś]enie sposobu przekaz ania,
Moż]iwośćzłoźeniaWniosku o pono\łnc Wykorz}s§,wanie informacji sekora publicznego:
1) pocztą na adres: Pedagogicaa Biblioteka Wojewódz-ka im. Marjana Rejewskiego, u],

2)
3)

Maiii

skłodowskieicuri€ 4,85-094 Bydgoszcż,

zlożenie wniosku osobiście w seketaliacje Bibliolekj.
e-mailem na adres l admjnjslTacia@pbw.bydgosżcz,p] ,
W pr4,padku niespelnienia warunków fofinalnych r^niosku wzylva się \rnjoskoda§cę do usuniecia
braków formalnych M.raz z pouczeniem, że jch njeusunięcie § terminie 7 dni od dnia otrłmania
weż\łania Spowoduje pozosta\łienie wnio§ku bez rozpoznania.
§5

Zasady pono§nego wykożystania informacji sektora publicznego udo§tępnjonei na łnio§ek
o pono\lne Wykorz}sranie informacji sekora publicaego ońz ewentua]ne oplaĘ Za ich udostępnianie
okeślone indylvidua]nie.
Naliczenie oplat. o kórych mowa w ust,l może mieć miejsce jeżeli prz)golowanie informacji w sposólr
oraz fomie okeś]onej we wniosku w}maga poniesienia dodatko\rych kosztów,
Prą usta]eniu opłary za nietypowe wnioski o ponowl}e łykoźystanie infoinacji sęktora publicaego
u\łzględnione mogą być iakże inne czylmjki, które mogą nieć \łpływ,W szczegó]ności na koszt lub
c7d\ pl.^ Po,o!łćr ia p-leka.,arL intorTacji,
Łącala w],sokość opłary rlje może przekoc4ć sumy kosżlóW poniesionych bezpośrednio w ce]u
przygotollania i prżekazania informacji seklora publicznego il celu ponovTego §}korz},s§'1łania
w okeślony sposób i v określonej fornie.
są

"§6

PrZy uStaleniu opłat za nierypowe wnioski będą brane pod uwagę §,szczególności takie czynnikijak:

l)

czas przygotowania jnfornacji SektoTa publjcznego. liczony Wedhtg stawki godzinowej wynagTodżenia

pracownika oddelegowanego do przygoto,\r,ania informacii zgodnie z wnio9kiem;

2)
3)
4\

kosź mateńałów UĄrych w c€lu plzy8otowania inforrnacji sektora publicnego zgodnie z wnio§kiem;
wańośćnośnikatra Llórylrr zostanie zapisana informacja sektoń publicalego;
lńleŹności zwięane z dostarczen;em informacj i sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorrystywanie infonnacji s"no|l putti"-"go ;"rt una]izowany w zakfesie doalatko\łych
kosźów prz€z d}Tekora jednostki, który podejmLlje decyzję o przygoiowaniu hdnvidua]nej ka]kulacjj
dodatkołych ko§źóą terminie jej wykonania i }łydaje polec€nia imym paco\łnikom, kórzy w§półFacować
winnj przy §porządzaniu kalkulacji,
§8

Do d€cyzji o odnowie Ę,Tazenia zgody na ponowne wykorzystanie inJormacji sektoB publicznego w celu
ponotvnego \łfkorrysfalia omz do decyzji o wa.uŃach ponotłflego wykorzystanja informacji sektora
p bliczne8o lub o ,iłysokościoplat stosuje sję prżepisy ustały z dria 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
admjnistmcyjnego (Dz, U . z 201h. poz. 125'7 j.t.) z uwzglęalnieniem postanońeń u§tały.

Zarządzeni€

§9
podlega publikacji na §tronie podmiotowej Bjulet}nu Inforrnacji Publicnej Biblioteki

ZaIadzEnie \,,lchodń w

żrycie z dniem

podpisania.
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