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Zasady udostępniania danych Kartoteki Gniazd i Lęgów 

Kartoteka Gniazd i Lęgów (KGL) gromadzi dane o biologii rozrodu ptaków Polski, zarówno w postaci kart 
gniazdowych nadsyłanych przez Honorowych Współpracowników, jak i w postaci komputerowych banków danych. 
Zbiory KGL są, po spełnieniu wymienionych poniżej warunków, ogólnie dostępne. Zachęcamy do ich jak najszerszego 
wykorzystania. 

Dziękujemy za zainteresowanie danymi zgromadzonymi w KGL. Prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego 
formularza, w którym należy wyszczególnić zakres danych, z których pragnie się skorzystać i określić cel, do których 
informacje te mają one zostać wykorzystane. 

WARUNKI. Dane zgromadzone w KGL mogą być udostępnione tylko po wypełnieniu i podpisaniu 
dołączonego formularza i spełnieniu następujących warunków: 

1. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez pisemnej zgody KGL. 
2. Dane nie zostaną przekazane do innych komputerowych banków danych bez pisemnej zgody KGL. 
3. Dane zostaną wykorzystane do celów i w zakresie wskazanych na formularzu zgłoszenia. Na jakiekolwiek 

inne ich wykorzystanie lub wykonanie dodatkowych analiz konieczne jest uzyskanie osobnej pisemnej zgody 
KGL. 

4. Zgoda na wykorzystanie materiałów jest ważna przez 12 miesięcy od dnia wydania. Ważność zezwolenia może 
zostać przez KGL przedłużona na kolejny rok. 

5. Na życzenie KGL będą przedstawiane krótkie pisemne sprawozdania z postępów w pracy. 
6. Dane z kart gniazdowych zostaną wprowadzone do komputerowej bazy danych w uzgodnionym z KGL 

formacie. 
7. Wszystkie udostępnione przez KGL dane, włączając w to dane w postaci elektronicznej (na trwałym nośniku - 

dyskietka, płyta CD), zostaną zwrócone do KGL pod koniec badań lub po upływie 12 miesięcy od ich 
udostępnienia. 

8. KGL będzie na bieżąco powiadamiana o wszelkich publikacjach wykorzystujących dane zgromadzone w 
Kartotece. 

9. KGL zostanie wyraźnie wykazana jako źródło informacji w publikacjach wykorzystujących dane z kart 
gniazdowych. Tamże zostaną też zamieszczone zbiorowe podziękowania dla Współpracowników KGL, oraz - 
o ile wkład któregoś z nich w zbieranie informacji był szczególnie znaczący - podziękowania imienne. 

10. KGL otrzymuje nieodpłatnie dwie kopie każdej publikacji opartej na materiałach Kartoteki. W przypadku 
sprawozdań poufnych należy wcześniej ustalić warunki ich udostępnienia KGL. 

11. Jeśli praca ukazuje się w języku innym niż polski, dodatkowo do kopii oryginalnych publikacji, KGL 
otrzymuje tekst obszernego polskojęzycznego streszczenia (w postaci wydruku i formie elektronicznej) do 
wykorzystania w materiałach informacyjnych KGL .

OGRANICZENIA. Zgoda na udostępnienie danych może nie zostać udzielona w następujących przypadkach: 

1. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia 
intensywnych badań na tym samym terenie i/lub gatunku. 

2. Dane zostały wcześniej udostępnione innej osobie do wykonania podobnych analiz; dane takie nie są 
udostępniane po raz wtóry bez uzyskania uprzedniej zgody poprzedniego badacza (w sytuacjach takich 
doradza się nawiązanie współpracy). 

3. Dane zostały przekazane KGL z zastrzeżeniami co do sposobu wykorzystania i ofiarodawca nie życzy sobie 
ich udostępniania na zewnątrz, lub gdy danych nie można udostępniać ze względów ochroniarskich. 

4. Znaczna część danych została zgromadzona przez jednego badacza lub grupę, którzy sami zamierzają te 
materiały opracować. 

5. Osoba, która zwraca się o udostępnienie danych, nie zgadza się na przedstawione powyżej warunki, nie zgadza 
się uiścić stosownych opłat, lub już uprzednio nie przestrzegała zasad KGL.
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Kartoteka Gniazd i Lęgów – formularz zapotrzebowania danych 1)

Imię i nazwisko :
Tytuł projektu: 
Tel. 
Fax. 
E-adres: 
Adres pocztowy: 
Źródło finansowania :
Cel pracy (naukowy, ochroniarski, zarobkowy): 
Projekt wykonywany w ramach pracy, hobbystycznie: 

Prosimy o podanie szczegółów proponowanego projektu - rejonów kraju, gatunków ptaków, problemów badawczych 
oraz zarysu wszelkich planowanych publikacji: 

(w razie potrzeby dołączyć dodatkowe strony) 

Prosimy o podanie zakresu zamawianych materiałów KGL: 

(w razie potrzeby dołączyć dodatkowe strony) 

Prosimy określić wielkość własnego wkładu w zebranie wyżej wymienionych materiałów: 

Prosimy określić zakres własnego doświadczenia z kontrolami gniazd wyżej wymienionych gatunków: 

Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w załączniku i zgadzam się ich przestrzegać 

Data                                                                   Podpis 

_______________________________________________________________________________________
1) udostępnianie danych uzależnione jest od uiszczenia co najmniej nominalnej opłaty, prosimy o kontakt


