
POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA DANYCH 
z dnia 6.04.2022 roku, zawarte pomiędzy: 
Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy 
ul. Wrzosowej 44, NIP: 959-16-45-790, REGON: 291009372, reprezentowanym przez: 

1. Mirosława Gębskiego — Starostę Kieleckiego 
zwanym dalej „Przekazującym" 
a 
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa, zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym — Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000122099, REGON: 000332133, NIP: 5250008040, zwanym dalej „Instytut", 
który reprezentują: 

1. dr Andrzej Głuszyński, Prokurent Z-ca Dyrektora PIG-PIB ds. służby 
geologicznej, 

2. mgr Mirosław Piskorz, prokurent, Z-ca Dyrektora PIG-PIB ds. administracyjno-
ekonomicznych. 

Przekazujący oraz Instytut będą dalej łącznie zwani „Stronami", a każde z osobna także 
„Stroną". 

Zważywszy na fakt, że: 
1) Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, wykonując zadania 

państwa w zakresie zagrożeń geologicznych, jako państwowa służba geologiczna, na 
zamówienie Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizuje zadanie pn. „System Osłony 
Przeciwosuwiskowej -SOPO" (dalej „SOPO'); 

2) Przekazujący posiada w swoich zasobach dane dotyczące ruchów masowych ziemi 
i terenów nimi zagrożonych. 

Strony jednomyślnie postanawiają, co następuje: 

§1-

1. Przekazujący udostępnia do korzystania Instytutowi dane wyspecyfikowane 
w Załączniku nr 1 i wnosi o włączenie ich do zasobów SOPO, na co Instytut wyraża 
zgodę. 

2. Udostępnione dane będą wykorzystywane przez Instytut w celu wykonywania zadań 
opisanych w pkt. 1. preambuły w sposób i na warunkach opisanych w porozumieniu. 

3. Przekazujący na mocy niniejszego porozumienia oświadcza i zapewnia że: 
1) znany jest mu cel zadania pn. SOPO i w tym zakresie nie wnosi zastrzeżeń; 
2) posiada tytuł prawny do przekazywanych danych; 
3) przekazywane Instytutowi dane nie są obciążone lub ograniczone prawami na 

rzecz osób trzecich i zgodnie z jego najlepszą wiedzą nie istnieją żadne 
ograniczenia i roszczenia osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić 
zawarcie lub wykonywanie niniejszego porozumienia. 



4. Przekazanie danych nastąpi protokolarnie. 

§ 2 .  

1. Instytut zastrzega sobie prawo do weryfikacji merytorycznej przekazywanych danych oraz 
do ewentualnej adaptacji ich struktury bazodanowej i formatu zapisu niezbędnej do 
włączenia danych do zasobów SOPO, na co Przekazujący nieodwołalnie wyraża zgodę. 

2. Przetwarzanie i udostępnianie danych (w tym pobieranie danych), włączonych zgodnie 
z porozumieniem do zasobów SOPO, będzie odbywało się w zakresie i na zasadach 
ustalonych w zadaniu SOPO. Przekazane dane dostępne będą dla użytkowników za 
pośrednictwem aplikacji internetowej SOPO (znajdującej się po adresem 
http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl), na podstawie Regulaminu korzystania z aplikacji 
(z późniejszymi zmianami) oraz na zasadach i w trybie powszechnie obowiązujących 
przepisów, na co Przekazujący wyraża zgodę. 

3. Instytut, zważywszy na znany Przekazującemu cel zadania SOPO, zachowuje prawo do 
dalszego przetwarzania danych włączonych do zasobów SOPO poprzez wykonywanie 
opracowań tych danych (polegających m.in. na ich analizach i badaniach) i w tym zakresie 
Strony wyraźnie oświadczają, iż celem porozumienia oraz ich intencją jest nabycie przez 
Instytut prawa do korzystania i rozporządzania z danych włączonych do bazy zasobów 
SOPO w najszerszym możliwym zakresie, zgodnym z celem przetwarzania. 

§ 3 .  

Do współpracy w realizacji porozumienia Strony upoważniają swoich przedstawicieli 
w osobach: 

1) Ze strony Przekazującego: Geolog Powiatowy: Katarzyna Łątka 
tel. 41 2001670, e- mail: Latka.K@pOAviat.kielce.pl 

2) Ze strony Instytutu: Marcin Kułak, tel.: 22 4592422, 
e-mail: marcin.kulak@pgi.gov.pl. 

§ 4 -

Mając na względzie treść oświadczenia o jakim mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Strony 
umawiają się, że jeśli wbrew temu zapewnieniu podmioty trzecie Avystąpią w stosunku do 
rozporządzającego i korzystającego z przekazanych danych Instytutu z roszczeniami 
z tytułu naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej, praw z zakresu 
własności przemysłowej (patenty, wzory ochronne, znaki towarowe) lub podobnych praw 
albo popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji — Instytut zawiadomi o tym fakcie 
niezwłocznie Przekazującego, który zobowiązany będzie do zwolnienia Instytutu 
z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a także do pełnego zaspokojenia roszczeń 
odszkodowawczych, w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot i odszkodowań, 
oraz kosztów obsługi prawnej. 

http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl
mailto:marcin.kulak@pgi.gov.pl


§ 5 .  

1. Przekazanie danych i zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z danych ma charakter 
nieodpłatny. 

2. Współpraca objęta porozumieniem ma charakter dobrowolny, nie pociąga za sobą 
żadnych skutków finansowych, a zawarcie i wykonanie porozumienia nie może i nie 
powoduje nabycia przez Przekazującego tytułu prawnego do zasobów SOPO. 

3. Przedmiotowe porozumienie zawarte jest na czas nieoznaczony i ze względu na 
konieczność zachowania trwałości zadania SOPO, Strony zobowiązują się nie 
wypowiadać porozumienia przed upływem 10 lat liczonych od dnia zawarcia, po tym 
okresie Strony dopuszczają rozwiązanie porozumienia za 2-letnim wypowiedzeniem ze 
skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego 
z niniejszym porozumieniem, w szczególności sporu dotyczącego istnienia, ważności lub 
jego skuteczności lub poszczególnych postanowień, sporu dotyczącego treści 
postanowień porozumienia lub sposobu jego realizacji, Strony w pierwszej kolejności 
podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. W przypadku, kiedy negocjacje nie 
dadzą pożądanego rezultatu, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu właściwego sądu 
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Instytutu. 

2. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia Stron związane z realizacją porozumienia, 
powinny być kierowane na adresy Stron wskazane w komparycji. W przypadku zmiany 
adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod 
rygorem uznania za skutecznie doręczoną, korespondencji wysłanej na ostatni wskazany 
przez tę Stronę adres do doręczeń. 

3. Wszelkie zmiany postanowień porozumienia mogą być dokonywane na pisemny, 
uzasadniony wniosek każdej ze Stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

4. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania przez strony i zostało zawarte 
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§ 6 .  

Przekazujący Instytut 

dr Andrzej Głuszyński 
Zastępca dyrektora 

ds. służby geologicznej 

mgr Mirosław Piskorz 
Zastępca dyrektora 

ds. administracyjno-
ekonomicznych /podpisany cyfrowo/ 

/podpisany cyfrowo/ 



Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie przekazania danych z dnia 6.04.2022 roku 

SPECYFIKACJA PRZEKAZYWANYCH DANYCH 

„Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
oraz terenów, na których te mchy występują dla wybranych 

Tytuł opracowania: gmin powiatu kieleckiego (Zagnańsk, Daleszyce, 
Łopuszno, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny)" 

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „Kielkart" 
ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce 

Daleszyce (TERYT: 260405) 
Zasięg Łopuszno (TERYT: 260408) 

przestrzenny Pierzchnica (TERYT: 260415) 
opracowania: Nowiny (TERYT: 260417) 

Zagnańsk (TERYT: 260419) 

Witold Popielski, Rafał Dąbrowski, Maciej Falkiewicz, Sławomir 
Autorzy: Kurkowski 

Aktualność 2021.11 
terenowa: 

Liczba osuwisk: 19 

15 
Liczba terenów 

zagrożonych: 

Opinia PIG-PIB: dr Jacek Rubinkiewicz, 2021.11.08 

PL-1992 Układ 
współrzędnych: 

Format danych: Pliki shp 

Zgodność ze 
Tak schematem SOPO: 


