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Dostęp do informacji publicznych: 
 Osoby zainteresowane udostępnieniem informacji publicznych, które nie są zawarte ani 

w tym Biuletynie ani w witrynie IGSMiE PAN są proszone o wypełnienie 
specjalnego wniosku i dostarczenie go do Instytutu. Wniosek ten znajduje się 
w osobnym pliku o nazwie: Wniosek o udostępnienie inf. publicznej (pdf). 

 Sposób i forma udostępnienia informacji: 
o w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym, tj. w siedzibie 

Instytutu przy ulicy Wybickiego 7, w Krakowie, 
o w postaci kserokopii, 
o w postaci plików elektronicznych (cyfrowych). 

 Forma przekazania informacji: 
o dostęp do informacji na miejscu (odbiór osobisty), 
o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail, 
o przesłanie informacji pocztą na adres. 

Instytut dokona, na podstawie art. 5 ust.1-2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
ograniczenia jawności informacji publicznej w następujących przypadkach: 

o Informacji niejawnych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych, 

o Informacji stanowiących inną tajemnicę w zakresie i na zasadach określonych 
w przepisach ustawowych ustanawiających tajemnicę, 

o Informacji ze sfery prywatności osoby fizycznej, 
o Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. 

Ograniczenie, o których jest wyżej mowa nie dotyczą informacji o osobach 
pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o 
warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna 
lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): 
 Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Instytutu Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest obowiązany: 
o poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej 

zamieszczonej w BIP, 
o dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie 

pozyskanej formie, 
o poinformować innych użytkowników o przetworzeniu informacji publicznej 

ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło. 

 IGSMiE PAN nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne 
wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z artykułem 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia 
informacji publicznych Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytut może pobrać od wnioskodawcy opłatę 
w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

  


