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Załącznik nr 1B do Regulaminu 

                                                 
1 - zezwolenie jest wydawane po dostarczeniu wymaganych dokumentów – wniosku o zezwolenie na prowadzenie badań  (do pobrania ze strony 

www.roztoczanskipn.pl). 
2 - wyznaczenie i oznakowanie powierzchni jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednimi służbami Parku. 
3 - wjazd pojazdami mechanicznymi na teren Parku wymaga odrębnego imiennego zezwolenia dyrektora Parku. 

  Z e z w o l e n i e Nr  / 20....r.   
 

na  prowadzenie  badań  naukowych  
         

Pan/Pani    

    

    

              Na podstawie art. 8b, ust.1, pkt. 2, art.12 i art.15, ust.1, pkt.24 oraz ust.3, pkt.1  Ustawy  z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013; poz. 627) wyrażam zgodę na prowadzenie badań naukowych  

w Roztoczańskim Parku Narodowym 
(1)

. 
         

Temat badań naukowych: 

   

   

Obszar badań:  (oddziały wraz z odniesieniem do poszczególnych obwodów ochronnych)  

   

   

Termin badań:       

 od  do      

Zezwolenie upoważnia do: (odpowiednie pole zaznaczyć „X”) TAK NIE 

1) wyznaczenia i oznakowania powierzchni badawczej 
(2)

   

 .................................................................................................................................................................................................   

2) korzystania z baz danych Parku, Planu Ochrony Parku, zbiorów kartograficznych itp.   

 ................................................................................................................................................................................................   

3) 
zbioru materiałów zgodnie z przedstawioną we wniosku metodyką badawczą - po uzyskaniu 

pozytywnej opinii dyrektora Parku lub Rady Naukowej Parku oraz zgody Ministra Środowiska 
  

 ..................................................................................................................................................................................................   

Postanowienia ogólne: (wyciąg na podstawie załącznika Nr  5 do Regulaminu – „Zasady udostępniania RPN dla badań naukowych”) 

1. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest złożyć w terminie do 31 stycznia pisemne sprawozdanie z zakresu prac wykonanych w minionym roku,  
    a w przypadku wyznaczenia powierzchni badawczej mapę z zaznaczoną dokładną lokalizacją powierzchni (1:25 000). 

2. Po zakończeniu badań osoba lub jednostka badawcza zobowiązana jest złożyć sprawozdanie końcowe zawierające m.in. informacje o sposobie publikacji 
    wyników badań i miejscu przechowywania zebranych materiałów oraz do przekazania egzemplarza pracy lub nadbitki publikacji. 

3. Okazy przyrodnicze zebrane w trakcie badań naukowych należy zdeponować w instytucjach naukowych (Park powinien  być poinformowany o miejscu 

    ich przechowywania) lub w zbiorach RPN i nie mogą być przejęte na własność przez badacza.  

4. Osoba(y) prowadzące badania upoważnione są do bezpłatnego wstępu na określony zezwoleniem obszar Parku (mapka na odwrotnej stronie) oraz mają 

    obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przyrody i obowiązujących w tym zakresie zarządzeń Dyrektora RPN. 

5. Wejście lub wjazd 
(3)

 na teren badań należy każdorazowo zgłosić leśniczemu danego obwodu lub nadleśniczemu Parku (wykaz telefonów na odwrotnej 

    stronie). 

     

..................................................... Zwierzyniec, dnia  .......................................................  

     Podpis kierownika jednostki 

 Roztoczański Park Narodowy 
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Dodatkowe informacje i uwagi o realizowanym temacie badawczym: 

 

 

 

 

 

 

 


