
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Zasady udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego dla celów naukowych.  

 

1. Roztoczański Park Narodowy udostępniany jest do badań naukowych. Jako badania 

naukowe rozumie się przede wszystkim badania podstawowe oraz monitoring 

przyrodniczy i monitoring dotyczący społecznych funkcji Parku.  

2. Badania naukowe zgodne z zakresem prac zawartych w zadaniach ochronnych lub  

w projekcie Planu Ochrony RPN oraz z programem badań naukowych RPN – są 

traktowane jako priorytetowe. 

3. Wyklucza się realizację badań, które mogą wpłynąć negatywnie na przyrodę Parku. 

4. Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku wymaga pisemnego zezwolenia 

dyrektora Parku (załącznik  nr 1B do Regulaminu).  

5. Badania naukowe w Parku mogą prowadzić instytucje naukowe, rządowe  

i samorządowe, organizacje mające w statucie działania w zakresie badań i ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz turystyki i edukacji a także osoby prywatne. W Parku 

mogą również być prowadzone badania naukowe lub wykonywane ekspertyzy  

zlecone przez Dyrektora Parku oraz badania własne realizowane przez pracowników 

Parku – w tym przede wszystkim służące celom statutowym parku narodowego.  

6. Koordynację i ewidencję badań naukowych w RPN prowadzi Stacja Bazowa 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Roztocze”, konsultując 

ich zakres z działami, zespołami i samodzielnymi stanowiskami w Parku zgodnie  

z zakresem obowiązków.  

7. Podstawą uzyskania zezwolenia na prowadzenie badań naukowych jest przedstawienie 

przed planowanym rozpoczęciem prac „Wniosku o zezwolenie na prowadzenie badań 

na terenie RPN”. Wzór wniosku przedstawia załącznik nr 1A do Regulaminu. 

8. W sytuacji, gdy badania naukowe związane są z naruszeniem zakazów wynikających 

z art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 

627) konieczne jest uzyskanie zgody Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów. 

Uzyskaną zgodę wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie 7 

niniejszego zarządzenia należy przedłożyć Dyrektorowi Parku.  

9. Na wniosek realizującego badania naukowe, Dyrektor Parku w ramach wydanego 

zezwolenia na realizację badań naukowych może: 

a) zezwolić na wyznaczenie i oznakowanie powierzchni i punktów badawczych, 

b)  zezwolić na udostępnienie Planu Ochrony Parku lub zadań ochronnych, 

zasobów informacyjnych Parku w zakresie m. in.: zbiorów kartograficznych, 

baz danych i materiałów niepublikowanych – przy czym korzystanie z części 

materiałów znajdujących się w Planie Ochrony Parku, które zawierają 

informacje „wrażliwe” (zwłaszcza mapy tematyczne ze stanowiskami rzadkich 

i zagrożonych gatunków grzybów, roślin i zwierząt) – wymaga dodatkowego 

szczegółowego uzasadnienia i odrębnej zgody, 

c)  zezwolić na zbiór materiałów, zgodnie z przedstawioną we wniosku metodyką 

badawczą przy czym okazy przyrodnicze zebrane, zgodnie z zezwoleniem 

Ministra Środowiska, w trakcie badań naukowych należy zdeponować  

w instytucjach naukowych lub w zbiorach RPN i nie mogą być przejęte na 

własność przez osobę prowadzącą badania naukowe. 

10. Wyznaczenie lokalizacji i sposobu oznakowania powierzchni i punktów badawczych 

jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami Parku (Stacją Bazową 

ZMŚP): 

a) powierzchnie i punkty badawcze – muszą być ustabilizowane dokładnym 

pomiarem GPS (koordynaty punktów, koordynaty punktów załamań 



powierzchni oraz granice powierzchni)- przekazane w formie plików kml, gpx 

lub innych powszechnie używanych formatów) 

b) powierzchnie i punkty badawcze mogą być ustabilizowane w sposób trwały 

kołkami oraz oznakowane farbą w kolorze niebieskim, 

c) nie dopuszcza się stosowania innych kolorów dla trwałych oznaczeń 

jakichkolwiek powierzchni z uwagi na ich zastosowanie do celów ochrony 

ekosystemów leśnych.  

11. W przypadkach wątpliwych i kontrowersyjnych, dyrektor Parku może żądać od osoby 

lub instytucji ubiegającej się o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań, 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie realizowanego tematu, a w uzasadnionych 

przypadkach akceptacja wniosku i wydanie zezwolenia mogą być uzależnione od 

pozytywnej opinii Rady Naukowej Parku. 

12. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania  aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie przyrody,  

b) przedłożenia dokumentacji kartograficznej rozmieszczenia powierzchni  

i punktów badawczych – wraz z plikiem zawierającym warstwę numeryczną 

dokładnej lokalizacji powierzchni i punktów badawczych, 

c) likwidacji powierzchni badawczych i punktów pomiarowych po zrealizowaniu 

programu badawczego (usunięcia wszelkich oznaczeń i wyposażenia), jeśli 

temat badawczy nie przewiduje realizacji monitoringu w dłuższej 

perspektywie czasowej, 

d) złożenia w terminie do 31 stycznia pisemnego sprawozdania z zakresu prac 

wykonywanych w minionym roku, 

e) złożenia końcowego opracowania, w formie maszynopisu lub wersji 

elektronicznej pracy badawczej, zawierającego informacje o sposobie 

publikowania wyników badań i miejscu przechowywania zebranych okazów  

i materiałów dokumentacyjnych,  

f) dostarczenia do biblioteki RPN nadbitki ewentualnej publikacji z pracy 

badawczej lub kopii pracy doktorskiej, magisterskiej lub inżynierskiej lub 

innej, 

g) sprawozdania, raporty, końcowe opracowania, publikacje o których mowa  

w ppkt. d-g należy złożyć w sekretariacie Roztoczańskiego Parku 

Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84/ 68 72 066;  

fax 84/ 68 72 122, lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@roztoczanskipn.pl 

13. Uzyskane zezwolenie na prowadzenie badań naukowych zwalnia z opłaty za wstęp na 

teren RPN.  

14. Zezwolenie wydawane jest imiennie dla osoby prowadzącej badania. Osoba 

posiadająca zezwolenie na prowadzenie badań w Parku może korzystać z pomocy 

innych osób w trakcie prowadzenia prac terenowych, jeżeli zostało to uprzednio 

zawarte we wniosku (załącznik nr 1A do Regulaminu). Osoby te winny posiadać 

oddzielne zezwolenie na ruch pojazdu/osób na obszarze będącym w użytkowaniu 

wieczystym RPN (załącznik nr 13 do Regulaminu). 

15. Osoba posiadająca zezwolenie na prowadzenie badań, może poruszać się pojazdem 

prywatnym po terenie Parku, po uzyskaniu odrębnego zezwolenia na ruch pojazdu 

drogami będącymi w użytkowaniu wieczystym Parku (załącznik nr 13 do 

Regulaminu). 

16. Rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na 

prowadzenie badań naukowych.  

17. Realizujący badania naukowe przed każdym wjazdem na teren Parku – ma obowiązek 

powiadomić Służby Parku o zamiarze realizacji tematu badawczego.  

18. W trakcie prac w terenie zezwolenie należy okazać na każde żądanie Służby Parku.  


