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Zarzqdzenie nr 25/2021

Dyrektora Gorczańskiego Parku |Yarodowego

z dnia 2l września 202I

w sprawie wprowadzenia

zasad udostępniania Gorczańskiego Purku Narodowego

dla celów naukowych, monitoringowych i dydaktycznych.

Podslau'cł prawnu.

I ) Art.8 e ustawy o ochronie przyrody z dnia l6 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.tJ. 22021 poz.1O98),
2) Regu|amin organizacyjnycPN $ 3, pkt 6;Zarządzenie dyrektoraGPN nr 3112017 zdnia10.ll.2017,

3) Statut GPN (Rozporządzenie Ministra Srodowiska zdnia 18 lutego 2013;DzJJ. zŻ0l3, poz. 305)

W celu określenia:

warunków udostępnienia Parku do badań i monitoringu dla Słuzb Parku i
obcym podmiotom badawc zyffi,
procedury uzyskiwania zezwoleń na badania,
Wymogu dostarczania sprawozdan z działalności badawczej
warunków prowadzeniazajęc dydaktycznych na terenie GPN

z dniem 1października 2021 r.

wprowadza się do stosowania:

,,,Zasudy udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego

dla celów naukowych, monitoringowych i dydaktycznych}'

Ww zasady stanowi ą załąc znlk n i ni ej s ze g o zar ządzen i a.

Traci moc:

Zarządzente Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego nr 2ł{i9$r''1|ry6Ą{.oz.zoo:.
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ZASADY UDoSTĘPNIANIA GoRCZAŃsrluco PARKU NARoDowEGo
DLA CELOW NAUKOWYCH, MONITORINGOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Niniejszy dokument określa zasady udostępniania teręnu Gorczańskiego Parku Narodowego
dla celów naukowych, monitoringowych i dydaktycznych.

2.

1J.

I.

1.

Postanowienia ogólne.

DziałalnoŚć naukowa, monitoringowa i dydaktyczna zgodnie z załoŻeniami ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z dnia 2I czerwca 2021, poz.
l098) i Statutem GPN (Rozporządzenię Ministra Srodowiska z dnia l8 lutego 2013;
Dz.U. z2073, poz. 305) -naleŻy do podstawowych zadan Parku.

Działalnośó naukowa, monitoringowa i dydaktyczna na obszarze GPN jest prowadzo-
na przez Służby Parku oraz przezj ednostki obce.

Komórką organizacyjną funkcjonującą w strukturze Parku, odpowiedzia|ną za plano-
wanie, koordynację, organizację i realizację działalnoŚci naukowej, monitoringowej i
dydaktycznej oraz udostępnianie Parku w tym zakresie jest Pracownia Naukowo-
Edukacyjna (Regulamin organizacyjny GPN $ 3, pkt 6;Zarządzenie nr 37l20I7 zdnia
10.11.2017)

Działalność naukowa, monitoringowa i dydaktyczna nie powinna powodować utraty
wartości przyrodniczych, zniszczenia walorów krajobrazowych' zaburzenia swobod-
nego biegu procesów ekologicznych, zakłocenia spokoju waznym gatunkom fauny.

Zakłada się, że teren Parku nie będzie udostępniany do badań, które były juŻrealizo-
wane na jego obszarze oraz do badań, które w podobnych warunkach moŻna przepro-
wadzic poza nim.

Warunki udostępniania Parku do badań i monitoringu.

Udostępnianie Służbom Parku:

1) pracownik Parku moŻę prowadzić prace o charakterze naukowym i monitoringo-
vvym w oparciu o pozwolenie dyrektora GPN na realizację danego tematu,

2) podejmowany temat powinien wynikać z potrzeb ochrony przyrody zapisanych w
zarządzeniach ministra właŚciwego ds. środowiska w sprawie zadan ochronnych
dlaGorczańskiego Parku Narodowego lub w Rozporządzeniu ministra właściwego
ds. środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku
Narodowego' a w innych przypadkach uzyskaó akceptację Rady Naukowej Parku,

3) do realizacji tematów mogą byc zaangażowani pracownicy z róŻnychkomórek or-
gantzacyjnych Parku oraz osoby zzewnątrz' po akceptacji dyrektora Parku.

5.

2. Udostępnianie obcym podmiotom badawczym:

1) GPN udostępnia obszar Parku do badań instytucjom krajowym i zagranicznym le-
gitymującym się uprawnieniami do prowadzenia działalności naukowej, badaw-
czej t monitoringowej. osoby ntezwiązane z takimi insty.tucjami mogą otrzymac
pozwolenie po uzyskaniu wcześniejszej opinii (poparcia) ze strony wymienionych
insty'tucji lub autorytetów naukowych w danej dziedzinie,

4.

II.

1.



2) zezwolęnia na badania w Gorczańskim Parku Narodowym wydawane są jednora-
Zowo do końca roku kalendarzowego. Kontynuacja badań zaplanowanych na kilka
lat wymaga corocznego wystąpienia do dyrektora GPN z wnioskiem na badania po
wcześniejszym rozliczeniu się z wykorzystania zezwolenia w roku ubiegłym,

3) badania dziko Żyjących zwierząt polegające na ich chwytaniu (np. w celu obrącz-
kowania' załoŻenia nadajnika, dokonania pomiarów), okaleczaniu lub uśmiercaniu,
atakże zbiór roślin lub ich części orazpobor prob z innych elementów przyrody,
np. gleba' martwe drewno (w tym odwierly) w obszarze ochrony ścisłej, a ponadto
zbiór chronionych gatunków zwierząt, grzybow, roślin i lub ich części na całym
obszarze Parku lub wszelkich gatunków uznanych w Planie ochrony Parku za ga-
tunki szczególnej troski' ginące i zagtoŻone - wymagają pisemnej zgody ministra
właŚciwego ds. środowiska lub osoby przęz niego upoważnionej'

4) uzyskanie zezwolenia dyrektora GPN na prowadzenie badań na obszarze Parku
ptzez obce podmioty badawcze przebiega zgodnie z następującą procedurą i chro-
nologią:

a) w przypadku badań innych niż wymienione w pkt. 3, tj. niewymagających
zgody ministra właściwego ds. środowiska na odstępstwa od zakazow wynika-
jących ze stosownych przepisów ustawy o ochronie przyrody:

. bezpośrednie złoŻenię pisma_wniosku do dyrektora GPN
b) w przypadku badań wymienionych w pkt. 3' wymagających zgody ministra

właściwego ds. środowiska na odstępstwa od zakazow wynikających ze sto-
sownych przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2OO4 r (Dz.
U. poz. 1098; patrz szczegoły w art. l 5, 5I, 52):

. złoŻenie prośby-wniosku do ministra o wyrażeni e zgody na odstępstwa od
zakazow przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,

. złoŻenlę pisma-wniosku do dyrektora GPN dopiero po uzyskaniu stosownej
zgody ministra

c) konsultacja dyrektora Parku z kierownikiem Pracowni Naukowo-Edukacyjnej
orŁ w razie potrzeby ze specjalistami w danej dziedzinie, a takŻe w przypad-
kach kontrowersyjnych uzyskanie opinii Rady Naukowej lub Prezydium Rady
Naukowej GPN (wynikających z Ustawy o ochronie przyrody; art. 98, ust. 3,
pkt.4)

d) wydanie zezwolenia na badania,

5) pismo-wniosek do dyrektora GPN (Załągznik nr 1) powinno zawierac:

o nazwisko (lub nazwiska) prowadzącego badania

. nazwę instytucji

. temat pracy

. cel, zakres i metodykę badań (szczegółowych wyjaśnień wymagająbad,ania
oparte na metodach inwazyjnych)

. lokalizację badań

. czas trwania badan

. podpisy: wnioskodawcy, kierownika jednostki naukowej, promotora (w
przypadku prac dyplomowych),



6) dane gromadzone w zasobach informacji naukowej i przestrzennej Gorczańskiego
Parku Narodowego mogą być j ednor azowo, na poczet rea|izacji tematu badawcze-
go, udostępnione zainteresowanemu po wyszczególnieniu zapotrzebowania na te
dane we wniosku o wydanie zezwo|enia na prowadzenie badań, po wcześniejszym
po dpi saniu sto so wne go o świadczen ia (Załączntk nr 2),

7) wjazd na teren GPN samochodem dla celów naukowych i monitoringowych wy-
maga zgody dyrektora Parku; potrzebę wjazdu na|eży przedstawió we wniosku,
podając markę i numer rejestracyjny samochodu oraz drogi i miejsca, do których
będzie wjeżdŻał pojazd, (zasady udostępniania i uŻytkowania dróg dopuszczonych
do ruchu w GPN oraz mapę drog dopuszczonych do ruchu zawiera Zarządzenie
dyrektora GPN dostępne na stronie internetowej Parku rł'ww.gorczanskipark.pl w
zakładce BIP),

8) wjazd na teren GPN w celach badawczych i monitoringowych naleŻy kazdorazo-
wo zgłosić u leŚniczego obwodu ochronnego odpowiedzialnego za dany teren lub
w sekrętariacie dyrekcji GPN,

9) prowadzący badania podczas przebywania na terenie GPN powinien posiadać
wazne pisemne zezwolenie wydane przez dyrektora Parku i okazywać je naku;zdą
prośbę Służb GPN'

l0) prowadzący badania zobowiązany jest przesyłać do dyrekcji GPN sprawozdania z
wykorzystania zezwolenia; w przypadku badań trwających jeden sezon będzie to
sprawozdanie końcowe' a w przypadku badań wieloletnich obowiązują sprawoz-
dania rocznę:' tęrmin przesyłania sprawozdań * do końca I kwartału roku następu-
j ącego po wykorzystaniu zezw olenia'

1 1) po opublikowaniu wyników badań wnioskujący ma obowięek przesłania jednego
egzemplarza publikacji do zbiorów bibliotecznych Gorczańskiego Parku Narodo-
wego,

12)w przypadku badań prowadzonych na terenie GPN w ramach pracy licencjackiej,
inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej, olimpijskiej, dyplomowej,
itp. lub badań zvr,ykorzystaniem danych pochodzącychz zasobów informacji nau-
kowej GPN (np. danych wektorowych do map numerycznych, zdjęć lotniczych,
danych o występowaniu gatunków, przebiegu i miejscu zjawisk i procesów przy-
rodniczych, itp.) prowadzący badania zobowiązany jest dostarczyć do biblioteki
GPN jeden egzemplarz pracy (wydrukowany lub zapisany na płycie w formacie
pd| po jej obronie, z podpisanym oświadczeniem o moŹliwości udostępnienia
pracy dyplomowej w czytelni biblioteki GPN do wglądu (Załącznik nr 3) i
oświadczeniem o usunięciu zę swoich nośników danych Źródłowych otrzymanych
zzasobow GPN (Załącznik nr 4),

l3)wydanie zezwo|enia na prowadzenie badań jednostkom naukowym, naukowo-
badawczym i akademickim uzależnione jest od vływiązania się pracownika tej
jednostki z terminowego dostarczenia sprawozdań, odbitek publikacji lub egzem-
plarza pracy' o której mowa w pkt. |0_12, będących rezultatem badań prowadzo-
nych wcześniej przez niego na terenie GPN; dyrekcja GPN zastrzega sobie prawo
nie wydawania zęzwoleń na kolejne badania tym jednostkom, których absolwenci
i pracownicy nie wywiązali się zwcześniej podpisanychzobowiązan,

l4)osoby prowadzące na terenie Parku badania naukowe' monitoringowe' zbierające
materiały do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych niewymienio-
nych' mogą spotkać się z roŻnymi zagroŻeniami Ze strony warunków ftzycznych,



a
J.

biologicznych lub chemicznych wykaz zagrożen i ich potencjalnych konsekwen-
cji, zwany oceną ryzyka zawodowego, stanowi Załączn1k nr 5 do ,,Zasad udostęp-
niania GPN do badań i monitoringu przyrodniczego jednostkom i osobom spoza
Parku",

a) rozpoczynający prace badawcze lub monitoringowe zobowiązany jest do zapo-
znania się z oceną ryzyka zawodowego i potwierdzeniem tego faktu we wnio-
sku o wydanle zezwo|enia na prowadzenie badań i monitoringu na terenie Gor-
czańskiego Parku Narodowego,

b) w trakcie prac terenowych prowadzący je jest zobowiązany do przestrzegania
zasad bezpieczenstwa, minim alizując wymienion e ry zyka.

Zakładanie powi erzchn i b adaw czych na tereni e GPN :

a) założenie nowych, stałych powierzchni, ich lokalizacja oraz sposób oznakowania
(rodzaje oznakowana, kolor f'arby, wielkość liter, zamocowania tabliczek itp.),
wymaga szcze gołowe go uzgodn ienia z Prac ownią Naukowo- Edukac yj ną Parku,

b) lokalizacja nowych powierzchni powinna być przedstawiona na mapie GPN oraz
opatrzona współrzędnymi geografi cznymi,

c) po zakonczeniu prac prowadzący badania jest zobowiązany do usunięcia z terenu
badań wszelkich urządzen i czasowych oznakowań powierzchni oraz powiadomić
o tym dyrekcję Parku.

Warunki udostępniania Parku do celów dydaktycznych

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formię wycieczek po drogach, szlakach, ścieŻ-
kach edukacyjnych, zgodnie z,'Regulaminem dla odwiedzjących Gorczański Park Na-
rodowy'' niewymagające schodzenjaze szlaku orazzbiorugatunków flory i fauny oraz
innych okazów, może się odbywac bez zgody dyrekcji Parku. Instytucja prowadząca
za1ęctajest jednak zobowiązana powiadomić dyrekcję o planowanym wejściu na tere-
nię Parku.

Prowadzenie zajęć dydaktycznychpoza udostępnionymi szlakami, drogami i ścieżka-
mi edukacyjnymi oraz prowadzenie zajęć wymagających zbioru materiału dydaktycz-
nego wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, wydawanego w oparciu o zło-
żony pisemny wniosek zainteresowanej insty.tucji. Wniosek powinien za'wierac infor-
macje: kto i dla kogo będzie prowadził zajęcia,jaka będzie |iczba uczestników' co bę-
dzie tematem zajęć,jakie materiały dydaktyczne będą pozyskiwane, jaki będzie prze-
bieg trasy.

JeŻelt prowadzenie lub organizacja za1ęc dydaktycznych wymagają wjazdu samocho-
dem, nalezy to przedstawiać we wniosku; adnotacja o możliwości wjazdu zostanie
zamieszczona w wydawanym pozwoleniu

Rozpoczęcie zajęÓ i wjazd na obszar GPN w celach przeprowadzenia zajęc dydak-
tycznych na|eŻy każdorazowo zgłosió u leśniczego obwodu ochronnego odpowie-
dzialnego za dany teren lub w sekretariacie dyrekcji GPN.

Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowtązany okazywaó pisemne zezwolenia na
prośbę Słuzby Parku oraz udzielaó stosownych odpowiedzi dotyczących prowadzo-
nych zajęc, zbieranych materiałów oraztras, po których się porusza i którymi planuje
przejść.

III.

1.

2.

a
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4.

5.



6. Zgodnie z art. 7Ż ust. 7 p. 3 ustawy o ochronie przyrody, od uczniów szkół i studentów
odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z
dyrektorem parku narodowego, nie pobiera się opłat za wstęp do Parku.
Uzgodnienie ma mieć formę wniosku, o którym mowa w pkt. 2, zawierającego prośbę
o zwolnienie z opłat za wstęp do Parku.

Iv. Postanowienia końcowe

1 . Udostępnianie terenu GPN do badań i monitoringu jest bezpłatne.

2. Za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracownika Parku w ramach obowiązków
słuŹbowych, pobiera się opłaty zgodnie z aktualnym Zarządzeniem w sprawie wpro-
wadzenia opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego do edukacji i dy-
daktyki (Załączn|k nr 6).

3. Jeżeli prowadzący badania naukowe i monitoring nie wywiąże się z obowiązku do_
starczenia sprawozdań dyrektor Parku może nie przedłuŻyc zezwo|enia lub nie udzie-
lić go w tazie ponownego starania się.

4. Dyrekcja Parku ma prawo kontroli realizacji prac badawczych przez osoby upowaz-
nione przez dyrektora Parku oraz cofnięcia zezwolenia w przypadku nie stosowania
się do zasad udostępniania ustanowionych ptzez GPN.

5. Traci moc Zarządzanie dyrektora GPN nr 2112003 z dnia 25.07'2003 w sprawie
wprowadzenia ,,Zasad udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego dla celów na-
ukowych, monitoringowych i dydaktycznych".

6. Pov,ryŻsze zasady obwiązują od lpaździemika 2021.
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Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań na terenie GPN,
oświadczenie dot. wykorzystania danych zgromadzony w zasobach GPN,
oświadczenie dot. wyrażeniazgody na udostępnienie pracy do wglądu,
oświadczenie o usunięciu danych źródłowych,
Wykaz zagroŻeń mogąc1,ch wystąpió podczas prowadzenia badań na terenie GPN,
Zarządzenie Dyrektora GPN w sprawie wprowadzenia opłat za udostępnianie
GPN do edukacji i dydaktyki.


