Zarządzenie Nr 18/2010
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
z dnia 27.09.2010r
w sprawie udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych
do badań naukowych oraz ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych.

Na podstawie art. 102 ust. 2, w związku z artykułem 12 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz 880 ze zmian.) zarządzam co następuje:
Wprowadzam procedury udostępniania terenu PNGS na cele związane z badaniami naukowymi
oraz do prowadzenia ćwiczeń terenowych lub obozów naukowego.
§1
Regulamin udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych do badań naukowych określa
załącznik numer 1 do zarządzenia.
§2
Regulamin udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych do prowadzenia ćwiczeń
terenowych lub obozu naukowego określa załącznik numer 2 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 01 października 2010r.

Dyrektor PNGS
mgr inŜ. Janusz Korybo

REGULAMIN
udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych
do badań naukowych
stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PNGS
nr 18/2010 z dnia 27.09.2010r.

§1
Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej
„Parkiem”, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku, pod warunkiem zarejestrowania
badań w formie wypełnienia wniosku o nich informującego i zobowiązania się autora do
udostępniania wyników badań dla Parku.
§2
Do badań naukowych udostępnia się cały teren Parku (obszary poddane ochronie ścisłej, czynnej i
krajobrazowej).
§3
Zezwolenia na prowadzenie badań naukowych wydawane są na pisemny wniosek instytucji
naukowych.
§4
Dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych osobie fizycznej,
posiadającej stopień naukowy.
§5
Dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych osobie nie posiadającej
stopnia naukowego jeŜeli zamierzone badania wykonane będą pod nadzorem osoby ze stopniem
naukowym.
§6
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§7
Wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań powinny być składane pisemnie w Dyrekcji
Parku, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku nowych tematów badawczych, a
takŜe wystąpienia szczególnych okoliczności, wnioski mogą być skierowane do zaopiniowania
przez Radę Naukową Parku albo jej Prezydium, lub niezaleŜnego eksperta wybranego przez Park.
W takim przypadku okres załatwiania zezwolenia moŜe być wydłuŜony do 3 miesięcy.
§8
Rozpoczęcie prac badawczych moŜe nastąpić dopiero po uzyskaniu przez wnioskującego
zezwolenia Dyrektora, określającego warunki i zasady realizacji badań. Zezwolenie obowiązuje na

ściśle określonym terenie i w wyznaczonym czasie oraz upowaŜnia do wstępu na teren Parku bez
uiszczania opłat.
§9
Poruszanie się samochodem w trakcie badań, jest moŜliwe po uzyskaniu oddzielnego
upowaŜnienia. Wejście lub wjazd na teren naleŜy zgłosić Konserwatorowi danego Obwodu
Ochronnego.
§ 10
Zezwolenie na prowadzenie badań naukowych naleŜy przedstawić kaŜdorazowo na Ŝądanie SłuŜb
Parku. Niezastosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu spowoduje utratę jego
waŜności, poniesienie konsekwencji zgodnie z obowiązującym prawem i moŜe być podstawa
odmowy wydania kolejnych zezwoleń.
§ 11
Sposób oznakowania powierzchni badawczych i punktów obserwacyjnych powinien być uprzednio
uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Parku. Po zakończeniu badań oznakowania te naleŜy
usunąć, chyba Ŝe Dyrektor Parku podejmie decyzję o ich pozostawieniu.
§ 12
Zbiór materiałów badawczych (okazy roślin, grzybów lub ich części, zwierzęta, próby glebowe itp.)
powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i dokonywany zgodnie z Ustawą o Ochronie
Przyrody z dnie 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), Ustawą o Ochronie
Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 168, poz.: 1764, 1765) i z dnia 28 września
2004r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
§ 13
Instytucja lub osoba otrzymująca zezwolenia jest zobowiązana przedłoŜyć Dyrektorowi Parku
sprawozdanie z przeprowadzonych w danym roku badań, najpóźniej do końca stycznia następnego
roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach termin złoŜenia sprawozdania moŜna
przedłuŜyć do końca marca następnego roku kalendarzowego. Brak sprawozdania skutkuje brakiem
przedłuŜenia pozwolenia na następny rok.
§ 14
Autorzy publikacji, prac na stopień naukowy, dokumentacji pracy właściwej dla danej dyscypliny
naukowej lub innych opracowań, które powstały w wyniku badań prowadzonych na terenie Parku,
zobowiązani są do nieodpłatnego przekazania jednego egzemplarza takich publikacji, prac,
dokumentacji lub opracowań do Biblioteki Parku.

REGULAMIN
udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych
do prowadzenia ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego
stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora PNGS
nr 18./2010 z dnia 27.09.2010r.

§1
Ćwiczenia terenowe lub obozy naukowe mogą odbywać się na terenie Parku Narodowego Gór
Stołowych, zwanego dalej „Parkiem”, wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku.
§2
Do ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych udostępnia się cały teren Parku (obszary poddane
ochronie ścisłej, czynnej i krajobrazowej), ale w miarę moŜliwości powinny być prowadzone na
szlakach turystycznych lub w ich pobliŜu.
§3
Zezwolenie na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozów naukowych wydawane jest na
pisemny wniosek instytucji naukowych i dydaktycznych.
§4
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego
na terenie Parku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§5
Zezwolenie na prowadzenie ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego naleŜy przedstawić
kaŜdorazowo na Ŝądanie SłuŜb Parku. Niezastosowanie się do warunków określonych w
zezwoleniu spowoduje utratę jego waŜności, poniesienie konsekwencji zgodnie z obowiązującym
prawem i moŜe być podstawa odmowy wydania kolejnych zezwoleń.
§6
Zezwolenie obowiązuje na ściśle określonym terenie i w wyznaczonym czasie. MoŜe zezwalać na
zbiór materiałów badawczych (okazy roślin, grzybów lub ich części, zwierzęta, próby glebowe itp.),
który jednak powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i dokonywany zgodnie z Ustawą
o Ochronie Przyrody z dnie 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), Ustawą o
Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 168, poz.: 1764, 1765) i z
dnia 28 września 2004r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
§7
Poruszanie się samochodem w trakcie ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego jest moŜliwe po
uzyskaniu oddzielnego upowaŜnienia. Wejście lub wjazd na teren naleŜy zgłosić Konserwatorowi
danego Obwodu Ochronnego.

§8
Organizator ćwiczeń/obozu jest zobowiązany do dostarczenia Dyrekcji Parku sprawozdania z
przeprowadzonych ćwiczeń terenowych w terminie do dwóch miesięcy od ich zakończenia, a w
przypadku obozu naukowego - opracowania końcowego tematu obozu do biblioteki naukowej
Parku, w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.

