
                                                                                                                                                                                 Załącznik do regulaminu  

    udostępnienia obszaru DPN 

                                                                                                                                                                            do badań naukowych 

Drawieński Park Narodowy 

wniosek – projekt badań 
 
Dokładne wypełnienie wniosku jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie badań w 

Parku !  

 

 

1. Temat badań: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

2. Cel badań (jakie zagadnienie naukowe mają rozstrzygnąć badania): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Osoby prowadzące badania (proszę wymienić skład zespołu): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Z kim należy się kontaktować w sprawie badań (adres służbowy i prywatny)?: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Instytucja firmująca badania (jeżeli są realizowane w ramach działalności instytucji): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

6. Źródło finansowania badań (np. grant, zlecenie, fundusze dydaktyczne, badania 

własne) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ogólny opis metodyki badań (dotyczy badań o szerszym zasięgu terytorialnym): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Szczegółowy opis metodyki prac planowanych na terenie DPN (proszę podać terminy, 

częstotliwość, opis metod zbioru informacji, wymienić, kiedy, w jakiej ilości i w jaki 

sposób będzie zbierany materiał naukowy, jakie eksperymenty miałyby być 

przeprowadzone): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Stałe powierzchnie badawcze przewidziane do złożenia na terenie Parku (proszę 

podać lokalizację, wymiary, proponowany sposób stabilizacji w terenie, częstotliwość 

i metodę zbioru informacji): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



10. Miejsce przechowywania i gromadzenia roboczych wyników badań: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Przewidywany czas i  forma zakończenia badań (np. publikacja, rozprawa doktorska, 

praca magisterska, inne opracowanie w formie maszynopisu): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Szczególne oczekiwania zespołu badawczego względem DPN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Inne uwagi zespołu badawczego: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosimy o podpisanie następującego zobowiązania: 

    

 Zobowiązuję się do udostępniania Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu wyników 

moich badań prowadzonych na terenie DPN, a po ich zakończeniu – do przekazania kopii 

wyników do archiwum DPN. Odbitki publikacji powstałych w wyniku badań i końcowy raport 

z badań przekażę do biblioteki DPN. 

 

Data i podpis 

 

 

         

W przypadku pracy
*
 licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej/………………….poniższe 

wypełnia opiekun naukowy pracy: 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
   imię nazwisko i stopień naukowy opiekuna pracy 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   miejsce pracy, adres, telefon, e-mail 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Potwierdzam fakt opieki naukowej nad pracą
*
 licencjacką/magisterską/doktorską……….. 

wykonywaną przez………………………………………………………………………… 

 

……………………….                                                                            ……………………. 
miejscowość i data                                                                                                                               podpis opiekuna naukowego 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Załącznik do  Zarządzenia  
Dyrektora DPN nr 40   
z dnia 9 sierpnia 2010r. 

 
 

REGULAMIN 
udostępniania obszaru Drawieńskiego Parku Narodowego do badań 

naukowych. 
 

§ 1 
 
Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku jest dopuszczalne wyłącznie za 
zgodą Dyrektora Parku, pod warunkiem zarejestrowania badań w formie wypełnienia 
wniosku o nich informującego i zobowiązania się autora do udostępnienia wyników 
badań dla Parku. 

 
§ 2 

 
Wniosek musi zawierać: 

 temat badawczy w pełnym brzmieniu, 

 wskazanie celu, przedmiotu i metody badań ( w przypadku tematów nowo 
zgłaszanych), 

 dane personalne i kontaktowe autora tematu oraz osoby (osób) uprawnionej 
do kierowania pracami zespołów badawczych na terenie Parku, 

 określenie obszaru, na którym prowadzone będą badania terenowe w 
Drawieńskim Parku Narodowym, 

 określenie terminu realizacji prac terenowych, 

 określenie terminu zakończenia prac kameralnych, 

 określenie charakteru i ilości materiału badawczego przewidywanego do 
pozyskania na terenie Parku wraz z uzasadnieniem konieczności jego 
pozyskania. 

 
§ 3 

 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia ( formularz karty badań naukowych) stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
 

Wnioski powinny być składane pisemnie w Dyrekcji Parku z co najmniej 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku badań niewiążących się z ingerencją 
w przyrodę Parku, dyrektor Parku wydaje zgodę, o której mowa w § 1 na podstawie 
wypełnionego wniosku  rejestracyjnego badań. 
 

§ 5 
 
W przypadku badań wiążących się z ingerencją w przyrodę Parku dyrektor Parku 
może wydać zgodę, o której mowa w § 1. Przed podjęciem decyzji w przypadku 
nowych tematów badawczych, a także wystąpienia szczególnych okoliczności, 
Dyrektor zasięgnie opinii Rady Naukowej Parku lub niezależnego eksperta 



wybranego przez Park. W takim przypadku okres załatwiania zezwolenia może być 
wydłużony do 3 miesięcy. 

 
§ 6 

 
Rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez 
wnioskującego zezwolenia Dyrektora, określającego warunki i zasady realizacji 
badań. Zezwolenie należy okazywać każdorazowo w terenie na żądanie służb Parku. 
 

§ 7 
 

Zezwolenie na badania naukowe wydawane jest na sprecyzowany we wniosku okres 
realizacji tematu badawczego, dotyczy ściśle określonego miejsca i upoważnia do 
bezpłatnego przebywania na terenie DPN w czasie i miejscu wykonywania badań. 

 
§ 8 

 
Poruszanie się samochodem oraz używanie środków pływających na terenie DPN, w 
trakcie badań, jest możliwe po uzyskaniu oddzielnego upoważnienia. Upoważnienie 
takie należy okazywać każdorazowo na żądanie Służby Parku. 
 

§ 9 
 

Sposób oznakowania powierzchni badawczych i punktów obserwacyjnych winien być 
uprzednio uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Parku. Po zakończeniu badań 
oznakowania te należy usunąć, chyba, że Dyrektor Parku podejmie decyzję o ich 
pozostawieniu.  
 

§ 10 
 

Zbiór materiałów badawczych (okazy roślin, grzybów lub ich części, zwierzęta, próby 
glebowe itp.) powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i dokonywany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 11 
 

Niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu spowoduje utratę jego 
ważności i może być podstawą do odmowy wydania kolejnych zezwoleń dla 
realizującego badania lub całego zespołu. 

 
§ 12 

 
Dopuszcza się wydanie zezwolenia na wniosek osoby nie posiadającej stopnia 
naukowego, jeżeli zamierzone badania wykonane będą pod nadzorem osoby ze 
stopniem naukowym. 

 
§ 13 

 
Samodzielni autorzy/kierownicy tematów badawczych, którzy uzyskali zezwolenia na 
badania są zobowiązani do składania w Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego  



pisemnej informacji o postępach w realizacji badań w terminie do końca grudnia 
każdego roku kalendarzowego, w którym trwa realizacja tematu badawczego. 
 

 
 

§ 14 
 

W zamian za zgodę na udostępnienie terenu Parku do badań, badacz jest 
obowiązany przekazać nieodpłatnie do zbiorów biblioteki Parku jedną odbitkę każdej 
pracy, każdego publikowanego artykułu wykorzystującego wyniki zebrane w Parku 
oraz jedną kopię każdego niepublikowanego sprawozdania, dysertacji itp., w której 
wykorzystano wyniki takich badań. 
 

§ 15 
 

Wyniki badań zgromadzone w Parku są publicznie dostępne z zachowaniem 
osobistych praw autorskich ich autorów i powszechnie przyjętych dobrych obyczajów 
w zakresie korzystania z własności intelektualnej. 
 
 


