
Park Narodowy jest własnością społeczną i służy zachowaniu przyrody w jej naturalnej  postaci dla 
przyszłych pokoleń. Obszar Parku jest prawnie chroniony. Przeznaczono go zarówno do badań 

naukowych , jak i do zwiedzania. Ustawowy obowiązek realizacji obu tych zadań wymaga 
wprowadzenia zasad udostępniania WPN. 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 DYREKTORA  

WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

(na podstawie art. 8e. pkt I Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami) 

w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu terenu  

Wielkopolskiego Parku Narodowego do celów naukowych  

Jeziory, 23.08.2022 roku 

Regulamin udostępniania Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Wielkopolski Park Narodowy zwany dalej Parkiem, jest udostępniony w celach 

naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, 
który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku (ustawa o ochronie przyrody z dnia                              
16 kwietnia 2004r.,  z późniejszymi zmianami). 

Park może być zwiedzany w ciągu całego roku, od świtu do zmierzchu. 

Rozdział 2 

Udostępnianie Parku dla badań naukowych  

§ 2 

1.Obszar Parku jest udostępniony do badań naukowych w celu poznania i zachowania 
środowiska przyrodniczego oraz określenia metod i sposobów jego ochrony. 

2. Zezwolenia na badania w Parku wydawane są osobom ze stopniem naukowym magistra, 
doktora, doktora habilitowanego lub posiadającym tytuł naukowy profesora zatrudnionym w 
instytucjach prowadzących działalność badawczą.  

3. Dopuszcza się wydawanie zezwoleń na wykonanie prac dyplomowych (magisterskich i 
licencjackich) prowadzonych pod merytoryczną opieką osób posiadających stopień lub tytuł 
naukowy. 

4. Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku wymaga zgody Dyrektora Parku. 

5. Przed przystąpieniem do badań należy wypełnić ankietę, która jest załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

5. Pierwszeństwo w realizacji mają badania kompleksowe, wieloletnie o charakterze 
monitoringu. 



7. Dyrektor Parku może nie wyrazić zgody na badania, które nie wymagają wykorzystania 
obszaru Parku i mogą być wykonane poza terenem Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

8. Badania eksperymentalne dozwolone są tylko poza obszarami objętymi ochroną ścisłą, po 
łącznym spełnieniu warunków: 

- badania mogą być wykonywane wyłącznie na terenie WPN, ponieważ brak jest innego obiektu 
spełniającego warunki doświadczenia, 

- dla uzyskania wyników badań możliwe jest tylko zastosowanie metody eksperymentalnej, a 
spodziewane wyniki eksperymentu mogą mieć poważne znaczenie teoretyczne lub praktyczne, 

- naruszenie elementów przyrody WPN będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, 
umożliwiające przywrócenie stanu początkowego, 

- uboczne skutki eksperymentu nie spowodują zawleczenia lub samorzutnego wtargnięcia do 
biocenoz Parku obcych (pod względem ekologicznym i geograficznym) gatunków lub form 
roślin i zwierząt, 

- eksperyment nie będzie polegał na introdukcji obcych pod względem ekologicznym lub 
geograficznym roślin lub zwierząt, względnie wprowadzeniu obcych, nie dających się później 
usunąć substratów. 

9. Wyklucza się stosowanie eksperymentów zmieniających środowisko i procesy przyrodnicze 
lub zagrażające krajobrazowi. 

10. Pozyskiwanie krajobrazów przyrodniczych dla celów naukowych i dydaktycznych ogranicza 
się do niezbędnego minimum, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Naukowej WPN oraz 
Dyrektora Parku. 

11. Pozyskiwanie gatunków prawnie chronionych może się odbywać po uzyskaniu właściwych 
zgód: ministra właściwego do spraw środowiska, GDOŚ lub RDOŚ. 

12. Lokalizacja i sposób oznakowania powierzchni badawczych i punktów obserwacyjnych 
winna być uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Dyrekcję Parku. 

13. Zgłoszenie tematu badawczego do realizacji w WPN (wraz z planem i metodyką) winno 
nastąpić minimum na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem badań. Na żądanie Dyrekcji 
Parku kierownik projektu winien przedstawić dodatkowe wyjaśnienia odnośnie celu, metodyki, 
toku badań, rodzaju i ilości pozyskiwanych materiałów przyrodniczych. 

14. Po zakończeniu każdego roku badań, w terminie do 15 lutego następnego roku, prowadzący 
temat badawczy składa krótkie sprawozdanie z przebiegu badań i informację o zebranych 
materiałach. Brak sprawozdania może być podstawą do cofnięcia zgody na kontynuację badań. 

15. Po zakończeniu badań, prowadzący badania składa sprawozdanie zbiorcze z informacją o 
sposobie publikacji wyników badań. W siedzibie Parku należy złożyć jeden egzemplarz 
publikacji (w wersji papierowej oraz elektronicznej). 

16. Osoba prowadząca badania może poruszać się po terenie Parku samochodem drogami 
leśnymi, z wyjątkiem terenów objętych ochroną ścisłą, po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku. 
Zgodę w postaci oryginalnego dokumentu wydanego przez Dyrekcję WPN, zaopatrzonego w 
hologram należy umieścić za przednią szybą pojazdu. Zgodę można uzyskać tylko na konkretny 
pojazd, z wyszczególnieniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego. 



17. Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż na jeden rok. W przypadku, gdy 
badania trwają dłużej, należy wystąpić z prośbą o przedłużenie zezwolenia. Przedłużenie 
zezwolenia wydane jest po spełnieniu pkt 14 niniejszego zarządzenia. 

18. Wypływanie łodzią na jeziora w celach prowadzenia badań jest dozwolone w godzinach 
wskazanych w zezwoleniu. Każdorazowe wypłynięcie powinno być poprzedzone zgłoszeniem 
telefonicznym lub e-mailem do Straży Parku oraz leśniczego Obwodu Ochronnego związanego 
z terenem badań. Kontakt: BIP – zakładka – kadra.  

Rozdział 3 

Udostępnianie Parku dla zajęć terenowych  

§ 3 

1.  Zajęcia terenowe są dozwolone po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku i po wypełnieniu 
arkusza ewidencyjnego zajęć terenowych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Na każde 25 osób, biorących udział w zajęciach terenowych wymagany jest przynajmniej 
jeden opiekun grupy. 

3. Podczas zajęć terenowych zabrania się wkraczania na obszary objęte ochroną ścisłą. 

4. Wypływanie łodzią na jeziora w celach przeprowadzenia ćwiczeń terenowych jest 
dozwolone w godzinach wskazanych w zezwoleniu. Każdorazowe wypłynięcie powinno być 
poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym lub e-mailem do Straży Parku oraz leśniczego 
Obwodu Ochronnego związanego z terenem badań. Kontakt: BIP – zakładka – kadra. 

 

DYREKTOR 

Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 

 

 


