Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 17.01.2018 r.

Wzór
ankiet kierowanych do ekspertów oceniających działania planowane w parkach narodowych
ANKIETA SŁUŻĄCA USTALENIU PRIORYTETU REALIZACJ DZIAŁAŃ UJĘTYCH WE WNIOSKACH DYREKTORÓW PARKÓW NARODOWYCH W
SPRAWIE SFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PARKÓW NARODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM
LEŚNYM
Ankieta dotycząca działań prowadzonych w parkach narodowych metodami gospodarki leśnej
Nazwa działania
ogólna w brzmieniu,
zgodnym z treścią
planu ochrony lub
zarządzenia Ministra
Środowiska w
sprawie zadań
ochronnych parku
1
Działanie 1

(…)
Działanie N

Nazwa wnioskującego
parku narodowego

Stopień pilności działania według
planu ochrony parku narodowego lub
według zarządzenia Ministra
Środowiska określającego zadania
ochronne dla parku narodowego w
ocenie dyrektora parku

Zwięzły opis działania mogący
mieć znaczenie przy ocenie

Ocena priorytetu realizacji działania w skali od 1 do 10 dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
działaniom o najwyższym priorytecie)

Uzasadnienie oceny
(część opisowa) dotyczy działań
ocenionych 1 lub 10

2
Park A
(…)
Park Z
(…)
Park A
(…)
Park Z

3

4

5

6

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Ankieta dotyczące działań w zakresie prac badawczych w parkach narodowych
Tytuł pracy
badawczej

Nazwa parku
narodowego
wnioskującego

1
Praca badawcza 1

2
Park A

(…)

(…)

Praca badawcza N

Park Z

Stopień pilności działania według
planu ochrony parku narodowego lub
według zarządzenia Ministra
Środowiska określającego zadania
ochronne dla parku narodowego w
ocenie dyrektora parku
3

Zwięzły opis celu i metodyki
badań, mogący mieć znaczenie
przy ocenie

Ocena priorytetu realizacji badanie w skali od 1 do 10 dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
działaniom o najwyższym priorytecie)

Uzasadnienie oceny
(część opisowa) dotyczy działań
ocenionych 1 lub 10

4

5

6

(…)

(…)

(…)

(…)

1
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Ankieta dotycząca innych działań prowadzonych w parkach narodowych
Nazwa działania
ogólna w brzmieniu,
zgodnym z treścią
planu ochrony lub
zarządzenia Ministra
Środowiska w
sprawie zadań
ochronnych parku
1
Działanie 1

Nazwa parku
narodowego
wnioskującego

Stopień pilności działania według
planu ochrony parku narodowego lub
według zarządzenia Ministra
Środowiska określającego zadania
ochronne dla parku narodowego w
ocenie dyrektora parku

Zwięzły opis działania mogący
mieć znaczenie przy ocenie

Ocena priorytetu realizacji działania w skali od 1 do 10 dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
działaniom o najwyższym priorytecie)

Uzasadnienie oceny
(część opisowa) dotyczy działań
ocenionych 1 lub 10

2
3
4
5
6
Park A
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Park Z
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Działanie N
Park A
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Park Z
Objaśnienia do ankiet : (1) Ankieta jest kierowana do ekspertów, o których mowa w § 9 ust 3 i 4 zarządzenia; (2) Informacje zawarte w kolumnach 1, 2, 3 oraz 4 przenosi się z wniosków składanych przez dyrektorów
parków; (3) Do udzielania wszelkich objaśnień roboczych w sprawie ankiet upoważniony jest Wydział Ochrony Przyrody DGLP.
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