
         
 

Program szkolenia dla przewodników beskidzkich ubiegających się o licencję BdPN   
 

Dzień I.  26.10.2019 r. (sobota) – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 7 
Godz. 

 
Temat Liczba 

godzin 
Wykładowca 

900 – 950 Udostępniania obszaru BdPN do zwiedzania: 
 infrastruktura turystyczna w BdPN,  
 monitoring zwiedzających Park,  
 regulamin i organizacja zwiedzania.  

1 mgr Renata Sidor /dr Przemysław 
Wasiak, kierownik Działu 
Udostępniania Parku do Zwiedzania 
i Komunikacji Społecznej 
 

1000 – 1050 Wybrane zagadnienia przyrody nieożywionej z elementami Planu Ochrony 
 geneza Bieszczadów, budowa geologiczna i jej wpływ na ukształtowanie, gleby 

BdPN i ich ochrona, elementy klimatu i hydrologii, 
 zagrożenia zasobów przyrody nieożywionej  

1 
 

dr Grażyna Holly – kierownik Działu 
Edukacji Ekologicznej 

1100 – 1150 Flora Bieszczadów z elementami Planu Ochrony 
 piętra roślino – klimatyczne,  
 ogólna charakterystyka flory (gat. górskie, wschodniokarpackie, endemity, 

chronione, zagrożone) 

1 mgr Adam Szary / dr inż. Stanisław 
Kucharzyk – z-ca dyrektora BdPN, 
kierownik Działu Badań Naukowych 
i Planowania Ochrony Przyrody  

1200 – 1250 Zbiorowiska roślinne BdPN z elementami Planu Ochrony 
 charakterystyka zbiorowisk leśnych, połoninowych, nieleśnych krainy dolin 
 ochrona czynna w BdPN 

1 mgr Adam Szary 

1300 – 1350 Fauna BdPN z elementami Planu Ochrony - bezkręgowce 
 ogólna charakterystyka fauny (gat. rzadkie, chronione, puszczańskie, górskie, 

endemity),  zagrożenia fauny i problemy ochrony (bezkręgowce)  

1 
 

mgr Marek Holly 
 

1400 – 1445 PRZERWA OBIADOWA 
1445 – 1530 Fauna BdPN z elementami Planu Ochrony - kręgowce 

 ogólna charakterystyka fauny (gat. rzadkie, chronione, puszczańskie, górskie, 
endemity), zagrożenia fauny i problemy ochrony (kręgowce). 

1 
 

mgr inż. Cezary Ćwikowski 
 

1530 – 1615 System ochrony przyrody w Bieszczadach 1 mgr inż. Barbara Ćwikowska 
1615 – 1645 Edukacja ekologiczna i działalność wydawnicza w BdPN 

 programy i zajęcia edukacyjne, ścieżki przyrodnicze,  
 wydawnictwa BdPN 

0,5  mgr Beata Szary 
 

1645 – 1715 Test podsumowujący 0,5 Komisja 
 Nocleg w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem   

Dzień II 27.10.2019 r. (niedziela)  
Zajęcia terenowe 5 godz. na wybranej ścieżce przyrodniczej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  
Uwaga!Uczestnik szkolenia wnosi jednorazową opłatę w wysokości 50 zł od osoby za udostępnianie obszaru ścieżek edukacyjnych na terenie BdPN, co 
upoważnia go do bezpłatnego wstępu do Parku na czas ważności licencji tj. 5 lat.  


