
Dział/ jednostka BdPN: Dział Ochrony Przyrody  

Opiekun: Ewelina Amarowicz 

 

Kandydaci: Kierunki związane z leśnictwem, ochroną środowiska, biologią i pokrewne; 

 

Zasady naboru: wolny termin i uzasadnienie motywacyjne przystąpienia do praktyki w 

BdPN (formularz zgłoszeniowy) 

 

Ramowy plan praktyk: 

W ramach praktyk studenci zapoznają się z: 

I. Zasadami funkcjonowania Parku Narodowego 

II. Działalnością poszczególnych działów i komórek organizacyjnych w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym 

III. Rodzajami  wykonywanych zadań ochronnych 

IV. Aktualnie prowadzonymi działaniami typu: planowanie, sprawozdawczość, rozliczanie 

środków zewnętrznych 

V. Biorą udział w Patrolach Straży Parku, 

VII. Podejmują działania ochrony czynnej i inne takie jak: 

 

1. Pomoc w działaniach na rzecz edukacji przyrodniczej oraz promocji walorów 

przyrodniczych i turystycznych terenu (obsługa sali edukacyjnej) 

2.  Udział w pracach aktywnej ochrony ekosystemów (np. usuwanie roślinności 

drzewiastej z terenów nieleśnych, prace pomocnicze w czyszczeniu oczek wodnych w 

ramach ochrony płazów i in.) 

3. Prace związane z obserwacjami i kontrolą ruchu turystycznego ocena nasilenia i 

zagrożeń 

4. Inwentaryzacja szkód antropogenicznych 

5. Konserwacja zasobów wyposażenia turystycznego szlaków turystycznych i ścieżek 

przyrodniczych. 

6. Prace pomocnicze w konserwacji i przeglądach sprzętu 

7. Prace pomocnicze w opracowaniach materiałów informacyjnych i promocyjnych: 

folderów, stron internetowych i in. 

8. Udział w obserwacjach przyrodniczych i inwentaryzacji stanowisk roślin, grzybów i 

zwierząt oraz składników przyrody nieożywionej objętych ochroną. 

9. Udział w gromadzeniu eksponatów przyrodniczych, ich inwentaryzacji i konserwacji 

10. Uczestnictwo w kontroli pojawu i liczebności szkodników przy zastosowaniu pułapek 

naturalnych i sztucznych 

11. Inwentaryzacja drzew posuszowych 

12. Patrolowanie terenu w okresach wysokiego zagrożenia pożarowego 

 

Noclegi: Uczestnikom praktyk sugerujemy noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 

w Stuposianach w cenie od 12 zł/osobę/doba (z własnym śpiworem) + opłata klimatyczna. 

Wyżywienie we własnym zakresie – dostęp do aneksu kuchennego. W okolicy dostępna także 

szeroka baza noclegów na kwaterach prywatnych. 

Na praktykę zabieramy: ubranie terenowe, buty powyżej kostki z twardą podeszwą, okrycie 

przeciwdeszczowe, mały plecak turystyczny, środki przeciw owadom, okrycie głowy; 



Harmonogram dnia pracy: 

- praca w godzinach od 7.30 – 15.30 

- zbiórka w Ustrzykach Górnych przy Dyrekcji BdPN (bądź w miejscu ustalonym uprzednio z 

opiekunem praktyk) 

- dojazd do Ustrzyk Górnych / powrót na miejsce zakwaterowania PKS-em 

 

 

 

 


