IV spotkanie Partnerstwa Naturowego oraz spotkanie z przedstawicielami samorządu
terytorialnego w województwie dolnośląskim
Miejsce: Dom Technika NOT we Wrocławiu WR FSNT NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Termin: 25.04.2013 r., godz. 10.00-14.00

Czwarte spotkanie z cyklu odbyło się w dniu 25.04.2013 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu,
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 74. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach – panel dla JST
i IOB oraz panel dla przedsiębiorców.
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, a także przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, JBR-ów oraz stowarzyszeń branżowych.
Jednostki samorządu reprezentowane były przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
oraz przedstawicieli gmin i powiatów województwa dolnośląskiego. Instytucje otoczenia biznesu
reprezentowane były przez przedstawicieli stowarzyszeń branżowych – Stowarzyszenia NaukowoTechnicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) oddział we
Wrocławiu oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, oddział
we Wrocławiu.
Każdemu uczestnikowi spotkania wręczono przygotowane materiały informacyjne, które zawierały
szczegółowe informacje o podjętej inicjatywie w ramach Partnerstwa Naturowego w województwie
dolnośląskim, w tym o tworzonym Punkcie Informacji Naturowej NOT. Do dokumentacji dołączono
materiały dotyczące przebiegu procedury oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, w
ramach oceny habitatowej oraz klasycznej OOŚ.
Spotkanie moderował przedstawiciel Lidera – Kierownik Ośrodka Innowacji NOT – dr inż. Magdalena
Gawron. W trakcie spotkania przedstawicielom jednostek samorządu oraz instytucji otoczenia
biznesu zostały przedstawione informacje na temat podjętego działania, zasad funkcjonowania
utworzonego Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim. Zaprezentowano także
wypracowane w trakcie spotkań rekomendacje działań, które będą przekazane do Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zostały omówione kwestie formalno-prawne związane z
możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i w jej sąsiedztwie. Omówiono ramy działania Punktu
Informacji Naturowej NOT (PIN NOT), które wypracowane zostały w trakcie wcześniejszych spotkań,
a także prowadzonych rozmów z przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu,
instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych. Punkt Informacji Naturowej NOT tworzony w
ramach Partnerstwa Naturowego w siedzibie WR FSNT NOT to centrum wsparcia merytorycznego na
temat możliwości podejmowania działań inwestycyjnych na obszarach Natura 2000 i innych
obszarach chronionych oraz w ich sąsiedztwie. Ustalono, że PIN NOT udzielać będzie informacji na
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temat procedury podejmowania działalności gospodarczej, procesu inwestycyjnego na obszarach
Natura 2000, oceny habitatowej, możliwości udziału społeczeństwa w procedurze oceny
oddziaływania na środowisko, możliwości finansowania przedsięwzięć, badań środowiskowych oraz
ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich. W skład Partnerstwa wchodzą
przedstawiciele przedsiębiorstw z branży doradztwa środowiskowego, nowych technologii
środowiskowych, inżynieryjnych, doradztwa gospodarczego oraz prawnego, co stanowi cenną bazę
merytoryczną Punktu. Ustalono, że w ramach działalności PIN NOT informacja udzielana ustnie przez
konsultanta/eksperta z danej branży będzie bezpłatna, natomiast przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji, doradztwo prawne, inwestycyjne, technologiczne, podlegać będzie konkurencyjnym
na rynku opłatom. Przedstawiciele Partnerstwa Naturowego postanowili wspierać swoje działania
oraz służyć sobie i innym radą i pomocą, zapraszając do Partnerstwa także innych zainteresowanych.
Z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni
wyższych, JBR-ów oraz stowarzyszeń branżowych przeprowadzono dyskusję na temat przyjęcia
końcowych zapisów listy usług IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach
Natura 2000. Przedstawiciel Lidera zebrał zgłaszane dodatkowo przez uczestników spotkania
propozycje rekomendacji działań, które będą przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Do najczęściej podkreślanych rekomendacji należały kwestie dotyczące procedury oceny habitatowej
i prawodawstwa w tym zakresie. Zgłoszono także propozycję możliwości finansowania małych i
średnich przedsiębiorców, którzy pragnęliby rozpocząć działalność na obszarach Naturowych.
Rekomendowanym pomysłem były preferencyjne działania zmierzające do dofinansowania
działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzona na obszarach Naturowych, w ramach
pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy. Podnoszono także propozycje prowadzenia przez GDOŚ i jej
oddziały wojewódzkie szkoleń dla podnoszenia wiedzy merytorycznej kadr wyspecjalizowanych do
zarządzania siecią Natura 2000 w obrębie poszczególnych województw. Zakres szkoleń nie może być
oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się z ochroną walorów
przyrodniczych w sieci Natura 2000, ale powinien zawierać aspekty zarządzania takimi obszarami,
także w kontekście prowadzenia na takich obszarach działalności gospodarczej. Rekomendowano
wypracowanie sposobów działalności na obszarach Natura 2000 w zależności od siedlisk
naturalnych, które dałyby oczekiwaną wiedzę potencjalnym przedsiębiorcom.
Przedstawiono propozycję stworzenia Rady Partnerstwa Naturowego obejmującego Gminy,
przedsiębiorców i zainteresowaną społeczność z obszaru dolin rzecznych objętych programem Natura
2000. Postulowano, że takie partnerstwo konieczne jest dla wypracowania odpowiednich działań i
osiągania kompromisu między wieloma, często przeciwstawnymi interesami różnych społeczności czy
sektorów działalności. Rada miałaby za zadanie wypracowanie metod gospodarowania na swoim
obszarze z uspołecznieniem procesu podejmowania decyzji. Ustalono, że mogłoby to odbywać się to
w formie negocjacji i dyskusji społecznych oraz poprzez włączanie przedstawicieli społecznych do
Rady Partnerstwa Naturowego.
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Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych,
JBR-ów oraz stowarzyszeń branżowych uczestniczący w spotkaniu uznali podjętą inicjatywę jako
ważną i postanowili wspierać jej działania.
Wiceprezes Zarządu WR FSNT NOT – dr inż. Czesław Szczegielniak wręczył dyplomy
przedsiębiorcom, przedstawicielom przedsiębiorstw, jednostek samorządu i instytucji otoczenia
biznesu tworzącym i czynnie uczestniczącym w pracach Partnerstwa Naturowego w województwie
dolnośląskim, dziękując za poniesiony wkład i zaangażowanie.
Pani dr inż. Jolanta Dąbrowska – przedstawiciel firmy Geotabo i pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowała innowacyjną technologię wspomagającą
wegetację roślin, preferowaną do wykorzystywania na obszarach chronionych, a także wałach
przeciwpowodziowych w prezentacji pt. „Możliwości wykorzystania geokompozytów sorbujących
wodę w inżynierii środowiska”. Wystąpienie zawierające ciekawe przykłady zastosowań, a także
przyniesione próbki produktów wywołało gro pytań zadawanych przez uczestników spotkania, o
możliwości zastosowania produktów na różnych obszarach. Merytorycznie dyskusję wspierał
odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące parametrów zastosowań geokompozytów dr inż.
Daniel Garlikowski – ekspert z zakresu inżynierii środowiska, pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dr inż. Daniel Ochman – przedstawiciel Firmy Doradczo-Projektowej SOJL zaprezentował
zagadnienia dotyczące gleboznawczej klasyfikacja gruntów terenów użytkowanych rolniczo dla
potrzeb dokumentacji środowiskowej. Dyskusję wśród uczestników spotkania wywołały
przedstawione proponowane zmiany przepisów i ich interpretacja, które mają istotny wpływ na
przebieg procesu klasyfikacji gruntów, w tym także gruntów na obszarach chronionych.
Pani Marta Gwiżdż – właściciel firmy MG Centrum Szkoleń i Korepetycji przedstawiła profil
działalności firmy wchodzącej w skład Partnerstwa, głównie w zakresie szkoleń obejmujących
tematykę ochrony środowiska oraz systemów zarządzania ISO (9001, 14001, 18001, 19011, 22000).
Z przedstawicielami przedsiębiorstw, jednostek samorządu, instytucji otoczenia biznesu, uczelni
wyższych, JBR-ów oraz stowarzyszeń branżowych przeprowadzono dyskusję na temat przyjęcia
końcowych zapisów listy usług IOB w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach
Natura 2000. Przedstawiciel Lidera zebrał zgłaszane dodatkowo przez uczestników spotkania
propozycje rekomendacji działań, które będą przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Do najczęściej podkreślanych rekomendacji należały kwestie dotyczące procedury oceny habitatowej
i prawodawstwa w tym zakresie. Zgłoszono także propozycję możliwości finansowania małych i
średnich przedsiębiorców, którzy pragnęliby rozpocząć działalność na obszarach Naturowych.
Rekomendowanym pomysłem były preferencyjne działania zmierzające do dofinansowania
działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzona na obszarach Naturowych, w ramach
pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy. Podnoszono także propozycje prowadzenia przez GDOŚ i jej
oddziały wojewódzkie szkoleń dla podnoszenia wiedzy merytorycznej kadr wyspecjalizowanych do
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zarządzania siecią Natura 2000 w obrębie poszczególnych województw. Zakres szkoleń nie może być
oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się z ochroną walorów
przyrodniczych w sieci Natura 2000, ale powinien zawierać aspekty zarządzania takimi obszarami,
także w kontekście prowadzenia na takich obszarach działalności gospodarczej. Rekomendowano
wypracowanie sposobów działalności na obszarach Natura 2000 w zależności od siedlisk
naturalnych, które dałyby oczekiwaną wiedzę potencjalnym przedsiębiorcom.
Spotkanie zakończył przedstawiciel Lidera – dr inż. Magdalena Gawron, która podkreśliła znaczenie
podjętego działania oraz podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za udział w Partnerstwie
Naturowym oraz cenną, merytoryczną dyskusję. Podziękowania zostały złożone także dla Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska na ręce pani Aleksandry Mantur – przedstawiciela Wydziału ds.
Projektów, Departamentu Informacji o Środowisku, GDOŚ za cenną inicjatywę, która pozwoliła na
stworzenie Partnerstw Naturowych w poszczególnych województwach – zalążka dialogu
środowiskowego.
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