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II spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie pomorskim 

Miejsce: IMP PAN  Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 

Termin: 8.04.2013 r., godz. 11.00-15.00 

 

8  kwietnia  2013 r. Fundacja zorganizowała w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych  PAN w 

Gdańsku w ramach Projektu „Natura i gospodarka – platforma dialogu” II spotkanie Pomorskiego 

Partnerstwa Naturowego. 

W zajęciach wzięło udział 20 osób, w tym gość z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

p. Justyna Grabowska  oraz  troje przedstawicieli Fundacji w charakterze prowadzących i mode-

ratorów: Grażyna Szester, Jacek Lendzion i Paweł Król. 

Na początku spotkania przedstawiły się nowe osoby, które jednocześnie zasygnalizowały swoje 

oczekiwania wobec Projektu i Fundacji związane z trudnościami w prowadzeniu działalności 

gospodarczej w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.  Reprezentowali oni głównie przedsiębiorców 

branży turystycznej z Półwyspu Helskiego i Władysławowa. 

Następnie Grażyna Szester przedstawiła wyniki zajęć warsztatowych  prowadzonych w grupach 

podczas I spotkania.  

Wnioski zebrano  w 3 kategorie: 

Główne bariery zgłoszone przez przedsiębiorców 

 brak informacji i dialogu między  administracją a przedsiębiorcami 

 niska świadomość zagadnień środowiskowych 

 niski poziom zaufania do administracji, do przedstawicieli władz 

 odgórne terminy ograniczające możliwości prowadzenia zadań inwestycyjnych 

 problemy z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, wydłużanie procedur 

 specyfika polskiego prawa 

Potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 

 uproszczenie prawa, jasna interpretacja przepisów 

 pomoc w kontaktach  z władzami  

 wzbogacenie stanu wiedzy Interwencje w urzędach np. RDOŚ, wsparcie merytoryczne  

 bliższy kontakt, zwiększenie zaufania, współpraca  

 spotkania z niezależnymi specjalistami  
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 uściślenie i zwiększenie wiarygodności prognoz  

 indywidualne podejście do przedsiębiorcy 

Zadania i usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) zgłoszone przez przedsiębiorców 

 doradztwo prawne, pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów 

 pośrednictwo, ułatwienie dostępu do informacji oraz kontaktu  

z odpowiednimi organami nadzorczymi  

 sporządzanie niezależnych analiz  

 spotkania informacyjne, z urzędnikami, wyjaśnienia oraz możliwe ułatwienia  związane  z  

inwestycjami  w prowadzonej działalności gospodarczej  

 szkolenia i doradztwo  

 szkolenia informacyjne, spotkania z przedstawicielami nauki  

 szkolenia, spotkania,  integracyjne  

 

W części teoretycznej spotkania przedstawiono zebranym m.in. z wykorzystaniem obszernej prezen-

tacji (169 slajdów) opracowanej przez prowadzących na podstawie materiałów otrzymanych od 

Wykonawcy,  główne zagadnienia merytoryczne związane z aspektami prawnymi, ekonomiczno-

gospodarczymi i wdrożeniowymi działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. 

Prezentacja stanowiła jednocześnie kanwę do ożywionej dyskusji zebranych z Panią ekspert z Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,  z prowadzącymi oraz między zebranymi. Dyskusja 

na tematy nurtujące przedsiębiorców trwała także podczas przerw posiłkowych. Zebrani oczekiwali 

dalszych wyjaśnień, co zadeklarowała Pani ekspert na kolejnym spotkaniu z udziałem jeszcze innych 

osób (osoby) reprezentujących RDOŚ.   

Omawiano  propozycje rekomendacji  systemowych rozwiązań finansowanych ze środków unijnych i 

budżetowych, które po ich końcowym ustaleniu podczas następnych spotkań mają zostać przekazane 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Zebrani zasugerowali, aby następne spotkanie PPN odbyło się we Władysławowie.  

Wszyscy przybyli nadal deklarowali uczestnictwo w Pomorskim Partnerstwie Naturowym i gwaran-

towali w miarę swoich zawodowych możliwości obecność  na dalszych spotkaniach. 

 

 


