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II spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim 

Miejsce: Dom Technika NOT we Wrocławiu WR FSNT NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 

Wrocław 

Termin:  19.03.2013 r., godz. 10.00-14.00 

 

Drugie spotkanie z cyklu odbyło się w dniu 19.03.2013 r. o godzinie 10.00 w  Domu Technika NOT we 

Wrocławiu, przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 w Sali Kominkowej numer 104. Przed spotkaniem 

WR FSNT NOT wystosowała zaproszenia do przedsiębiorców, którzy podjęli współpracę w ramach 

tworzonego Partnerstwa Naturowego w województwie dolnośląskim. Zaproszenia zawierały krótką 

informację na temat podjętego działania i charakteru projektu oraz harmonogram spotkania. 

Dodatkowo informacje na temat spotkania pojawiły się na stronie Lidera www.not.pl i stronach 

jednostek współpracujących. 

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, a także przedstawiciele uczelni wyższych zainteresowani 

prezentowaną tematyką oraz zaproszony przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu – dr inż. Beata Meinhardt. Spotkanie moderował przedstawiciel Lidera – 

Kierownik Ośrodka Innowacji NOT – dr inż. Magdalena Gawron. Każdemu uczestnikowi spotkania 

wręczono przygotowane materiały informacyjne, które stanowiły bazę do prowadzonych warsztatów 

i dyskusji. W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, zasad funkcjonowania i zarządzanie obszarami Natura 2000 w świetle 

obowiązujących przepisów prawnych. Zostały omówiony kwestie formalno-prawne związane z 

możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i w jej sąsiedztwie. Zaprezentowano i omówiono 

procedurę lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach i w sąsiedztwie terenów prawnie 

chronionych. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie sformułowania potencjalnego oddziaływania 

inwestycji na środowisko i jego udział w procedurze oceny habitatowej. Wielokrotnie w dyskusji 

podkreślano, że ocena potencjalnego oddziaływania jest trudna i wymaga merytorycznej, pełnej 

wiedzy ze strony oceniającego i wydającego decyzję. Pani dr inż. Beata Meinhardt zauważyła, że 

poprawność oceny jakości środowiska zależy od pełnej analizy wszystkich komponentów oraz 

wyeliminowania wybiórczego traktowania niektórych oddziaływań. Pan Grzegorz Płuziński – 

właściciel firmy EcoThesis podkreślił, że raporty oddziaływania na środowisko to dokumentacja 

ekspercka i wymaga właściwej wiedzy oraz zaplecza badawczego od sporządzających. Przedstawił 

także, na przykładzie realizowanych zleceń dobre praktyki w tym zakresie. Pan Bogusław Bachorz – 

rzecznik patentowy zaznaczył, że procedura ocena habitatowej powinna być konsultowana z każdym 

potencjalnym przedsiębiorcom na szczeblu gminnym, by wykluczyć jego obawy związane z 

oddziaływaniem inwestycji na tereny chronione i przedłużającą się procedurą wydawania decyzji 

środowiskowej. W ramach prowadzonej tematyki zaprezentowane zostały także zagadnienia 

dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno w fazie 

przygotowawczej, jak i eksploatacyjnej, w ramach dostępnych środków krajowych, a także w ramach 

przyszłych Programów Operacyjnych i środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Dr inż. Magdalena Gawron podkreśliła, że każdy przedsiębiorca tworzący ramy 

Partnerstwa Naturowego będzie szczegółowo informowany o nowych zasadach  
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finansowania inwestycji środowiskowych i będzie mógł uzyskać pomoc w tym zakresie w ramach 

tworzonego Punktu Informacji Naturowej NOT. Przedsiębiorcy wskazywali także na potrzebę 

organizowania spotkań informacyjnych bezpośrednio przez jednostki zajmujące się dystrybucją 

środków krajowych i unijnych.  

Prowadzona dyskusja potwierdziła także, że znacząca większość konfliktów związanych ze sposobem 

gospodarowania na obszarach chronionych wynika przede wszystkim ze zróżnicowanych oczekiwań 

poszczególnych grup interesów, jak i z ignorowania znaczenia udziału społecznego w podejmowaniu 

decyzji. Przedsiębiorcy zauważyli, że skomplikowane procedury formalno-prawne mogą odstraszać 

ich od podejmowania działań inwestycyjnych na takich obszarach, stąd podkreślono potrzebę 

znaczenia rzetelnej informacji i dialogu społecznego. 

W drugiej części spotkania weryfikowano warunki i zasady uczestnictwa w Partnerstwie Naturowym. 

Omówiono zasady tworzonego w ramach Partnerstwa Naturowego Punktu Informacji Naturowej 

NOT (PIN NOT) w siedzibie WR FSNT NOT – 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 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. Przedstawiciele firmy Alpatrust Usługi Specjalistyczne – Pan 

Piotr Kapuśniak i Sebastian Tosza zaprezentowali profil działalności firmy wchodzącej w skład 

tworzonego Partnerstwa Naturowego oraz wyrazili chęć prezentacji profilu wystawowego firmy w 

trakcie następnego spotkania. W podsumowaniu PIN NOT podkreślono różnorodność branżową firm 

wchodzących w skład Partnerstwa Naturowego, co umożliwia szersze spojrzenie w ramach podjętej 

tematyki oraz merytorycznie zwiększa wachlarz doradczy. 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. 

W ramach warsztatów przeprowadzono także dyskusję, która miała na celu zgłaszanie propozycji 

rekomendacji działań, które będą przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do 

najczęściej podkreślanych rekomendacji należały kwestie jasności procedur środowiskowych i 

prawodawstwa w tym zakresie. Zgłoszono także propozycję pojawienia się możliwości finansowania 

inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy pragnęliby rozpocząć działalność na 

obszarach Naturowych. Dobrym pomysłem byłyby dodatkowe punkty dla osób starających się o 

dofinansowanie działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzono na obszarach Naturowych 

w ramach dofinansowań Powiatowych Urzędów Pracy. 
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Spotkanie zakończył przedstawiciel Lidera – dr inż. Magdalena Gawron, która podkreśliła znaczenie 

podjętego działania oraz podziękowała wszystkim przedstawicielom za udział w Partnerstwie 

Naturowym oraz cenną, merytoryczną dyskusję. 

 


