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I spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie śląskim 

Miejsce: RIHIP Bielsko-Biała 

Termin: 6.03.2013, godz. 9.00-13.00 

 

W dniu 6 marca br. w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach projektu POIS 

"Natura i gospodarka - podstawy dialogu". 

Było to pierwsze z czterech spotkań informacyjno-warsztatowych dla przedsiębiorców  

z województwa śląskiego zainteresowanych zawiązaniem Partnerstwa Naturowego oraz tematyką 

prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych siecią Natura 2000. 

Istotną częścią spotkania była część warsztatowa, gdzie każdy z uczestników przedstawił propozycję 

profilu Partnerstwa Naturowego oraz wizje dalszego działania w ramach partnerstwa. 

Dzięki temu, iż przedsiębiorcy obecni na spotkaniu reprezentowali różne branże, a także prowadzą 

działalność gospodarczą w tej samej części województwa śląskiego (a także małopolskiego) udało się 

wypracować ciekawą koncepcję i cele dla powstającego Partnerstwa Naturowego.  

Uczestnicy spotkania wykazali także duże zainteresowanie możliwością przekazania swoich uwag 

i rekomendacji w zakresie prowadzenia biznesu na obszarach chronionych urzędom  

i instytucjom odpowiedzialnym za tworzenie prawa i procedur, którym potem podlegają osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Wnioski uczestników spotkania: 

− Uczestnicy wyrazili opinię iż przede wszystkim w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

należałoby respektować i jasno interpretować Standardowy Formularz  Danych (z czym 

dotychczas są problemy). Konieczna jest również ich aktualizacja. 

− W każdym ze spotkań Partnerstwa Naturowego powinni poza przedsiębiorcami uczestniczyć: 

przedstawiciele RDOŚ, GDOŚ, przedstawiciele JST, przedstawiciele IOB, przedstawiciele 

organizacji ekologicznych – inaczej spotkania nie mają sensu, są bezzasadne – ponieważ brak w 

nich dialogu międzysektorowego. Działania wypracowane przez samych przedsiębiorców nie 

mają sensu ponieważ nie są działaniami wspólnymi i pozostałe podmioty mogą nie chcieć 

zaakceptować takiego stanowiska. Optymalnie gdyby obecni byli (na każdym spotkaniu) 

przedstawiciele JST – każdej gminy, na której mamy do czynienia z obszarami Natura 2000. 

− Partnerstwo Naturowe powinno reprezentować interes społeczny i mieć funkcję decydującą w 

zakresie opiniowania przedsięwzięć na Obszarach Natura 2000, a nie jak jest dotychczas gdzie 

robią to samodzielnie organizacje ekologiczne – blokując pewne rozwiązania. 

− Wedle opinii uczestników RDOŚ ulega organizacjom ekologicznym, często niesłusznie ze strachu. 

Często w wydawanych decyzjach brakuje logiki. 

− Organizacje ekologiczne do partnerstwa należy dobierać ze względu na zainteresowanie danymi 

obszarami. 
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− IOB powinno wspierać logistycznie i prawnie zarówno Partnerstwo Naturowe, jak i 

przedsiębiorców. 

− Warsztaty dla wszystkich interesariuszy (Biznes, NGO, Administracja, JST, IOB) powinno budować 

świadomość ekologiczną i partnerstwo, tylko wtedy uda się skonstruować realne i sensowne 

wytyczne do dalszych działań. 

− W związku z tym iż obszary Natura 2000 w Beskidach dotyczą zarówno województwa śląskiego, 

jak i małopolskiego zasadnym jest zaproszenie do udziału w warsztatach partnerów z Małopolski. 

− Działalności biznesowe, które należałoby rozwijać na obszarach Natura 2000 (proponowane) to: 

turystyka, rolnictwo, pasterstwo, narciarstwo, gospodarka wodna, mała retencja, przetwórstwo, 

rolnictwo ekologiczne, zbieractwo, OZE, tworzenie markowych produktów regionalnych i 

lokalnych, turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe, sprzedaż bezpośrednia produktów, 

sporty motorowe w obszarach oddziaływania Natury 2000 (nieopodal), ale na ściśle określonych 

zasadach. 

− Uczestnicy oczekują udziału/wsparcia prawnika, który wyjaśni wiele zawiłych kwestii prawnych 

dotyczących obszarów NATURA 2000. 

Proponuje się udział pracowników merytorycznych RDOŚ i GDOŚ na kolejnych spotkaniach 

 


