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Geneza inwentaryzacji na obszarach 

Natura 2000

1. Inicjatywy własne organów sprawujących 

nadzór nad obszarami N2K

art. 59 ustawy o ochronie przyrody

Organy ochrony przyrody są obowiązane do inicjowania i wspierania 

badań naukowych w zakresie:

1) ochrony siedlisk przyrodniczych;

2) ochrony siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;

3) ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich 

siedlisk położonych na trasach wędrówek, a także miejsc ich 

zimowania lub gniazdowania;

4) ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i 

zwierząt;

[...]
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Geneza inwentaryzacji na obszarach 

Natura 2000 c.d.

2. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, karty informacyjne 

przedsięwzięcia

3. Inicjatywy obywateli, organizacji 

pozarządowych itp.
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Geneza inwentaryzacji na 

obszarach Natura 2000 c.d.

4. Działania „ochronne” wynikające z planów 

zadań ochronnych dla obszarów N2K 

art. 28 ust. 10 pkt 4 lit. c) ustawy o ochronie przyrody

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera określenie 

działań ochronnych [...], w tym w szczególności działań dotyczących 

uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach 

ich ochrony

§ 3 pkt 5 lit. c) rozporządzenia MŚ „w sprawie PZO”:

Zakres prac koniecznych do sporządzenia projektu PZO dla obszaru 

obejmuje [...] ustalenie celów działań ochronnych [...], z uwzględnieniem 

konieczności uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony [...]



Geneza inwentaryzacji na obszarach 

Natura 2000 c.d.

Uzupełnienie stanu wiedzy a plan ochrony dla obszaru N2K

§ 3 pkt 8 lit. a) rozporządzenia MŚ „w sprawie PZO”:

Zakres prac koniecznych do sporządzenia projektu PZO dla obszaru 

obejmuje [...] ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub 

całości obszaru [...], z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia 

inwentaryzacji lub badań przedmiotu ochrony.

Jak „duży” brak wiedzy powoduje konieczność stwierdzenia potrzeby 

sporządzania planu ochrony dla obszaru N2K?



Uzupełnienie stanu wiedzy wynikające 

z ustanowionego PZO

Zakres:

1) rozpoznanie rozmieszczenia przedmiotu ochrony w obszarze N2K,

2) ocena stanu ochrony,

3) identyfikacja zagrożeń istniejących i potencjalnych,

4) określenie celów działań ochronnych,

5) określenie działań ochronnych, w tym działań dotyczących 

monitoringu stanu ochrony

Zdjęcia Marcin Karetta



8 stanowisk 55 stanowisk

Klasyczne uzupełnienie stanu wiedzy
Zdjęcia Marcin Karetta



0 stanowisk 31 stanowisk

Inwentaryzacja „od zera”



Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość

1. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia —

najważniejszy

2. Należy stawiać wysokie wymagania 

potencjalnym wykonawcom, np. 

posiadanie recenzowanych publikacji 

dotyczących przedmiotów ochrony, 

których dotyczy inwentaryzacja
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Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość c.d.

3. Występują duże trudności z innymi niż cena 

kryteriami oceny ofert; np. proponowana liczba 

stanowisk badawczych; czy promować skracanie 

terminu? czy promować wydłużanie gwarancji / 

rękojmi?

4. Cena nie powinna być kryterium o najwyższej 

wadze



Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość c.d.

5. Należy żądać od wykonawców wszelkich 

dostępnych dowodów rzetelności, np. śladów GPS

6. Należy zaostrzyć mechanizmy kontroli: 

kontrolować wykonawcę podczas prac w terenie, 

kontrolować poprawność wykonania umowy w 

terenie, zlecać opiniowanie odbieranych 

inwentaryzacji
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Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość c.d.

7. Nie należy powielać schematów, np. odwoływania 

się do metodyki GIOŚ

8. Należy przewidzieć odpowiedni czas na 

sprawdzenie przedmiotu umowy, w tym na 

korespondencję z wykonawcą
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Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość c.d.

9. Problemem są przepisy, zwłaszcza ich stopień 

komplikacji, np. konieczność rozliczania 

inwentaryzacji  „budżetowych” do końca roku; 

złożony tryb uzyskiwania decyzji o zapewnieniu 

finansowania itd. 

10. Konieczna jest wzajemna wymiana informacji na 

temat nierzetelnych wykonawców
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Dotychczasowe doświadczenia inwentaryzacyjne 

— wnioski i zalecenia na przyszłość c.d.

11. Należy zlecać inwentaryzację możliwie dużej 

liczby siedlisk przyrodniczych i gatunków jednemu 

wykonawcy  
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Zestawienie inwentaryzacji zaplanowanych w ramach projektu 

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk 

przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 

stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych

Siedliska przyrodnicze (53 typy, 

64% „naturowych” w Polsce) —

łącznie 478 inwentaryzacji,

w tym:

• 6510 — 43,

• 91E0 — 30,

• 3150 — 27,

• 6430 — 26,

• 7230 — 26,

• 9170 — 25,

• 7140 — 24,

• 6410 — 21,

• 9190 — 18

Gatunki ptaków (92, 25% 

„naturowych” w Polsce) —

łącznie 358 inwentaryzacji, w 

tym:

• żuraw — 16,

• derkacz — 13,

• kropiatka — 10,

• błotniak łąkowy — 10

• rybitwa czarna, krakwa, 

gęgawa, bączek i cyranka —

po 9
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Zestawienie [...] c.d.

Gatunki zwierząt (bez ptaków) (51, 

69% „naturowych” w Polsce) —

łącznie 509 inwentaryzacji,

w tym:

• kumak nizinny — 59,

• traszka grzebieniasta — 39,

• czerwończyk nieparek — 30,

• koza — 23,

• zalotka większa — 23,

• piskorz — 22,

• mopek — 21,

• różanka — 20

Gatunki roślin (15, 38% 

„naturowych” w Polsce) —

łącznie 45 inwentaryzacji, w tym:

• starodub łąkowy — 10,

• lipiennik Loesela — 9,

• rzepik szczeciniasty — 4,

• sierpowiec błyszczący — 4,

• leniec bezpodkwiatkowy — 4
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Jak postępować po uzupełnieniu stanu wiedzy?

aktualny przedmiot ochrony proponowany przedmiot ochrony

nowe 

stanowiska + 

brak działań 

ochronnych

nowe stanowiska + 

działania ochronne 

(nowe lub zmiana 

zakresu istniejących)

brak 

konieczności 

zmiany PZO

rozważyć zmianę PZO

działania ochronne
brak działań 

ochronnych

aktualizacja standardowego formularza 

danych

rozważyć aktualizację standardowego 

formularza danych, np. w zakresie 

powierzchni siedliska przyrodniczego, 

wielkości populacji gatunku, jakości 

danych itp.


