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Wyznaczenie obszarów Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce, by∏o realizacjà obowiàzku,

na∏o˝onego na wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej (UE). JednoczeÊnie

obejmowanie ochronà Êrodowiska przyrodniczego jest dzia∏aniem koniecznym tak˝e

z punktu widzenia prawid∏owo pojmowanego interesu narodowego. Zasoby przyrodnicze

sà bowiem dobrem publicznym, a troska o ich stan jest obowiàzkiem nie tylko organów

paƒstwa, ale tak˝e wszystkich obywateli. 

O ile jednak instytucjom paƒstwa dla realizacji tego obowiàzku mogà wystarczyç przepisy

prawa, o tyle uczestnictwo obywateli w ochronie przyrody musi wynikaç z uÊwiadomionej

potrzeby i, tam gdzie mo˝e powstaç konflikt na linii cz∏owiek – przyroda, akceptowalnych

warunków funkcjonowania. 

Instytucje odpowiedzialne za ochron´ przyrody muszà umieç szukaç sojuszników w swoich

dzia∏aniach, nie tylko wÊród ju˝ przekonanych do tej idei przedstawicieli organizacji przy-

rodniczych (ekologicznych), ale tak˝e wÊród tych, których interesy mogà zostaç naruszone

wskutek wprowadzania (korzystnych z punktu widzenia przyrodniczego) przepisów,

ograniczajàcych swobod´ ich funkcjonowania i/lub przyczyniajàcych si´ do strat w ich

dotychczasowej dzia∏alnoÊci. O ile bowiem nowa forma ochrony przyrody spotka∏a si´

z entuzjastycznym przyj´ciem ze strony ekologów, to ju˝ zdecydowanie mniej entuzjazmu

wykazujà samorzàdy lokalne, przedsi´biorcy i rolnicy. 

Niniejszy raport jest próbà zwrócenia uwagi na koniecznoÊç uwzgl´dniania w procesie wdra-

˝ania i rozwoju sieci Natura 2000 w Polsce, racji wszystkich zainteresowanych stron i podmio-

tów oraz uznania, nie tylko w sferze deklaracji, ˝e o wiele bardziej efektywny jest autentyczny

dialog i komunikacja ze spo∏ecznoÊciami, funkcjonujàcymi na obszarach sieci „naturowej”.

Poprawa komunikacji spo∏ecznej mi´dzy lokalnà spo∏ecznoÊcià, a tymi, którzy chcà ochroniç

Êrodowisko lub zarzàdzaç Naturà 2000, jest pilnà potrzebà. Natura 2000 jest obiektem

obserwacji i ˝ywego zainteresowania we wszystkich krajach UE, która da∏a du˝y margines

swobody poszczególnym krajom w sposobie realizacji wspólnego celu, jakim jest ochrona

ró˝norodnoÊci biologicznej. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Polska narzuci∏a sobie zbyt skompli-

kowany, rygorystyczny i doÊç drogi system ochrony Natury 2000, przy jednoczeÊnie bardzo

niskiej wycenie jej kosztów. Poniewa˝ sieç ekologiczna obejmuje ju˝ prawie 20%

powierzchni Polski, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uzna∏a za niezb´dne

w∏àczenie si´ do dyskusji nad tym wa˝nym zagadnieniem, które mo˝e mieç znaczàcy

wp∏yw na ambicje i kierunki rozwoju wielu gmin wiejskich w Polsce, wykorzystujàc w tym

celu dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 

Marek K∏odziƒski

Marek Zagórski

Natura 2000 
– dobro publiczne, problem prywatny
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Europejska Sieç Ekologiczna Natura 2000 (N2000) to

poÊredni rezultat dynamicznie rozwijajàcej si´ gospodarki

Europy, której efekty zewn´trzne zagrozi∏y przyrodzie

kontynentu. W odpowiedzi na te zagro˝enia podj´to zatem –

skoordynowanà w skali ca∏ej Unii Europejskiej – prób´ kom-

pleksowej ochrony zasobów ró˝norodnoÊci biologicznej

w ramach spójnego funkcjonalnie systemu obszarów obej-

mujàcych najcenniejsze siedliska flory i fauny. Poniewa˝ sà

one w du˝ej cz´Êci po∏o˝one na obszarach zagospodarowa-

nych, ca∏a sieç zosta∏a ukierunkowana bardziej na zrówno-

wa˝enie rozwoju terenów, które zajmuje, ni˝ jedynie na wà-

sko rozumianà funkcje ochronnà. Zasi´g takiej ekologicznej

sieci jest proporcjonalny do zasobów ka˝dego kraju, a wybór

formy i sposobów ochrony siedlisk i gatunków pozostawiono

poszczególnym paƒstwom cz∏onkowskim. 

Idea i geneza
Natury 2000
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Na obszarach sieci, zajmujàcej ju˝ ponad 1/6 powierzchni làdowej UE–27, lub

w jej bezpoÊrednim sàsiedztwie funkcjonuje wiele podmiotów, wykorzystujàc

tereny „naturowe” do innych ni˝ ochrona przyrody celów, np.: rolnictwa,

leÊnictwa, rybo∏ówstwa, turystyki, ale tak˝e produkcji przemys∏owej na ma∏à

skal´ oraz Êwiadczenia ró˝norodnych us∏ug. Zarzàdzanie takimi obszarami

stanowi zatem trudne wyzwanie, gdy˝ wymaga pogodzenia dzia∏aƒ ochron-

nych z istniejàcym formami zagospodarowania terenu. Rozbie˝noÊç intere-

sów publicznych i prywatnych mo˝e prowadziç i prowadzi do napi´ç i konflik-

tów na tle korzystania z lokalnych zasobów. Zachowanie równowagi mi´dzy

potrzebami ochrony Êrodowiska a rozwojem gospodarczym jest mo˝liwe,

lecz wymaga dialogu i wzajemnego zrozumienia. 

Komisja Europejska (KE) zak∏ada∏a, ˝e ostateczny kszta∏t sieci Natura 2000

b´dzie znany do 2010 roku. Jednak˝e wyznaczanie i zatwierdzanie jej terenów

okaza∏o si´ procesem trudnym i przez to d∏ugotrwa∏ym. Do po∏owy 2010 roku

zaledwie w szeÊciu krajach UE – w Belgii, Czechach, Danii, Holandii, na Malcie

i w Niemczech – liczb´ i powierzchni´ obszarów N2000 oceniono jako „w du˝ej

mierze kompletnà”. Wprawdzie unijne dyrektywy, stanowiàce podstawy prawne

ekologicznej sieci – „siedliskowa” [Dyrektywa 92/43/EWG] i „ptasia” [Dyrekty-

wa 79/409/EWG] – nie okreÊlajà ani iloÊci, ani wielkoÊci terenów chronionych,

jakie majà byç wyznaczone w danym kraju, niemniej stanowià, i˝ sieç ekolo-

giczna powinna byç na tyle du˝a, aby gwarantowaç zachowanie odpowiedniej

reprezentacji miejscowych, cennych siedlisk i gatunków. 

w
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W Polsce zasi´g Natury 2000 w 2010 roku wynosi∏ oko∏o 6,2 mln ha; przesz∏o

po∏ow´ jej powierzchni zajmowa∏y lasy, a kolejne 6% stanowi∏y grunty pod

wodami, tj. cieki i zbiorniki wodne, oraz tereny podmok∏e – bagna i torfowiska

(tab. 1). Ponad 1/3 krajowych obszarów Natury 2000 to u˝ytki rolne (UR),

których powierzchnia szacowana by∏a na oko∏o 2,3 mln ha, czyli ponad 14%

UR w Polsce. 

Tabela 1. Struktura u˝ytkowania gruntów na obszarach sieci Natura 2000 wed∏ug
typów i form pokrycia terenu klasyfikacji CORINE Land Cover (2010 r.)

èród∏o: GDOÂ (informacja z listopada 2010 roku). 
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Typy pokrycia terenu

Tereny antropogeniczne

Tereny rolne

Lasy i ekosystemy seminaturalne

Obszary podmok∏e

Obszary wodne

Razem 

Zabudowa miejska

Tereny przemys∏owe, 

handlowe i komunikacyjne

Kopalnie, wyrobiska i budowy

Miejskie tereny zielone 

i wypoczynkowe

Grunty orne

Uprawy trwa∏e

¸àki i pastwiska

Obszary upraw mieszanych

Lasy

Zespo∏y roÊlinnoÊci drzewiastej

i krzewiastej

Tereny otwarte, pozbawione

roÊlinnoÊci lub z rzadkim 

pokryciem roÊlinnym

Âródlàdowe obszary podmok∏e

Przybrze˝ne obszary podmok∏e

Wody Êródlàdowe

Wody morskie

39 513

3130

4021

3381

1 038 158

3238

827 377

381 408

3 302 761

130 812

11 884

78 010

-

285 853

84 365

6 190 911

0,64

0,05

0,07

0,05

16,77

0,05

13,32

6,16

53,35

2,11

0,19

1,26

-

4,62

1,36

100,0

Polska w sieci

Formy pokrycia terenu Powierzchnia

ha          %  
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Wed∏ug stanu na marzec 2011 roku w Polsce funkcjonowa∏y 144 obszary spe-

cjalnej ochrony ptaków (OSO) zajmujàce niemal 56 tys. km2, w tym ponad 49 tys.

km2 powierzchni làdowej (15,7% terytorium kraju), oraz 823 specjalne obszary

ochrony siedlisk (SOO) na 38 tys. km2 (oko∏o 34,5 km2 làdu – 11,0%). W sumie

Natura 2000 zajmuje 19,7% powierzchni làdowej Polski (rys. 1). Ekologiczna

sieç wkroczy∏a na teren parków narodowych i krajobrazowych oraz do paƒ-

stwowych lasów. Powierzchnia obszarów N2000 zlokalizowana na terenie 417

nadleÊnictw LP wynosi oko∏o 2860 tys. ha (47% obszaru làdowego N2000),

a na terenie parków narodowych – ponad 326 tys. ha (5%). 

Rysunek 1. Europejska Sieç Ekologiczna Natura 2000 w Polsce (stan w maju 2010 r.) 

èród∏o: GDOÂ. 
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W po∏owie 2007 roku Najwy˝sza Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi∏a kontrol´

skutecznoÊci wdra˝ania sieci Natura 2000 [NIK 2008], której wyniki by∏y jed-

noznacznie negatywne. Za niespójne i nieprecyzyjne uznano obowiàzujàce

wówczas prawo regulujàce funkcjonowanie sieci, za nierzetelny – proces

typowania jej obszarów (na podstawie niejednokrotnie archiwalnych, niekom-

pletnych, a nawet b∏´dnych danych przyrodniczych); nierzadkie by∏o pomi-

janie wymaganej prawem opinii w∏aÊciwych miejscowo rad gmin. Jako nie-

sprawny i nieskuteczny oceniono ówczesny system zarzàdzania, w tym: brak

jasno ustalonych kompetencji poszczególnych organów administracji paƒ-

stwowej, cz´ste zmiany organizacyjne w strukturze ministerstwa Êrodowiska,

zw∏aszcza osób bezpoÊrednio odpowiedzialnych za Natur´ 2000, s∏aby pio-

nowy i poziomy przep∏yw informacji. WÊród wytkni´tych nieprawid∏owoÊci

znalaz∏ si´ tak˝e brak oszacowania kosztów wdra˝ania i funkcjonowania sieci

– poniesionych i przewidywanych. 

W koƒcu 2008 roku ustanowiono nowà struktur´ instytucjonalnà zajmujàcà si´

zarzàdzaniem ochronà przyrody – Generalnà Dyrekcj´ Ochrony Ârodowiska

(GDOÂ) wraz z szesnastoma regionalnymi dyrekcjami (RDOÂ). Nale˝y podkre-

Êliç, ˝e rozwiàzywanie problemów Natury 2000 nie by∏o jedynym motywem

powo∏ania tych instytucji. Równie wa˝ne by∏o u∏atwienie i przyspieszenie proce-

dur wydawania decyzji Êrodowiskowych, w celu wsparcia procesów inwesty-

cyjnych w sferze infrastruktury liniowej (drogi) tak˝e na terenach poza siecià. 

W Êlad za powo∏aniem nowej formy ochrony przyrody nie posz∏o uporzàdko-

wanie prawa, obowiàzujàcego w odniesieniu do terenów chronionych. A ˝e

warto to by∏o zrobiç widaç, gdy analizuje si´ chocia˝by procedur´ ustanawia-

nia obszarów cennych przyrodniczo. Dla ka˝dej formy ochrony odbywa si´ to

w innym trybie i jest podejmowane przez inny podmiot. Nie inaczej jest

w przypadku planów ochrony, które dla parku narodowego ustanawia mini-

ster Êrodowiska, dla rezerwatu przyrody regionalny dyrektor ochrony Êrodo-

wiska, a dla parku krajobrazowego sejmik województwa. Ka˝dy z tych aktów

ma innà form´ i rang´. ˚eby by∏o ciekawiej, plany zadaƒ ochronnych dla ob-

szaru Natura 2000 ustanawia RDOÂ, a plan ochrony minister. Dla pe∏nego

obrazu trzeba dodaç, ˝e sejmik wojewódzki wyznacza obszar chronionego

krajobrazu w drodze uchwa∏y, zawierajàcej mi´dzy innymi ustalenia dotyczàce

czynnej ochrony ekosystemów, a rada gminy robi to samo w odniesieniu

do pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, u˝ytków ekologicznych

lub zespo∏ów przyrodniczo-krajobrazowych.

Trudne sieci poczàtki…

Wybór (zbyt) ambitnych rozwiàzaƒ
prawno-administracyjnych

7



Unijne podejÊcie, w odniesieniu do Natury 2000, zasadniczo ró˝ni si´ od

dotychczasowych tradycji prawnych stosowanych w przypadku innych

form ochrony przyrody w Polsce. Specyfika re˝imu prawnego Natury 2000

polega na ogólnym zakazie podejmowania dzia∏aƒ, mogàcych znaczàco

negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszarów sieci, a nie na deta-

licznych wykazach dzia∏aƒ zabronionych. W dyrektywach UE, dotyczà-

cych Natury 2000, takich konkretnych zakazów nie ma. Ma∏o tego, UE nie

narzuca, ani nawet nie podpowiada rozwiàzaƒ organizacyjnych i sposo-

bów zarzàdzania Naturà 2000, chocia˝ chce egzekwowaç rezultaty w po-

staci niepogarszania stanu zlokalizowanych tam cennych siedlisk i gatun-

ków. To zresztà tak˝e istotne novum niespotykane wczeÊniej w tradycji

krajowej ochrony – rozliczanie z efektu, a nie z podejmowania dzia∏aƒ.

Pozostawiajàc wolnoÊç wyboru KE liczy∏a zapewne, ˝e kraje cz∏onkow-

skie podejmà racjonalne decyzje przy zrzàdzaniu N2000, bioràc pod

uwag´ zarówno kryteria przyrodnicze, jak i spo∏eczno-ekonomiczne.

Niesprecyzowanie wielu kwestii na poziomie UE pozostawi∏o krajom cz∏onkow-

skim du˝à swobod´ w interpretacji dyrektyw oraz szerokie pole dla w∏asnych ini-

cjatyw. Polska zdecydowa∏a si´ na niewàtpliwie szeroki zakres dzia∏aƒ (chyba zbyt

ambitnie i ma∏o racjonalnie), po pierwsze – wdra˝ajàc sieç Natura 2000 jako no-

wà, niezale˝nà od dotychczas istniejàcych, form´ przestrzennà ochrony przyrody,

po drugie – powo∏ujàc nowe struktury administracyjne do zarzàdzania siecià, jak

GDOÂ i RDOÂ, z setkami urz´dników (tab. 2) nie zawsze dobrze przygotowanych

do nowych zadaƒ (problem niedostatku kompetentnych pracowników podnoszà

same dyrekcje), po trzecie – zapowiadajàc stworzenie w niedalekiej przysz∏oÊci dla

ka˝dego obszaru Natura 2000 planu zadaƒ ochronnych (PZO) lub, o ile zajdzie

taka potrzeba, planów ochrony (PO) dla cz´Êci najcenniejszych elementów sieci.  
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Trzeba zdaç sobie spraw´, ˝e ustanowienie instytucji nie równa si´ automa-

tycznie podniesieniu skutecznoÊci ochrony (choç podniesieniu jej kosztów

– zazwyczaj tak). Nale˝y jeszcze raz podkreÊliç, ˝e ˝adne z tych trzech

przyj´tych rozwiàzaƒ nie jest obligatoryjne w UE. Sà bowiem kraje, gdzie

sieç Natura 2000 po prostu „na∏o˝ono” na istniejàcy system obszarów

chronionych, zarzàdzanie powierzono funkcjonujàcym instytucjom – ad-

ministratorom obszarów chronionych, organizacjom pozarzàdowym lub

w∏adzom lokalnym, natomiast sporzàdzanie planów zarzàdzania, na

ogó∏ nie wià˝àcych prawnie, przewiduje si´ tylko w tych przypadkach,

gdy jest to absolutnie konieczne dla zachowania danego siedliska czy

gatunku (w niektórych krajach tworzy si´ ramowe plany zarzàdzania

odnoszàce si´ do poszczególnych kategorii obszarów N2000 lub regio-

nów) [Kruk et al. 2010]. 

Tabela 2. Zatrudnienie i bud˝et generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony Êrodowiska

(stan na koniec roku) 

èród∏o: GDOÂ (informacja z kwietnia 2011 roku).

Jak dotychczas trudno jest oceniç efektywnoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ organi-

zacyjnych. Natomiast, analizujàc bud˝et GDOÂ i RDOÂ mo˝na zauwa˝yç, ˝e

wi´kszoÊç Êrodków poch∏ania rosnàce z roku na rok zatrudnienie (oko∏o 80%

wydatków). Realizujàc zatem swoje zadania instytucje te sà w du˝ej cz´Êci

uzale˝nione od zewn´trznego finansowania. Przyk∏adem mo˝e byç realizacja

pierwszego planu zadaƒ ochronnych ze Êrodków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Ârodowiska w Bia∏ymstoku [Zarzàdzenie… 2010].

Wydaje si´ te˝, ˝e powo∏ujàc nowà struktur´ administracyjnà, nie wzi´to tak-

˝e pod uwag´ faktu, ˝e cz´Êç zadaƒ realizowana jest (choçby poÊrednio)

przez inne instytucje. Charakterystyczny jest przyk∏ad ARiMR, która wdra˝a

i kontroluje dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe w ramach PROW, wykorzystujàc do

tego celu swojà rozbudowanà struktur´. Uzasadniona jest obawa, ˝e zadania

kontrolne w odniesieniu do dzia∏aƒ finansowanych z PROW, b´dà powielane

przez rosnàcà z roku na rok armi´ urz´dników dyrekcji ochrony Êrodowiska. 

w
w

w
.e

frw
p

.p
l

Lata

2008

2009

2010

2011

GDOÂ

63

129

158

xxx

RDOÂ

433

948

1031

xxx

planowany

6752,8

17940,9

18163,7

24029,0

wykonany

3433,6

17309,6

17459,7

xxx

planowany

6398,7

86335,4

96637,3

90822,0

wykonany

5647,3

85525,1

95790,5

xxx

Bud˝et (tys. z∏)Liczba pracowników

GDOÂ RDOÂ
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Obecnie koƒczy si´ powoli okres wyznaczania terenów N2000, a równocze-

Ênie zaczyna czas efektywnego zarzàdzania siecià. Zgodnie z zapisami

dyrektywy siedliskowej (art. 6, ust. 1), paƒstwa cz∏onkowskie UE sà zobowià-

zane do ustalenia koniecznych Êrodków ochrony obszarów N2000, w tym od-

powiednich planów ich zagospodarowania, opracowanych specjalnie dla

tych terenów bàdê zintegrowanych z innymi planami rozwoju. Wprowadzenie

planów nie jest jednak w UE obligatoryjne, i w cz´Êci krajów cz∏onkowskich

obejmuje tylko wybrane siedliska1. 

Poza tym wiele paƒstw przyj´∏o pewne minimum dzia∏aƒ ochronnych na pozio-

mie kraju niezale˝nie od tworzonych planów zarzàdzania dla poszczególnych

obszarów sieci. Paƒstwa cz∏onkowskie mog∏y bowiem wybraç dwie alternatyw-

ne drogi realizacji wytycznych dyrektywy siedliskowej: zaimplementowaç na-

rz´dzia zarzàdzania siecià do istniejàcego prawa sektorowego (m. in. leÊnego,

rolnego, wodnego, gospodarki przestrzennej), na co zdecydowa∏y si´ tylko

Niemcy, S∏owenia i W∏ochy, albo okreÊliç ogólne wytyczne systemu zarzàdza-

nia w krajowych regulacjach prawnych dotyczàcych Natury 2000. Wybór dru-

giego rozwiàzania implikowa∏ koniecznoÊç opracowania odr´bnych planów

obejmujàcych specyficzne narz´dzia zarzàdzania siecià, odnoszàce si´ do po-

jedynczych obszarów N2000 lub ich grup (grupowanie wed∏ug typów lub po∏o-

˝enia w danym regionie), w celu doprecyzowania ogólnych ustawowych zapi-

sów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e plany zarzàdzania w UE sà zazwyczaj rodzajem

zbioru propozycji, swego rodzaju przewodnikiem do zarzàdzania obszarem

Natura 2000, a ich prawne konsekwencje przewa˝nie nie sà wià˝àce2. 
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Zarzàdzanie ochronà 
czy zrównowa˝onym rozwojem? 

1 Sporzàdzanie planów zarzàdzania dla wszystkich siedlisk nie jest obligatoryjne w 10 krajach UE (Bu∏garia, Cypr,
Irlandia, Litwa, Luksemburg, ¸otwa, Portugalia, W´gry, Wielka Brytania, W∏ochy). W innych krajach taki obowiàzek
zosta∏ wprowadzony bàdê to dla cz´Êci (5 paƒstw: Austria, Czechy, Finlandia, Niemcy, S∏owenia), bàdê ca∏oÊci siedlisk
(pozosta∏e 12 paƒstw).
2 Wià˝àce prawnie plany zarzàdzania majà obowiàzywaç w 12 paƒstwach UE, w tym w Polsce.
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Tabela 3. Plany zadaƒ ochronnych i plany ochrony – podstawowe za∏o˝enia

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk na podstawie informacji GDOÂ. 

Poniewa˝ w naszym kraju Natura 2000 w zasadzie przyj´∏a postaç kolejnej

formy konserwatorskiej ochrony przyrody, to zamiast planów zarzàdzania

zrównowa˝onym rozwojem jej obszarów zdecydowano si´ opracowaç dzie-

si´cioletnie plany zadaƒ ochronnych (tab. 3) dla ka˝dego z elementów sieci –

narz´dzia na tyle skomplikowane i kosztowne, ˝e jak dotàd zosta∏ formalnie

uchwalony (w trybie prawa miejscowego) tylko jeden taki plan, a do koƒca

2010 roku rozpocz´to prace nad 17 projektami planów (sà na etapie spo-

∏ecznych konsultacji). W za∏o˝eniach przyj´to, i˝ przeci´tne koszty sporzà-

dzenia PZO wyniosà oko∏o 60 tys. PLN [Kiszkurno 2010] – od 50 do 100 tys.

PLN w zale˝noÊci od powierzchni oraz poziomu trudnoÊci (na przygotowanie

pierwszego PZO dla obszaru N2000 o powierzchni 157,3 ha wydatkowano

26,9 tys. PLN ze Êrodków WFOÂiGW). Zak∏adajàc, ˝e szacunki te sà prawi-

d∏owe to przygotowanie planów dla wszystkich obszarów sieci, kosztowaç

b´dzie oko∏o 60 mln PLN.

Przewiduje si´, ˝e do koƒca 2013 roku powstanie 430 PZO (rys. 2) – 161 do koƒ-

ca 2011 roku, 172 do koƒca 2012 roku i 96 do koƒca 2013 roku – które stanowiç

b´dà m. in. punkt odniesienia do wykonywania ocen oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç

gospodarczych na Êrodowisko danego obszaru Natura 2000. B´dà one sfinanso-

wane g∏ównie ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwo-

ta 20 mln PLN) w ramach dzia∏ania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Ârodowisko 2007–2013 – projekt POIS. 05.03.00-00-186/09 „Opraco-

wanie planów zadaƒ ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

Kryteria

Okres obowiàzywania

Forma prawna

ObligatoryjnoÊç

Zasi´g

Charakter

TreÊç 

Plan zadaƒ ochronnych

10 lat

zarzàdzenie regionalnego 
dyrektora ochrony Êrodowiska

obowiàzkowy dla wszystkich 
obszarów Natura 2000

sporzàdzany dla ca∏oÊci obszaru

krótkookresowy plan, 
sporzàdzany na podstawie
dotychczasowej wiedzy

okreÊla nie budzàce wàtpliwoÊc
i cele do realizacji oraz dzia∏ania
niezb´dne do zachowania 
przedmiotu ochrony

Plan ochrony

20 lat

rozporzàdzenie 
ministra Êrodowiska

nieobowiàzkowy, 
wynikajàcy z zaleceƒ PZO

sporzàdzany dla ca∏oÊci 
lub cz´Êci obszaru

d∏ugookresowy program
ochrony, poprzedzony 
inwentaryzacjà przyrodniczà

okreÊla regu∏y i zasady 
post´powania na obszarze
N2000, w tym jasne zasady
zagospodarowania 
przestrzennego, prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej,
lokalizacji infrastruktury
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Powstaje jednak pytanie z jakich Êrodków sfinansowanych b´dzie pozosta∏ych

537 PZO, i dlaczego ich realizacj´ zaprojektowano dopiero po roku 2013. D∏ugo-

trwa∏e utrzymywanie sytuacji, kiedy to tylko cz´Êç obszarów N2000 obejmujà

PZO spowoduje bowiem powa˝ne trudnoÊci w wypracowaniu i implementacji

jednolitych mechanizmów wspomagania podmiotów gospodarujàcych na tere-

nie sieci i w jej sàsiedztwie, w tym zw∏aszcza rolników. Taki zró˝nicowany stan

prawny b´dzie implikowa∏ dodatkowe koszty, wynikajàce chocia˝by z potrzeby

budowy kolejnych (lub znaczàcej rozbudowy istniejàcych) systemów informatycz-

nych dla p∏atnoÊci w ramach WPR i pot´ngowa∏ ogólny ba∏agan organizacyjny. 

Rysunek 2. Liczba planów zadaƒ ochronnych przewidywanych do ustanowienia

w poszczególnych latach. 

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk na podstawie informacji GDOÂ. 

W wielu krajach UE, w∏aÊnie z uwagi na koszty i skomplikowany charakter przed-

si´wzi´cia, o ile zdecydowano si´ na plany, to przyj´to inne rozwiàzania. Na przy-

k∏ad w Austrii [Kruk et al. 2010] zastosowano podejÊcie regionalne, grupujàc 36

obszarów sieci w ramach 5 regionów, na których poziomie tworzone sà plany za-

rzàdzania. Czyni to proces planowania taƒszym, bardziej elastycznym i ∏atwiej-

szym do zrozumienia dla interesariuszy. Innà zaletà takiego podejÊcia jest lep-

sza harmonizacja celów Êrodowiskowych (ochrony) i spo∏eczno-gospodarczych.

Stosunek samorzàdów i spo∏ecznoÊci lokalnych do Natury 2000 zosta∏

ukszta∏towany przez fragmentarycznà informacj´ (a cz´sto nawet dezinfor-

macj´) oraz nienegocjacyjny, arbitralny sposób wytyczania jej granic (wy∏àcznie

na podstawach naukowych – przyrodniczych, bez uwzgl´dnienia czynników

spo∏eczno-gospodarczych), co nie sprzyja∏o propagowaniu wÊród lokalnych

spo∏ecznoÊci idei jej powo∏ania. 

Zasadniczy problem (braku)
spo∏ecznej komunikacji
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Zabrak∏o z jednej strony kompromisu i wspó∏pracy mi´dzy w∏adzami samo-

rzàdowymi a podmiotami zaanga˝owanymi w wytyczanie granic sieci, z dru-

giej zaÊ – szerokiej akcji informacyjnej czym jest Natura 2000 i jak mo˝na

z nià na co dzieƒ funkcjonowaç. Jest to zresztà symptomatyczne, gdy˝ zda-

niem KE w wi´kszoÊci krajów cz∏onkowskich procesy informowania opinii pu-

blicznej o istocie i znaczeniu Natury 2000 oraz polityka uwra˝liwiania ludzi na

kwestie Êrodowiskowe okazujà si´ niewystarczajàce do z∏agodzenia doÊç

powszechnej niech´ci i oporu mieszkaƒców obszarów chronionych. 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach UE, ju˝ na samym poczàtku pro-

cesu wdra˝ania sieci lokalne spo∏ecznoÊci zosta∏y zniech´cone do idei Natury

2000, w zwiàzku z brakiem podstawowych informacji i zaniechaniem uspo∏ecz-

nienia procesu decyzyjnego przy wyznaczaniu granic obszarów N2000.

W∏aÊciciele i administratorzy terenów w∏àczanych do sieci w swoim odczuciu

spotkali si´ g∏ównie z urz´dniczà arogancjà i przedmiotowym traktowaniem, na

zasadzie relacji: urz´dnik (centralny) – petent (samorzàdowy). Potwierdzajà to

wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez EFRWP na potrzeby ni-

niejszego raportu3. Z deklaracji 231 badanych wójtów/burmistrzów, wynika, ˝e

na etapie projektowania sieci Natura 2000 w gminach ponad po∏owa ich ówcze-

snych w∏adz (51%) zg∏asza∏a formalne uwagi dotyczàce lokalizacji N2000. 

Opinie by∏y formu∏owane najcz´Êciej przez rad´ gminy i/lub wójta/burmistrza (68%

opiniodawców), rzadziej wynika∏y z szerszych konsultacji spo∏ecznych (30%). Spo-

Êród 118 w∏odarzy gmin, które przekaza∏y swoje zastrze˝enia, jedynie 4 (3%)

stwierdzi∏o, ˝e w pe∏ni zosta∏y one uwzgĺ dnione, a kolejnych 25 (21%) – ˝e wzí to

je pod uwag´ cz´Êciowo (rys. 3). Jednak w przypadku 57% jednostek terytorialnych

opinie samorzàdowe nie przynios∏y oczekiwanych rezultatów, ma∏o tego – 46%

pozostawiono bez ˝adnej odpowiedzi i uzasadnienia. W efekcie powsta∏o wra˝e-

nie, ˝e przy tworzeniu sieci zapomniano, i̋  na terenach cennych przyrodniczo ˝yjà

tak˝e ludzie o okreÊlonych ambicjach rozwojowych i trzeba znaleêç sposoby w∏à-

czenia ich w proces zachowania lokalnych zasobów ró˝norodnoÊci biologicznej. 
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3 Badanie przeprowadzono w lutym 2011 roku, rozsy∏ajàc drogà elektronicznà kwestionariusz do 1731 wójtów/bur-
mistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z bazy danych EFRWP (80% wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
w Polsce). Otrzymano zwrot na poziomie 23%, tj. 400 kwestionariuszy. SpoÊród nich do analizy zakwalifikowano 231,
w których respondenci odpowiedzieli twierdzàco na pytanie o obecnoÊç obszarów N2000 na terenie gminy.

13



w
w

w
.e

fr
w

p
.p

l

Rysunek 3. Reakcja na uwagi lokalnych samorzàdów o Naturze 2000 przekazywane

na etapie wyznaczania obszarów sieci w gminie

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk.

Niewykorzystany okres przygotowawczy wdra˝ania Natury 2000, w zakresie

upowszechniania informacji o tej formie ochrony przyrody i konsultacji w wy-

znaczaniu jej granic, skutkuje obecnie niskim poziomem wiedzy na temat

sieci, ograniczonà ÊwiadomoÊcià o korzyÊciach i zagro˝eniach z niej p∏ynà-

cych, o specyfice gospodarowania w nowych warunkach, niezdecydowa-

niem w formu∏owaniu poglàdów, sprzecznymi ocenami lub niejednokrotnie

nieuzasadnionymi negatywnymi opiniami bazujàcymi na doniesieniach me-

dialnych i stereotypach. Mimo ponad 7 lat funkcjonowania w Polsce, Natura

2000 pozostaje nadal poj´ciem, które nie utkwi∏o szerzej w ÊwiadomoÊci

spo∏ecznej4 – pozostaje niezinstytucjonalizowane. Tymczasem wzrost sku-

tecznoÊci dzia∏aƒ ochronnych nie jest mo˝liwy bez wsparcia spo∏ecznego lub

przynajmniej minimum akceptacji dla poczynaƒ administracji, odpowiedzial-

nej za dany teren chroniony. Trudno bowiem chroniç przyrod´, gdy istnieje

powszechny, silny opór otoczenia. Mimo ˝e mieszkaƒcy gmin obj´tych siecià

majà bardziej poprawne postawy wobec Êrodowiska ni˝ ogó∏ Polaków, to jed-

nak werbalne deklaracje nie zawsze znajdujà potwierdzenie w ich codzien-

nym zachowaniu. Nadal brakuje przekonania o koniecznoÊci ochrony dzie-

dzictwa przyrodniczego, myÊlenia o przyrodzie w kategoriach zobowiàzaƒ

wobec przysz∏ych pokoleƒ, ÊwiadomoÊci wyczerpywalnoÊci zasobów Êrodo-

wiskowych, a spotykane na co dzieƒ bogactwo przyrodnicze postrzegane

jest jako niezmienny element otoczenia, raczej niewymagajàcy jakiejÊ nad-

zwyczajnej troski. Jako przyk∏ad takiego podejÊcia mo˝e pos∏u˝yç przedmio-

towe traktowanie Êrodowiska przyrodniczego w oddolnie tworzonych strate-

giach podlaskich lokalnych grup dzia∏ania (LGD) – wprawdzie jako wa˝nego

czynnika rozwoju regionu, ale te˝ i niewymagajàcego nak∏adów dobra wol-

nego [Lickiewicz 2010]. 

4 Jedynie co trzeci Polak prawid∏owo rozumie poj´cie „Natura 2000”: jako teren chroniony (19,8%) oraz obszary
o najwy˝szych walorach przyrodniczych w Europie (14,6%) [Bo∏tromiuk 2010b].
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Z punktu widzenia obecnego paradygmatu rozwoju akcentujàcego niemal

wy∏àcznie czynnik ekonomiczny (ekonomiczno-spo∏eczny), obecnoÊç obsza-

rów Natury 2000 w gminie wià˝e si´ z przewagà problemów i barier nad sty-

mulantami. Ograniczeniu podlega wi´kszoÊç realizowanych dotàd kierunków

rozwoju o wysokim potencjale ekonomicznym, na przyk∏ad intensywne rolnic-

two, przemys∏, transport, budownictwo. Znacznie mniej jest dziedzin dzia∏al-

noÊci gospodarczej ju˝ obecnych na obszarach sieci, dla których stanowi ona

czynnik symulujàcy, takich jak turystyka wiejska, rolnictwo ekologiczne, czy

inne us∏ugi na rzecz przyrody, np. w ramach programu rolnoÊrodowiskowego. 

Z punktu widzenia paradygmatu zrównowa˝onego rozwoju rachunek kosztów

i korzyÊci si´ zmienia.

Ale jak na razie zrównowa˝ony rozwój pozostaje modnym has∏em, obowiàzko-

wym zapisem w ró˝nego rodzaju dokumentach planistycznych i strategiach

rozwoju, bez g∏´bszej refleksji ich autorów nad sensem i znaczeniem tej kon-

cepcji. Âwiadczy o tym chocia˝by fakt, ˝e wprawdzie w za∏o˝eniach Strategii

Zrównowa˝onego Rozwoju Wsi i Rolnictwa [Kierunki… 2010], przygotowanej

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sà wzmianki o sieci Natura 2000

i szerzej – o zasobach Êrodowiska przyrodniczego i walorach krajobrazu wsi,

jako dobrach publicznych i êródle endogenicznego potencja∏u rozwojowego

obszarów wiejskich, mo˝na jednak odnieÊç wra˝enie, ˝e czynnik Êrodowisko-

wy zosta∏ potraktowany bardziej jako obowiàzkowy element dokumentu, ko-

nieczny z uwagi na unijne wymogi i koncepcje, lecz ma∏o istotny z punktu wi-

dzenia interesów polskiej wsi i polskiego spo∏eczeƒstwa. Tak˝e wÊród 10

kluczowych wyzwaƒ raportu M. Boniego Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

[Boni 2009] brak kwestii Êrodowiskowych. Trudno jest zatem przekonywaç sa-

morzàdy lokalne i mieszkaƒców gmin obj´tych siecià, ˝e Natura 2000 to dla

nich szansa rozwoju, skoro nie jest to priorytet na poziomie kraju. 
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Z wi´kszoÊci wypowiedzi przedstawicieli samorzàdów (choç nie wszyst-

kich) wynika, ˝e obszary Natura 2000 stwarzajà niemal˝e wy∏àcznie barie-

ry rozwojowe [Bo∏tromiuk 2010a]. Twierdzà oni, ˝e inwestorzy zaczynajà

omijaç gminy „naturowe”, a restrykcje idà zbyt daleko zagra˝ajàc nawet

rozwojowi turystyki na takich terenach. W∏adze i spo∏ecznoÊci gmin obj´-

tych siecià, które z tà stosunkowo nowà formà ochrony przyrody uczà si´

dopiero ˝yç, patrzà na nià z nieskrywanà dezaprobatà, jako na wytwór unij-

nej biurokracji, skutecznie t∏umiàcy aktywnoÊç ekonomicznà i przedsi´bior-

czoÊç ludnoÊci wiejskiej. 

G∏osy sprzeciwu wobec Natury 2000 s∏yszalne sà nawet w tam, gdzie cenne

i rzadkie walory Êrodowiska sta∏y si´ markà, atutem i bodêcem do dynamicz-

nego rozwoju turystyki, stanowiàcej istotne êród∏o alternatywnych lub komple-

mentarnych wobec rolnictwa dochodów. 

WÊród barier rozwojowych wskazywane sà najcz´Êciej: 1) wyd∏u˝enie czasu

realizacji inwestycji i ich dodatkowe koszty zwiàzane z ocenà oddzia∏ywania

na Êrodowisko; 2) niepewnoÊç uzyskania pozwolenia na budow´; 3) brak wy-

tycznych precyzujàcych dopuszczalny rodzaj i skal´ dzia∏alnoÊci gospodar-

czej; 4) utrudnienia w prowadzeniu i rozwijaniu produkcji rolniczej; 5) ogólna

dezinformacja i niepewnoÊç co do obowiàzujàcych przepisów i konkretnych

ograniczeƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem danego obszaru. 

Najwa˝niejsze êród∏a powy˝szych problemów to: 

• niesprecyzowane, w du˝ej mierze prewencyjne ograniczenia, wynikajàce

z braku pe∏nej informacji przyrodniczej o chronionych obszarach; 

• brak uspo∏ecznienia procesu decyzyjnego przy wyznaczaniu obszarów sieci,

wywo∏ujàcy nieufnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnych; 

Natura 2000 oczami lokalnej spo∏ecznoÊci
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• niezrozumienie przez mieszkaƒców obszarów wiejskich charakteru i zasad

ochrony siedlisk i gatunków w ramach sieci Natura 2000, b´dàce wynikiem

braku informacji i s∏abej komunikacji; 

• s∏abe przygotowanie instytucjonalne i finansowe samego procesu wdra˝ania

nowego elementu przestrzennej ochrony przyrody. 

To jak komplikuje si´ sytuacja potencjalnego inwestora, w przypadku stwier-

dzenia, ˝e dany projekt mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, pokazuje

schemat decyzyjny przygotowany w GDOÂ (rys. 4). 

Rysunek 4. Procedura oceny oddzia∏ywania inwestycji/przedsi´wzi´cia na obszar

Natura 2000 

èród∏o: [Liro 2010] 

Wniosek o wydanie decyzji wymaganej przed rozpocz´ciem realizacji innej ni˝
przedsí wzí cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko (I i II grupa),

nie zwiàzane bezpoÊrednio z ochronà obszaru Natura 2000 lub 
nie wynikajàce z tej ochrony

Rozwa˝enie czy przedsi´wzi´cie mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000

Organ wydajàcy
decyzj´

Organ wydajàcy
decyzj´

Organ wydajàcy
decyzj´

RDOÂ

RDOÂ

RDOÂ

RDOÂ

Nie Tak

NieOrgan wydajàcy
decyzj´

Tak

Zgoda 
na realizacj´

Zgoda 
na realizacj´

Udzia∏
spo∏eczeƒstwa

Postanowienie w sprawie na∏o˝enia obowiàzku
na wnioskodawc´ przed∏o˝enia RDOÂ dokumentacji niezb´dnej
do przeprowadzenia screening (wniosek, karta informacyjna i in.)

Stwierdza w drodze postanowienia czy istnieje obowiàzek
przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000

Na∏o˝enie obowiàzku przed∏o˝enia raportu oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 - wskazanie jego zakresu

Przeprowadzenie oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na obszar Natura 2000

Brak znaczàcego oddzia∏ywania
lub zachodzà przes∏anki art. 34 u.o.p.

Znaczàcy negatywny wp∏yw
i brak przes∏anek art. 34 u.o.p.

Postanowienie uzgadniajàce
realizacj´ przedsi´wzi´cia

Brak uzgodnienia realizacji
przedsi´wzi´cia

Zgoda 
na realizacj´

Decyzja
odmowna
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Na pytanie o wp∏yw na rozwój gminy zlokalizowanych tam obszarów sieci

N2000 38% badanych wójtów/burmistrzów5 odpowiedzia∏o, ˝e jest on zdecy-

dowanie niekorzystny lub raczej niekorzystny, natomiast 20% by∏o przeciwnego

zdania, w tym zaledwie 2% stwierdzi∏o, ˝e zdecydowanie korzystny. ˚adnego

wp∏ywu nie zauwa˝y∏o 8% respondentów, a pozostali nie mieli na ten temat

sprecyzowanej opinii (rys. 5).

Rysunek 5. Wp∏yw obszarów N2000 zlokalizowanych na terenie gminy na jej rozwój

w opinii wójtów i burmistrzów

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk. 

Nie stwierdzono przy tym korelacji mi´dzy ocenà oddzia∏ywania sieci Natura

2000 na sfer´ gospodarczo-spo∏ecznà a udzia∏em terenów N2000 w po-

wierzchni gminy, rokiem ich ustanowienia, czy akcjà informacyjnà podczas

wytyczania granic sieci. Ponad po∏owa badanych (51%) postrzega tworzone

obecnie PZO jako ograniczenie inwestycji, 37% – jako kolejny ucià˝liwy obo-

wiàzek do wykonania, 26% – jako êród∏o konfliktów, 13% – jako obcià˝enie

gminnego bud˝etu. Za niewielkie utrudnienie lokalnego rozwoju plany te

uzna∏o 17% wójtów/burmistrzów, a 3% widzia∏o tam jedynie pozytywne strony,

jak np. szans´ na zachowanie walorów przyrodniczych (mo˝na by∏o wskazaç

maksymalnie dwie odpowiedzi).

5 Badanie EFRWP
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Szansà na popraw´ komunikacji spo∏ecznej w zakresie funkcjonowania ob-

szarów Natura 2000 jest rzeczywiste zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnej

w rozpoczynajàcy si´ proces planowania zadaƒ ochronnych. Wed∏ug dekla-

racji GDOÂ programowanie zadaƒ ochronnych ma opieraç si´ na modelu

tzw. planowania partnerskiego. Które zak∏ada uczestnictwo w procesie plani-

stycznym wszystkich zainteresowanych podmiotów, a ka˝dy z nich ma pra-

wo wnieÊç uwagi i wnioski do projektu planu, które muszà zostaç rozwa˝one

– uwzgl´dnione lub odrzucone, ale wraz z uzasadnieniem.

Oznacza to, ˝e przygotowany w ten sposób dokument powinien uwzgl´dniaç lo-

kalne uwarunkowania oraz umo˝liwiç mieszkaƒcom wspó∏decydowanie o kierun-

kach rozwoju gospodarczego i sposobach ochrony przyrody na swoim terenie,

a zatem ma szanse uzyskaç wysokà akceptacj´ spo∏ecznà. Takie rozwiàzanie po-

zwala, aby zapadajàce rozstrzygni´cia w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnia∏y postula-

ty wszystkich interesariuszy (kwestià otwartà pozostaje na ile wià˝àce dla regionalne-

go dyrektora ochrony Êrodowiska b´dà stanowiska poszczególnych podmiotów). 

Mo˝na jednak mieç wàtpliwoÊci czy tak si´ stanie i czy to zapowiedziane po-

dejÊcie do planowania ochrony nie zapewni jedynie formalnego wdro˝enia

ustawowych wymogów komunikowania si´ z przedstawicielami spo∏ecznoÊci

lokalnej na etapie pracy nad planem. 

Spo∏eczny dialog – urz´dniczy ból g∏owy
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O tym jak wyglàda∏ na etapie wyznaczania sieci i jak przebiega obecnie proces komu-

nikacji informujà m. in. wyniki przywo∏ywanego ju  ̋badania ankietowego zrealizowane-

go w lutym 2011 roku przez EFRWP (rys. 6). Mimo zapowiadanej przez GDOÂ ofen-

sywy informacyjnej [Szalast-Piwiƒska 2010] nie wynika z nich, ˝eby dzia∏ania informa-

cyjne zosta∏y zintensyfikowane. O ile bowiem akcja informacyjna na temat tworze-

nia/funkcjonowania sieci Natura 2000 w zwiàzku z wytyczeniem granic obszarów

N2000 by∏a prowadzona w co czwartej badanej gminie, to szersza informacja o przy-

gotowywaniu PZO dotar∏a jedynie do co ósmej jednostki terytorialnej. By∏a ona adreso-

wana zazwyczaj do w∏adz gminy (16 wskazaƒ) lub wszystkich mieszkaƒców (12 wska-

zaƒ); najcz´Êciej przyjmowa∏a form  ́spotkania z przedstawicielami instytucji ochrony

przyrody (12 wskazaƒ). Nic zatem dziwnego, ˝e chocia  ̋1/3 respondentów stwierdzi-

∏a, i̋  s∏ysza∏a o rozpocz´ciu prac nad tworzeniem PZO dla obszarów Natura 2000 zlo-

kalizowanych na terenie ich gminy, to tylko 7% by∏o w stanie podaç nazw  ́podmiotu

koordynujàcego prace nad planem, 9% zadeklarowa∏o, ̋ e wie komu personalnie mo˝-

na zg∏osiç opinie mieszkaƒców dotyczàce PZO, a 16% – ̋ e zna numer telefonu lub ad-

res e-mail, gdzie takie opinie mo˝na kierowaç. Warto dodaç, ˝e co dziesiàty wójt/bur-

mistrz potwierdzi∏ umieszczenie projektu PZO na stronach internetowych.

Rysunek 6. Opinie wójtów/burmistrzów dotyczàce przeprowadzenia akcji informacyjnej

na terenie gminy na temat sieci Natura 2000 podczas: a) wytyczania obszarów ESE

N2000, b) przygotowywania PZO

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk. 

W odpowiedzi na pytanie o potencjalne bariery procesu konsultacji planów wy-

nikajàce z zachowaƒ lub cech mieszkaƒców gmin „naturowych”, ich w∏odarze

wskazali na: brak wiedzy mieszkaƒców o przedmiocie konsultacji – 38%, niewiar´

w skutecznoÊç wyra˝onej przez nich opinii – 37%, brak zainteresowania

tematem ochrony lokalnego Êrodowiska – 36%, ogólne tendencje do negowania

i k∏ótliwoÊci – 32% oraz w mniejszym stopniu: brak w∏asnej opinii mieszkaƒców

(14%) i brak zaufania do procedury konsultacji spo∏ecznych (14%). 

b) a)
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Z raportów przygotowywanych na zlecenie KE wynika, ˝e utrzymanie sieci

Natura 2000 w niepogorszonym stanie ekologicznym wymaga nak∏adów rz´du

6 mld EUR rocznie [EC COM 2004 431 final; Gantioler et al. 2010]. To blisko 5%

ogó∏u unijnych wydatków bud˝etowych zaplanowanych na 2010 roku. Suma

szacowanych kosztów w uj´ciu krajowym mieÊci si´ w przedziale od 12 mln

EUR w S∏owenii do 1557 mln EUR w Hiszpanii. W Polsce wysokoÊç potrzebnej

kwoty oszacowano na 115 mln EUR. Przewidywany Êredni koszt zarzàdzania

obszarami Natura 2000 wynosi w UE 63 EUR/ha/rok, przy bardzo du˝ym zró˝-

nicowaniu w granicach od 14 EUR (Polska) do nawet ponad 900 EUR (Cypr). 

Warto podkreÊliç, ˝e 63 EUR to Êrednia nawet dwukrotnie ni˝sza ni˝ we wcze-

Êniej opracowanych raportach, np. BirdLife International z 2009 roku – 128

EUR [Financing… 2009]. Nale˝y zdawaç sobie spraw´ z faktu, ˝e bud˝et UE

nie pokrywa i w najbli˝szej przysz∏oÊci nie pokryje wszystkich potrzeb zwiàza-

nych z finansowaniem sieci Natura 2000. 

Wydaje si´, ˝e koszty funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce zosta∏y

znacznie niedoszacowane, o czym Êwiadczy chocia˝by fakt, ˝e GDOÂ w swo-

ich obliczeniach stawek inwentaryzacji przyrodniczej – istotnej sk∏adowej plano-

wanych wydatków – przyj´∏a kwoty dla 1 ha obszaru ptasiego – 2 EUR, a ob-

szaru siedliskowego – 3 EUR, podczas gdy na przyk∏ad w Biebrzaƒskim Parku

Narodowym rozpoznanie ornitologiczne i siedliskowe to koszt rz´du 25 EUR.

Przy tym szacujàc koszty utrzymania sieci bierze si´ pod uwag´ koszty bezpo-

Êrednie, nie uwzgl´dniajàc kosztów (strat) ponoszonych przez wiele podmiotów,

na które fakt powstania sieci silnie oddzia∏uje.  

6 Ograniczenie pozyskania drewna przez PGL Lasy Paƒstwowe w zwiàzku z wyznaczeniem na terenie 38% lasów
zarzàdzanych przez LP sieci Natura 2000 szacuje si´ na oko∏o 5 mln m3 o wartoÊci oko∏o 1 mld PLN [Szujecki 2010].

Mieç sieç – ile to kosztuje? 
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Na przyk∏ad wiele nowych zadaƒ zwiàzanych z Naturà 2000 i odpowiedzial-

noÊç za ich wykonanie na∏o˝ono na Lasy Paƒstwowe (LP) nie zabezpieczajàc

jednak˝e na to Êrodków6. Nale˝y podkreÊliç, ˝e PGL LP jako zarzàdca nieru-

chomoÊci Skarbu Paƒstwa nie otrzymuje rekompensaty za utracone dochody

wynikajàce z wprowadzanych ograniczeƒ, czy te˝ zwi´kszone koszty dodat-

kowych zabiegów ochronnych. WÊród leÊników przewa˝ajà opinie, ˝e owo

uszczuplenie przychodów b´dzie skutkowa∏o nie tylko obni˝eniem wskaêni-

ków ekonomicznych przedsi´biorstwa, ale przede wszystkim zmniejszeniem

Êrodków wydatkowanych dotychczas na cele ochrony przyrody i edukacji eko-

logicznej w lasach paƒstwowych.

Niestety, w wytycznych do tworzenia PZO widoczny jest brak ekonomicznego po-

dejÊcia, zalecenia wyceny kosztów ochrony, co zach´ca z jednej strony do pre-

wencyjnego wyznaczania jak najwi´kszej liczby i powierzchni siedlisk b´dàcych

g∏ównym przedmiotem ochrony na poszczególnych obszarach N2000, z drugiej

zaÊ – do maksymalizacji restrykcji gospodarczego u˝ytkowania. Wprawdzie w in-

strukcji sporzàdzania PZO jest zapis odnoszàcy si´ do ustalania dzia∏aƒ ochron-

nych w brzmieniu: „co – ile – gdzie – kiedy – kto – za ile/za co” [Opracowanie…

2010], ale w sk∏adzie zespo∏u autorów planów nie ma zapisu o obligatoryjnym

uczestnictwie ekspertów ekonomicznych, muszà byç natomiast przyrodnicy (co jest

oczywiste) nie b´dàcy jednak w stanie poprawnie sporzàdziç rachunku kosztów.

Implikuje to niebezpieczeƒstwo nieskutecznoÊci, fasadowoÊci ochrony (jak np.

w przypadku obszarów chronionego krajobrazu), co mo˝e odbiç sí  niekorzystnie

nie tylko na przyrodzie, ale równie  ̋na bud˝ecie, gdy  ̋na stra˝y Natury 2000 stoi KE,

zatem konsekwencje finansowe z tytu∏u zawinionego pogorszenia stanu siedlisk i ga-

tunków mogà byç jak najbardziej realne. Jednostronny dobór ekspertów PZO pod-

kreÊla tak˝e fakt, ˝e przy tworzeniu i realizacji tych planów nie ma wymogu uczest-

nictwa specjalistów w dziedzinie zarzàdzania. Wobec tego si∏à rzeczy z pola widze-

nia znikajà interesy cz∏owieka – pe∏noprawnego mieszkaƒca obszarów Natura 2000,

pozostaje wa˝ny interes przyrody, ale trudny do realizacji w takich uwarunkowaniach. 

22



w
w

w
.e

frw
p

.p
l

W ramach sporzàdzanych planów zadaƒ ochronnych ma zostaç przepro-

wadzona dok∏adna przyrodnicza inwentaryzacja obszarów N2000 z wyzna-

czeniem nienaruszalnych granic samych siedlisk i dostosowanie do nich

konkretnych dzia∏aƒ ochronnych, zakazów i zaleceƒ. Plany te jako akty prawa

miejscowego wydawane przez regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska

mogà byç podstawà do zmiany lub elementem nowego aktu prawnego,

który uchwala rada gminy w postaci miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (MPZP) [Niewiadomski 2011].

Trzeba podkreÊliç, ˝e wed∏ug zapisów ustawy o ochronie przyrody PZO ma

zawieraç jedynie wskazania do zmian lub uchwalenia nowych studiów uwa-

runkowaƒ i MPZP. Obowiàzujàcy PZO wià˝e organ uchwalajàcy plan zago-

spodarowania, ale nie ma ˝adnej prawnej mo˝liwoÊci przymuszenia rady

gminy do zmiany MPZP, jeÊli uchwalony by∏ on wczeÊniej. W przypadku stu-

dium uwarunkowaƒ, które nie jest aktem prawa miejscowego, PZO ma

pierwszeƒstwo w stosowaniu zarówno w przypadku uchwalania nowego stu-

dium, jak równie˝ przy zmianie istniejàcego studium. Niemniej PZO powinny

byç ÊciÊle skorelowane z MPZP, nie tylko w sposób formalny; ma∏o tego – mo-

g∏yby one stanowiç cz´Êç lokalnych planów/strategii rozwoju obszarów wiej-

skich, w których obok odniesieƒ do przyrody, ograniczeƒ, znalaz∏yby si´ rów-

nie˝ podpowiedzi, wskazówki, alternatywy, potencjalne kierunki rozwoju spo-

∏eczno-gospodarczego gmin respektujàce uwarunkowania Êrodowiskowe,

tak aby pomóc gminom prze∏o˝yç zawarte w planach zalecenia na j´zyk zro-

zumia∏y dla przedsi´biorców. Jednak przy wysokoÊci planowanych kwot nie

wydaje si´ to mo˝liwe. A zatem ta niepowtarzalna szansa na aktualizacj´,

przy okazji tworzenia PZO, gminnych strategii rozwoju pod kàtem integracji

ochrony przyrody z rozwojem gospodarki pozostanie niewykorzystana. 

Niewykorzystana szansa
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Rolnictwo na przestrzeni wieków zawsze w istotny sposób wp∏ywa∏o na jakoÊç za-

sobów i walorów przyrody i nadal kszta∏tuje ich charakter. Zwiàzki te majà charak-

ter dwustronny: jakoÊç zasobów Êrodowiskowych determinuje wielkoÊç i kierunki

produkcji rolniczej, a gospodarka rolna zmienia zastane ekosystemy, kszta∏tuje

krajobraz, wp∏ywa na jakoÊç poszczególnych sk∏adników przyrody. Instrumentem

Wspólnej Polityki Rolnej, majàcym szczególnie du˝e znaczenie dla kszta∏towania

poprawnych relacji rolnictwo–Êrodowisko, jest program rolnoÊrodowiskowy, który

bezpoÊrednio wp∏ywa na przyrod´ (g∏ównie ró˝norodnoÊç biologicznà, zachowa-

nie walorów krajobrazowych), a poÊrednio – na zrównowa˝ony rozwoju obszarów

wiejskich oraz kszta∏towanie ÊwiadomoÊci ekologicznej lokalnych spo∏ecznoÊci. 

Mo˝e on stanowiç alternatyw´ gospodarowania na tych obszarach N2000,

gdzie utrzymanie/przywrócenie ekstensywnego rolnictwa jest cz´sto koniecz-

ne dla zachowania lub odtworzenia chronionych siedlisk fauny i flory. Wspie-

ranie rolnictwa ze Êrodków bud˝etowych staje si´ w tym kontekÊcie swoistym

wynagrodzeniem za specyficzne us∏ugi i dobra publiczne dostarczane spo∏e-

czeƒstwu, do niedawna traktowane jako tzw. pozytywne efekty zewn´trzne. 

W Polsce rolnicy sà obecnie w zasadzie jedynà grupà spo∏eczno-zawodowà,

do której doÊç precyzyjnie zaadresowane jest wsparcie finansowe z tytu∏u go-

spodarowania na obszarach N2000. W ramach programu rolnoÊrodowisko-

wego PROW 2007–2013 przewidziano bowiem Pakiet 5. „Ochrona zagro˝o-

nych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000”,

na który zarezerwowano 460 mln EUR, co mia∏o pozwoliç na obj´cie ochro-

nà w sumie 378 tys. ha trwa∏ych u˝ytków zielonych, zlokalizowanych w oko-

∏o 153 tys. przeci´tnej wielkoÊci gospodarstw realizujàcych pi´cioletnie kon-

trakty. Odniesienie do Natury 2000 znalaz∏o si´ tak˝e w dzia∏aniu 5. osi 1.

PROW „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie w przypadku lokalizacji

inwestycji na obszarach „naturowych” stosuje si´ podwy˝szony o 10 punktów

procentowych poziom refundacji kosztów kwalifikowanych.

Zmienna i ulotna Natura rolnictwa
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Niestety, dost´p do p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych, zw∏aszcza tych zapro-

jektowanych z myÊlà o obszarach Natura 2000, nie jest taki prosty, gdy˝ wià˝e

si´ z doÊç skomplikowanà procedurà administracyjnà (tab. 4) oraz dodatkowymi

wymogami i kosztami. 

Tabela 4. Procedura aplikacji o p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowà Pakietu 5. 

n – rok z∏o˝enia pierwszego wniosku o p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowà Pakietu 5. 

èród∏o: opracowanie A. Bo∏tromiuk na podstawie [Przewodnik… 2009].

Na tak skomplikowanà procedur´ nak∏ada si´ problem z niewystarczajàca

liczbà ekspertów, posiadajàcych uprawnienia do sporzàdzenia odpowiedniej

dokumentacji. Wed∏ug stanu na 30 maja 2011 roku, rolnicy mogli skorzystaç

z doradztwa 275 ekspertów przyrodniczych – ornitologów i 175 ekspertów przy-

rodniczych – botaników. Doradcy ci mieli by obs∏u˝yç ponad 153 tys. beneficjentów

tego pakietu (!), tylu bowiem rolników mia∏o wed∏ug za∏o˝eƒ z niego skorzystaç.

Okaza∏o si´ jednak, ˝e p∏atnoÊç rz´du 550–1390 PLN/ha nie by∏a na tyle atrak-

cyjna by zainteresowaç potencjalnych beneficjantów, gdy˝ w ciàgu dwóch lat

(2009 i 2010) wdra˝ania Pakietu 5. zdecydowa∏o si´ naƒ nieca∏e 2 tys. w∏aÊcicieli

i dzier˝awców g∏ównie wi´kszych gospodarstw. 

Rok

n-1

n-1
/n

n

n/
n+1

n+1

Okres

15.04-15.07

15.05-30.09

do 01.03

01.03

15.03-15.05

01.10-01.03

do 30.06

Dzia∏anie/zdarzenie

3 kontrole terenowe w okresie l´gowym ptaków b´dàce 
podstawà przygotowania przez uprawnionego eksperta 
przyrodniczej dokumentacji ornitologicznej

Inwentaryzacja terenowa roÊlinnoÊci stanowiàca podstaw´
przygotowania przez uprawnionego eksperta przyrodniczej
dokumentacji siedliskowej

Sporzàdzenie przez eksperta ornitologa/botanika dokumentacji
przyrodniczej stanowiàcej cz´Êç planu dzia∏alnoÊci 
rolnoÊrodowiskowej (pdrÊ) w zakresie Pakietu 5. 

Uzyskanie pozytywnej opinii regionalnej dyrekcji ochrony 
Êrodowiska o zgodnoÊci pdrÊ z celami ochrony danego 
obszaru Natura 2000 lub zaÊwiadczenia o zgodnoÊci 
z planem zadaƒ ochronnych lub planem ochrony, 
jeÊli taki ju˝ miejscowo obowiàzuje 

Przekazanie zaopiniowanej dokumentacji przyrodniczej 
doradcy rolnoÊrodowiskowemu i rolnikowi

Opracowanie koƒcowej wersji pdrÊ

Przes∏anie dokumentacji przyrodniczej do MRiRW

Rozpocz´cie realizacji pdrÊ

Z∏o˝enie pierwszego wniosku o p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowà
wraz z za∏àcznikami do biura powiatowego ARiMR

Decyzja o przyznaniu p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej

Wyp∏ata p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej wraz z refundacjà
kosztów transakcyjnych dotyczàcych sporzàdzenia 
dokumentacji przyrodniczej (0,5–4 tys. PLN)
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Innego rodzaju k∏opot dotyka rolników zamierzajàcych korzystaç z dzia∏ania

PROW „Zalesianie gruntów rolnych oraz innych ni˝ rolne”. Brak planów zago-

spodarowania przestrzennego oraz planów zadaƒ ochronnych na terenach

N2000 i w konsekwencji brak mo˝liwoÊci okreÊlenia, czy zalesienie jest szkodli-

we dla Êrodowiska, jest zdaniem autorów oceny Êredniookresowej PROW, za-

sadniczym powodem niskiego zainteresowania rolników tym dzia∏aniem [Oce-

na… 2010]. Kolejnym problemem jest zmiennoÊç zasad wsparcia gospodarstw

rolnych zlokalizowanych na obszarach ekologicznej sieci: w PROW 2004–2006

by∏o to 20%-owe podwy˝szenie wszystkich p∏atnoÊci programu rolnoÊrodowi-

skowego, obecnie – jest to fakultatywny Pakiet 5. dzia∏aƒ rolnoÊrodowiskowych. 

Ponadto istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e zapisy obligatoryjnych PZO

i planów dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej (np. Pakietu 5.) mogà si´ cz´Êcio-

wo lub ca∏kowicie pokrywaç, co mo˝e ograniczyç rolnikom mo˝liwoÊci ubie-

gania si´ o p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowe. Wynika to z faktu, ˝e jako êród∏o po-

wszechnie obowiàzujàcego prawa, PZO zawiera (a w zasadzie b´dzie zawie-

raç) nakazy, których przestrzeganie b´dzie dla rolnika obowiàzkowe zgodnie

z zasadà cross-compliance. Przestrzeganie tej zasady jest z kolei podstawo-

wym warunkiem otrzymywania przez rolnika p∏atnoÊci bezpoÊrednich. Jed-

noczeÊnie. zgodnie z obowiàzujàcymi dotychczas przepisami regulujàcymi

zasady przyznawania p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych, mogà byç one wyp∏a-

cane rolnikom jedynie za czynnoÊci nieobowiàzkowe. Obrazowo mo˝na to

przedstawiç za pomocà sformu∏owania: jedna ∏àka mo˝e zostaç skoszona

tylko w ramach jednego obowiàzku prawnego. W takim przypadku obowià-

zek wynika∏by z faktu pobierania jednolitej p∏atnoÊci obszarowej, co wyklu-

cza∏oby mo˝liwoÊç ubiegania si´ na tej samej podstawie faktycznej o p∏at-

noÊç rolnoÊrodowiskowà [Niewiadomski 2011]. 
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Kiedy ju˝ zapisy PZO zwiàzane z rolniczym u˝ytkowaniem gruntów wejdà

do cross-compliance w formie obowiàzku prawnego, ograniczajàc tym

samym zakres Êwiadczonych przez rolników dobrowolnych i odp∏atnych

us∏ug na rzecz przyrody, to powa˝nie zmienià si´ proporcje bodêców

w dualnej metodzie motywowania do dzia∏aƒ ochronnych. Wzmocnieniu

ulegnie „kij” w postaci sankcji utraty unijnych p∏atnoÊci za niedope∏nienie

wymogów zgodnoÊci Êrodowiskowej, a os∏abieniu – „marchewka”, gdy˝

dotychczas, doÊç wysoko p∏atne dzia∏ania programu rolnoÊrodowiskowego

stanà si´ obowiàzkowe. 

Szczególnie trudne wyzwanie w warunkach Natury 2000 stanowi aktywizacja

rozwoju przedsi´biorczoÊci pozarolniczej na obszarach wiejskich, gdy˝ firmy

wiejskie pracujà w specyficznym otoczeniu, odmiennym od miejskich uwa-

runkowaƒ (mniejszy popyt lokalny, przestrzenne oddalenie od rynków zbytu

i êróde∏ surowca, s∏abiej rozwini´ta infrastruktura, ograniczony rynek pracy,

utrudniony dost´p do us∏ug finansowych i szkoleniowych). Przedsi´biorczoÊç

aby móc rozwijaç si´ na wsi, potrzebuje zatem nieco odmiennych metod od-

dzia∏ywania, a szczególnie ta odmiennoÊç widoczna jest na terenach N2000. 

Niezb´dne jest specjalistyczne doradztwo w kwestii mo˝liwoÊci podejmowa-

nia innowacyjnych dzia∏aƒ gospodarczych, a oferta szkoleniowa winna za-

wieraç m. in. zadania z zakresu podejmowania dzia∏alnoÊci komercyjnej na

rzecz ró˝norodnoÊci biologicznej terenów chronionych. Rodzàca si´ bran˝a pro-

Êrodowiskowych przedsi´biorstw wymaga bowiem efektywnego transferu

wiedzy z wielu przyrodniczych dziedzin [Liro, Tederko 2011].

Przedsi´biorczoÊç skr´powana siecià
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Wa˝nym partnerem w tworzeniu dedykowanego systemu doradztwa przy-

rodniczo-biznesowego mogà i powinny byç wy˝sze uczelnie, organizacje

pozarzàdowe, instytucje ochrony przyrody. Nale˝y podkreÊliç, ˝e pe∏ne osià-

gni´cie zak∏adanych celów ochrony Êrodowiska bez wspó∏pracy z prywatnymi

podmiotami gospodarczymi jest niemo˝liwe, tym bardziej, ˝e cz´sto prowa-

dzà one swojà dzia∏alnoÊç na bazie lokalnych zasobów i walorów przyrody.

Stàd wynika potrzeba tworzenia partnerstwa mi´dzy prywatnym sektorem

biznesu i publicznym sektorem ochrony przyrody. 

Najcz´Êciej spotykanà ofertà rozwojowà dla terenów Natura 2000 jest rozwój tury-

styki i produkcja ekologicznej ˝ywnoÊci. Tymczasem krótki sezon turystyczny, nie-

dostatecznie rozwini´ta baza turystyczna oraz s∏aby popyt na produkty ekologicz-

ne powodujà, ˝e te dwa czynniki rozwojowe sà niewystarczajàce dla zapewnienia

mieszkaƒcom terenów N2000 êród∏a pewnego i satysfakcjonujàcego dochodu. 

Powstawanie nowych miejsc pracy zwiàzane jest z rozwojem ma∏ej przedsi´bior-

czoÊci. Tymczasem utrudnienia i dodatkowe procedury inwestycyjne mogà spo-

wolniç proces rozwoju, choçby przez os∏abienie zainteresowania potencjalnych in-

westorów terenami z Naturà 2000, gdy˝ ich uwaga koncentrowaç si´ b´dzie na

obszarach wolnych od tego Êrodowiskowego „stygmatu”. Z badaƒ IRWiR PAN

wynika, ˝e przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w gminach „naturowych” majà nik∏à wiedz´

na temat nowych ograniczeƒ, gdy˝ nie zostali, tak jak rolnicy, obj´ci programem

wsparcia i odpowiednio poinformowani [K∏odziƒski 2011]. Blisko po∏owa z nich

uwa˝a, ˝e wp∏yw Natury 2000 na nowe przedsi´wzi´cia gospodarcze b´dzie ne-

gatywny. Generalnie nale˝y stwierdziç, ˝e przedsi´biorcom brakuje elementarnej

wiedzy o zasadach funkcjonowania firm na obszarach cennych przyrodniczo. 
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Trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e na terenach N2000 funkcjonujà i b´dà funk-

cjonowaç ró˝ne przedsi´wzi´cia biznesowe. Stàd jednym z zasadniczych

postulatów staje si´ opracowanie, weryfikowanej periodycznie listy dzia∏alnoÊci

gospodarczych: 

• preferowanych – ich rozwój winien byç systemowo wspierany ze Êrodków

publicznych; 

• dopuszczalnych – wczeÊniej istniejàcych na danym terenie, z ograniczeniem

ich skali; 

• wykluczonych – zabronionych w odniesieniu do nowych inwestycji, a w przy-

padku ju˝ istniejàcych – stopniowo wyprowadzanych poza granice ESE N2000. 

Kryteria kwalifikacji powinny byç ustalone w sposób przejrzysty dla poten-

cjalnych inwestorów, którzy ju˝ na etapie wst´pnego planowania przedsi´-

wzi´cia i jego lokalizacji (np. przed zakupem nieruchomoÊci) powinni mieç

mo˝liwoÊç uzyskania pe∏nej i wià˝àcej informacji w tym zakresie. Potrzeb-

ne jest tak˝e wyczerpujàce i jasne uzasadnienie dlaczego dana dzia∏al-

noÊç/aktywnoÊç ludzka jest ograniczona bàdê niedozwolona. Jest to o tyle

istotne, gdy˝ dla wszystkich podmiotów gospodarczych najbardziej niepo-

˝àdanym zjawiskiem, z jakim muszà si´ stykaç w swojej dzia∏alnoÊci jest

niepewnoÊç warunków funkcjonowania, zw∏aszcza w sferze prawnej. Spe-

cyfikacja po˝àdanych i niedozwolonych form gospodarowania w granicach

sieci powinna si´ te˝ znaleêç w PZO. Problem jednak w tym, ˝e w wytycz-

nych do tworzenia planów nie ma o tym ˝adnej wzmianki, mowa jest tylko

o rolnictwie [Opracowanie… 2010].
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Tylko podejÊcie holistyczne i zintegrowane, kojarzàce interesy wszystkich

stron triady: cz∏owiek – gospodarka – Êrodowisko, bazujàce na wspó∏dzia∏a-

niu spo∏ecznoÊci lokalnych, w∏adz samorzàdowych i krajowych pozwo-

li na równoczesne tworzenie warunków godziwego ˝ycia na obszarach

N2000 oraz dostarczania wielkiej wagi (nadal niestety w Polsce niedocenia-

nych) dóbr publicznych. Wówczas Natura 2000 b´dzie w istocie przyk∏adem

rzeczywistej i praktycznej realizacji idei ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej

wspólnej dla wszystkich krajów UE oraz wyrazem spo∏ecznej potrzeby zacho-

wania gatunków i siedlisk zagro˝onych wygini´ciem. 

Potrzeb´ dialogu i kompromisu uzasadnia obawa, ˝e prawo nie b´dzie sza-

nowane, jeÊli nie wytworzy si´ wspólnota celów/interesów realizowanych przez

samorzàdy i podmioty lokalne oraz instytucje i innych interesariuszy ochrony

Êrodowiska. Tymczasem, co wynika z przedstawionych analiz, nie wyciàgni´-

to w∏aÊciwych wniosków z zaniechania (niedoceniania) procesu komunikacji

w okresie projektowania sieci, na co wskazuje s∏abe zorientowanie wójtów

i burmistrzów w kwestii tworzenia PZO. W doskonalonej obecnie na zlecenie

GDOÂ strategii komunikacji uwaga skupia si´ bowiem na ustalaniu odbiorców

informacji, nie zaÊ lokalnych partnerów konstruowania i realizacji planów, oraz

na poszukiwaniu/precyzowaniu kana∏ów przep∏ywu informacji, zamiast na wy-

pracowaniu treÊci pozytywnego przekazu, jakim powinien byç spójny i prosty

mechanizm wsparcia dla rolników, przejrzyste zasady gospodarowania i inwe-

stowania dla przedsi´biorców, czy chocia˝by dok∏adna informacja o lokaliza-

cji chronionych siedlisk na obszarach N2000 skierowana do samorzàdów. 

Dlatego jednym z podstawowych zadaƒ, jakie stojà przed administracjà

odpowiedzialnà za funkcjonowanie sieci Natura 2000 jest podj´cie autentycz-

nego i rzetelnego dialogu z miejscowymi spo∏ecznoÊciami. 

Zaplàtani w sieç? – podsumowanie i wnioski 
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Oprócz tego zasadniczego przes∏ania nale˝y szczególnà zwróciç uwag´ na

nast´pujàce zagadnienia:

• Priorytetem administracji powinno byç nadanie rzeczywistej i wysokiej rangi

procesowi komunikacji spo∏ecznej i upodmiotowienie partnerów tego dialogu.

Dalsze traktowanie komunikacji spo∏ecznej jako ma∏o istotnego elementu

ochrony przyrody grozi narastaniem postaw niech´tnych i brakiem przychyl-

noÊci lokalnych spo∏ecznoÊci. Szczególnà szansà na prze∏amanie impasu

komunikacyjnego jest tworzenie PZO. Aby tak si´ sta∏o samorzàdy, rolnicy,

przedsi´biorcy i organizacje reprezentujàce mieszkaƒców muszà byç rze-

czywiÊcie w∏àczeni w proces tworzenia planów, a realizacja ich postulatów

powinna byç gwarantowana w oparciu o formalnie istniejàce mechanizmy.

• Pilnym zadaniem jest przeglàd uprawnieƒ i obowiàzków poszczególnych

organów i instytucji ró˝nego szczebla, uczestniczàcych w procesie kreowania

i egzekwowania przepisów zwiàzanych z funkcjonowaniem Natury 2000.

Byç mo˝e konieczne b´dzie przy tym ujednolicenie przepisów, które

pozwoli tak˝e na ograniczenie powielania zadaƒ przez ró˝ne instytucje.

• Przyj´ty system zak∏adajàcy tworzenie planów zadaƒ ochronnych dla ka˝de-

go obszaru Natura 2000 jest nieracjonalny – kosztowny i skomplikowany. Na

obecnym etapie jest jeszcze mo˝liwa zmiana tego systemu i zastosowanie

rozwiàzaƒ przyj´tych w innych krajach UE, w których tworzy si´ ramowe pla-

ny zarzàdzania odnoszàce si´ do poszczególnych kategorii obszarów

N2000 lub regionów. Poza uproszczeniem procesu wdra˝ania u∏atwi∏oby to

system komunikowania z podmiotami gospodarujàcymi na terenach sieci

oraz z mieszkaƒcami i samorzàdami gmin „naturowych”. Niezale˝nie od te-

go jaki model planowania zostanie przyj´ty nale˝y mo˝liwie szybko nakreÊliç

perspektyw´ stworzenia wszystkich docelowych planów, tak aby „regu∏y gry”

obowiàzujàce na terenach sieci by∏y znane i jednoznaczne. 
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• Proces tworzenia PZO musi - oprócz racji przyrodniczych - uwzgl´dniaç

konsekwencje spo∏eczne i ekonomiczne. JednoczeÊnie w dalszym ciàgu

istnieje mo˝liwoÊç i oczywista potrzeba uaktualniania niejako „przy okazji”

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przede wszyst-

kim jednak nale˝y skorelowaç PZO z planami rozwojowymi gminy na tyle,

na ile jest to tylko mo˝liwe. Wià˝e si´ to zresztà bezpoÊrednio z konieczno-

Êcià prze∏amania impasu komunikacyjnego. 

• Wdra˝anie planów zadaƒ ochronnych, jako aktów prawa miejscowego grozi

powa˝nymi konsekwencjami finansowymi dla rolników, realizujàcych aktualnie

pakiety rolnoÊrodowiskowe na obszarach N2000. Wynika to z braku mo˝liwo-

Êci finansowania dzia∏aƒ, obligatoryjnie wchodzàcych w sk∏ad wymogów cros-

s-compliance, które dotychczas wykonywane by∏y dobrowolnie, w zamian za

Êwiadczenia finansowane z PROW. Z tego powodu nale˝y pilnie dokonaç mo-

dyfikacji istniejàcych przepisów, tak aby na u˝ytkowanych rolniczo gruntach

sieci podstawowe wymogi dobrej kultury rolnej uznaç za wystarczajàce. Utrzy-

manie obecnego stanu prawnego, z chwilà uchwalania kolejnych PZO, pro-

wadziç mo˝e do ograniczania dzia∏alnoÊci rolniczej na tych gruntach, z uwagi

na brak rekompensat za ponoszone dodatkowe nak∏ady i/lub mniejsze przy-

chody uzyskiwane z uprawy. W konsekwencji mo˝e to nie tylko powodowaç

straty rolników, ale równie˝ przyczyniç si´ do degradacji chronionych siedlisk. 
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• Niezale˝nie od powy˝szego istniejàce procedury dost´pu do dzia∏aƒ, dedyko-

wanych rolnikom gospodarujàcym na terenach N2000 powinny ulec uproszcze-

niu, co zwi´kszy∏oby wykorzystanie Êrodków przewidzianych na ten cel w PROW. 

• Nale˝y przestrzec, ˝e tak jak dotychczas tracono niepotrzebnie czas przy

wyznaczaniu sieci, budowie struktur i przygotowywaniu procesu planowa-

nia, tak obecnie istnieje powa˝ne niebezpieczeƒstwo marnotrawienia Êrod-

ków finansowych (wprawdzie na razie g∏ównie unijnych, ale te te˝ sà ogra-

niczone) na odtwórcze/formalne plany zadaƒ ochronnych sporzàdzane

metodà kopiuj–wklej, czy kolejne strategie komunikacji – bogate w formie,

a ubogie w treÊci. 

• Konieczna jest zmiana podejÊcia do problemów (ale te˝ i szans), jakie nie-

sie ze sobà funkcjonowanie sieci Natura 2000, w strategiach i programach

rozwoju obszarów wiejskich, kreowanych zarówno na szczeblu centralnym,

jak i lokalnym. Strategie te muszà uwzgl´dniaç realnie wyst´pujàce zjawi-

ska, a nie opieraç si´ na powielanych i nieaktualizowanych zapisach, zaÊ

czynnik Êrodowiskowy powinien byç potraktowany nie jako formalny ele-

ment takich dokumentów, lecz jako kluczowy punkt wyjÊcia do budowania

konkretnych rozwiàzaƒ, wspierajàcych rozwój gmin „naturowych”.
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• Potrzebne jest wypracowanie mechanizmów, które b´dà zabezpieczaç ob-

szary sieci przed marginalizacjà. Mo˝na by tu rozwa˝yç wprowadzenie ta-

kich instrumentów, jak: gwarancja okreÊlonej puli Êrodków (wydzielone alo-

kacje) dla projektów realizowanych na rzecz rozwoju „naturowych” obszarów

wiejskich; odr´bne konkursy dla tej kategorii obszarów; proÊrodowiskowe

kryteria dost´pu oraz wyboru projektów, na przyk∏ad wskaêniki nasycenia

danym rodzajem infrastruktury, czy udzia∏ sieci Natura 2000 w powierzchni

gminy; wydzielone dzia∏ania zadedykowane terenom N2000; ni̋ szy próg wyma-

ganego wk∏adu w∏asnych Êrodków finansowych i mniejsze minimalne wartoÊci

projektów zlokalizowanych w gminach o du˝ej powierzchni sieci Natura 2000. 

• Konieczne jest tak˝e wdro˝enie monitoringu procesów rozwojowych gmin obj́ tych

Naturà 2000 – sta∏a obserwacja i analiza zmian spo∏eczno-gospodarczych na wy-

branych terenach sieci. Monitoring ten powinien byç tak˝e jednym z podstawo-

wych obowiàzków administracji odpowiedzialnej za zarzàdzanie siecià Natura 2000.

• W celu zracjonalizowania sytuacji podmiotów gospodarczych, prowadzà-

cych lub zamierzajàcych prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie

gmin „naturowych”, nale˝y opracowaç list´ dzia∏alnoÊci preferowanych, do-

puszczalnych i wykluczonych, które mogà mieç wp∏yw na w∏aÊciwy stan

ochrony siedlisk i gatunków (ustalenie listy takich dzia∏aƒ, szczególnie

w dziedzinie rolnictwa, leÊnictwa, budownictwa, gospodarki wodnej, pozwoli

na zwolnienie administracji z obowiàzku przeprowadzania procedury oceny

oddzia∏ywania na Êrodowisko dla ka˝dej inwestycji/dzia∏ania). Bardzo u˝y-

tecznym by∏oby tak˝e stworzenie katalogu konkretnych przyk∏adów przed-

si´biorstw, z ich szczegó∏owà analizà (business case studies), które odnios∏y

sukces wykorzystujàc specyfik´ lokalizacji na obszarach sieci Natura 2000. 
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• Nale˝y przeanalizowaç mo˝liwoÊci stosowania, w wi´kszym ni˝ dotychczas

stopniu, instrumentów wykorzystywanych w UE przy realizacji planów za-

rzàdzania na gruntach prywatnych, takich jak [Kruk et al. 2010]: 

- kontrakty (contracts) – zazwyczaj dobrowolne; zawierane mi´dzy stronà rzà-

dowà a w∏aÊcicielami i u˝ytkownikami gruntów; obligujà do podejmowania

okreÊlonych dzia∏aƒ w zamian za odpowiednie wynagrodzenie; 

- realizacja celów ochrony przyrody w ramach innych programów/instrumentów

publicznego wsparcia, np. rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju regional-

nego, turystyki, sektora MSP; 

- pozwolenia (licensing) na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, uwzgl´d-

niajàcej priorytety ochrony siedlisk i gatunków, wydawane w∏aÊcicielom

i u˝ytkownikom gruntów ESE N2000 przez organ administracyjny (instru-

ment ten ∏àczony jest zazwyczaj z listà dopuszczalnych dzia∏alnoÊci);

- wykup gruntów od prywatnych w∏aÊcicieli lub wyw∏aszczenie. 

• Groêne konsekwencje ekonomiczne niesie ze sobà brak rzetelnej inwen-

taryzacji przyrodniczej obszarów sieci Natura 2000 w poczàtkowym kilku-

letnim okresie wdra˝ania sieci. Zawy˝one liczebnoÊci lub êle zlokalizowa-

ne siedliska i gatunki po weryfikacji mogà okazaç si´ problemem z punk-

tu widzenia unijnych wymogów – w sensie: siedlisko bàdê gatunek znik-

n´∏y, gdy˝ nie by∏y odpowiednio skutecznie chronione. W efekcie paƒstwo

jest nara˝one na wysokie kary nak∏adane przez KE, a lokalne podmioty

i spo∏ecznoÊci sà obcià˝one przez kilka, czy kilkanaÊcie lat obowiàzkiem

i ekonomicznymi konsekwencjami ochrony nieistniejàcych nigdy wartoÊci

przyrodniczych. 
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FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ

zosta∏a zarejestrowana w dniu 4 stycznia 1990 r. Na mocy umowy

pomi´dzy Komisjà Wspólnot Europejskich i Rzàdem R P – zosta∏a

powo∏ana do gospodarowania – we wspó∏dzia∏aniu z przedstawi-

cielami Komisji Wspólnot Europejskich – Êrodkami finansowymi,

pochodzàcymi ze sprzeda˝y na rynku polskim artyku∏ów rolnych,

przekazanych nieodp∏atnie w ramach pomocy ˝ywnoÊciowej

Wspólnoty w latach 1989-90. 

Pod koniec 1997 r. Komisja Europejska – bioràc pod uwag´ wk∏ad,

jaki Fundacja wnios∏a w rozwój sektora rolnego w Polsce oraz

doÊwiadczenie w realizacji programów pomocowych – wycofa∏a

si´ ze Êcis∏ego wspó∏zarzàdzania Fundacjà na rzecz jej dalszego,

samodzielnego funkcjonowania jako organizacji pozarzàdowej. 

W ciàgu 20 lat dzia∏alnoÊci Fundacji – jej cele ulega∏y sukcesywnej

modyfikacji. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci by∏ to g∏ównie iloÊciowy

i jakoÊciowy rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki ˝ywnoÊciowej

i infrastruktury wiejskiej. Obecnie cele Fundacji obejmujà wielofunkcyjny

rozwój terenów wiejskich, g∏ównie poprzez wspieranie infrastruktury

technicznej i spo∏ecznej oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej

ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci na wsi i w ma∏ych miastach.


