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Podejście partnerskie a 
podej ście eksperckie w 

planowaniu ochrony przyrody
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Tradycyjny sposób planowania
Traditional management planning process

Tradycyjny sposób planowania
Traditional management planning process
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Planowanie uczestniczące
Participatory planning

Określa, jakie dane i informacje są potrzebne do oceny postępu ochrony i powinny być
zbierane w procesie monitoringu

10. Ocena postępu

Proces powstawania planu jest procesem komunikacji z innymi ludźmi - służy pozyskaniu 
ich wsparcia i włączania się w ochronę obszaru

9. Komunikacja

Cele ochrony i działania prowadzone na obszarze chronionym są przekonujące dla 
decydentów i polityków.

8. Wiarygodność

Osoby włączone w zarządzanie obszarem i jego ochronę mogą zrozumieć sens  pracy, którą
wykonują

7. Zrozumienie

Informuje przyszłych zarządzających, jakie działania podjęto i dlaczego6. Logiczne uzasadnienie

Wymusza konsekwencję i ciągłość pracy nad ochroną obszaru5. Konsekwencja

Jest praktycznym narzędziem dla zarządzającego obszarem chronionym, pomagając:
-planować bieżącą pracę
-ustalać priorytety
-odpowiednio wykorzystywać zasoby (pracowników, czas, pieniądze)

4. Praktyczne narzędzie

Jasno określa, co powinno być zrobione w ramach “niezbędnych działań ochronnych”. (por. 
Dyrektywa Siedliskowa).

3. Zdefiniowanie
warunków

Precyzuje rolę i misję obszaru chronionego, np. jego rolę w osiąganiu rozmaitych celów jak 
ochrona różnorodności biologicznej w skali kraju, czy cele zrównoważonego rozwoju.

2. Sprecyzowanie celu

Wypełnia wymagania prawne (W niektórych państwach sporządzanie planów ochrony jest 
wymagane prawem - w Polsce np. dla rezerwatów przyrody, parków narodowych lub 
obszarów Natura 2000)

1. Wypełnienie wymogu 
prawnego

UŻYTECZNOŚĆ KONCEPCJI I PLANU OCHRONY
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ZALETY: WADY:

WARUNKI:

- Uwzględnienie „wiedzy lokalnej”
(szczegółowa wiedza terenowa, 
wiedza „jak było dawniej”);
- Uwzględnienie doświadczeń i wiedzy 
„wykonalnościowej” (technicznej i 
organizacyjnej);
- Akceptacja („to mój plan”)
- Wdrażalność;
- Pozbycie się dużej części konfliktów

- Wspólna akceptacja dla CELÓW;
- Zdolność konstruktywnego uczestnictwa każdej ze stron;
- Uczciwość w dotrzymywaniu ustaleń
- Wola „gospodarza procesu”, by zrobić to w ten sposób;
- Czas (nie można przewidzieć z góry jaki);
- Środki (nie można przewidzieć z góry jakie);
- Elastyczność, akceptacja dla nieoczekiwanych efektów;
- Mechanizm rozwiązywania problemów zidentyfikowanych „nad głową”

- Niebezpieczeństwo „targu 
interesów”;
- Niebezpieczeństwo odstąpienia 
od wiążących celów;
- Niebezpieczeństwo manipulacji 
informacją;
- Niebezpieczeństwo wymuszania 
przez stronę silniejszą

Planowanie ochrony obszaru Natura 2000 – każdy 
zainteresowany może mieć wpływ !

Uspołecznienie planowania:

Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „jak skutecznie i trwale zapewnić
właściwy stan przedmiotów ochrony”

Współpraca potrzebna, ponieważ:
• wiedza lokalna, wiedza o tradycji gospodarowania oraz praktyczna wiedza o 
wykonywaniu działań w siedliskach jest potrzebna do skutecznego 
planowania,
• ochrona będzie trwała i skuteczna tylko wtedy, gdy lokalna społeczność
„uzna ją za swoją”
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Stakeholders – „interesariusze”

Różne grupy – różne role …
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1. Znajomość obszaru chronionego i jego przyrody;
2. Naukowe zrozumienie funkcjonowania ekosystemów obszaru;
3. Umiejętność planowania kosztów;
4. Umiejętność efektywnej komunikacji z innymi osobami (przy 
użyciu różnych technik, tak słowem mówionym, jak i pisanym);
5. Umiejętności negocjacyjne, umiejętność skutecznej 
argumentacji oraz umiejętności budowania relacji społecznych;
6. Wrażliwość i umiejętność budowania zrozumienia; dobra 
umiejętność słuchania;
7. Plastyczność i tolerancja: gotowość rozpoznawania 
zmieniających się warunków i odpowiedniego radzenia sobie z 
nimi;
8. Realizm i umiejętność osiągania rzeczy możliwych;
9. Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień zarządzania 
projektami;
10. Wiarygodność w społeczności lokalnej.

WIEDZA I UMIEJ ĘTNOŚCI NIEZB ĘDNE DO 
OPRACOWANIA KONCEPCJI I PLANU OCHRONY
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Ważne są szczegóły! 
Np. neutralne i związane z obszarem miejsce dyskusji …
Moderacja …
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„Budowanie partnerstwa mi ędzysektorowego w planowaniu ochrony 
przyrody - Modelowe wdra żanie działa ń na przyszłych obszarach sieci 
Natura 2000”: Klub Przyrodników 2004

„Wzmacnianie ochrony obszarów Natura 2000 - podnosze nie 
świadomo ści społecznej na ich temat i wzmacnianie rzecznictw a 
osób i organizacji zaanga żowanych w ochron ę przyrody”: Klub 
Przyrodników 2008
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PL2004/IB/EN/03
„Opracowanie planów 
renaturyzacji siedlisk 
przyrodniczych i 
siedlisk gatunków na 
obszarach Natura 2000 
oraz planów 
zarządzania dla 
wybranych gatunków 
obj ętych Dyrektyw ą

Ptasi ą i Dyrektyw ą

Siedliskow ą”: 
Ministerstwo 
Środowiska 2006-2008
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POIiŚ 05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 
obszarze Polski”:  GDOŚ & rdoś 2010-2013 ?


