
Próbie przybliżenia różnych aspektów programu Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, jego realizacji, a także 
odpowiedzi na pytanie na ile sieć ta wpływa – i jak – na rozwój gmin nadmorskich poświęcona została konferencja 
zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich w dniach 17 – 18 września br. w Darłowie pt.”Europejska sieć 
ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski”. Konferencja została 
zorganizowana  przy  współudziale  i  pod  patronatem  Ministerstwa  Środowiska  oraz  dofinansowana  ze  środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej.  Otwarcia obrad dokonał  Andrzej Bojanowski, 
prezes  Związku  Miast  i  Gmin  Morskich.  Mówiąc  o  europejskiej  sieci  ekologicznej  NATURA  2000  wyraził 
przekonanie, że choć program ten budzi wiele obaw, to jednak jego istotą jest nie blokowanie rozwoju, a jedynie jego 
warunkowanie. Stąd tak duże znaczenie problematyki, która stanowi temat konferencji.
Wprowadzenie  do  konferencji  dokonał  dr  inż.  Maciej  Trzeciak z  Zespołu  Ocen  Oddziaływania  na  Środowisko 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  przedstawiając  syntetyczny przegląd  zagadnień 
dotyczących NATURY 2000 w projekcie Ustawy o ochronie przyrody,  przybliżył  również fundamentalne definicje 
dotyczące  sieci  NATURA 2000.  W imieniu  prof.  Marka.  Kłodzińskiego  z  IRWIR  wyniki  badań  „Konflikt  sieci 
NATURA  2000  z  procesem  rozwoju  gmin”  zaprezentował  Marcin  Dziubak  z  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska  w  Szczecinie.  Dr  Jacek  Olszewski z  Departamentu  Współpracy  Regionalnej  Polskiej  Organizacji 
Turystycznej podkreślił w swoim wystąpieniu, że wykorzystanie obszarów NATURA 2000 w turystyce może przynosić 
korzyści gospodarcze, że jest to szansa na rozwój turystyki.  Z kolei Elżbieta Goodderis przybliżyła założenia unijnego 
Programu Współpracy Transgranicznej  Południowy Bałtyk.  Prezentacji  obszarów NATURA 2000 w województwie 
zachodniopomorskim dokonał  Marcin Dziubak z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Aktualny stan tworzenia ekologicznej sieci obszarów NATURA 2000 w 
województwie pomorskim przybliżył uczestnikom konferencji dr  Michał Buliński z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska  w  Gdańsku,  zaś  obszary  NATURA 2000  istniejące  na  terenie  województwa  warmińsko-mazurskiego 
scharakteryzowała Eleonora Gontarska-Gajowniczek, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie.  Drugiego  dnia  konferencję  zainicjowało  wystąpienie  Anny  Liro,  dyrektora 
Departamentu Obszarów NATURA 2000 w Generalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska. A. Liro omówiła koncepcję 
wdrażania w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, a  Andrzej Langowski z Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska swoje wystąpienie poświęcił omówieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych w 
świetle procesu planowania obszarów NATURA 2000. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski omawiając różne aspekty korelacji 
procesów powstawania projektu NATURA 2000 i rozwoju gmin podkreślił fakt, że na pytanie – czy Europejska Sieć 
Ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski jest dla tych gmin szansą 
czy barierą? – można pokusić się o stwierdzenie, że odpowiedź uwarunkowana jest umiejętnością pozyskania środków 
unijnych.  Stanisław Gawłowski, Wiceminister Środowiska,  swoim wystąpieniem poparł wiele krytycznych głosów 
odnoszących  się  do  pierwszego  okresu  wdrażania  w praktykę  założeń  budowy sieci  ekologicznej  NATURA 2000 
podkreślił  jednak, że obecnie – m.in.  dzięki takim jak ta konferencja zorganizowana przez Związek Miast  i  Gmin 
Morskich  -  nadrabiany  jest  ten  czas  i  z  optymizmem można  spodziewać  się  wywiązania   się  Polski  z  unijnych 
zobowiązań. Z kolei przedstawiciele organizatorów zapewnili o dążeniu do kontynuacji tego typu konferencji. 
Na zakończenie  konferencji  jej  uczestnicy zaproszeni  zostali  na  rejs  połączony z  prezentacją  Tomasza  Bobina – 
Delegata Związku Miast i  Gmin Morskich Obszaru Specjalnej Ochrony „Przybrzeżne Wody Bałtyku” Sieci Natura 
2000 na odcinku Darłówko Wschodnie – Jezioro Kopań.


