
Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
w ramach realizacji Umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019

z dnia 19 lutego 2019 r.

T  ermin spotkania  : 26 marca 2021 r.

Forma spotkania: telekonferencja

Zakres tematyczny: poinformowanie o zakresie dotychczas wykonanych prac, 
z  wyspecyfikowaniem  materiałów  wynikowych 
wykonanych w ramach realizacji  prac etapu 2 projektu, 
informacja na temat bieżącego zaawansowania realizacji 
projektu, poinformowanie o zakresie i sposobie realizacji 
prac  w  etapie  3,  przedstawienie  wyników  prac 
analitycznych  i  syntetycznych  dotyczących  części 
7 (zasoby leśne), wstępne przedstawienie strategicznych 
i operacyjnych  (szczegółowych)  celów  ochrony, 
zestawienie  zagrożeń  i  sposobów  ich  eliminacji  lub 
ograniczania,  określenie  wskaźników właściwego  stanu 
ochrony  przedmiotów  ochrony  obszarów  Natura  2000 
w granicach  Parku,  przedstawienie  koncepcji  podziału 
Parku  na  obszary  ochronne,  omówienie  dotychczas 
zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag 
i wniosków

PROGRAM IV SPOTKANIA
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

w ramach zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji planistycznej” wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu 

ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska, 
Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku”

Godzina Temat bloku Prowadzący

10:00 – 10:10 Przywitanie interesariuszy

Marek Sobocki – Dyrektor 
Słowińskiego Parku Narodowego

Ryszard Krynicki – Prezes Zarządu 
KRAMEKO sp. z o.o.

10:10 – 10:20 Przedstawienie tematyki i harmonogramu 
spotkania Piotr Szczurek - Mediator



10:20 – 10:50

Przedstawienie zakresu dotychczas 
wykonanych prac; specyfikacja 

materiałów wynikowych i zakresu 
wykonanych prac w ramach realizacji 

etapu 2 projektu

Wojciech Romańczyk – Koordynator 
prac ze strony Wykonawcy

10:50 – 11:00 Przedstawienie aktualnego 
zaawansowania realizacji projektu Wojciech Romańczyk

11:00 – 11:15 Przedstawienie zakresu i sposobu 
realizacji prac w etapie 3 Wojciech Romańczyk

11:15 – 12:00
Przedstawienie wyników prac 
analitycznych i syntetycznych 

dotyczących części 7 (zasoby leśne)

Krzysztof Mroczek – kierownik 
zespołu opracowującego ekspertyzę 

dotyczącą zasobów leśnych

12:00– 12:15
Wstępne przedstawienie strategicznych 
i operacyjnych (szczegółowych) celów 

ochrony
Wojciech Romańczyk

12:15 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:00
Przedstawienie sposobu i zakresu 

zestawienia najistotniejszych zagrożeń 
i sposobów ich eliminacji lub ograniczania

Wojciech Romańczyk
Marcin Czerny – Koordynator prac 

ze strony Wykonawcy

13:00 – 13:30

Przedstawienie sposobu określania 
wskaźników właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000 w granicach Parku

Wojciech Romańczyk
Marcin Czerny

13:30 – 13:45 Przedstawienie koncepcji podziału Parku 
na obszary ochronne

Wojciech Romańczyk
Marcin Czerny

Krzysztof Mroczek

13:45 – 14:15 Omówienie dotychczas zgłoszonych uwag 
i wniosków

Wojciech Romańczyk
Piotr Szczurek

14:15 – 14:45 Pytania uczestników spotkania Specjaliści zespołu Wykonawcy
14:45 – 15:00 Zbieranie uwag i wniosków Piotr Szczurek

15:00 Zakończenie spotkania


