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Protokół 

z pierwszego spotkania informacyjnego dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów  

w ramach prac nad projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  

z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego. Wzięło w nim udział 56 osób (lista uczestników stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu).  

Po rozpoczęciu spotkania i przywitaniu jego uczestników, Pan Wojciech Świątkowski, Dyrektor 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przedstawił cel spotkania. 

Pan Wiesław Łosiński, Dyrektor oddziału warszawskiego Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej – wykonawcy planu, zaprezentował zespół wykonujący projekt planu ochrony.  

Następnie Pan Jacek Klusek, Zastępca Dyrektora oddziału warszawskiego Biura Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej, przedstawił harmonogram spotkania, po czym przystąpiono do sesji 

referatowej, w ramach której zaprezentowano następujące wystąpienia. 

1. Prezentacja dotycząca Parku (omówienie historii, funkcjonowania, podstawowe 

informacje o parku) – (Dr Lech Buchholz-przedstawiciel parku) 

2. Omówienie podstaw formalnych sporządzania planu ochrony dla Parków Narodowych, 

omówienie problematyki obszarów Natura 2000 (Przedstawiciel wykonawcy: Maciej 

Szczygielski) 

3. Omówienie zakresu prac w ramach wykonania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 

(Przedstawiciele wykonawcy: Jacek Klusek, Alojzy Przemyski, Wojciech Nowicki) 

4. Omówienie aktualnego zaawansowania wykonania projektu planu ochrony ŚPN z 

zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-

2033  na lata 2013-2033 (Przedstawiciel wykonawcy: Jacek Klusek) 

5. Uspołecznienie procesu sporządzania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033, formy 

współpracy i warsztaty (Przedstawiciel wykonawcy: Maciej Szczygielski) 
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6. Przeprowadzenie wśród uczestników spotkania ankiety dotyczącej problematyki 

związanej z wykonaniem projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 i jego skutkami. 

W ramach przewidzianego panelu dyskusyjnego poruszone zostały następujące kwestie:  

Pan Wiesław Gałka, Wójt Gminy Nowa Słupia, stwierdził, iż plany powinny uwzględniać 

„bycie” a nie tylko „udział” społeczeństwa. Zwrócił przy tym uwagę na tereny otuliny parku, bo 

ta jest szczególnie ważna dla społeczności w kontekście m.in. oddziaływań planowanych 

inwestycji. Zasugerował, by na kolejnym spotkaniu uwypuklić tego rodzaju kwestie  

i powiązanie parku z jego otuliną. Ponadto wskazał na długi okres obowiązywania planu 

wyrażając nadzieję na uwzględnienie głosów społeczeństwa w możliwie największym stopniu, tak 

by powstający plan umożliwił ochronę parku, ale również nie hamował rozwoju lokalnych 

społeczności. 

Następnie Pan Hieronim Łojek, PHU Jarema, gm. Nowa Słupia, zauważył, że analizowany 

teren stanowi tzw. „Polskę B”, gdzie w najbliższym czasie będzie miała miejsce istotna absorpcja 

różnego rodzaju środków finansowych na realizację dużych inwestycji i rozwój lokalny. Zwrócił 

uwagę na kwestię istnienia otuliny parku i niebezpieczeństwo „blokowania” inwestycji. W 

odpowiedzi Pan Wojciech Świątkowski wyjaśnił, że park narodowy oraz jego otulina stanowią 

dwa różne pojęcia, a ta ostatnia nie jest formą ochrony przyrody. Otulina ma zabezpieczać teren 

parku przed negatywnymi wpływami, nie można realizować w niej inwestycji, które mogłyby 

naruszać walory parku narodowego. Park nie chce jednak restrykcyjnie ingerować w planowanie 

przestrzenne w gminach, wchodzić w kompetencje rad gmin czy „blokować” inwestycje, a 

wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają być ograniczone do 

najistotniejszych z punktu widzenia konieczności ochrony parku kwestii. Pan Wojciech 

Świątkowski podkreślił, że realizowany obecnie proces uspołecznienia prac to pierwsza w 

historii parku sposobność by autorzy projektu planu mieli możliwość uwzględnienia interesów 

poszczególnych osób.      
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Pan Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Łagów zapytał o kwestię planowania ochrony 

fragmentu ostoi Natura 2000 „Łysogóry” pozostającej poza Świętokrzyskim Parkiem 

Narodowym, której nie obejmie sporządzany plan ochrony. Pan Maciej Szczygielski z Biura 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zaznaczył, że projekt planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 

Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Dodał też, że plan urządzenia lasu 

dla nadleśnictwa powinien uwzględniać zakres planu zadań ochronnych. Pan Jacek Klusek 

stwierdził, że ustalenia w tym zakresie pozostają w kompetencjach właściwych dyrektora 

regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

Pan Wiesław Gałka zapytał, czy teren Góry Jeleniowskiej również będzie objęty planem. Pan 

Jacek Klusek wyjaśnił, że tylko teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie 

sporządzanym planem objęty. Pan Jarosław Pajdak, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach wskazał, że na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się 42 

obszary Natura 2000 i to na RDOŚ spoczywa obowiązek opracowania planów zadań ochronnych 

dla tych obszarów. Stwierdził przy tym, że dla parku krajobrazowego obejmującego Górę 

Jeleniowską planuje się przystąpić do sporządzania planu ochrony z uwzględnieniem zakresu 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000. W odniesieniu natomiast do fragmentu obszaru Natura 

2000 „Łysogóry” pozostającego poza granicą ŚPN, p. Jarosław Pajdak zaznaczył, że obecnie z 

projektu POiŚ realizowanych jest 12 planów zadań ochronnych i nie jest wiadome kiedy 

procedowane będą kolejne. Zaakcentował przy tym mocno konieczność akceptacji społecznej dla 

sporządzanych dokumentów. 

Pan Jerzy Tofil ze Stowarzyszenia Łysica-Sabat zapytał, czy będzie można pozyskiwać drewno. 

W odpowiedzi p. Jarosław Pajdak wyjaśnił, że dla lasów niepaństwowych sporządza się 

uproszczone planu urządzenia lasu, a właściciel lasu musi postępować zgodnie z tymi planami. 

Może zaistnieć też konieczność poddania takiego planu strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko (konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko), przy czym w 

większości przypadków oceny takiej wykonywać nie trzeba. Niemniej jednak w przypadku gdy 

m.in. realizacja planu może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (dotyczy 



 

 

 

 

Projekt “Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033″ o nr 

POIS.05.03.00-284/10, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2014, a jego wartość całkowita wynosi 2 206 567 PLN (85% kwoty 

pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% ze środków krajowych) 

to zwłaszcza obszarów szczególnie cennych, jak parki narodowe będące jednocześnie obszarami 

Natura 2000), przeprowadzenie oceny będzie wymagane. Jej wynik może pociągać za sobą pewne 

ograniczenia w pozyskaniu drewna, przy czym jeżeli okaże się, że nie istnieje realne 

niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, to nie będzie z tego 

tytułu ograniczeń. Pan Wojciech Świątkowski dodał, że lasy prywatne na terenie ŚPN 

nadzoruje starosta i w jego kompetencjach pozostają kwestie pozyskania drewna (opracowanie 

uproszczonego planu urządzenia lasu, który podlega jednak uzgodnieniu z dyrektorem parku oraz 

ewentualnie prognozy oddziaływania na środowisko tego planu).   

Na zakończenie Pan Jacek Klusek rozdał uczestnikom spotkania ankiety z prośbą o ich 

odesłanie do siedziby ŚPN, oraz wskazał przybliżony termin kolejnego spotkania 

konsultacyjnego. Dziękując za spotkanie wyraził nadzieję na owocną współpracę w ramach prac 

nad projektem planu. Na tym spotkanie zakończono.  

 

Protokół sporządził 

Tomasz Figarski 

BULiGL Oddział w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 


