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Organizatorem spotkania konsultacyjnego, w ramach Projektu pn. „Opracowanie projektu 

planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru 

Natura 2000 Ławica Słupska (PLC 990001)” był Urząd Morski w Szczecinie we współpracy 

z wykonawcami Zadania – Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, 

działającym w konsorcjum z MEWO S.A. 

W spotkaniu tym udział wzięli: 

Zamawiający - Urząd Morski w Szczecinie 

 Paweł Szumny 

 Dagmara Szerlot 

 Joanna Piotrowska 

 Andrzej Zych 

 

Wykonawcy Zadania 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

 Monika Michałek 

 Andrzej Osowiecki 

 Anna Barańska 

 Piotr Pieckiel 

 Joanna Pardus 

 

Przyrodnicy24 

 Piotr Rydzkowski 

 

MEWO S.A. 

 Radosław Wróblewski 

 

Interesariusze  

Przedstawiciele administracji rządowej, państwowych instytutów badawczych, organizacji 

pozarządowych, sił zbrojnych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. 

Łącznie w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 47 osób. Lista obecności stanowi 

załącznik  nr 1 do Protokołu. 

 

Spotkanie poprowadził radca prawny Michał Behnke z Kancelarii Radców Prawnych CIC 

Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski sp.p. w Gdyni. 

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 10.00 i zakończono o godz. 15.00.  
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Przebieg spotkania: 

 

1. Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie programu spotkania, przedmiotu 

planowanych w dalszej części spotkania warsztatów, informacja o możliwości składania uwag 

i wniosków szczegółowych, a także wskazanie na wymóg przestrzegania rygoru sanitarnego 

podczas spotkania – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

2. Omówienie i przypomnienie głównych założeń Projektu oraz harmonogramu i przebiegu 

realizacji Projektu. Przedstawienie postępów realizacji Projektu. Prezentacja map 

opracowanych w ramach Projektu – Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni). 

 

3. Prezentacja wyników prac dotychczas wykonanych w Projekcie 

– Radosław Wróblewski (MEWO S.A.) – wyniki badań akustycznych dna morskiego. 

Omówienie specyfiki obszaru i klasyfikacji siedlisk w ujęciu geologicznym 

i geomorfologicznym. 

– Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) – weryfikacja granic 

siedlisk przyrodniczych w ujęciu dyrektywy siedliskowej, w oparciu o przeprowadzone 

badania biologiczne oraz ocenę procesów zachodzących na obszarach występowania siedlisk. 

Podsumowanie wyników stanu ochrony siedlisk. Określenie celu strategicznego ochrony 

obszaru oraz celów operacyjnych. 

– Piotr Rydzkowski (Przyrodnicy24) – omówienie wyników analizy danych dotyczących 

awifauny w obszarze, źródeł pochodzenia danych oraz metody ich modelowania. 

Przedstawienie propozycji zmian do Standardowego Formularza Danych (SDF) oraz oceny 

stanu siedlisk. 

 

W wyniku prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca granic obszarów występowania 

siedlisk, ich zmiany oraz weryfikacji SDF, a także aspektów proceduralnych z tym 

związanych.  

 

Przerwa kawowa 

 

4. Wprowadzenie do części warsztatowej – Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni). Omówienia sposobu prowadzenia warsztatów nad sformułowaniem  

działań ochronnych. Przedstawienie metody formułowania proponowanych działań 

ochronnych w odniesieniu do zdiagnozowanego stanu siedlisk, zidentyfikowanych zagrożeń 

oraz realizacji celów strategicznych i operacyjnych.  
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5. Część warsztatowa – w oparciu o przygotowane przez organizatorów materiały w trakcie 

dyskusji sformułowano propozycje działań ochronnych dla obszaru w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów ochrony, które na bieżąco zapisywano w tabeli, stanowiącej 

załączniki nr 2 do Protokołu.  

 

Przerwa lunchowa 

 

6. Podsumowanie dyskusji w części warsztatowej, uzupełnienie tabeli, doprecyzowanie 

wcześniejszych zapisów, podziękowania za aktywny udział, zachęta do składania dalszych 

uwag w formie pisemnej – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

7. Omówienie propozycji działań ochronnych wypracowanych przez zespół projektowy w toku 

realizacji Projektu, które będą poddawane dalszym dyskusjom i doprecyzowaniu 

z uwzględnieniem rezultatów prac w części warsztatowej – Monika Michałek (Instytut 

Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni). 

 

8. Podsumowanie spotkania, zapowiedź kolejnych spotkań, podziękowanie za udział, 

zaproszenie do składania dalszych uwag w formie pisemnej i pożegnanie uczestników – 

Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Lista obecności ze spotkania informacyjnego. 

2. Tabela z rezultatem pracy w części warsztatowej 

3. Uwagi i pytania uczestników spotkania złożone na piśmie w jego trakcie 

 


