Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis Przedmiotu Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę
interesariuszy morskich obszarów Natura 2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione.

Kontekst
Wyjaśnienie pojęć:
Interesariusz - każda instytucja, organizacja, osoba lub grupa osób, która ma żywotny interes w
zasobach naturalnych morskich obszarów chronionych Natura 2000, i która w wyniku realizacji
projektu:
- może mieć coś do uzyskania lub stracenia w efekcie zrealizowania/niezrealizowania celów projektu,
- może pośrednio lub bezpośrednio, pozytywnie lub negatywnie wpływać lub być pod wpływem
procesu oraz rezultatów projektu.

Obszary Natura 2000 - najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako
jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Głównym celem
funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.
Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy tzw.: Dyrektywa ptasia (dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa) i Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).
W myśl wyżej wymienionych aktów prawa każdy kraj członkowski UE ma obowiązek zapewnić
siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej
warunki sprzyjające ochronie, lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie
i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.
Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów: obszary ptasie - formalnie obszary specjalnej ochrony
ptaków (OSO), obszary siedliskowe - formalnie obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) /
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami
ochrony przyrody.

Plan zadań ochronnych (PZO) – dokument, który ustala plan ochrony danego obszaru Natura 2000.
Powstaje on w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez
Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. PZO można sporządzać także dla

obszaru zaproponowanego przez Komisję Europejską, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony,
lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie
nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także
znajdującego się na obszarach morskich.

Plan ochrony – dokument sporządzany dla obszarów Natura 2000 tylko w razie potrzeby
uszczegółowienia planu zadań ochronnych. Jest on sporządzany dla całego obszaru lub tylko jego
części.

MPA (Marine Protected Area, Morski Obszar Chroniony) - obszar wyznaczony i skutecznie zarządzany
w celu ochrony morskich ekosystemów, procesów, siedlisk i gatunków, który to może przyczynić się do
przywrócenia i uzupełnienia wzbogacających zasobów społecznych, gospodarczych i kulturowych.
Termin „MPA” obejmuje między innymi rezerwaty morskie, w pełni chronione obszary morskie, strefy
zakazu połowów, parki narodowe, lokalnie zarządzane obszary morskie, itp. Wiele z nich ma różne
poziomy ochrony, a także różny zakres dozwolonych lub zabronionych działań w ich granicach.
Opis problemu
Za sprawą coraz intensywniejszego wykorzystania Morza Bałtyckiego, utraty siedlisk i gatunków,
ochrona środowiska morskiego ma kluczowe znaczenie z ekologicznego, ekonomicznego i społecznego
punktu widzenia. Oprócz długoterminowych korzyści oraz usług ekosystemowych świadczonych przez
Bałtyk, dobrze chronione i wykorzystywane w sposób zrównoważony morze odgrywa również ważną
rolę jako bufor dla globalnego wpływu zmiany klimatu. Morskie obszary chronione, ustanawiane
zgodnie z unijną dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej łącznie z obszarami wyznaczonymi w
tzw. dyrektywie siedliskowej oraz w tzw. dyrektywie ptasiej, są podstawowym mechanizmem ochrony
wyjątkowych zasobów naturalnych, procesów, siedlisk, gatunków i usług oraz zapewnienia
zrównoważonej niebieskiej gospodarki.
Samo ustanowienie obszarów chronionych nie wystarcza, by ochronić przyrodę, konieczne jest także
zaplanowanie tej ochrony oraz późniejsze wdrożenie przygotowanych planów (w przypadku obszarów
Natura 2000 – PZO). Proces ustanawiania PZO i ich wdrażania musi od początku uwzględniać
społeczność lokalną i innych interesariuszy, by zapewnić powszechną akceptację dla tych planów.
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
1. Cel wykonania analizy
Celem przeprowadzenia analizy interesariuszy morskich obszarów Natura 2000 w Polsce jest poznanie
ich stosunku do istnienia i ochrony morskich obszarów Natura 2000, ich potrzeb, opinii i obaw w
kontekście obszarów Natura 2000, a także wzajemnych relacji interesariuszy.
2. Obszary objęte analizą interesariuszy
Analiza powinna obejmować wskazanych interesariuszy wszystkich morskich obszarów Natura 2000 w
Polsce. Obszary te są wylistowane poniżej.

Lista i mapa morskich obszarów Natura 2000. Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, KZGW, 2016
3. Interesariusze dla wielu obszarów wymienionych w poprzednim punkcie są wspólni.
Grupy interesariuszy objęte analizą:
• Samorządy lokalne powyższych obszarów N2000 – gminy, powiaty, województwa, miasta itp.;
• Przedstawiciele administracji publicznej i politycy), którzy zakresem swoich obowiązków
obejmują zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz ich wybranymi elementami;
• Wybrane instytucje naukowe i badawcze ze wskazanego obszaru;
• Lokalne i krajowe organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
• Organizacje rybackie i przetwórcze;
• Rybacy i wędkarze;
• Przemysł – wydobywczy, energetyka odnawialna (farmy wiatrowe);
• Nurkowie;

•

Turystyka – np. hotelarstwo, gastronomia, sporty wodne, stowarzyszenia turystyczne;

Powyżej wymienione zostały grupy, które mogą wejść do analizy interesariuszy. Szczegółowa lista
interesariuszy zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy, a ogólny jej zarys zostanie
przedstawiony podczas spotkania konsultacyjnego. Zawiera ona wybranych przez Zamawiającego
przedstawicieli (konkretne osoby albo całe instytucje czy urzędy) powyższych grup interesariuszy,
którzy powinni zostać objęci analizą przez Wykonawcę. Jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie, lista
interesariuszy objętych analizą może być zmieniona przez Zamawiającego (lub przez Wykonawcę) w
porozumieniu z Wykonawcą (lub Zamawiającym) – mogą zostać dodane lub usunięte jakieś pozycje.
Liczba oraz rodzaj takich potrzebnych zmian nie są ustalone z góry.
4. Szczegóły dotyczące wykonania analizy
Kluczowe kwestie dotyczące wykonania analizy interesariuszy (szczegóły zostaną dopracowane
wspólnie z Wykonawcą):
- Jaki jest stosunek wskazanych interesariuszy do obszarów Natura 2000 i ich ochrony poprzez
opracowywanie i wdrażanie planów zadań ochronnych? [negatywny/pozytywny/obojętny albo skala
wartości]
- Jaki jest poziom opiniotwórczości interesariuszy? Oszacowanie m.in. na podstawie zajmowanych
stanowisk, aktywności w mediach czy obecności w publikacjach bądź innych materiałach.
[Powinny zostać podane przykładowe wypowiedzi w mediach, cytaty z publikacji na temat ochrony
obszarów Natura 2000 i ich planów zadań ochronnych.]
- Jakie są relacje pomiędzy kluczowymi interesariuszami (silne/słabe oraz pozytywne/negatywne)? Kto
z interesariuszy może mieć wpływ (dobry lub zły) na poszczególne grupy lub ogół społeczeństwa?
- Jaka jest waga i możliwości oddziaływania na kwestię ochrony obszarów Natura 2000 każdego ze
zidentyfikowanych interesariuszy? ALBO: Którzy interesariusze mogą mieć kluczowe znaczenie dla
kwestii ochrony wskazanych obszarów Natura 2000?

Wyniki analizy mogą być zawarte w tabeli. Pewne grupy interesariuszy/osoby mogą być
wyszczególnione z uwagi na podwyższony wpływ na obszary N2000 i opisane bardziej szczegółowo –
zostanie to ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Całość Przedmiotu Zamówienia zostanie
dostarczona Zamawiającemu formie elektronicznej na adres mailowy: jmoczarska@wwf.pl.
Pracownicy WWF oddelegowani do tego działania mogą przejąć część działań od Wykonawcy, których
z powodu ograniczonego budżetu nie da się przeprowadzić, a mogłyby zwiększyć szansę osiągnięcia
celu analizy interesariuszy.
Termin wykonania – 16 kwietnia 2021 r.

