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Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego w projekcie LIFE +: „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej” obejmowało:  

 głosowanie nad wyborem przewodniczącego,  

 głosowanie nad zmianą nazwy Komitetu,  

 głosowanie nad sposobem przesyłania raportów ze spotkań  

oraz omówienie kwestii:  

 przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,  

 monitoringu ornitologicznego,  

 kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, 

 projektu planu zarządzania obszarem, propozycji lokalizacji niektórych działań oraz 
planu działań ochronnych. 

 

Na funkcję nowego przewodniczącego Komitetu zgłoszona została kandydatura Pana 
Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Kandydatura została przyjęta 
jednogłośnie. 

Głosowanie nad zmianą nazwy Komitetu Sterującego na „Komitet Doradczy” zostało 
poprzedzone dyskusją. Pomysłodawcy zmiany widzieli sprzeczność pomiędzy określeniem 
„sterujący” i definicją roli Komitetu w regulaminie, określonej jako opiniodawczo - doradcza.  
Zwolennicy pozostania przy dotychczasowej nazwie argumentowali m.in., że Komitet 
Sterujący nie może być odpowiedzialny za bieżącą realizację projektu, natomiast opinie 
Komitetu wyznaczają strategiczne kierunki działań. Podkreślano również, że sformułowanie 
„sterujący” nadaje wyższą rangę ustaleniom Komitetu. Za zmianą zgłosowały 4 osoby, 
przeciw 10, zaś 3 wstrzymały się od głosu. Komitet pozostaje zatem „Komitetem Sterującym”. 

Propozycja przesyłania uczestnikom Komitetu jedynie raportów z posiedzeń, 
z pozostawieniem protokołu (transkryptu z nagrania) do wglądu w Zarządzie Mienia m. st. 
Warszawy, została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Koordynator Projektu ze strony ZMW, Iwona Zwolińska przekazała 
informację o unieważnieniu przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową i o 
planowanym ponownym ogłoszeniu tego przetargu w styczniu 2012. 

 W toku dyskusji nad prezentacją Koordynatora Projektu ze strony STOP, dotyczącą 
monitoringu ornitologicznego oraz kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, 
poruszono następujące kwestie: 
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 Uczestnicy przedstawili prośbę o przesyłanie członkom Komitetu materiałów z 
kolejnych spotkań, w tym prezentacji, oraz o przesłanie przed każdym spotkaniem 
Komitetu krótkiego podsumowania (syntezy) wyników analizy kluczowych 
wskaźników objętych monitoringiem ornitologicznym.  

 Koordynatorzy projektu i członkowie Komitetu uzgodnili, że wstępny harmonogram 
kampanii promocyjno-informacyjnej zostanie im przesłany przed kolejnym 
spotkaniem. Do członków Komitetu skierowana została prośba o zgłaszanie 
informacji zwrotnych odnośnie tego harmonogramu.  

 Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sygnalizowali potrzebę 
dostosowania wyglądu ewentualnych boi proponowanych w projekcie do regulacji 
prawnych, odnoszących się do znaków żeglugowych. Podkreślano, że wygląd i sposób 
ustawiania znaków żeglugowych jest obwarowany ścisłymi przepisami. 

 Ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pojawiło się pytanie o 
przydatność wyników badań zaplanowanych w ramach monitoringu ornitologicznego, 
w związku z zastosowaniem innej metodyki niż zawarta w wytycznych Generalnej 
Inspekcji Ochrony Środowiska. W odpowiedzi koordynatorzy projektu wyjaśnili, że 
wytyczne Generalnej Inspekcji pojawiły się już po zakończeniu etapu pisania projektu. 
Pełne dostosowanie metodyki monitoringu do wytycznych GIOŚ zwiększyłoby 
znacznie jego koszty, przystosowano ją zatem na tyle, na ile było to możliwe pod 
względem finansowym. Metodologia Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska 
została zastosowana do wszystkich okresów fenologicznych oprócz okresu przelotów 
wiosennych. 

 Zaproponowano, aby w ramach projektu nawiązać współpracę z nauczycielami i 
uczniami za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska i Biura Edukacji Urzędu m. st. 
Warszawy. 

 Przedstawiciele Miasta zaproponowali, aby przeanalizować możliwości wykorzystania 
do celów promocji projektu kanałów dystrybucji informacji używanych przez Miasto. 

 Zaproponowano stworzenie pisma o Wiśle skierowanego do dzieci i młodzieży, 
wzorowanego na piśmie „Nasza Biebrza”. 

 Po stronie Miasta podkreślono chęć skoordynowania działań informacyjnych w 
różnych projektach miejskich powiązanych tematycznie z projektem LIFE+ (np. 
projekt „Ptasi Azyl”). 

 Zwrócono uwagę na możliwość zaangażowania w działania promocyjne projektu 
studentów takich kierunków, jak ochrona środowiska, biologia, inżynieria środowiska 
czy leśnictwo.  
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W toku dyskusji nad prezentacją Specjalisty ds. Ekologii w ZMW dotyczącą projektu 
planu zarządzania obszarem, propozycji lokalizacji niektórych działań oraz planu działań 
ochronnych, często podkreślano konieczność weryfikacji założeń projektu pod kątem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami. Koordynatorzy projektu wyrazili gotowość do 
urealniania pomysłów zgłaszanych w projekcie. Poruszone zostały następujące kwestie: 

 Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreślili, że możliwości 
cumowania barek (np. wysp pływających) na warszawskim odcinku Wisły są 
ograniczone przez przepisy żeglugowe, z uwagi na zagrożenie, jakie mogą stwarzać w 
sytuacji wysokiego stanu wód. Sygnalizowano również konieczność wzięcia pod 
uwagę granic strefy ujęcia wody przy planowaniu np. rozmieszczenia ewentualnych 
barek oraz - ogólniej - potrzebę poparcia pojawiających się pomysłów odpowiednimi 
pomiarami, ekspertyzami i badaniami, tak aby powstały projekt nie był sprzeczny z 
zadaniami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i z dokumentami 
planistycznymi odnoszącymi się do ochrony przeciwpowodziowej. 

 Koordynatorzy, w odpowiedzi na pojawiające się pytania podkreślali, że ostateczne 
projekty działań będzie zatwierdzał między innymi Komitet Sterujący, wybierając 
spośród przygotowanych przez wykonawcę wariantów. 

 Wyrażono potrzebę pogodzenia zarówno wymogów prawnych z zakresu gospodarki 
wodnej, jak i zadań związanych z ochroną przyrody, tak aby ta ostatnia nie została 
zepchnięta na dalszy plan. Podkreślano niedoskonałość prawa i sygnalizowano 
możliwość zmiany przepisów jako jedno z dostępnych rozwiązań pojawiających się 
niezgodności. Podkreślano, że projekt może być okazją do zmiany świadomości 
społecznej, a przez to pośrednio do tworzenia lepszego prawa, w procesie konsultacji 
społecznych. 

 Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgłosili potrzebę 
uzyskiwania informacji o planowanych działaniach z wyprzedzeniem, aby móc 
sprawdzić, czy nie są szkodliwe dla innych gatunków chronionych (np.: wycinka drzew 
lub odkrzaczanie brzegów a brodźce piskliwe). 

 Pojawiła się propozycja umieszczania dokumentów na stronie internetowej projektu. 
Jeśli niektóre dokumenty powinny być dostępne tylko dla członków Komitetu, można 
dostęp do nich ograniczyć hasłem. 

 Pojawiła się również prośba o jasne i czytelne informacje o podjętych i planowanych 
działaniach, które będą miały wpływ na środowisko Wisły, terminach ich realizacji i 
przyczynach, dla których są potrzebne. Takie informacje stanowiłyby podstawę do 
ustalania działań w projekcie. W odpowiedzi przedstawiciele Miasta zaproponowali 
przekazanie raportu na temat inwestycji związanych z Wisłą, prowadzonych przez 
Miasto (przypominano również o broszurze wydanej na ten temat przez Miasto). 
Raport nie będzie zawierać informacji o ewentualnych działaniach planowanych przez 
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inne instytucje, np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w związku z czym 
pojawiła się prośba, skierowana do RZGW, o przedstawienie wykazu planowanych i 
zakończonych prac łącznie z raportami oddziaływania na środowisko.  

 Przedstawiciele KZGW zasugerowali weryfikację wariantów rozwiązań 
proponowanych w projekcie, które wpływają na przepustowość Wisły, w oparciu o 
model hydrologiczny omawianego odcinka. Przedstawiciele RZGW podkreślili, że 
aspekty hydrologiczne powinny być zbadane jeszcze na etapie budowania założeń 
projektu, tak aby wyłoniony w przetargu wykonawca był ich świadomy. Zapytano 
przy tej okazji o kryteria, które będą użyte do wyboru jednego z wariantów, i 
podkreślono, że jednym z celów projektu jest ochrona stanu wód.  

 W odpowiedzi zaznaczono, że prezentowane propozycje były oparte na modelu 
hydrologicznym przygotowanym przez specjalistów z SGGW oraz że projekt zakłada 
działania, które można w szerokim znaczeniu uznać za elementy renaturyzacji i 
deregulacji. Można przez to przypuszczać, że zmiany będą niosły za sobą skutki 
pozytywne, które mogą podnieść indeksy biologiczne stanu omawianych wód. 
Przypuszczenie to warto by jednocześnie jak najlepiej udokumentować. Zachęcono 
do prowadzenia badań naukowych na ten temat (np. poprzez prace magisterskie). 

 Zasygnalizowano potrzebę stworzenia nowego modelu hydrologicznego, w związku z 
faktem, że wspomniany model stworzony przez SGGW odnosił się do wąskiego 
zakresu danych (dotyczył tylko wpływu na wysokość przepływu). W związku z 
wysokimi kosztami nowego modelu, pojawiło się pytanie o możliwość skorzystania z 
analiz prowadzonych przy okazji przygotowywania map ryzyka powodziowego. 

 

 
 


