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Informacje ogólne: 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w projekcie Life + : „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej” odbyło się w dniu 26 września 2011 r., w siedzibie Urzędu Miasta 
st. Warszawy. Lista uczestników spotkania w załączeniu. Dyskusję prowadzili moderatorzy z 
firmy Mediatorzy.pl – Robert Boch i Paweł Luft.  

Spotkanie otworzył Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Andrzej Jakubiak, 
witając zgromadzonych i zapraszając do współpracy. Podkreślona została spójność tego 
projektu z dotychczasową strategią Miasta Stołecznego Warszawy. Następnie Pan Prezydent 
ogłosił głosowanie na przewodniczącego Komitetu i dwie osoby w roli zastępców. 
Kandydaturę Pana Prezydenta na przewodniczącego Komitetu Sterującego zgłosiła Pani 
Iwona Zwolińska, Koordynatorka projektu „Life +” z ramienia ZMW. Zebrani jednogłośnie 
wybrali pana Andrzeja Jakubiaka na przewodniczącego Komitetu. Dwie osoby wstrzymały się 
w głosowaniu, ponieważ występowały w roli zastępców, a zastępcy nie mogą brać udziału w 
głosowaniach bez pisemnego upoważnienia. Następnie zgłoszono dwie osoby na 
wiceprzewodniczących Komitetu, mianowicie Panią Hanną Jakubowicz, Dyrektor Zarządu 
Mienia Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Pana Andrzeja Kruszewicza, Dyrektora 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Obie kandydatury zostały przyjęte i 
jednogłośnie wybrano wiceprzewodniczących.  

Po oficjalnym otwarciu nastąpiła prezentacja założeń projektu, którą rozpoczęła Pani 
Iwona Zwolińska, koordynatorka projektu. Wyjaśniając początki pracy, finansowe źródła 
finansowania, uwarunkowania prawne i społeczne. Następnie oddała głos Panu Łukaszowi 
Poławskiemu, specjaliście do spraw ekologii ZMW, który zakreślił działania planowane w 
projekcie. W prezentacji przedstawiony został proponowany obszar objęty projektem oraz 
szczegółowe zadania, które mają na celu ochronę gatunków objętych programem. Znalazły 
się wśród nich dwa gatunki rybitw gniazdujących nad Wisłą: rybitwa białoczelna oraz rybitwa 
rzeczna. Wśród zadań pojawiło się powstanie sztucznych wysp oraz monitoring online 
obszarów występowania omawianych gatunków. Ewa Kominek, koordynatorka z ramienia 
Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przedstawiła planowane działania związane z 
promocją, informacją i edukacją. 

W toku dyskusji, która nastąpiła po prezentacjach poruszano następujące kwestie: 

 W związku z opisaną w regulaminie doradczą rolą Komitetu Sterującego zgłoszony 
został postulat zmiany nazwy, np. na „Komitet Doradczy” 

 Pojawiła się prośba sprecyzowania granic fragmentu Wisły, który jest objęty 
działaniami w projekcie, a w szczególności tego, gdzie planowana jest rekreacja, 
monitoring siedlisk i gdzie miałyby się znajdować zabezpieczane lęgowiska i sztuczne 
wyspy. 
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 Pojawiło się pytanie o to jak wyglądało rozmieszczenie siedlisk kluczowych gatunków 
w chwili występowania o dofinansowanie. 

 Pytano również, czy Miasto Stołeczne Warszawa, jako beneficjent części środków, 
może finansować działania prowadzone poza granicami miasta. 

 Zgłaszano wątpliwości dotyczące możliwości pogodzenia ochrony siedlisk ptaków 
gniazdujących na łachach i wyspach z poprawą warunków przepływu rzeki. 

 Pojawił się postulat, aby przede wszystkim udzielać wsparcia populacji gatunków 
objętych projektem, które występują w tej chwili na peryferiach miasta. Takie 
rozwiązanie pomogłoby uniknąć tworzenia sztucznych wysp w centrum miasta, gdzie 
koryto rzeki jest wąskie. 

 Padła propozycja wyłączenia z obszaru objętego projektem odcinka Wisły pomiędzy 
500 kilometrem a Portem Żerańskim, ze względu na mieszczącą się tam 
infrastrukturę m.in. wyloty kolektorów i ujęcia poddenne. Proponowano również 
włączenie w zakres obszaru ochrony pasu lasów łęgowych. 

 Często artykułowano w dyskusji potrzebę uszczegółowienia planowanych działań 
ochronnych. 

 Pojawiło się również pytanie o szczegóły dotyczące planowanej kampanii 
informacyjnej. 

 Zwracano uwagę na potrzebę uwzględnienia z jednej strony obowiązujących aktów 
prawnych, a z drugiej strony innych projektów prowadzonych na omawianym 
obszarze. Wśród zgłaszanych projektów tego rodzaju znalazł się projekt „Wiślany Park 
Przyrodniczy”. 

 Potencjalną trudnością przy realizacji przedstawionych działań, którą podnoszono w 
dyskusji była dostępność piasku, np. do budowy sztucznych wysp. 

 Zgłoszono potrzebę koordynacji metod monitoringu, tak aby dane zbierane z różnych 
źródeł i w różnych projektach były porównywalne. 

 Podkreślano potrzebę szczegółowego uzgadniania konkretnych rozwiązań z RZGW w 
trosce o ochronę przeciwpowodziową Warszawy. Pojawiła się również dyskusja na 
temat z jednej strony roztokowego, a z drugiej strony, uregulowanego charakteru 
rzeki w obszarze objętym projektem. 

 Pytano o cel przedstawionego w prezentacji, planowanego odsłaniania mulistych 
brzegów Wisły. 

 Proponowano włączenie służby brzegowej w działania związane z ochroną obszarów 
objętych projektem. 



 

 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
 

 Koordynatorzy podkreślali partycypacyjne podejście do projektu i zapewniali o 
elastycznej formie prac. To oznacza, że istnieje możliwość wprowadzania 
uzasadnionych zmian do projektu w trakcie jego trwania. 

 

 

Uczestnicy spotkania przedstawili następujące oczekiwania wobec projektu: 

o zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy, 

o aby projekt wpisywał się jak najlepiej w dokumenty planistyczne aktów prawa 
miejscowego w przyszłości, 

o możliwość obserwowania kluczowych gatunków 

o aby zachować równowagę między potrzebami projektu i innych inwestycji 
oraz instytucji 

 

Wśród oczekiwań formalnych zgłaszanych przez uczestników pojawiły się: 

o propozycja, aby spotkania miały miejsce w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz 
na kwartał i aby mogły być inicjowane przez członków komitetu (również 
częściej) 

o prośba o przesyłanie informacji i dokumentów z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem 

o propozycja wstępnego harmonogramu spotkań w trakcie trwania całego 
projektu 

o postulat, aby posiedzenia Komitetu trwały nie dłużej niż trzy godziny 

o propozycja uczestniczenia projektanta i wykonawcy w posiedzeniach Komitetu 

 

Podkreślano również wagę bieżącego kontaktu Koordynatorów z członkami Komitetu w 
trakcie prac. Na zakończenie spotkania uczestnicy zgodzili się, aby do mediów kierować 
wspólne i spójne komunikaty w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. 

 

 
 


