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TERMINARZ DZIAŁAŃ 
  

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w działaniach Partnerstwa Naturowego Kampinos.  

W tabeli znajdują się informacje o terminach, godzinach oraz miejscu spotkań. W przypadku pytań 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 840 66 64 lub adresem e-mail: grid@gridw.pl.  

UWAGA: Podczas każdego spotkania zapewniamy interesujący program, przydatne materiały 

informacyjne oraz posiłki (obiady) i przerwy kawowe.  

 

 Wydarzenie Data i godziny Miejsce 

1. 

Seminarium: „ABC dokumentacji projektowej”. 

Wprowadzenie do procedury ocen 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

w sąsiedztwie obszaru chronionego.   

20 lipca 2015 (pn) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 

ul. Sobieszyńska 8, Warszawa 

(przystanek ZTM: Kostrzewskiego) 

2. 

Seminarium: „Rozwój turystyki na obszarze 

Kampinosu oraz w jego sąsiedztwie.” Wyzwania 
rozwoju turystyki aktywnej na obszarach 
chronionych.  

21 lipca 2015 (wt) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Sala edukacyjna w Dyrekcji 

Kampinoskiego Parku Narodowego  

ul. Tetmajera 38, Izabelin 

3. 

Wizyta studyjna: „Wisła warszawska”. 

Bogactwo przyrodnicze obszaru, dobre praktyki 

w prowadzeniu działalności gospodarczej na 

odwiedzanych terenach.  

24 lipca 2015 (pt) 

Godz. 8.00-18.00 

 

Stacja Metra MŁOCINY. Zbiórka 

przed wejściem północno-

zachodnim (po stronie dawnej 

Huty Warszawa). Wycieczka 

autokarowa. 

4. 

Wizyta studyjna: „Szlakiem Pradoliny 

Warszawsko-Berlińskiej”. Bogactwo 

przyrodnicze obszaru, dobre praktyki w 

prowadzeniu działalności gospodarczej  

na odwiedzanych terenach. 

27 lipca 2015 (pn) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Stacja Metra MŁOCINY. Zbiórka 

przed wejściem północno-

zachodnim (po stronie dawnej 

Huty Warszawa). Wycieczka 

autokarowa. 

5. 

Seminarium: „Odpowiedzialny biznes na 

obszarach Natura 2000”. Podstawy 

prowadzenia działalności gospodarczej na 

obszarach Natura 2000. Zasady prowadzenia 

przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.  

28 lipca 2015 (wt) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 

ul. Sobieszyńska 8, Warszawa 

(przystanek ZTM: Kostrzewskiego) 

 

Szczegóły przebiegu spotkań znajdują się na kolejnych stronach. 
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20 lipca Seminarium:  ABC dokumentacji projektowej 

Miejsce 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, Warszawa 
(przystanek ZTM: Kostrzewskiego) 

Tematyka 

Wprowadzenie i zaznajomienie uczestników z procedurami 
dokonywania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla 
przedsięwzięć realizowanych na terenie lub w sąsiedztwie 
obszarów cennych przyrodniczo (w tym Natura 2000), a także 
wymogami prawnymi dotyczącymi przygotowania i realizacji 
inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo - zakres wymaganej 
dokumentacji, procedury administracyjne, pozwolenia, itp. 

8.30 – 9.00 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych 
projektu, gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.00 – 9.15 
Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, krótkie wystąpienie Lidera PN 
wprowadzające w tematykę seminarium 

9.15 – 10.15 
Charakterystyka przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000. Plany zadań 
ochronnych (PZO) 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 11.30 

Dokumenty planistyczne gmin: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP), studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(SUiKZP), decyzje administracyjne o warunkach zabudowy (WZ), decyzje 
administracyjne o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rola w procesie 
inwestycyjnym. 

11.30 – 12.30 

Wymagania formalnoprawne dotyczące Ocen Oddziaływania na Środowisko dla 
inwestycji realizowanych na obszarach Natura 2000: (a) inwestycji celu publicznego; 
(b) inne inwestycje. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP); Raport Oceny 
Oddziaływania na Środowisko 

12.30 – 13.30 

Procedura administracyjna związana z realizacją inwestycji (tryb, harmonogram, 
procedura odwoławcza, postanowienia, prawomocna decyzja administracyjna). 
Wymagania dodatkowe: kompensacja przyrodnicza, monitoring wybranych 
komponentów środowiska, ocena po realizacji.  

13.30 – 14.15 Obiad 

14.15 – 16.00 

Planowanie i realizacja inwestycji (nowe, modernizacja) na obszarach Natura 2000. 
Uwarunkowania formalnoprawne, procedury administracyjne, dobre praktyki. 
Omawianie przypadków zgłoszonych przez uczestników w formie zajęć 
warsztatowych i dyskusji. 

15.15 – 16.00 Podsumowanie seminarium 
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21 lipca 
Seminarium: Rozwój turystyki na obszarze Kampinosu i w jego 

sąsiedztwie 

Miejsce 
Sala edukacyjna w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego  
ul. Tetmajera 38, Izabelin 

Tematyka 

Wyzwania związane z rozwojem turystyki na obszarach cennych 
przyrodniczo. Turystyka aktywna, agro- i ekoturystyka. Aktywna 
edukacja ekologiczna w terenie (edukacja poprzez turystykę). 
Poznanie uwarunkowań prawnych organizacji imprez turystycznych 
na obszarach chronionych. Zapoznanie uczestników z aktywną 
edukacją przyrodniczą z zastosowaniem innowacyjnych metod i 
narzędzi (nawigacja satelitarna, geocaching, questing, 
crowdsourcing). 

9.00 – 9:30 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych projektu, 
gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.30 – 9.45 
Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, krótkie wystąpienie Lidera wprowadzające w tematykę 
seminarium  

9.45 – 10.30 

Prezentacja Kampinoskiego Parku Narodowego: (a) krótka charakterystyka przyrodnicza; (b) 
ruch turystyczny w KPN; (c) specyfika terenu Parku i otuliny pod kątem prowadzonej 
działalności gospodarczej, presji związanej z zabudową; (d) KPN jako Rezerwa Biosfery MaB i 
działania prowadzone przez KPN zgodnie z ideą MaB (współpraca z lokalną społecznością, 
samorządami i innymi interesariuszami, itp.)  

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.00 
Drobna przedsiębiorczość związana z rozwojem turystyki na obszarze KPN. Wyzwania, szanse, 
uwarunkowania.  

12.00 – 12.30 
Rolnictwo na obszarach Natura 2000 w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej UE – program 
rolno-środowiskowo-klimatyczny. 

12.30 – 13.15 

Działalność rolnicza na terenie KPN i otuliny: produkty lokalne i ich certyfikacja (Certyfikat 
Biosfery Puszcza Kampinoska), lokalny zbyt produktów m.in. dla turystów odwiedzających Park 
oraz dla aglomeracji warszawskiej, tworzenie krajobrazu kulturowego – ważnego bodźca 
rozwoju turystyki KPN (atrakcyjność dla zwiedzających).  

13.15 – 14.00 Obiad 

14.00 – 14.45 
Aktywna edukacja ekologiczna  w terenie. Wykorzystanie nowoczesnych metod/narzędzi 
(nawigacja satelitarna, zasoby Internetu, gry terenowe typu questing, geocaching itp.).  

14.45 – 16.15 
Zajęcia warsztatowe, dyskusja. Omawianie przypadków zgłoszonych przez uczestników w 
formie zajęć warsztatowych i dyskusji.  

16.15 – 17.00 Podsumowanie seminarium (prezentacja wniosków z części warsztatowej) 
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28 lipca Seminarium: Odpowiedzialny biznes na obszarach Natura 2000 

Miejsce 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, Warszawa 
(przystanek ZTM: Kostrzewskiego) 

Tematyka 

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); kierunki i 
formy działań CSR przedsiębiorstw działających na obszarach 
Natura 2000; identyfikacja potrzeb otoczenia oraz dobór narzędzi 
CSR dla sektora MŚP. Zastosowanie geoinformacji w realizacji 
celów i działań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. 

9.00 – 9:30 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych 
projektu, gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.30 – 9.45 
Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, krótkie wystąpienie Lidera PN 
wprowadzające w tematykę seminarium  

9.45 – 10.45 
Społeczna odpowiedzialność biznesu: kierunki, formy, narzędzia.  Specyfika działań 
biznesu odpowiedzialnego społecznie w obszarze ochrony środowiska.  

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.00 
Charakterystyka obszarów Natura 2000: uwarunkowania prowadzenia działań na 
obszarach Natura 2000; identyfikacja potrzeb wynikających z konieczności ochrony 
siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000. 

12.00 – 13.00 

Zasoby informacji o środowisku jako istotny element rozpoznania uwarunkowań 
prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych; źródła 
danych oraz zastosowania narzędzi geoinformacyjnych. Charakterystyka 
przedmiotów ochrony na obszarach  Natura 2000; plany zadań ochronnych (PZO).  

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.00 
Studia przypadku: przykłady biznesu odpowiedzialnego społecznie; przegląd 
wybranych projektów. 

15.00 – 16.40 

Zajęcia warsztatowe w podgrupach: (1) biznes na obszarach Natura 2000 (szanse, 
zagrożenia, mocne i słabe strony); (2) planowanie działań CSR na terenie 
Partnerstwa Naturowego Kampinos; (3) Partnerstwo Naturowe jako forum 
współpracy biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz innych podmiotów 
gospodarujących na obszarach natura 2000 – model działania i rozwoju.  

16.40 – 17.00 Podsumowanie seminarium (prezentacja wniosków z części warsztatowej) 
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24 lipca 
Wizyta studyjna: Wisła warszawa, Kampinoski Park 

Narodowy 

Start/ koniec 

Stacja Metra MŁOCINY. Zbiórka przed wejściem północno-
zachodnim (po stronie dawnej Huty Warszawa). Wycieczka 
autokarowa. 

Tematyka 

Wizytacja obszarów Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej i przykładów istniejących 
przedsiębiorstw na odwiedzanych terenach. Warszawa, Las 
Bielański – spacer ścieżką przyrodniczą z omówieniem 
charakterystyki przyrodniczej obszaru oraz zagrożeń związanych 
z antropopresją m.in. urbanizacją oraz izolacją przestrzenną. 
Puszcza Kampinoska – rozbudowa oferty turystycznej i 
edukacyjnej Kampinoskiego Parku Narodowego; rolnictwo 
ekstensywne na obszarach cennych przyrodniczo, zabudowa 
jednorodzinna oraz inwestycje realizowane w granicach KPN i 
ich potencjalny wpływ na przyrodę. 

9.00 – 9.15 
Zbiórka uczestników: Warszawa, końcowa stacja metra „Młociny”, placyk od strony północno-
zachodniej (Huty Warszawa). 

 

Objazd Doliny Wisły w Warszawie: łęgi nadrzeczne, Most Północny jako przykład dużej inwestycji 
liniowej 

Las Bielański - spacer ścieżką przyrodniczą, w tym zbiorowiska leśne, obiekty zabytkowe, punkt 
widokowy na tarasie bielańskim 

Przejazd do Granicy k. Kampinosu 

Miejscowość Granica: prezentacja i omówienie prac realizowanych przez Kampinoski Park 
Narodowy na terenie Ośrodka Dydaktyczno Muzealnego w Granicy (modernizacja parkingu, 
zagospodarowanie polany wypoczynkowej, ścieżka edukacyjna, budowa wieży widokowej, remont 
skansenu); zwiedzanie Muzeum Puszczy Kampinoskiej; zaprezentowanie współpracy KPN ze 
Stowarzyszeniem Towarzystwo Kampinoskie prowadzącym jedną z zagród wchodzących w skład 
"skansenu".  
Obiad połączony ze spotkaniem z lokalnym przedsiębiorcą, który swoją działalność prowadzi na 
terenie parku narodowego opiera na współpracy z KPN. 

Okolice wsi Brzozówka: zwiedzanie terenów zamieszkałych na obszarze KPN, omówienie 
planowanej tematyki (rolnictwo ekstensywne na obszarach cennych przyrodniczo, certyfikacja 
produktów lokalnych, agroturystyka, planowanie przestrzenne, zabudowa jednorodzinna oraz 
inwestycje realizowane w granicach KPN i ich potencjalny wpływ na przyrodę). 

17.00 – 17.30 Powrót do Warszawy (stacja metra „Młociny”). 
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27 lipca Wizyta studyjna: Pradolina Warszawsko-Berlińska 

Start/ koniec 

Stacja Metra MŁOCINY. Zbiórka przed wejściem północno-
zachodnim (po stronie dawnej Huty Warszawa). Wycieczka 
autokarowa. 

Tematyka 

Wizytacja obszarów Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej i przykładów istniejących 
przedsiębiorstw na odwiedzanych terenach. Zakres tematyczny:  

Kampinoska Dolina Wisły, Dolina Środkowej Wisły, Łąki Kazuńskie – 
wybrane przedmioty ochrony: Ochrona przeciwpowodziowa a 
obszary Natura 2000 – czy jest szansa na kompromis? Pobór piasku  
na obszarach Natura 2000 – konflikt interesów. Programy rolno-
środowiskowe – rolnictwo ekstensywne na obszarach cennych 
przyrodniczo, programy rolnośrodowiskowe szansą zachowania 
przedmiotów ochrony na obszarach chronionych. 
 

9.00 – 9:15 Zbiórka uczestników 

 

Piaskarnia PolBotu w Łomiankach Dolnych, siedliska łęgowe  

Przejazd do Kazunia 

Zwiedzanie obszaru Łąki Kazuńskie  

Obiad  

Twierdza Modlin  

16:00 - 18:00 Powrót do Warszawy. 

 


