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PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego planu ochrony  

dla Gorczańskiego Parku Narodowego 

 

w ramach projektu pn. „Sporządzanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku 

Narodowego” Projekt nr POIS.05.03.00-00-273/10 Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 

Niedźwiedź, 30 grudnia 2014 r. 

Dnia 30 grudnia 2014 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu, 34-

735 Niedźwiedź 204 odbyły się IV (drugie przeprowadzone przez firmę Usługi Ekologiczne 

Alojzy Przemyski) warsztaty informacyjno-konsultacyjne, w związku z opracowywaniem 

projektu planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018, poza granicami parku. 

Głównym celem spotkania było omówienie planowanych sposobów ochrony zasobów 

Gorczańskiego Parku Narodowego. Podczas spotkania wykonawcy planu zaprezentowali 

następujące treści: 

- stan zaawansowania prac nad planem ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego; 

- analiza i ocena dotychczasowych sposobów ochrony zasobów Gorczańskiego Parku 

Narodowego; 

- ogólne założenia i problemy ochrony, planowane zmiany granic Parku, zasady strefowania 

ochronnego;  

 - zasady udostępniania Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i 

rekreacyjnych oraz gospodarczych.; 

- ochrona ekosystemów nieleśnych i związanych z nimi gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

oraz walorów krajobrazowych i wartości kulturowych; 

- ochrona ekosystemów leśnych i związanych z nimi gatunków roślin, grzybów i zwierząt. 
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Gorczańskiego Parku Narodowego, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krakowie, Nadleśnictw: Limanowa i Nowy Targ, Koła Łowieckiego: 

„Grunwald” z Mszany Dolnej, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędów 

Gmin: Niedźwiedź, Dobra, Rabka Zdrój, Ochotnica Dolna, Kamienica, Mszana Dolna, 

Urzędów Miejskich: w Rabce Zdroju, Mszanie Dolnej, Starostwa Powiatowego w Nowym 

Targu, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz przedstawiciele wykonawcy. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Uczestników spotkania przywitał doktor 

Alojzy Przemyski. Główny wykonawca zaznaczył, że całe warsztaty są nagrywane, a materiały 

ze spotkania będą dostępne na stronach internetowych Gorczańskiego Parku Narodowego, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz istnieje możliwość nagrania prezentacji na 

nośniki. Wykonawca podkreślił, iż głównym tematem obecnych warsztatów są kwestie 

związane z planem ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego. Następnie przekazał głos 

Wójtowi Gminy Niedźwiedź Panu Januszowi Potaczkowi, który przywitał uczestników 

warsztatów oraz zasygnalizował problemy związane z funkcjonowaniem obszaru Natura 2000 

w gminie Niedźwiedź. Kolejno zabrał głos Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego Pan 

Janusz Tomasiewicz podkreślając, iż głównym tematem spotkania będzie plan ochrony 

Gorczańskiego Parku Narodowego, czyli wskazania na 20 lat działania w granicach Parku. 

Zwrócił uwagę, że spotkanie ma na celu dać wykonawcy planu pewne sugestie, z których także 

pracownicy Parku będą starali się skorzystać. Następnie Pan Alojzy Przemyski przypomniał, iż 

prace nad projektem planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego i projektem planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 poza granicami parku polegają przede wszystkim 

na dokończeniu zadania. Wykonawca podkreślił także rolę Zespołu Lokalnej Współpracy w 

wypracowywaniu obydwu dokumentów. W dalszej kolejności prelegent przedstawił program 

spotkania. Następnie przystąpił do prezentacji pierwszego punktu, tj. przedstawienia stanu 

zaawansowania prac nad projektem. Prowadzącemu przerwał przedstawiciel lokalnej 

społeczności, który wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia obszaru Natura 2000 i 

„bezprawnego wkraczania na tereny prywatnych właścicieli” w celu przeprowadzenia 

inwentaryzacji przedmiotów ochrony. Kolejni uczestnicy chaotycznie podnosili różne kwestie 

niezwiązane z treściami aktualnie przedstawianymi przez prelegenta, m.in. problemy związane 
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z obecnością i drożnością dróg na terenie Parku, odstrzałów redukcyjnych jelenia na terenie 

Parku, pomimo obecności naturalnych drapieżników. Pan Dyrektor Janusz Tomasiewicz 

wyjaśnił, że sprawa Natury 2000 cały czas podlega dyskusji, a plan zadań ochronnych dla 

Ostoi Gorczańskiej będzie wyłożony i będzie można wnosić uwagi. Przypomniał także, że 

wiele z pytań padających z sali było przedmiotem dyskusji na poprzednich warsztatach. 

Podkreślił, że dla właścicieli drogi dojazdu do gruntu są dostępne, informacje o pracach 

remontowych dróg można znaleźć na stronie internetowej GPN, w materiałach gminnych, 

prasie lokalnej, a obecnie przygotowywane jest opracowywanie zasad udostępniania dróg na 

terenie parku. Dyrektor ustosunkował się również do kwestii odstrzałów redukcyjnych 

jeleniowatych, wyjaśniając, że ich wielkość wynika z rocznych zadań ochronnych 

ustanawianych zarządzeniem Ministra Środowiska. Następnie kolejni uczestnicy spotkania 

podkreślili, że interesuje ich przede wszystkim kwestia obecności obszaru Natura 2000 na ich 

gruntach, a nie sprawy związane z Parkiem. Dyrektor Tomasiewicz zaapelował do zebranych o 

zainteresowanie planem ochrony dla parku, szczególnie z uwagi na zapisy dotyczące własności 

prywatnej (polany, lasy) na terenie Parku. Z uwagi na dalsze naciski ze strony przedstawicieli 

lokalnej społeczności, a dotyczące problematyki Natury 2000, głos zabrał przedstawiciel 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Pana Mariusz Skwara zapewniając o 

możliwości zorganizowania kolejnego spotkania w sprawie problemów związanych z 

funkcjonowaniem obszaru Natura 2000,  wypracowaniem wspólnego stanowiska i dojściem do 

konsensusu. Następnie Wójt Gminy Niedźwiedź, powołując się na zorganizowane w gminie 

spotkanie informacyjne oraz 186 indywidualnych próśb mieszkańców o wyłączenie działek z 

Natury 2000, zaproponował, aby wszelkie uwagi, rozbieżności zanotować i skierować do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. W dalszej kolejności przedstawiciel 

RDOŚ, w odpowiedzi na zgłoszone przez jednego z uczestników spotkania obawy, wyjaśnił, 

że w Polsce przyjęto model rozwiązań dotyczący finansowania działalności rolniczej na 

obszarach Natura 2000. Następnie Pan Alojzy Przemyski kontynuował prezentację stanu 

zaawansowania prac nad projektem, przedstawiając w skrócie stan przygotowania 

poszczególnych operatów. Po krótkiej przerwie prowadzący zwrócił uwagę, że nie wszyscy 

uczestnicy spotkania wpisali się na listę i ponowił prośbę o uzupełnienie listy obecności. W 

dalszej części spotkania Pani Agnieszka Pierścińska, ze względów czasowych jedynie 
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zasygnalizowała tematykę analizy i oceny dotychczasowych sposobów ochrony Gorczańskiego 

Parku Narodowego, informując zebranych o możliwości udostępnienia treści. Następnie 

prelegentka przystąpiła do prezentacji ogólnych założeń i problemów ochrony w GPN. 

Przedstawiła mapy z proponowanymi zmianami granic Gorczańskiego Parku Narodowego i 

Ostoi Gorczańskiej, a następnie mapę kategorii ochrony w GPN. Pan Krzysztof Ligęza z 

Urzędu Gminy Ochotnica Dolna wyraził zaniepokojenie faktem prezentowania granic 

poszczególnych stref, podczas gdy prace nad poszczególnymi operatami jeszcze trwają. W 

odpowiedzi Pani Agnieszka Pierścińska podkreśliła, iż mapa ma charakter poglądowy i nie 

powinna być traktowana jako ostateczna, lecz możliwe są jej zmiany, choćby z punktu 

widzenia potrzeb ochrony strefowej gatunków zwierząt. Kolejny uczestnik spotkania wyraził 

wątpliwość odnośnie możliwości usuwania drzew z polan oraz pozyskiwania drewna z lasów 

prywatnych na terenie parku.  Odpowiedzi udzieliła prelegentka, a uzupełnił je Dyrektor Pan 

Janusz Tomasiewicz zapewniając, że jeśli wokół polan są fragmenty lasu, to tam nadal będzie 

możliwe pozyskiwanie drewna. Dyrektor poinformował również zebranych, iż planuje się 

wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla dużych powierzchni lasów prywatnych. 

Osoba z sali wyraziła wątpliwość, czy w planie zadań ochronnych jest odniesienie do korytarzy 

ekologicznych, ponieważ może mieć to wpływ na sposób inwestowania na danym terenie. Pani 

Agnieszka Pierścińska odpowiedziała, że temat korytarzy ekologicznych jest poruszany 

zarówno w planie zadań ochronnych, jak i w planie ochrony. Następnie głos zabrał pan Alojzy 

Przemyski i przedstawił kwestie udostępniania Parku dla celów edukacyjnych, turystycznych i 

rekreacyjnych, naukowych i gospodarczych. Następnie przedstawiciel GOPR zapytał o 

możliwość wjazdu samochodem służbowym grupy ratowników na teren Parku, w celu 

zapoznania się z danym terenem. Pan Dyrektor Janusz Tomasiewicz odpowiedział, że jest to 

dopuszczone w ramach poznawania terenu (za wiedzą i zgodą leśniczego), a Park ma 

podpisane porozumienie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz z Grupą 

Podhalańską. Kolejny uczestnik spotkania poruszył kwestię pozyskiwania runa leśnego, 

dopytując o możliwość zbioru owoców na polanach własności Skarbu Państwa. Udzielono 

odpowiedzi, że jest to dozwolone na wszystkich polanach parkowych. Następnie zarządzona 

została przerwa kawowa, po której znaczna część osób, zwłaszcza przedstawicieli lokalnej 

społeczności, zrezygnowała z uczestnictwa w dalszej części spotkania.  
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Po przerwie Pani Agnieszka Pierścińska przedstawiła problematykę ochrony 

ekosystemów nieleśnych i związanych z nimi gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz 

walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. Prelegentka zaznaczyła, iż w Parku są dwa 

typy obszarów Natura 2000, które są dodatkową formą ochrony przyrody. Pan Zbigniew Żurek 

zwrócił uwagę, na zasoby gorczańskiej populacji głuszca i konieczność powiększenia obszaru 

ostoi ptasiej Gorce. W odpowiedzi Pani Agnieszka Pierścińska zapewniła, że w operacie 

ochrony fauny znajdzie się oddzielny zapis proponowanych zmian przebiegu granic ostoi 

ptasiej. Następnie zaprezentowane zostały najistotniejsze zagadnienia związane z ochroną 

ekosystemów nieleśnych, m.in. zagrożenia, cele i działania ochronne.  Pan Zbigniew Żurek 

zaproponował, aby w zabiegu odkrzewiania uwzględnić możliwość zrębkowania biomasy. Pani 

Agnieszka Pierścińska zapewniła, że taki zapis znajdzie się w planie. Kolejny uczestnik 

spotkania wyraził obawę, co do wczesnego terminu koszenia łąk rajgrasowych, z uwagi na 

ochronę ptaków. Pani Agnieszka Pierścińska wyjaśniła, iż jest to wyjątkowa sytuacja, 

ponieważ w granicach Parku łąki rajgrasowe mają znikomy udział, a wcześniejszy termin 

koszenia został dopuszczony z uwagi na ich użytkowanie głównie przez prywatnych 

właścicieli. Następnie Pan Bartosz Piwowarski przedstawił zagadnienia ochrony ekosystemów 

leśnych i związanych z nimi gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Pan Dyrektor Janusz 

Tomasiewicz zaznaczył, iż dostrzega braki w przedstawionych materiałach, a zaproponowane 

działania ochronne wymagają dyskusji w gronie pracowników Parku. Pan Zbigniew Żurek 

skomentował treści dotyczące presji jeleniowatych na drzewostany. Następnie Pani Katarzyna 

Bojarska przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące ochrony dużych ssaków drapieżnych. W 

dalszej kolejności Pan Marcin Matysek zaprezentował problematykę ochrony ptaków na 

polanach reglowych oraz w ekosystemach leśnych.  

Na zakończenie Pan Alojzy Przemyski upewnił się, że zgromadzeni nie mają już 

żadnych pytań, podziękował za przybycie i zachęcił do uczestnictwa w następnym spotkaniu. 

Spotkanie zakończyło się ok. godz. 16.00. 

 

Protokół sporządziła: Katarzyna Skiba 

 


