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II Spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie lubuskim 

Miejsce (15.02.2013 r.): Pszczew, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (siedziba Pszczewskiego Parku 

Krajobrazowego, zamiejscowy oddział Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.) 

Miejsce (21.02.2013 r.): siedziba Fundacji, Skoki 12, gm. Międzyrzecz 

Termin:  15.02.2013 r., godz.10.00 – 14.00 

                21.022013 r.,  godz. 17.00 – 21.00 

Uczestnicy: 

− Przedsiębiorcy 

− Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

− Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 

− Przedstawiciele JST – zaproszonych 10, przybyło - 0 

− Prowadząca – Agnieszka Olek 

 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej informacji o I spotkaniu. Kolejnym etapem, z uwagi na to, iż na 

spotkanie przybyło kilku nowych przedsiębiorców była prezentacja uczestników. W drugim spotkaniu 

podobnie jak w pierwszym wzięli udział przedsiębiorcy z terenu dwóch województw: lubuskiego i 

wielkopolskiego. Z terenu województwa wielkopolskiego byli wyłącznie przedsiębiorcy, których 

siedziby przedsiębiorstw znajdują się na Obszarze Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry. 

Przedsiębiorcy wyrazili swoje niezadowolenie z powodu braku jakiegokolwiek przedstawiciela JST. 

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja idei sieci Obszarów Natura 2000 oraz zarządzanie tymi 

obszarami. Temat poprowadzony wspólnie z przedstawicielem RDOŚ. Posługiwano się prezentacją 

przesłaną przez ResPublic. Prezentacja została rozwinięta i wzbogacona przez przedstawiciela RDOŚ 

w szczególności o przydatne informacje dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia procedur o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Były to cenne informacje dla przedsiębiorców. Liczne 

pytania i szeroko rozwinięta dyskusja wzbogaciła prezentację. Dodatkowym elementem włączonym 

w blok informacji nt. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych w 

ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie była krótka prezentacja 

przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych związana z obszarami chronionego krajobrazu i 

parkami krajobrazowymi. Porównanie tych trzech form ochrony przyrody uzmysłowiło 

przedsiębiorcom, że tak naprawdę Obszary Natura 2000 nie wprowadziły nowych, dodatkowych 

ograniczeń dla przedsiębiorców, a często ograniczenia wynikające z prowadzenia działalności na 

obszarach naturowych są mniejsze niż te, które obowiązują na terenie innych form ochrony przyrody. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu była tematem, który wzbudził wiele kontrowersji. 

Przedsiębiorcy odebrali ten temat jako kolejne wymogi, które są im stawiane a w zamian za to, że 

prowadzą działalność na obszarach naturowych nie otrzymują żadnych rekompensat. 
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Dużym zainteresowaniem cieszył się blok poświęcony możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na 

inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach. Blok ten został rozwinięty o doświadczenia fundacji 

w pozyskiwaniu środków na podobne cele. 

Z uwagi na liczne telefony od przedsiębiorców, uczestników I spotkania, którzy nie mogli wziąć 

udziału w II spotkaniu (w Gorzowie Wlkp. w tym samym terminie prowadzone było spotkanie 

odnośnie abolicji) podjęto decyzję o przeprowadzeniu spotkania dodatkowego dla zainteresowanych 

w godzinach popołudniowych przed zaplanowanym terminem III spotkania. Zostało to zgłoszone do 

GDOŚ. Propozycja została zaakceptowana. Spotkanie odbyło się 21 lutego 2013 roku w godz. 17.00 – 

21.00 w siedzibie Fundacji.  

 

 

 


