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UDZIA¸ SPO¸ECZE¡STWA WE WDRA˚ANIU
RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE
dzia∏ spo∏eczeƒstwa w procesie podejmowania decyzji nie ma w Polsce d∏ugiej tradycji. Zasi´ganie opinii
spo∏eczeƒstwa nie mieÊci∏o si´ w za∏o˝eniach minionego systemu. DziÊ najcz´stszà przyczynà niezabierania g∏osu
w sprawach publicznych przez Polaków
jest s∏aby dost´p do informacji.

U

W ÊwiadomoÊci spo∏ecznej doÊç d∏ugo
funkcjonowa∏ stereotyp, ˝e ochrona
Êrodowiska to sprawa przyrodników
i w∏adz. W czasach, kiedy ka˝dy ma
prawo do decydowania o tym, co dzieje
si´ z jego najbli˝szym otoczeniem, coraz wi´cej osób zdaje sobie spraw´, ˝e
ochrona przyrody jest obowiàzkiem
ka˝dego cz∏owieka.

K

szta∏towanie poczucia aktywnego
uczestnictwa w procesie decyzyjnym jest wa˝nym i zarazem trudnym zadaniem, czekajàcym polskie w∏adze.
Pierwsze kroki zosta∏y ju˝ podj´te. Najwa˝niejsze dokumenty (Konstytucja RP,
ustawa Prawo ochrony Êrodowiska, konwencja z Aarhus, ustawa Prawo wodne,
Ramowa Dyrektywa Wodna) zapewniajà spo∏eczeƒstwu dost´p do informacji
o zasobach wodnych oraz udzia∏ w podejmowaniu decyzji.

A

ktywny udzia∏ spo∏eczeƒstwa to
proces, który daje mo˝liwoÊç wp∏ywania na podejmowane decyzje poprzez
dyskutowanie poszczególnych problemów oraz proponowanie w∏asnych rozwiàzaƒ. Aktywne uczestnictwo spo∏eczeƒstwa mo˝e równie˝ obejmowaç
wspólne podejmowanie decyzji.
W∏adze w∏aÊciwe w sprawach gospodarki wodnej muszà jasno okreÊliç, jak b´-

dzie wyglàda∏ podzia∏
odpowiedzialnoÊci za
podejmowane decyzje
pomi´dzy w∏adzami
a grupami interesu.
Powo∏anie Krajowej
Rady Gospodarki Wodnej przy ministrze w∏aÊciwym ds. Gospodarki
Wodnej oraz Regionalnych
Rad
Gospodarki Wodnej przy
dyrektorach
RZGW
jest jednym z elementów tego procesu.
Ponadto
wdra˝anie
RDW wymaga zintensyfikowania dzia∏aƒ na rzecz uspo∏eczniania procesu podejmowania decyzji.

Z

apewnienie realizacji tego celu wymaga aktywnego w∏àczenia spo∏eczeƒstwa do procesu podejmowania
decyzji poprzez informowanie i konsultowanie z nim wszelkich przedsi´wzi´ç
z zakresu gospodarowania wodami.
Wszelkie informacje powinny byç podawane do publicznej wiadomoÊci i opublikowane.

W

a˝ne jest zdobycie spo∏ecznego
poparcia dla podejmowanych
dzia∏aƒ poprzez uÊwiadomienie indywidualnego wp∏ywu i odpowiedzialnoÊci za
Êrodowisko wodne.

W 2006 roku w Polsce rozpocznie si´
proces udzia∏u spo∏eczeƒstwa we
wdra˝aniu Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Przeprowadzony b´dzie na
dwóch poziomach: krajowym
– dorzecza Odry i Wis∏y oraz oÊmiu
regionów wodnych.

fot. Joanna Koz∏owska

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa
wed∏ug RDW

U

dzia∏ spo∏eczeƒstwa odgrywa
w Ramowej Dyrektywie Wodnej
wa˝nà rol´. Znalaz∏o to wyraz ju˝
w preambule do tego dokumentu.

A

kapit 14 preambu∏y wyraênie mówi o tym, ˝e udzia∏ spo∏eczeƒstwa
przyczyni si´ do osiàgni´cia celów za∏o˝onych w dyrektywie:
Osiàgni´cie celów niniejszej dyrektywy
jest uzale˝nione od Êcis∏ej wspó∏pracy
i spójnych dzia∏aƒ na poziomie wspólnotowym Paƒstw Cz∏onkowskich oraz lokalnym, jak równie˝ od informacji,
konsultacji i zaanga˝owania spo∏eczeƒstwa, w tym u˝ytkowników wody.

A

kapit 46 preambu∏y podkreÊla natomiast znaczenie odpowiedniego
informowania spo∏eczeƒstwa, co ma zapewniç w∏àczenie si´ spo∏eczeƒstwa
w proces planowania:
Dla zapewnienia udzia∏u spo∏eczeƒstwa, w tym u˝ytkowników wody,

w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy, konieczne jest dostarczenie
odpowiedniej informacji o planowanych dzia∏aniach i Êrodkach, a tak˝e
sk∏adanie sprawozdaƒ o post´pach
w ich wdra˝aniu w celu w∏àczenia spo∏eczeƒstwa przed podj´ciem ostatecznych decyzji w sprawie niezb´dnych
dzia∏aƒ i Êrodków.

N

ajwa˝niejszym w tym kontekÊcie
jest artyku∏ 14 dyrektywy Informowanie spo∏eczeƒstwa i konsultacje
spo∏eczne, którego odnoÊny fragment
przytaczamy poni˝ej.
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zach´cajà
wszystkie zainteresowane strony do
czynnego udzia∏u we wdra˝aniu niniejszej dyrektywy, w szczególnoÊci w opracowywaniu, przeglàdzie i uaktualnianiu
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Paƒstwa Cz∏onkowskie zapewniajà, ˝e dla ka˝dego obszaru
dorzecza zostanà opublikowane i udost´pnione spo∏eczeƒstwu, równie˝ u˝ytkownikom, w celu zg∏aszania uwag,
nast´pujàce informacje:
a) harmonogram i program prac zwiàzanych z tworzeniem planu, w tym wykaz konsultacji spo∏ecznych, które
nale˝y przeprowadziç, co najmniej
trzy lata przed rozpocz´ciem okresu,
do którego odnosi si´ plan;
b) wyniki okresowego przeglàdu istotnych problemów gospodarki wodnej,
okreÊlonych dla danego dorzecza, co
najmniej dwa lata przed rozpocz´ciem okresu, do którego odnosi si´
plan;
c) projekty planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej rok przed rozpocz´ciem
okresu, którego dotyczy plan.
N a wniosek udost´pnia si´ dokumenty
êród∏owe i informacje wykorzystane do
opracowania projektu planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
2. Paƒstwa Cz∏onkowskie w celu zapewnienia czynnego zaanga˝owania i konsultacji, przeznaczajà co najmniej szeÊç
miesi´cy na sk∏adanie pisemnych uwag
do tych dokumentów.
3. Ust´py 1 i 2 stosujà si´ równie˝ do
uaktualnionych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Czym zatem jest
udzia∏ spo∏eczeƒstwa?
Mo˝na go ogólnie okreÊliç jako proces
stwarzania spo∏eczeƒstwu mo˝liwoÊci
wywierania wp∏ywu na przebieg prac
oraz rezultaty opracowywanych planów.
Dlaczego potrzebny jest
udzia∏ spo∏eczeƒstwa?
Celem udzia∏u spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu Ramowej Dyrektywy Wodnej jest
umo˝liwienie spo∏eczeƒstwu wp∏ywu
na proces opracowywania planów gospodarowania wodami i programów
dzia∏aƒ. Dzi´ki temu procesowi mo˝liwe b´dà:
- demokratyzacja procesu podejmowania decyzji,
- poprawa jakoÊci podejmowanych decyzji,
- kszta∏towanie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w kwestii problemów Êrodowiskowych,
- uzyskanie spo∏ecznej akceptacji dla
decyzji podejmowanych w zakresie
planów i programów gospodarowania
wodami,
- nadanie
bardziej
przejrzystego
i twórczego charakteru procesowi podejmowania decyzji,
- dost´p do informacji o problemach,
potrzebach, celach, mo˝liwych sposobach i metodach wdro˝enia RDW,
- osiàgni´cie kompromisów poprzez
ograniczenie nieporozumieƒ i konfliktów, w odniesieniu do zagadnieƒ zwiàzanych z gospodarowaniem wodami,
- zmniejszenie opóênieƒ oraz skuteczniejsze przeprowadzenie procesu
wdra˝ania RDW.

U d z i a ∏ s p o ∏ e c z e ƒ s t w a t o:
- promowanie wÊród u˝ytkowników szeroko rozumianego szacunku dla wody;
- uÊwiadomienie
indywidualnego
wp∏ywu na Êrodowisko wodne;
- kszta∏towanie poczucia indywidualnej odpowiedzialnoÊci za jakoÊç Êrodowiska wodnego;
- rozpowszechnianie wiedzy o celach
Êrodowiskowych RDW i zrównowa˝onej gospodarce wodnej;
- wykszta∏cenie umiej´tnoÊci osiàgania
kompromisu.
Formy udzia∏u spo∏eczeƒstwa:
RDW przewiduje trzy formy udzia∏u:
•dostarczanie informacji,
•konsultacje spo∏eczne,
•czynne zaanga˝owanie.

Z

godnie z dyrektywà, nale˝y zapewniç dwie pierwsze z wy˝ej wymienionych form udzia∏u, zaÊ do ostatniej
z nich nale˝y zach´caç. Mimo ˝e dyrektywa nie wymaga czynnego zaanga˝owania, podkreÊlenia wymaga jego znaczenie dla osiàgni´cia celów za∏o˝onych
w dyrektywie. Mo˝na przyjàç, ˝e te trzy
formy sk∏adajà si´ na udzia∏ spo∏eczeƒstwa, chocia˝ zazwyczaj obejmuje on
znacznie szerszy zakres dzia∏aƒ ni˝ zalecany w dyrektywie.
Rys. 1.

Z

e spo∏ecznego punktu widzenia,
udzia∏ zainteresowanych grup
i u˝ytkowników wód w procesie podejmowania decyzji jest realizacjà prawa
obywateli do inicjowania oraz uczestniczenia w planowaniu lub programowaniu rozwoju w∏asnego otoczenia (lub
przynajmniej bycia informowanym
o takich planach).
Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt, ˝e
udzia∏ spo∏eczeƒstwa jest dla ró˝nych
grup u˝ytkowników swego rodzaju
„szko∏à”, pozwalajàcà zrozumieç lepiej
interesy innych grup i koniecznoÊç
kompromisu. Pe∏ni wi´c istotnà rol´
edukacyjnà.

INFORMACJA

P

odstawà ka˝dej z form udzia∏u spo∏eczeƒstwa jest udost´pnianie informacji. To w∏aÊnie informacja
stanowi fundament ca∏ego procesu. Jej
rozpowszechnianie ma istotne znaczenie dla powodzenia konsultacji spo∏ecznych i czynnego zaanga˝owania.

I

nformacje, w ∏atwej i zrozumia∏ej
formie, b´dà docieraç do ró˝nych zainteresowanych stron i ogó∏u spo∏eczeƒ-

tach analiz i wniosków z nich wynikajàcych, proponowanych
dzia∏aniach i Êrodkach oraz planach,
a tak˝e argumentach
wysuwanych w procesie podejmowania decyzji.

stwa. W Polsce zostanà zastosowane
ró˝ne sposoby dostarczania informacji.
Dla spo∏eczeƒstwa, jako ogó∏u, u˝ytecznymi êród∏ami informacji sà Internet,
broszury i media. W tym te˝ celu zosta∏a
uruchomiona specjalna strona internetowa, poÊwi´cona procesowi wdra˝ania
RDW w Polsce i udzia∏owi spo∏eczeƒstwa w tym procesie:
www.bgw.gov.pl/wfd (ju˝ nied∏ugo pod
adresem www.rdw.pl). Ponadto uruchomione zostanie interaktywne forum.
Pos∏u˝y ono:
- wymianie informacji,
- jako miejsce uzyskiwania odpowiedzi
na ró˝norodne pytania,
- jako miejsce do zg∏aszania uwag
w drodze konsultacji.
Spo∏eczeƒstwu zostanà przekazane
informacje o:
- wodzie i jej roli w ˝yciu cz∏owieka;
- g∏ównych zagadnieniach zrównowa˝onej gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy, regionów wodnych;
- zarzàdzaniu zasobami wodnymi;
- jednostkach administracji rzàdowej
i samorzàdowej oraz instytucjach odpowiedzialnych za gospodarowanie
wodami;
- Ramowej Dyrektywie Wodnej (historia, cele, harmonogram, instrumenty);
- poj´ciach zwiàzanych z RDW i gospodarkà wodnà;
- stanie zaawansowania dzia∏aƒ wdro˝eniowych RDW na obszarach dorzeczy i regionów wodnych;
- roli i organizacji procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa w opracowywaniu planów
gospodarowania wodami;
- wynikach i ocenie procesu udzia∏u
spo∏eczeƒstwa;
- post´pie procesu planowania, rezulta-

Ponadto
spo∏eczeƒstwo zostanie poinformowane o:
- odbywajàcych
si´
konsultacjach spo∏ecznych,
- dokumentach, jakie sà konsultowane,
- miejscach, w których te dokumenty
mo˝na uzyskaç,
- miejscach, gdzie mo˝na zg∏aszaç uwagi,
- planowanym terminie zakoƒczenia
konsultacji spo∏ecznych,
- sposobach otrzymywania informacji
zwrotnych odnoszàcych si´ do nades∏anych uwag i opinii.

KONSULTACJE

P

ierwszy poziom rzeczywistego
udzia∏u spo∏eczeƒstwa stanowià
konsultacje. Przeprowadzajà je organy
administracyjne, odpowiedzialne za
wdro˝enie RDW, z szeroko pojmowanym spo∏eczeƒstwem, a tak˝e z zainteresowanymi stronami. Ich celem jest
pozyskanie dodatkowej wiedzy, spostrze˝eƒ i sugestii.

Konsultacjom spo∏ecznym zostanà
poddane:
- harmonogram i program prac zwiàzanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
w tym zestawienie dzia∏aƒ, które
wprowadziç w drodze konsultacji;
- wyniki przeglàdu istotnych problemów gospodarki wodnej;
- projekty planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Dodatkowo konsultacjom spo∏ecznym
podlegajà, uaktualniane co szeÊç lat,
plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy dzia∏aƒ.
Trzystopniowe konsultacje przedstawiajà si´ nast´pujàco:
- Najpóêniej w grudniu 2006:
udost´pnione b´dà do konsultacji
spo∏ecznych: harmonogram i program prac zwiàzanych z tworzeniem
planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, w tym zestawienie dzia∏aƒ, które nale˝y wprowadziç
w drodze konsultacji.
Na tym etapie spo∏eczeƒstwo zostanie
poinformowane o tym, kiedy poszczególne etapy robocze opracowywania
planu gospodarowania b´dà mia∏y
miejsce, kto jest za to odpowiedzialny
oraz jakie sà mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa przy opracowywaniu planu.
- Najpóêniej w grudniu 2007:
udost´pniony zostanie przeglàd istotnych problemów gospodarki wodnej
okreÊlonych na obszarze danego dorzecza.
Rys. 2.

Harmonogram konsultacji spo∏ecznych w Polsce

Na tym etapie zaprezentowane zostanà
istotne problemy z zakresu gospodarki
wodnej dotyczàce danego obszaru dorzecza, na przyk∏ad oddzia∏ywanie na
wody obszaru dorzecza okreÊlonych
substancji szkodliwych.

fot. Joanna Koz∏owska

- Najpóêniej w grudniu 2008:
udost´pnione zostanà projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Ka˝dy etap powy˝szych konsultacji b´dzie trwaç szeÊç miesi´cy.

CZYNNE
ZAANGA˚OWANIE

C

zynne zaanga˝owanie jest wy˝szym poziomem udzia∏u spo∏eczeƒstwa ni˝ konsultacje spo∏eczne.
Zainteresowane strony biorà czynny
udzia∏ w procesie planowania. Prowadzà dyskusj´ nad problemami i proponujà sposoby ich rozwiàzywania.
Czynne zaanga˝owanie w praktyce nie
dotyczy ogó∏u spo∏eczeƒstwa, a jedynie
zainteresowanych stron.

W

dalszej drodze daje to mo˝liwoÊç
uczestnictwa we wspólnym procesie podejmowania decyzji.
Wspólne podejmowanie decyzji oznacza, ˝e zainteresowane strony nie tylko
czynnie uczestniczà w procesie planowania, lecz tak˝e stajà si´ cz´Êciowo odpowiedzialne za jego rezultaty.

R

ó˝ne poziomy udzia∏u spo∏eczeƒstwa nie wykluczajà si´ wzajemnie.
Przeciwnie, nawzajem si´ uzupe∏niajà
i dajà wi´ksze mo˝liwoÊci: konsultacje
spo∏eczne wià˝à si´ z udost´pnianiem informacji, a czynne zaanga˝owanie
w pewnym zakresie ma charakter konsultacji.
Ponadto ró˝ne poziomy udzia∏u spo∏eczeƒstwa mogà byç u˝yteczne na ró˝nych etapach opracowywania planów
gospodarowania wodami.
Wybór poziomu jest uzale˝niony od takich czynników, jak: w∏aÊciwy moment
na w∏àczenie udzia∏u spo∏eczeƒstwa oraz
etap procesu planowania, na jakim organizuje si´ udzia∏ spo∏eczeƒstwa, jego

kontekst (polityczny i historyczny), dost´pne zasoby i cele, jakim ma s∏u˝yç,
lub korzyÊci p∏ynàce z niego oraz identyfikacja zainteresowanych stron, które
majà byç zaanga˝owane w ten proces.
Kogo nale˝y zaanga˝owaç?

P

rzepisy dyrektywy majà charakter
zalecenia. Stanowià, ˝e przynajmniej zainteresowane strony powinny
uczestniczyç w dzia∏aniach wchodzàcych w zakres czynnego zaanga˝owania,
natomiast do konsultacji nale˝y równie˝
w∏àczyç spo∏eczeƒstwo. JednoczeÊnie
nale˝y podkreÊliç, ˝e podstawowe informacje powinny byç dost´pne w ka˝dym
czasie i dla ka˝dego.

fot. Yannick Pochon

A by nie dopuÊciç do sytuacji, w której
zaanga˝owane strony odczuwa∏yby rozczarowanie, niezwykle wa˝ne jest, by jasno okreÊliç, która z form udzia∏u
spo∏eczeƒstwa jest realizowana i jakim
celom ma s∏u˝yç.
Nale˝y równie˝ mieç na uwadze to, i˝ za
zapewnienie procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa odpowiedzialne sà Paƒstwa
Cz∏onkowskie, poniewa˝ to na nich spoczywa obowiàzek osiàgni´cia celów
okreÊlonych w dyrektywie.

W arto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e nie
ma jednego, dajàcego si´ powielaç
schematu organizacji udzia∏u spo∏eczeƒstwa. Trzeba równie˝ pami´taç, ˝e
udzia∏ spo∏eczeƒstwa powinien byç organizowany na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Najwa˝niejsze poj´cia:
Udzia∏ spo∏eczeƒstwa
Umo˝liwienie spo∏eczeƒstwu wywierania wp∏ywu
na wyniki planów i efekty
prac w czasie ich prowadzenia. Poj´cie to oznacza
wszelkie formy uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji.
Spo∏eczeƒstwo
(lub ogó∏ spo∏eczeƒstwa)
Spo∏eczeƒstwo oznacza osob´ fizycznà lub prawnà, bàdê
grup´ takich osób, oraz zgodnie z ustawodawstwem lub
praktykà krajowà – ich stowarzyszenia i organizacje.

Konsultacje spo∏eczne
Konsultacje to udost´pnianie dokumentacji, w odniesieniu do której mo˝na
zg∏aszaç opinie i uwagi na
piÊmie.
Dajà mo˝liwoÊç wys∏uchania spo∏eczeƒstwa lub czynnie dà˝à do zebrania takich
uwag i opinii, na przyk∏ad
w drodze sonda˝y i wywiadów.
Czynne zaanga˝owanie
Czynne zaanga˝owanie jest
wy˝szym poziomem udzia∏u
spo∏eczeƒstwa ni˝ konsultacje. Polega ono na tym, ˝e

zainteresowane strony zapraszane sà do aktywnego
uczestnictwa w procesie
planowania w formie dyskusji nad problemami i proponowania rozwiàzaƒ.
Zainteresowana strona
(lub grupa interesów)
Ka˝da osoba, grupa lub organizacja majàca interes
lub „zagro˝ona” z powodu
wyst´powania problemu ze
wzgl´du na to, ˝e albo odczuwa jego bezpoÊrednie
skutki, albo dlatego, ˝e mo˝e do pewnego stopnia wywieraç wp∏yw na rezultaty
dzia∏aƒ podejmowanych
w zwiàzku z nim.

roko rozumiane, niezorganizowane spo∏eczeƒstwo. W zwiàzku z powy˝szym ka˝dy
mieszkaniec Polski ma prawo uczestniczyç w procesie wdra˝ania RDW.

U

czestnikami mogà byç zatem przedstawiciele administracji rzàdowej
i samorzàdowej, grup zawodowych (podmioty gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowo-badawcze),
organizacje spo∏eczne (ekologiczne, ekonomiczne, spo∏eczne).

D
Uczestnicy procesu
udzia∏u spo∏eczeƒstwa

U

czestnikami udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w procesie planowania gospodarowania wodami zgodnie z Ramowà Dyrektywà Wodnà jest spo∏eczeƒstwo, zarówno
zorganizowane w formie ró˝nych grup interesu (zainteresowanych stron), jak i sze-
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ost´p do informacji o problemach
gospodarki wodnej i planowaniu
gospodarowania wodami w Polsce zostanie zapewniony ca∏emu spo∏eczeƒstwu. Jednak ze wzgl´dów praktycznych
nie ma mo˝liwoÊci czynnego zaanga˝owania szerokich jego rzesz. Do aktywnego udzia∏u zostanà wi´c zaanga˝owane
jedynie wybrane, zainteresowane strony. Zidentyfikowano te grupy spo∏eczne, na które wdro˝enie RDW ma, lub
potencjalnie mo˝e mieç, wp∏yw i które

Poj´cie „zainteresowana
strona” odnosi si´ równie˝
do tych cz∏onków spo∏eczeƒstwa, którzy jeszcze
nie wiedzà, ˝e b´dà odczuwali takie skutki (w praktyce zaliczajà si´ do nich
poszczególni obywatele
oraz wiele ma∏ych organizacji pozarzàdowych
i przedsi´biorstw).
Szeroka spo∏ecznoÊç
Cz∏onkowie ogó∏u spo∏eczeƒstwa majàcy jedynie
niewielki interes w zwiàzku
z danym problemem i ograniczony wp∏yw na rezultaty
podejmowanych dzia∏aƒ.

w konsekwencji b´dà zainteresowane
informacjami, konsultacjami i aktywnym uczestnictwem. Na potrzeby przeprowadzenia procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu RDW w Polsce zosta∏y wyznaczone nast´pujàce
podstawowe grupy spo∏eczne:
• administracja samorzàdowa,
• organizacje pozarzàdowe,
• administracja rzàdowa,
• rolnictwo,
• us∏ugi wodne,
• przemys∏,
• leÊnictwo,
• rybactwo i rybo∏ówstwo,
• w´dkarstwo,
• turystyka.

P

rzedstawiciele
wymienionych
grup spo∏ecznych zaproszeni zostanà do udzia∏u w konsultacjach spo∏ecznych. Potencjalnie planowane jest
w∏àczenie tych osób w proces czynnego wdra˝ania Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

› wykorzystanie spotkaƒ warsztatowych do uzyskania opinii;
› pozyskanie lokalnej spo∏ecznoÊci do
uzyskania szerokiego poparcia
wÊród spo∏eczeƒstwa, co umo˝liwia
przezwyci´˝enie problemu braku
zaufania do w∏adz.
Zmiany organizacyjne

P

oniewa˝ udzia∏ spo∏eczeƒstwa cz´sto wymaga ró˝nego podejÊcia ze
strony w∏adz, nale˝y przypuszczaç, ˝e
trzeba b´dzie wprowadziç wiele zmian
organizacyjnych w administracji w∏aÊciwej w sprawach gospodarki wodnej.
Przede wszystkim konieczne b´dzie:

Komunikacja

P

roces udzia∏u spo∏eczeƒstwa wymaga równie˝ zapoznania si´ i wykorzystania technik komunikacji spo∏ecznej.

P

oj´cie komunikacji spo∏ecznej odnosi si´ praktycznie do wszystkich
dzia∏aƒ, przy okazji których mamy do
czynienia z przekazem informacji. Na
czym polega komunikacja? Jest to proces, w którym powstajà zwiàzki mi´dzy
jego uczestnikami za poÊrednictwem
przep∏ywu informacji oraz wymiany
wiedzy i doÊwiadczeƒ. Wysy∏ajàcy
przekaz (inicjujàcy proces) negocjuje
z odbiorcà wynik procesu. Odbiorca
jest tak samo wa˝nà cz´Êcià procesu komunikacji, jak i wysy∏ajàcy przekaz.

P

roces uczestnictwa spo∏eczeƒstwa
wymaga wypracowania wielu
technik, które przyczynià si´ do jego
sukcesu. Mi´dzy innymi wskazane jest
stworzenie:
• grup tematycznych (ma∏e, reprezentatywne grupy spo∏eczeƒstwa);
• biura informacyjnego z przeszkolonym personelem, którego celem jest
wyjaÊnianie spo∏eczeƒstwu proponowanych przedsi´wzi´ç;
• syntetycznych dokumentów, napisanych prostym j´zykiem;
• kwestionariuszy i ankiet skierowanych do grup interesu;
• biuletynów promocyjno-informacyjnych;

• strony internetowej z interaktywnym
forum;
• ulotek rozprowadzanych w miejscach
publicznych;
• programów edukacyjnych dotyczàcych gospodarowania wodami;
a tak˝e:
› organizowanie publicznych zebraƒ,
konferencji, seminariów;
› zaanga˝owanie Êrodków masowego
przekazu w podnoszenie poziomu
wiedzy i uÊwiadomienia znaczenia
udzia∏u w procesie;
› organizowanie spotkaƒ indywidualnych;
› wspó∏praca z niezale˝nymi ekspertami;

• Dokonanie przeglàdu istniejàcych
struktur organizacyjnych w celu
okreÊlenia obecnego poziomu i sposobu traktowania udzia∏u spo∏eczeƒstwa
oraz tego, w jakim zakresie aktualnie
obowiàzujàca struktura zach´ca do
udzia∏u spo∏eczeƒstwa w procesie podejmowania decyzji lub go ogranicza.
• Dokonanie przeglàdu umiej´tnoÊci,
doÊwiadczenia i kompetencji personelu w celu stwierdzenia, czy w∏aÊciwy organ obecnie dysponuje odpowiednimi kompetencjami do anga˝owania si´ w proces udzia∏u spo∏eczeƒstwa.
• Dokonanie przeglàdu obecnych mo˝liwoÊci bud˝etowych i Êrodków przeznaczonych na udzia∏ spo∏eczeƒstwa.

PROCES UDZIA¸U SPO¸ECZE¡STWA
WE WDRA˚ANIU RDW W POLSCE
Program udzia∏u spo∏eczeƒstwa

O

kreÊlenie zakresu udzia∏u spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu RDW wymaga sporzàdzenia strategii tego
udzia∏u. Musi ona obejmowaç wszystkie
poziomy planowania, to jest poziom
krajowy i poziom regionów wodnych.
Opracowany przez Zespó∏ ds. udzia∏u
spo∏eczeƒstwa przy Departamencie Zasobów Wodnych MÂ i przyj´ty przez
Kierownictwo Ministerstwa Ârodowiska 19 sierpnia 2005 r. Program udzia∏u
spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej w Polsce, okreÊla
wytyczne dla organizacji procesu
udzia∏u spo∏eczeƒstwa na poziomie krajowym – dorzecza Odry i dorzecza Wis∏y oraz na poziomie regionów
wodnych.

Z

godnie zapisami tego programu, na
poziomie krajowym funkcj´ koordynujàcà proces udzia∏ spo∏eczeƒstwa spe∏nia Biuro Gospodarki Wodnej pod
nadzorem Ministra Ârodowiska w imieniu, którego dzia∏a Departament Zasobów
Wodnych (do momentu powo∏ania Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej).
Krajowe Forum Wodne
W celu zapewnienia udzia∏u spo∏eczeƒstwa na poziomie krajowym utworzone
b´dzie Krajowe Forum Wodnego dorzecza Odry i dorzecza Wis∏y (KFW). Instrument ten przyczyni si´ do
demokratyzacji procesu podejmowania
decyzji, co z kolei wià˝e si´ z uzyskaniem spo∏ecznej akceptacji dla decyzji
podejmowanych w zakresie gospodarowania wodami.
Trzy podstawowe obszary
aktywnoÊci KFW to:
• wp∏ywanie na strategiczne rozwiàzania w gospodarce wodnej poprzez
przeanalizowanie ró˝nych form
udzia∏u spo∏eczeƒstwa funkcjonujàcych na poziomie ogólnokrajowym,
propozycji rozwiàzaƒ prawnych obejmujàcych strategi´, polityk´, rozwiàzania kompetencyjne, finansowe
i organizacyjne w gospodarce wodnej;

• monitorowanie opinii ró˝nych Êrodowisk na temat problemów i planowanych zamierzeƒ w zakresie
ogólnokrajowych rozwiàzaƒ w gospodarce wodnej;
• promowanie w ró˝nych Êrodowiskach zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
Najwa˝niejsze zadania Forum:
Informowanie:
• przejrzyste i zrozumia∏e przedstawienie kolejnych etapów planowania gospodarowania wodami w Êwietle
RDW oraz wyników planowania.
Konsultacje:
• monitorowanie opinii spo∏eczeƒstwa
w kwestii planowania;
• ustalenie najwa˝niejszych obszarów
konfliktowych;
• pozyskanie impulsów i alternatywnych propozycji rozwiàzaƒ w kwestiach merytorycznych.
Czynne zaanga˝owanie
• wspó∏praca przy opracowywaniu
programu dzia∏aƒ w oparciu o uzasadnione wnioski i zastrze˝enia;
• wspólna analiza problemów w kwestiach spornych;
• wypracowanie konsensusu;
• wzmocnienie znajomoÊci stanu rze-
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czy poprzez informacje naukowotechniczne ze êróde∏ zewn´trznych.

O

rganizacje uczestniczàce w Krajowym Forum Wodnym b´dà reprezentowaç pe∏ne spektrum interesów
publicznych i prywatnego u˝ytkowania
wód. Dzia∏alnoÊç Krajowego Forum
Wodnego powinna znaleêç oddêwi´k
w jak najszerszych kr´gach spo∏eczeƒstwa i zach´ciç je do udzia∏u w rozwiàzywaniu istotnych zagadnieƒ gospodarki wodnej.
Organizacja pierwszego KFW przewidywana jest na jesieƒ 2006 r. Docelowo
Fora b´dà mia∏y miejsce dwa razy do
roku. Zapraszanych b´dzie na nie oko∏o
130 osób.
Regiony wodne

A

nga˝owanie spo∏eczeƒstwa jedynie
na poziomie dorzeczy, chocia˝ spe∏ni wymóg RDW, nie b´dzie wystarczajàce
dla uzyskania akceptacji spo∏ecznej dla
procesu wdra˝ania dyrektywy. Konieczne
jest zaanga˝owanie ogó∏u spo∏eczeƒstwa
i stron interesów na poziomach ni˝szych,
na których spo∏eczeƒstwu bli˝sze sà problemy z nim zwiàzane. W warunkach polskich dzia∏ania wdro˝eniowe RDW b´dà
realizowane na poziomie regionów wodnych (w szczególnych wypadkach na ni˝szych poziomach lokalnych, np. gmin).

N

a poziomie regionalnym instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa sà Regionalne
Zarzàdy Gospodarki Wodnej.

P

odstawowym instrumentem wykorzystywanym na tym poziomie sà
Rady Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych. Za poÊrednictwem Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych
b´dà przekazywane zainteresowanym
stronom informacje dotyczàce mi´dzy
innymi:
- Ramowej Dyrektywy Wodnej, jej celów oraz stanie zaawansowania prac
wdro˝eniowych na obszarze regionu
wodnego;
- organizacji gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego.
Rady Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych b´dà równie˝ pe∏niç istotnà rol´ w procesie konsultowania dzia∏aƒ
zwiàzanych z procesem opracowywania
planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W

celu uzyskania zaanga˝owania
szerszego kr´gu spo∏eczeƒstwa
w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i tym samym celem
zwi´kszenia stopnia reprezentatywnoÊci
w skali regionu poszczególnych Rad Gospodarki Wodnej, zostanà utworzone
(zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa wodnego) przy opisywanych organach sta∏e
Komisje ds. Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa.
W ich pracach uczestniczyç b´dà równie˝ osoby spoza sk∏adu Rady, tak aby
uzyskaç optymalnà reprezentacj´ podstawowych grup spo∏ecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania
wodami w skali regionu wodnego.

• uczestniczyç w rozpoznawaniu istotnych problemów gospodarki wodnej
oraz formu∏owaç uwagi do powsta∏ego dokumentu,
• omawiaç i formu∏owaç uwagi na temat projektu programu dzia∏aƒ i projektu planu gospodarowania wodami,
• formu∏owaç uwagi i anga˝owaç si´
w organizowanie konsultacji ze spo∏eczeƒstwem.
Ocena i wyniki przebiegu procesu
udzia∏u spo∏eczeƒstwa

O

cena przebiegu procesu udzia∏u
spo∏eczeƒstwa stanowi podsumowanie jego realizacji, które mo˝e zaowocowaç poprawà skutecznoÊci tego
procesu w nast´pnym cyklu planowania
gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Ocenie poddane zostanà zarówno przebieg samego procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa, jak równie˝ zastosowane metody i osiàgni´te efekty.

stwa. Zdefiniowanie na tym etapie jasnych za∏o˝eƒ i celów u∏atwi ich póêniejszà ocen´ i weryfikacj´, a w∏àczenie
poszczególnych kroków oceny w proces
anga˝owania spo∏eczeƒstwa umo˝liwi
bie˝àcà kontrol´ jego przebiegu i wprowadzanie udoskonaleƒ w trakcie jego
trwania.

O

cena procesu b´dzie oparta na nast´pujàcych zasadach:
- uwzgl´dnienie czasu i Êrodków
przeznaczonych na przeprowadzenie procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa,
- przeprowadzenie oceny tam, gdzie
jest to mo˝liwe, równolegle do
przebiegu procesu, a nie po jego
zakoƒczeniu,
- uspo∏ecznienie oceny przez zaanga˝owanie w nià wszystkich
uczestników.

Przeprowadzony udzia∏ spo∏eczeƒstwa
pozwoli zapewniç:

Komisja b´dzie:
• informowana o celach RDW i procesie wdra˝ania,
• informowana o organizacji gospodarki wodnej na terenie regionu
wodnego,
• uczestniczyç w wizytach terenowych
majàcych na celu przedstawienie
niektórych zagadnieƒ gospodarki
wodnej,
• omawiaç i komentowaç rezultaty raportów wymaganych w art. 5 RDW
(presje i oddzia∏ywania, analiza ekonomiczna, zdefiniowanie baseline
scenario, analiza oceny ryzyka, wyznaczanie silnie zmienionych cz´Êci
wód),

Ocenie powinny zostaç poddane przede
wszystkim:
- efekt procesu,
- cele,
- poziom zaanga˝owania,
- skutecznoÊç zastosowanych metod,
- reprezentatywnoÊç uczestników,
- zasi´g procesu.

W

ocen´ procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa zaanga˝owani powinni
byç nie tylko jego organizatorzy, ale
tak˝e uczestnicy.
Kwestie zwiàzane z ocenà powinny byç
uwzgl´dnione ju˝ na etapie sporzàdzania projektu procesu udzia∏u spo∏eczeƒ-

- udzia∏ wszystkim zainteresowanym
stronom,
- dwukierunkowà komunikacj´ mi´dzy
uczestnikami a administracjà,
- uczestnikom mo˝liwoÊç wp∏ywu na
decyzje we wszystkich fazach procesu
planowania,
- dost´p do informacji,
- uczestnikom prawo do informacji
o ich wp∏ywie na decyzje.

Opracowanie: ¸ukasz Legutko
Zdj´cia niepodpisane pochodzà z archiwum
Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie.

