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Niniejszemu dokumentowi towarzyszą 3 załączniki:

1: Techniki włączania społeczeństwa do udziału
2: Przykłady udziału społeczeństwa w realizacji projektów gospodarowania wodami
3: Wykaz członków zespołu projektowego oraz innych uczestniczących osób i instytucji
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Wprowadzenie

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia oraz Komisja Europejska razem opracowały
wspólną strategię wspierania wdrażania dyrektywy 2000/60/WE w sprawie ustanowienia ram
działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna). Głównym celem
tej strategii jest umożliwienie spójnego i harmonijnego wdrażania Dyrektywy. Nacisk kładziony jest
na kwestie metodologiczne związane ze wspólnym rozumieniem implikacji naukowo-technicznych
Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Jednym z krótkoterminowych celów strategii jest opracowanie prawnie niewiążących a praktycznych
wytycznych dotyczących różnych kwestii technicznych Dyrektywy. Te wytyczne przeznaczone są dla
tych ekspertów, którzy bezpośrednio lub pośrednio wdrażają Ramową Dyrektywę Wodną w
dorzeczach. Wobec tego struktura, prezentacja oraz terminologia zostały dostosowane do potrzeb tych
ekspertów, a ponadto, tam gdzie to możliwe, unika się formalnego, prawniczego języka.
W kontekście tej strategii w październiku 2001 r., w ramach grupy roboczej 2.9 (w sprawie
najlepszych praktyk w planowaniu dorzeczy), powołana została nieformalna grupa robocza zajmująca
się kwestiami uczestnictwa społecznego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Holandia, Hiszpania oraz
Komisja są odpowiedzialne za prowadzenie sekretariatu i stymulowanie grupy roboczej, która składa
się z ekspertów z organizacji rządowych i pozarządowych.
Niniejszy dokument jest wersją ostateczną wytycznych dotyczących uczestnictwa społecznego.
Zawiera on syntezę rezultatów działań i dyskusji grupy, które miały miejsce od października 2001 r.
Bazuje on na danych wejściowych i informacjach zwrotnych pochodzących od szerokiego spektrum
ekspertów i zainteresowanych stron, którzy byli zaangażowani w całym procesie opracowywania
wytycznych poprzez spotkania, warsztaty czy komunikowanie się za pomocą mediów
elektronicznych, bez zobowiązywania ich w jakikolwiek sposób do jego treści.

My, dyrektorzy ds. gospodarki wodnej Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii oraz państw
ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej zbadaliśmy i zatwierdziliśmy niniejsze
wytyczne podczas naszego nieformalnego spotkania w trakcie duńskiego przewodnictwa w
Kopenhadze (21-22 listopada 2002 r.). Chcielibyśmy podziękować uczestnikom grupy roboczej oraz,
w szczególności liderom, Holandii i Hiszpanii, za przygotowanie niniejszego dokumentu o tak
wysokiej jakości.
Mocno wierzymy, że niniejsze oraz inne wytyczne opracowane w ramach wspólnej strategii
wdrażania będą odgrywały kluczową rolę w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Niniejsze wytyczne są żywym dokumentem, który będzie wymagał ciągłego uzupełniania i
poprawiania w miarę gromadzenia zastosowań i doświadczeń we wszystkich państwach Unii
Europejskiej i poza nią. Zgadzamy się jednakże, aby niniejszy dokument stał się publicznie dostępny
w swojej aktualnej formie, aby zaprezentować go szerszemu gronu jako podstawę do dalszego
ciągłego prowadzenia prac wdrożeniowych.
Ponadto z zadowoleniem przyjmujemy, że kilku ochotników zobowiązało się do zbadania i uzyskania
ważności niniejszego i innych dokumentów w tak zwanych dorzeczach pilotowych w Europie w ciągu
r. i 2004 r. w celu upewnienia się, że wytyczne mają zastosowanie w praktyce.

Zobowiązujemy się również do oceny i podjęcia decyzji, co do konieczności dokonania
rewizji niniejszego dokumentu po badaniach pilotowych i pierwszych doświadczeniach
zebranych we wstępnych fazach wdrażania.
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Streszczenie
Cel niniejszego poradnika metodycznego
Niniejszy poradnik ma służyć jako pomoc właściwym władzom Państw Członkowskich oraz
państwom przystępującym do struktur europejskich we wprowadzaniu w życie przepisów art.
14 ramowej dyrektywy wodnej, dotyczących udziału społeczeństwa. Może on również
stanowić dla zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa źródło użytecznych informacji na
temat procesu udziału społecznego, stanowić zachętę do uczestnictwa w opracowywaniu
planów gospodarowania wodami w dorzeczach, wyjaśnić, jakich rezultatów w związku z
takim udziałem można oczekiwać, a także wskazać różne możliwości rozwiązań. Poradnik
metodyczny ma charakter horyzontalny, ponieważ autorzy nawiązują w nim do większości
działań, o których mowa we „Wspólnej strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej”.
Dokument niniejszy nie ma charakteru wiążącego uregulowania, nosi natomiast wszelkie
cechy poradnika. Opracowany został przez nieformalny europejski zespół projektowy złożony
z ekspertów i przedstawicieli grup interesów, działający w ramach grupy roboczej projektu
2.9 – Najlepsze praktyki planowania w dorzeczu, w kontekście „Wspólnej strategii wdrażania
ramowej dyrektywy wodnej”. Wykaz członków zespołu projektowego oraz współautorów
podano w załączniku III do niniejszego poradnika.
Co zawiera niniejszy poradnik metodyczny
W niniejszym poradniku poruszone zostały następujące zagadnienia:
Rozdział 2

1. Na czym polega udział społeczeństwa

2. Dlaczego potrzebny jest udział społeczeństwa

3. Kogo należy angażować do udziału

4. Kiedy należy angażować społeczeństwo

Rozdział 3, 4, 5

5. W jaki sposób należy angażować społeczeństwo

Rozdział 6

6. Ocena i przygotowanie sprawozdań

Rozdział 7

7. Czynniki mające wpływ na proces udziału społecznego

Załącznik I
Narzędzia i techniki angażowania
społeczeństwa

Załącznik II
Przykłady udziału społecznego
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Niniejszy poradnik rozpoczyna się od omówienia problemu wspólnego rozumienia koncepcji
udziału społeczeństwa w kontekście ramowej dyrektywy wodnej (rozdział 2). Udział
społeczeństwa można w zasadzie zdefiniować jako stwarzanie możliwości wywierania
wpływu na rezultaty realizacji planów i przebieg prac. Jest to sposób na usprawnienie procesu
podejmowania decyzji, kształtowanie świadomości zagadnień dotyczących środowiska
naturalnego, stanowi też pomoc w uzyskaniu szerszej akceptacji dla założonych planów i
większego zaangażowania w ich opracowywanie i realizację. Udział społeczeństwa we
wdrażaniu dyrektywy potrzebny jest na każdym etapie procesu planowania, począwszy od
spełnienia wymagań określonych w art. 5 dyrektywy , po opracowanie programu działań oraz
planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Po wyjaśnieniu znaczenia wspólnego rozumienia udziału społeczeństwa w kontekście
dyrektywy, w poradniku podane są konkretne wskazówki, w jaki sposób należy pozyskiwać i
włączać społeczeństwo do udziału na różnych etapach procesu gospodarowania. Zasadnicze
kroki, jakie należy podjąć w związku z opracowywaniem ogólnych planów, przedstawiono w
podrozdziale 2.8, a bardziej szczegółowo omówiono w kontekście udziału społeczeństwa w
rozdziałach 3, 4 i 5.
Jakkolwiek sformułowanie „udział społeczeństwa” nie występuje w treści dyrektywy,
wymienia się w niej trzy jego formy w kolejności wzrastającego stopnia zaangażowania. Są
to:
•

dostarczanie informacji

•

konsultacje społeczne

•

czynne zaangażowanie.

Zgodnie z przepisami dyrektywy, należy zapewnić dwie pierwsze z wyżej wymienionych
form udziału , zaś do ostatniej z nich należy zachęcać. Mimo że w dyrektywie nie wymaga się
czynnego zaangażowania, niniejszy poradnik wskazuje jak bardzo użyteczne może się ono
okazać dla realizacji celów w niej określonych. Można przyjąć, że te trzy formy składają się
na „udział społeczeństwa”, chociaż zazwyczaj obejmuje on znacznie szerszy zakres działań
niż zaleca się w dyrektywie.

DOSTARCZANIE
INFORMACJI

KONSULTACJE

należy zapewnić

CZYNNE
ZAANGAŻOWANIE

należy zachęcać

Kogo należy angażować. Przepisy dyrektywy mają charakter zalecenia, ponieważ mówią, że
przynajmniej zainteresowane strony powinny uczestniczyć w działaniach wchodzących w
zakres czynnego zaangażowania, natomiast do konsultacji należy również włączyć
społeczeństwo. Podstawowe informacje powinny być dostępne w każdym czasie i dla
każdego. Zgodnie z załącznikiem I, analiza zainteresowanych stron pomocna będzie w
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identyfikacji tych stron, „które mają w tym interes” , a zatem powinny być zaangażowane w
dany proces. Strona zainteresowana jest danym problemem jeżeli odczuwa jego skutki albo
gdy może mieć na niego pewien wpływ.
Aby nie dopuścić do sytuacji, w której zaangażowane strony odczuwałyby rozczarowanie,
niezwykle ważne jest, by jasno określić, która z form udziału społeczeństwa jest realizowana i
jakim celom ma służyć. Należy również mieć na uwadze to, że za proces udziału społecznego
odpowiedzialne są Państwa Członkowskie, ponieważ to na nich spoczywa obowiązek
osiągnięcia celów określonych w dyrektywie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma
jednego, dającego się powielać schematu organizacji udziału społeczeństwa. Trzeba również
pamiętać, że udział społeczeństwa powinien być organizowany na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym i że należy go dostosowywać do konkretnych sytuacji. W załączniku
I podano przykłady narzędzi i technik, które można wykorzystać do celów wspierania tego
procesu w praktyce. Wskazówki dotyczące organizacji udziału społeczeństwa podano w treści
samego poradnika. W załączniku II przedstawiono wiele przykładów udziału społecznego,
które ilustrują różną skalę i zróżnicowane formy tego udziału. Informacje zawarte w obu
załącznikach powinny umożliwić opracowanie procesu udziału społecznego dostosowanego
do konkretnych potrzeb na każdym poziomie obszaru dorzecza.
Warto tu zwrócić uwagę na właściwy czas (podrozdziały 2.6 i 2.8). Proces włączania
społeczeństwa do udziału należy zapoczątkować w miarę możliwości na jak
najwcześniejszym etapie opracowywania planów dla dorzecza (lepiej wcześniej niż później),
tak by proces udziału społecznego przebiegał jak najlepiej i by można było na bieżąco
uwzględniać różne koncepcje, uwagi i opinie oraz sugestie zainteresowanych stron. Ponadto,
angażowanie społeczeństwa na wczesny etapie pozwoli uniknąć sytuacji, w której właściwy
organ będzie w efekcie końcowym dysponował planem gospodarowania wodami w dorzeczu,
ale nie można będzie osiągnąć konsensusu co do planu przed rokiem 2009. W dyrektywie
określone zostały następujące nieprzekraczalne terminy zakończenia konsultacji społecznych
(przy uwzględnieniu powtarzalnego, sześcioletniego cyklu dla kolejnych planów
gospodarowania wodami w dorzeczu).
Grudzień 2006
roku, najpóźniej
styczeń 2007 roku
Grudzień 2007
roku, najpóźniej
styczeń 2008 roku
Grudzień 2008
roku, najpóźniej
styczeń 2009 roku
Grudzień 2008
roku, najpóźniej
styczeń 2009 roku

Opracowanie harmonogramu i programu pracy w związku ze
sporządzeniem planu oraz wykazu konsultacji, które należy przeprowadzić.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Przejściowy przegląd istotnych problemów związanych z gospodarowaniem wodami, zidentyfikowanych dla danego dorzecza.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Opracowanie i udostępnienie projektu planu gospodarowania wodami w
dorzeczu.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Przystąpienie do realizacji planu.

Skala (podrozdział 2.7), udziału społeczeństwa nie jest z góry określona. W skali lokalnej
efekty gospodarowania będą odczuwalne w bardziej bezpośredni sposób, można więc
oczekiwać silniejszej reakcji ze strony społeczeństwa oraz (lokalnych) zainteresowanych
stron. Ich wkład można uwzględnić na wyższym poziomie, wykorzystując lokalną wiedzę na
poziomie dorzecza lub obszaru dorzecza. Czasem warto skoncentrować się na większym
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obszarze niż ten, na którym organizuje się udział społeczeństwa, na przykład, gdy w grę
wchodzą podejmowane działania.
W rozdziale 3 zostały szczegółowo omówione znaczenie i praktyczne podejście do czynnego
zaangażowania w odniesieniu do poszczególnych etapów planowania wdrażania dyrektywy.
Czynne zaangażowanie na wczesnym etapie, przy identyfikacji dorzecza, przyczyni się do
podniesienia świadomości, natomiast zaangażowanie w fazie opracowywania charakterystyki
obszaru dorzecza pomocne będzie przy gromadzeniu danych, informacji i wykorzystywaniu
doświadczenia zainteresowanych stron, identyfikacji konfliktów oraz dla wspólnego
rozumienia problemów. Czynne zaangażowanie ma szczególne znaczenie dla programu
działań ponieważ jest wielce prawdopodobne, że przyczyni się do większej skuteczności
wdrażania dyrektywy oraz jej realizacji w dłuższym okresie czasu.
W rozdziale 4 przedstawiono zagadnienie trójstopniowych konsultacji społecznych,
przewidzianych w dyrektywie (zob. także tabela powyżej), wskazując problemy praktyczne,
które należy rozwiązać na etapie opracowywania procesu konsultacji, zarówno odbywających
się w formie ustnej, jaki i pisemnej. Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na to, by jasno
określić, z kim mają być przeprowadzone konsultacje i w odniesieniu do jakich zagadnień, a
także na potrzebę zwięzłych informacji lub dokumentów, które będą przedmiotem
konsultacji. Przykłady narzędzi służących wspieraniu procesu konsultacji społecznych można
znaleźć w załączniku I. Przetwarzanie uzyskanych uwag i opinii oraz wykorzystanie ich w
celu usprawnienia planu gospodarowania wodami w dorzeczu wymaga dobrego planu
zarządzania. I wreszcie, niezwykle ważną sprawą jest przekazanie informacji zwrotnej tym
wszystkim, którzy uczestniczą w procesie.
Dostęp do informacji i dokumentów źródłowych powinny zapewnić właściwe władze. W
rozdziale 5 wyjaśniono, jakie informacje powinny być dostępne i w jakiej formie, Jest w nim
również mowa o tym, kto będzie się zajmował przechowywaniem i udostępnianiem tych
informacji. Dokumentacja źródłowa powinna co najmniej obejmować wszystkie dokumenty
podsumowane w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. Zazwyczaj łączy się
udostępnianie społeczeństwu i zainteresowanym stronom informacji w formie on-line za
pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej oraz w formie off-line, na przykład
podczas spotkań. Jednym z możliwych rozwiązań jest stworzenie centrum informacji lub
„banku wiedzy” w dorzeczu, odpowiedzialnego za zarządzanie informacjami i za ich
rozpowszechnianie.
Ważnymi instrumentami w procesie udziału społecznego są wielokrotne sprawozdania i
oceny. Wykorzystując je, nadaje się procesowi przejrzysty charakter z punktu widzenia jego
uczestników. Z tego względu ocena powinna stać się częścią procesu udziału społecznego. W
rozdziale 6 zostały omówione wskaźniki, które z pewnością będą pomocne przy
sporządzaniu sprawozdań i dokonywaniu oceny.
I wreszcie, właściwy organ (który często będzie kierować procesem powinien mieć
świadomość tego, że każda forma udziału społeczeństwa wymaga stwarzania potencjału i
inwestowania w budowanie wzajemnych relacji i zrozumienia między różnymi
zainteresowanymi stronami. Te i inne czynniki, pomocne w wypracowywaniu polegającego
na wzajemnym uczeniu się podejścia do udziału społeczeństwa, omówiono w rozdziale 7.
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Rzecz jasna, dobre zarządzanie procesem udziału społeczeństwa nie jest możliwe bez
ponoszenia pewnych kosztów, wymaga też czasu i energii, ale w ostatecznym rozrachunku
przynosi korzyści. Udział społeczeństwa nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem
służącym osiąganiu celów środowiskowych określonych w ramowej dyrektywie wodnej.
Wiarygodność i przejrzystość procesu oraz dobre zarządzanie oczekiwaniami przyczynią się
do pozyskania wielu zaangażowanych uczestników.
Teraz pozostaje już tylko przystąpić do działania!
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4.6 Konsultacje dotyczące planów gospodarowania wodami w dorzeczu
4.7 Termin przeprowadzania konsultacji i koordynacji międzynarodowej
Rozdział 5 – Dostęp do informacji i dokumentów źródłowych
5.1 Dostarczenie wystarczającej ilości informacji na różnych etapach
wdrażania dyrektywy
5.2 Dostęp do dokumentów źródłowych i informacji, zgodnie z art. 14 ust. 2
dyrektywy
Rozdział 6 – Ocena, sprawozdanie z wyników czynnego zaangażowania,
informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych
6.1 Sprawozdawczość
6.2 Ocena
Rozdział 7 – Wypracowywanie polegającego na wzajemnym uczeniu się
podejścia do udziału społeczeństwa kluczem do sukcesu
7.1 Czynniki zaliczające się do kategorii „kontekst”
7.1.1 Zmiana nastawienia: zainteresowane strony w roli partnerów w
gospodarowaniu wodami
7.1.2 Zmiany organizacyjne
7.1.3 Zaangażowanie polityczne
7.1.4 Budowanie możliwości i reprezentacja zainteresowanych stron
7.1.5 Docieranie poza organizacje, do indywidualnych obywateli i
przedsiębiorstw
7.1.6 Projekty demonstracyjne w celu budowania zaufania i nauki na
podstawie doświadczeń
7.2 Czynniki zaliczające się do kategorii „proces”
7.2.1 Włączenie społeczeństwa do udziału na wczesnym etapie
ustalania warunków i zakresu udziału społecznego
7.2.2 Wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za projektowanie
procesu udziału społecznego
7.2.3
Stworzenie
możliwości
wzajemnego
uczenia
się
zainteresowanych stron
7.2.4 Wzajemne poszanowanie
7.2.5 Nadanie procesowi elastyczności i „otwartości”
7.2.6 Wielokrotny i ciągły proces oceny
7.2.7 Udział niezależnego facylitatora
7.2.8 Zachowanie ciągłości
7.3 Czynniki zaliczające się do kategorii „treść”
7.3.1 Docenianie znaczenia różnorodnej wiedzy
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7.3.2 Przesłanki, dowody i niepewność
7.3.3 Sprawozdawczość i komunikacja
7.4 Wnioski

86
87
88

Załączniki:
1: Techniki włączania społeczeństwa do udziału
2: Przykłady udziału społeczeństwa w realizacji projektów gospodarowania
wodami
3: Wykaz członków zespołu projektowego oraz innych uczestniczących osób
i instytucji
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Wprowadzenie – Czemu służy poradnik metodyczny
Uwaga! Jakie zagadnienia nie zostały ujęte w poradniku
Poradnik metodyczny nie zawiera szczegółowej instrukcji mówiącej, w
jaki sposób w danym państwie włączać społeczeństwo do udziału.
Dlaczego? Ponieważ uwarunkowania polityczne, organizacyjne i
kulturowe znacznie się różnią w poszczególnych Państwach
Członkowskich czy w państwach ubiegających się o członkostwo w UE, a
każde z tych uwarunkowań ma wpływ na metody włączania
społeczeństwa do udziału. Z tego względu, powielanie identycznych
działań we wszystkich państwach nie jest możliwe.
W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na wykorzystaniu udziału społeczeństwa w
szerszym kontekście opracowywania zintegrowanych planów gospodarowania wodami w
dorzeczu zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Udział społeczeństwa jest
zagadnieniem, które występuje na różnych etapach i w różnych fazach wprowadzania w życie
dyrektywy i wiąże się z większością działań podejmowanych w ramach „Wspólnej strategii
wdrażania ramowej dyrektywy wodnej”. Z tego względu, niniejszy poradnik metodyczny ma
charakter horyzontalny.

Dla kogo przeznaczony jest niniejszy poradnik metodyczny
Dla Państw Członkowskich i państw ubiegających się o członkostwo
Poradnik metodyczny ma pomóc we wspólnym rozumieniu oraz w sformułowaniu
wskazówek, w jaki sposób wykorzystywać w praktyce udział społeczeństwa w celu
usprawnienia procesu podejmowania decyzji przy wprowadzaniu w życie dyrektywy oraz na
etapie opracowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczu.
Dla właściwych władz obszarów dorzecza
Poradnik metodyczny ma stanowić wsparcie i dostarczyć praktycznych wskazówek, w jaki
sposób, kiedy i na jakim poziomie należy włączać do udziału społeczeństwo, użytkowników
wody oraz zainteresowane strony, w celu zwiększenia przejrzystości i zakresu uczestnictwa w
opracowywaniu planów gospodarowania wodami w dorzeczu.
Uwaga! Grupy docelowe, dla których przeznaczony jest niniejszy
dokument
Niniejszy dokument ma na celu wskazanie właściwym władzom w
Państwach Członkowskich i państwach ubiegających się o
członkostwo w UE drogi wprowadzania w życie art. 14 ramowej
dyrektywy wodnej.
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Dla zainteresowanych stron
Poradnik metodyczny ma na celu wskazanie możliwości wspierania przeprowadzonego z
powodzeniem procesu udziału społeczeństwa w gospodarowaniu wodami oraz wniesienia
użytecznego wkładu do planów gospodarowania wodami w dorzeczu.
Uwaga! Dokument jest użyteczny zarówno dla zainteresowanych
stron, jak i dla ogółu społeczeństwa! Zawiera on:
– wyjaśnienie, dlaczego zainteresowane strony powinny angażować
się w proces opracowywania planów gospodarowania wodami w
dorzeczu i czego strony te oraz ogół społeczeństwa mogą oczekiwać
-- stworzenia możliwości zgłaszania opinii i obaw dotyczących
przyszłych decyzji, zapewnienia, by odpowiednia wiedza
zgromadzona na poziomie lokalnym trafiła do właściwego forum
podejmującego decyzje,
– wykaz praktycznych możliwości i sposobów włączania społeczeństwa do udziału na różnych poziomach i różnych etapach
planowania,
– wyjaśnienie, że jest to nowy proces oraz dotychczas niestosowana
forma partnerstwa, która wymaga cierpliwości i wzajemnego
zaufania.

Co można znaleźć w niniejszym dokumencie
Niniejszy dokument:
–

ma na celu stworzenie podstaw wspólnego rozumienia udziału społeczeństwa we
wdrażaniu dyrektywy oraz płynących z niego korzyści, w celu zwiększenia
przejrzystości i stopnia zaangażowania w opracowywanie planów gospodarowania
wodami w dorzeczu,

–

dostarcza wskazówek, ponieważ zawiera wyjaśnienie wymogów dyrektywy w
odniesieniu do etapów i faz wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczu
oraz analizę możliwości, jakie daje dyrektywa,

–

dostarcza narzędzi i podaje przykłady, w jaki sposób w praktyce korzystać z udziału
społeczeństwa, a także opisuje doświadczenia zdobyte w tej dziedzinie przez innych.

Uwaga!
Metodologię
zastosowaną
niniejszym
poradniku
metodycznym UE należy dostosować do sytuacji krajowej, regionalnej
i / lub lokalnej.
Jest to poradnik metodyczny UE dotyczący udziału ogółu społeczeństwa.
Jego celem jest określenie ogólnych zasad, a zatem należy uwzględniać
kontekst polityczny, organizacyjny, kulturowy oraz warunki fizyczne
każdego Państwa Członkowskiego i państwa ubiegającego się o
członkostwo w UE.
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Niektóre Państwa Członkowskie już podjęły decyzję o „przełożeniu” niniejszego poradnika
na krajowy dokument dotyczący udziału społeczeństwa w kontekście ramowej dyrektywy
wodnej.

Gdzie w dokumencie szukać potrzebnych informacji
Rola udziału społeczeństwa w ramowej dyrektywie wodnej
Rozdział 2 – Na czym polega udział społeczeństwa; jaką rolę spełnia udział
społeczeństwa w kontekście dyrektywy. Dlaczego warto włączać społeczeństwo do
udziału; Załącznik I: Techniki włączania społeczeństwa do udziału.

Udział społeczeństwa na etapie opracowywania planów
Rozdział 2 - Udział społeczeństwa na etapie opracowywania planów. Zapewnienie
spójności w całym procesie wdrażania dyrektywy.

W jaki sposób włączać społeczeństwo do udziału. Narzędzia i techniki
włączania społeczeństwa do udziału
Rozdział 3 – Czynne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Rozdział 4
– Konsultacje społeczne. Rozdział 5 - Dostęp do informacji i dokumentacji
źródłowej. Co należy zrobić w ogóle, a co trzeba zrobić przed rokiem 2004.
Załącznik II – Przykłady udziału społeczeństwa w realizacji projektów
gospodarowania wodami. Załącznik III – Wykaz członków zespołu ds. udziału
ogółu społeczeństwa i kontakty.

Opracowywanie sprawozdań z wyników udziału społeczeństwa
Rozdział 6 – W jaki sposób opracowywać sprawozdania i dokonywać oceny udziału
społeczeństwa w gospodarowaniu wodami w dorzeczu.
Rozdział 7 – Wypracowywanie polegającego na wzajemnym uczeniu się podejścia
do udziału społeczeństwa.
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Rozdział 1 – Wdrażanie Dyrektywy: przygotowywanie
Niniejszy rozdział jest wprowadzeniem do ogólnego kontekstu wdrażania
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz informuje o inicjatywach, które
doprowadziły do stworzenia niniejszych wytycznych.
Grudzień 2000 r.: Kamień milowy polityki wodnej
Długi proces negocjacji
Dzień 22 grudnia 2000 r. pozostanie kamieniem milowym w historii polityk wodnych w
Europie: tego dnia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowana została
Ramowa Dyrektywa Wodna (czyli dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego oraz
Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w
dziedzinie polityki wodnej) i w ten sposób weszła w życie!
Dyrektywa ta jest wynikiem ponad pięcioletniego procesu dyskusji i negocjacji pomiędzy
szerokim spektrum ekspertów, zainteresowanymi stronami oraz tworzącymi politykę. Proces
ten podkreślił istnienie szerokiego porozumienia w sprawie kluczowych zasad nowoczesnej
gospodarki wodnej, które tworzą dzisiaj fundamenty Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ramowa Dyrektywa Wodna: nowe wyzwania w polityce wodnej UE
Jaki jest cel niniejszej dyrektywy?
Dyrektywa ta ustanawia ramy ochrony wszelkich wód (łącznie ze śródlądowymi wodami
powierzchniowymi, wodami przejściowymi, wodami przybrzeżnymi oraz wodami
podziemnymi), które:
¾ zapobiegają dalszej degradacji oraz chronią i poprawiają stan zasobów wodnych;
¾ promują zrównoważone użytkowanie wód oparte na długoterminowej ochronie
zasobów wodnych;
¾ dążą do zwiększenia ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez
szczególne środki stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji
priorytetowych oraz zaprzestania lub stopniowego ograniczania zrzutów, emisji i strat
priorytetowych substancji niebezpiecznych;
¾ zapewniają stopniowe zmniejszanie zanieczyszczania wód podziemnych i zapobiegają
ich dalszemu zanieczyszczaniu, oraz
¾ przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz.
…a co jest kluczowym celem?
Ogólnie mówiąc, dyrektywa ma na celu osiągniecie dobrego stanu wód dla wszystkich
rodzajów wód do 2015 r.
Jakie są kluczowe działania, które muszą podjąć Państwa Członkowskie?
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¾ Wyznaczenie pojedynczych dorzeczy leżących na obszarze ich terytorium oraz
przydzielenie ich do określonych obszarów dorzeczy (OD) oraz określenie
właściwych władz do 2003 r. (art. 3, art. 24);
¾ Określenie obszarów dorzeczy pod względem oddziaływań, wpływów oraz
użytkowników wody, łącznie z rejestrem chronionych terenów leżących na obszarze
dorzecza do 2004 r. (art. 5, art. 6, załącznik II, załącznik III);
¾ Prowadzenie, wspólnie i razem z Komisją Europejską, interkalibracji systemu
klasyfikacji dobrego stanu ekologicznego do 2006 r. (art. 2 ust. 22, załącznik V);
¾ Uruchomienie sieci monitoringu do 2006 r. (art. 8)
¾ Dzięki monitoringowi oraz analizie charakterystyk dorzeczy, określenie do 2009 r.
programu działań osiągania celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w
ekonomicznie efektywny sposób (art. 11, załącznik III);
¾ Stworzenie i opublikowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach (PGWD)
dla każdego obszaru dorzecza, łącznie z określeniem silnie zmienionych części wód
do 2009 r. (art. 13, art. 4.3);
¾ Przyjęcie polityki opłat za wodę, które zwiększają równowagę zasobów wodnych do
2010 r. (art. 9);
¾ Rozpoczęcie programu działań do 2012 r. (art. 11);
¾ Rozpoczęcie programu działań oraz osiągniecie celów środowiskowych do 2015 r.
(art. 4)
Uwaga!
Państwa Członkowskie nie zawsze będą mogły osiągnąć dobry stan wód
wszystkich części wód obszaru dorzecza do 2015 r. ze względu na ograniczoną
wykonalność techniczną, nieproporcjonalne koszty czy też ze względu na
warunki naturalne. W takich warunkach, które zostaną konkretnie wyjaśnione
w PGWD, Ramowa Dyrektywa Wodna oferuje Państwom Członkowskim
możliwość zaangażowania się w dwa kolejne sześcioletnie cykle planowania i
wdrażania działań.
Kształtowanie procesu gospodarowania– informacja, konsultacje i uczestnictwo
Art. 14 dyrektywy określa, że Państwa Członkowskie będą zachęcać wszystkie
zainteresowane strony do aktywnego udziału we wdrażaniu niniejszej dyrektywy oraz
opracowywaniu planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Państwa Członkowskie będą
również informowały społeczeństwo i konsultowały ze społeczeństwem ( w tym z
użytkownikami) następujące zagadnienia:
¾ harmonogram i program prac dla stworzenia planu gospodarowania wodami w
dorzeczu oraz rolę konsultacji, najpóźniej do 2006 r.;
¾ przegląd najistotniejszych zagadnień gospodarki wodnej w dorzeczu, najpóźniej do
2007 r.;
¾ projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu, najpóźniej do 2008 r.
Ekosystemy terenów podmokłych są ekologicznie i funkcjonalnie częściami środowiska
wodnego z potencjalnie ważną rolą do odegrania w pomaganiu osiągania zrównoważonego
gospodarowania wodami w dorzeczu. Ramowa Dyrektywa Wodna nie ustala celów
środowiskowych dla terenów podmokłych. Jednakże tereny podmokłe, które są zależne od
części wód podziemnych, tworzą część wód powierzchniowych lub są terenami chronionymi
skorzystają z obowiązków wynikających z RDW odnośnie do ochrony i przywracania stanu
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wód. Właściwe definicje są opracowane w horyzontalnych wytycznych WSW dotyczących
części wód oraz dalej rozważane w wytycznych w sprawie terenów podmokłych.
Oddziaływania na tereny podmokłe (na przykład fizyczna zmiana czy zanieczyszczenie)
mogą mieć wpływ na stan ekologiczny części wód. Może w związku z tym może zaistnieć
potrzeba rozważanie i zarządzania takimi oddziaływaniami jako częścią planów
gospodarowania wodami w dorzeczu, gdzie muszą one spełniać cele środowiskowe
dyrektywy. Tworzenie i poprawianie terenów podmokłych może w pewnych odpowiednich
warunkach oferować trwałe i ekonomicznie efektywne oraz społecznie akceptowalne
mechanizmy, aby pomóc w osiąganiu celów środowiskowych dyrektywy. W szczególności
tereny podmokłe mogą pomóc w zmniejszeniu wpływów zanieczyszczeń, przyczynić się do
łagodzenia skutków powodzi i susz, pomóc w osiąganiu zrównoważonego gospodarowania
oraz promować zasilanie wód podziemnych. Znaczenie terenów podmokłych w programach
działań jest badane dalej w oddzielnym dokumencie horyzontalnym w sprawie terenów
podmokłych.
Integracja: kluczowa koncepcja leżąca u podstaw Ramowej Dyrektywy Wodnej
Centralną koncepcja Ramowej Dyrektywy Wodnej jest koncepcja integracji, która jest
postrzegana jako klucz do zarządzania ochroną wód w obrębie obszaru dorzecza:
¾ Integracja celów środowiskowych, łącząca jakość, cele ekologiczne i ilościowe, aby
chronić wysokowartościowe ekosystemy wodne oraz zapewniać ogólną dobrą sytuację
innych wód;
¾ Integracja wszystkich zasobów wodnych, łącząca zasoby powierzchniowych i
podziemnych wód słodkich, terenów podmokłych, zasobów wód przybrzeżnych w
skali dorzecza;
¾ Integracja wszystkich zastosowań wód, funkcji i wartości we wspólne ramy
polityki, to znaczy badanie: woda dla środowiska, woda dla zdrowia i spożycia przez
ludzi, woda dla sektorów gospodarki, transportu, czasu wolnego, woda jako dobro
społeczne;
¾ Integracja dyscyplin, analiz i wiedzy fachowej, łącząca hydrologię, hydraulikę,
ekologię, chemię, gleboznawstwo, technikę oraz ekonomię, aby oceniać bieżące
oddziaływania i wpływy na zasoby wodne oraz określać działania, by zrealizować cele
środowiskowe dyrektywy w ekonomicznie najbardziej efektywny sposób;
¾ Integracja ustawodawstwa wodnego we wspólne i spójne ramy. Wymogi
niektórych starych przepisów (np. dyrektywa w sprawie jakości słodkich wód
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb) zostały
przeformułowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej, aby były dopasowane do
nowoczesnego myślenia ekologicznego. Po okresie przejściowym te stare dyrektywy
stracą moc. Inne elementy ustawodawstwa (np. dyrektywa w sprawie azotanów oraz
dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych) muszą zostać
skoordynowane z planami gospodarowania wodami w dorzeczu, gdzie stanowią
podstawę programu działań;
¾ Integracja wszystkich ważnych aspektów gospodarki i aspektów ekologicznych
ważnych dla zrównoważonego planowania dorzeczy łącznie z tymi, które znajdują się
poza zakresem Ramowej Dyrektywy Wodnej takimi jak zapobieganie powodziom i
ochrona przeciwpowodziowa;
¾ Integracja szerokiego wachlarza działań, łącznie z ustalaniem cen oraz
instrumentami ekonomicznymi i finansowymi, we wspólnym podejściu do
gospodarowania, aby osiągnąć cele środowiskowe dyrektywy. Programy działań są
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zdefiniowane w planach gospodarowania wodami w dorzeczu opracowanych dla
każdego obszaru dorzecza;
¾ Integracja wszystkich zainteresowanych stron oraz społeczeństwa obywatelskiego
w podejmowanie decyzji, poprzez promowanie przejrzystości oraz informowania
społeczeństwa, oraz poprzez oferowanie unikatowej możliwości zaangażowania
zainteresowanych stron w opracowywanie planów gospodarowania wodami w
dorzeczu;
¾ Integracja różnych poziomów decyzyjnych, które mają wpływ na zasoby wodne i
stan wód, czy to lokalnych, regionalnych czy krajowych, w celu efektywnej
gospodarki wszystkimi wodami;
¾ Integracja gospodarki wodnej różnych Państw Członkowskich, dla dorzeczy
wspólnie należących do kilku państw, istniejących i/lub przyszłych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej.

CO SIĘ ROBI, ABY WSPIERAĆ WDRAŻANIE?
Działania mające wspierać wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej są prowadzone zarówno
w Państwach Członkowskich jak i Państwach Kandydujących do przystąpienia do Unii
Europejskiej. Przykłady takich działań obejmują konsultacje społeczne, opracowywanie
wytycznych krajowych, działania pilotażowe mające zbadać konkretne elementy dyrektywy
czy ogólny proces planowania, dyskusje w sprawie ram instytucjonalnych czy rozpoczęcie
programów badawczych poświeconych Ramowej Dyrektywie Wodnej.
Maj 2001 r. – Szwecja: Państwa Członkowskie, Norwegia oraz Komisja Europejska
uzgodniły Wspólną Strategię Wdrażania
Głównym celem niniejszej strategii jest zapewnienie wsparcia dla wdrażania Ramowej
Dyrektywy Wodnej poprzez opracowanie spójnego i wspólnego zrozumienia oraz
wytycznych w sprawie kluczowych elementów dyrektywy. Kluczowe zasady w tej wspólnej
strategii obejmują dzielenie się informacjami i doświadczeniami, opracowywanie wspólnych
metodologii i podejść, angażowanie ekspertów z Państw Kandydujących oraz angażowanie
zainteresowanych stron zajmujących się gospodarką wodną.
W kontekście tej wspólnej strategii wdrażania, ustanowiono szereg grup roboczych i
wspólnych działań w celu opracowania i sprawdzenia prawnie niewiążących wytycznych
(patrz załącznik I). Grupa koordynacji strategicznej nadzoruje te grupy robocze i
bezpośrednio podlega dyrektorom ds. gospodarki wodnej Unii Europejskiej i Komisji, którzy
odgrywają rolę ogólnego organu decyzyjnego dla Wspólnej Strategii Wdrażania.
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Grupa Robocza projektu 2.9 oraz zespół projektowy ds. udziału społeczeństwa
Zespół projektowy został utworzony w ramach grupy roboczej projektu 2.9 – Najlepsze
praktyki w planowaniu dorzecza. Jego zadaniem jest zajmowanie się organizowaniem udziału
społeczeństwa. Zasadniczym celem krótkoterminowym tego zespołu było opracowanie
prawnie niewiążących, praktycznych poradników i wytycznych dotyczących wspierana
włączenia społeczeństwa do udziału we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej. Członkami
zespołu projektowego są osoby uczestniczące w procesie podejmowania decyzji, eksperci
techniczni oraz zainteresowane strony z Państw Członkowskich Unii Europejskiej i
międzynarodowych organizacji pozarządowych (niestety żadne z państw kandydujących do
Unii Europejskiej nie uczestniczy w pracach tego zespołu).
W celu zapewnienia odpowiedniego wkładu ze strony szerszych grup społeczności, uzyskania
informacji zwrotnej na etapie opracowywania poradników i wytycznych oraz dla
dokonywania oceny ich kolejnych wersji, w wielu Państwach Członkowskich zostały
przeprowadzone rundy konsultacyjne. Grupa robocza zorganizowała również
międzynarodowe warsztaty.
Uwaga! Istnieje możliwość skontaktowania się z ekspertami
uczestniczącymi w przedsięwzięciach włączania społeczeństwa do
udziału
Lista członków zespołu projektowego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości kontaktu z nimi została zamieszczona w
załączniku III. Jeżeli potrzebny jest ich udział w konkretnych działaniach,
należy skontaktować się z członkiem zespołu w danym państwie. W razie
potrzeby dalszych informacji na temat poszczególnych przykładów udziału
społeczeństwa w projektach gospodarowania wodami, można także
nawiązać kontakt bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie takich badań.
Opracowywanie poradnika metodycznego jako proces interaktywny
W bardzo krótkim czasie, wielu ekspertów oraz liczne zainteresowane strony w różnym
stopniu angażowano w opracowanie niniejszego poradnika metodycznego. Ich udział
obejmował następujące przedsięwzięcia:
¾ Zorganizowanie trzech warsztatów dla ekspertów i zainteresowanych stron wchodzących w
skład zespołu projektowego.
¾ Zorganizowanie w niektórych Państwach Członkowskich krajowych rund konsultacyjnych,
w celu zebrania opinii na temat wersji 1.1 projektu poradnika (270802).
¾Zorganizowanie międzynarodowej sesji warsztatowej
z udziałem wcześniej
niezaangażowanych ekspertów i zainteresowanych stron, w celu zaprezentowania i
przedyskutowania działań i efektów współpracy zespołu projektowego. Przedyskutowano
wyniki krajowych rund konsultacyjnych (październik 2002 – Amsterdam, Niderlandy).
¾ Współdziałanie z ekspertami z innych grup roboczych powołanych w związku ze Wspólną
Strategią Wdrażania, za pośrednictwem członków zespołu projektowego na szczeblu
krajowym.
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W załączniku III podano nazwiska członków zespołu projektowego oraz innych
zaangażowanych osób, oraz wykaz przedsięwzięć podejmowanych przez ten zespół.
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Działania, które należy podjąć w dalszej kolejności
Grupa robocza nie zaprzestanie prowadzić przedsięwzięć związanych z udziałem
społeczeństwa z chwilą zatwierdzenia niniejszego poradnika przez dyrektorów wodnych w
Kopenhadze (w listopadzie 2002 r.) Dzięki pracy nad niniejszym poradnikiem powstała cała
sieć ekspertów z wielu Państw Członkowskich, w ramach której będą się oni dalszym ciągu
zajmować wdrażaniem poradnika oraz podejmować działania na rzecz włączania
społeczeństwa do procesu podejmowania decyzji. Zaplanowano już wiele przyszłych działań,
inne koncepcje mogą się wyłonić na późniejszych etapach.
Od początku roku 2003 do roku 2005, poradniki i wytyczne metodyczne, opracowane przez
różne grupy robocze powołane do życia na podstawie „Wspólnej strategii wdrażania ramowej
dyrektywy wodnej”, zostaną sprawdzone w kilku pilotowych dorzeczach w całej Wspólnocie
Europejskiej, w celu dokonania oceny zastosowania w praktyce tych poradników i
wytycznych oraz spójności między nimi. W pierwszej kolejności przetestowane zostaną
zagadnienia uwzględnione w etapach przewidzianych na rok 2004 (2003 – 2004), a w
następnej kolejności zagadnienia występujące na późniejszych etapach. Tak zwane poradniki i
wytyczne horyzontalne zostaną poddane badaniu w pilotowych dorzeczach, w których odbyła
się pierwsza faza testowania. Niniejszy poradnik metodyczny, dotyczący włączania
społeczeństwa do udziału, będzie prawdopodobnie również poddany testowaniu. Aby pomóc
w testowaniu niniejszego poradnika w pilotowych dorzeczach, opracowana zostanie
specjalna, bardziej praktyczna formuła, bardziej użyteczna do tego celu. Dokument
wypracowany w tej formule będzie zawierał wyjaśnienie zasad pragmatycznego podejścia do
zagadnień, o które należy zadbać w pilotowych dorzeczach w związku z udziałem
społeczeństwa. Zostanie on przygotowany przed końcem 2002 roku we współpracy z grupą
roboczą zajmującą się sprawdzaniem tego w dorzeczach pilotowych.
Należy podkreślić, że w badaniach testowych w dorzeczach pilotowych będą uczestniczyły
zainteresowane strony (a w niektórych przypadkach, także przedstawiciele ogółu
społeczeństwa). Badania te posłużą jako podstawa do opracowania zasad testowania narzędzi
zaproponowanych w załączniku I oraz ich dostosowania do konkretnych potrzeb, jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
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Rozdział 2 – Wstępne informacje na temat udziału społeczeństwa
w gospodarowaniu wodami w dorzeczu
2.1 Przepisy dyrektywy dotyczące udziału społeczeństwa
Udział społeczeństwa odgrywa w ramowej dyrektywie wodnej ważna rolę. W niniejszym
rozdziale przeanalizowane zostały różne przepisy dyrektywy. W tabeli poniżej przytoczono
fragmenty dyrektywy, z których najważniejszy jest art. 14.

Preambuła akapit (14)
(14) Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione od ścisłej współpracy i
spójnych działań na poziomie wspólnotowym, Państw Członkowskich oraz lokalnym, jak
również od informacji, konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników
wody.

Preambuła akapit (46)
(46) Dla zapewnienia udziału społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i
aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie
odpowiedniej informacji o planowanych działaniach i środkach oraz składanie
sprawozdań o postępach w ich wdrażaniu, w celu włączenia społeczeństwa przed
podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych działań i środków.

Artykuł 14
Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne
1. Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego udziału
we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i
uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie
zapewniają, że dla każdego obszaru dorzecza zostaną opublikowane i udostępnione
społeczeństwu, również użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje:
a) harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu, w tym wykaz konsultacji
społecznych, które należy przeprowadzić, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem
okresu, do którego odnosi się plan;
b) wyniki okresowego przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej, określonych dla
danego dorzecza, co najmniej dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się
plan;
c) projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem
okresu, którego dotyczy plan.
Na wniosek udostępnia się dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania
projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
2. Państwa Członkowskie, w celu zapewnienia czynnego zaangażowania i konsultacji,
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przeznaczają co najmniej sześć miesięcy na składanie pisemnych uwag do tych
dokumentów.
3. Ust. 1 i 2 stosują się również do uaktualnionych planów gospodarowania wodami w
dorzeczach.

Załącznik VII
PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI W DORZECZU
A.
...

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu obejmują następujące elementy:

9.

krótką charakterystykę działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i
konsultacji społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie;

11.

informacje o punktach kontaktowych i procedurach pozyskiwania dokumentacji
źródłowej i informacji określonych w art. 14 ust. 1, zwłaszcza szczegółowych danych
dotyczących działań ograniczających, przyjętych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. g) oraz art.
11 ust. 3 lit. f), a także aktualnych wyników monitorowania, zebranych zgodnie z art. 8 i
załącznikiem V.

Uwaga! Udział społeczeństwa w kontekście RDW
Jak wskazuje tytuł niniejszego poradnika, dotyczy on udziału społeczeństwa
w związku z wdrażaniem dyrektywy i z jej odpowiednimi zaleceniami.
Jednakże udział społeczeństwa jest generalnie rzecz biorąc procesem,
którego nie można powielać. Musi on być zaprojektowany zgodnie z
konkretnymi potrzebami i dostosowany do dostępnych środków i narzędzi.
Z punktu widzenia korzyści dobrze byłoby wyjść poza granice wyznaczone
przez minimalne wymagania.
Akapit 14 preambuły wyraźnie mówi o tym, że udział społeczeństwa przyczyni się do
osiągnięcia celów założonych w dyrektywie. Akapit 46 preambuły podkreśla znaczenie
odpowiedniego informowania społeczeństwa, co ma zapewnić włączenie się społeczeństwa w
proces planowania, czy też raczej ułatwić angażowania się w ten proces. Zgodnie z
załącznikiem VII, plan gospodarowania wodami w dorzeczu powinien wskazywać skąd i w
jaki sposób można uzyskać podstawowe informacje. Plan powinien ponadto zawierać
charakterystykę działań z udziałem społeczeństwa, ocenę uzyskanych efektów, a także
wpływu, jaki na ten plan miał udział społeczeństwa.
Podstawowe przepisy dotyczące udziału społeczeństwa są zawarte w art. 14 dyrektywy.
Przewiduje się w nim trzy formy udziału:
•

czynne zaangażowanie we wszystkie aspekty związane z wdrażaniem dyrektywy,
zwłaszcza w proces planowania,

•

konsultacje na trzech etapach procesu planowania,

• dostęp do podstawowych informacji.
Państwa Członkowskie mają obowiązek zachęcać do czynnego zaangażowania oraz
zapewniać konsultacje i dostęp do podstawowych informacji.
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Na przykład, z przytoczonego powyżej akapitu 14 preambuły jasno wynika, że czynne
zaangażowanie to nie to samo, co konsultacje społeczne. Konsultacje stwarzają
społeczeństwu możliwość reagowania na plany i propozycje opracowane przez władze.
Czynne zaangażowanie natomiast polega na tym, że zainteresowane strony aktywnie
uczestniczą w procesie planowania, dyskutując nad problemami i proponując sposoby ich
rozwiązywania. Elementem o zasadniczym znaczeniu jest możliwość wywierania przez
uczestników wpływu na przebieg procesu. Nie jest to oczywiście równoznaczne z
odpowiedzialnością za gospodarowanie wodami.
Uwaga! Dyrektywa wymaga nie tylko konsultacji społecznych
Należy zachęcać do czynnego zaangażowania we wszystkie aspekty
wdrażania dyrektywy. Należy również umożliwić dostęp do podstawowych
informacji.
Wymagania dotyczące udziału społeczeństwa są poza RDW zawarte również w innych
przepisach prawodawstwa UE, szczególnie w dyrektywie w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa 2001/42/WE). Związek między
RDW a powyższą dyrektywą jest dość złożony i musi być wyjaśniony w świetle konkretnego
programu działań oraz planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Uwaga! Udział społeczeństwa jest niezbędny nie tylko w związku z
planem gospodarowania wodami w dorzeczu
Ma on prawdopodobnie znacznie większe znaczenie dla programu działań
oraz dla poszczególnych działań.
W tabeli poniżej podano przegląd (słowniczek) najważniejszych terminów stosowanych w
ramowej dyrektywie wodnej i w niniejszym poradniku metodycznym. Różne formy udziału
społeczeństwa zostaną szczegółowo omówione w podrozdziale 2.2, a charakterystyka
poszczególnych grup społeczeństwa zostanie przedstawiona w 2.4.
Udział społeczeństwa
Umożliwienie społeczeństwu wywierania wpływu na wyniki planów i efekty przebiegu prac
w czasie ich prowadzenia. Do celów niniejszego poradnika metodycznego pojęcie to oznacza
wszelkie formy uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. W ramowej dyrektywie
wodnej ten termin nie występuje.
Społeczeństwo (lub „ogół społeczeństwa”)
„Społeczeństwo oznacza jedną osobę fizyczną lub prawną, bądź więcej takich osób oraz,
zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub
grupy.” (dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
(2001/42/WE), Konwencja z Aarhus art. 2 ust. 4).
Zainteresowana strona (lub „grupa interesów”)
Każda osoba, grupa lub organizacja mająca interes lub „zagrożona” w związku z danym
problemem, albo ze względu na to, że odczuwa jego bezpośrednie skutki albo dlatego, że
może do pewnego stopnia wywierać wpływ na rezultaty działań podejmowanych w związku z
nim. Pojęcie „zainteresowana strona” odnosi się również do tych członków społeczeństwa,
którzy jeszcze nie wiedzą, że będą odczuwali takie skutki (w praktyce zaliczają się do nich
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poszczególni obywatele oraz wiele małych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw).
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Szeroka społeczność
Członkowie ogółu społeczeństwa mający jedynie niewielki interes w związku z danym
problemem i ograniczony wpływ na rezultaty podejmowanych działań. Jednakże łączny
interes lub wpływ tych osób może być istotny.
Konsultacje społeczne
Jeżeli za podstawę procesu przyjąć udostępnianie informacji, jest to najniższy poziom
organizowania udziału społeczeństwa. Administracja i samorządy udostępniają
dokumentację, w odniesieniu do której można zgłaszać opinie i uwagi na piśmie, stwarzają
możliwości wysłuchania społeczeństwa lub czynnie dążą do zebrania takich uwag i opinii, na
przykład w drodze sondaży i wywiadów. Określenie „konsultacje” użyte w art. 14 dyrektywy
odnosi się wyłącznie do konsultacji pisemnych. W akapitach 14 i 46 preambuły oraz
załączniku VII jest mowa o konsultacjach w sensie ogólnym.
Czynne zaangażowanie
Czynne zaangażowanie jest wyższym poziomem udziału społecznego niż konsultacje. Polega
ono na tym, że zainteresowane strony zapraszane są do aktywnego uczestnictwa w procesie
planowania, w formie dyskusji nad problemami i proponowania rozwiązań.
Plan gospodarowania wodami w dorzeczu
Jest to plan gospodarowania wodami w dorzeczu, wymagany na mocy art. 13 dyrektywy.
Przed przestąpieniem do omówienia zagadnienia czynnego zaangażowania, konsultacji
społecznych i udostępniania informacji w procesie planowania, w poradniku zwrócono uwagę
na kluczowe pytania nasuwające się w związku z udziałem społecznym, poddając je pod
rozwagę wszystkim zajmującym się organizowaniem udziału społeczeństwa:
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1. Na czym polega udział społeczeństwa

Rozdział 2

2. Dlaczego potrzebny jest udział społeczeństwa

3. Kogo należy angażować do udziału

4. Kiedy należy angażować społeczeństwo

Rozdział 3, 4, 5

5. W jaki sposób należy angażować społeczeństwo

Rozdział 6

6. Ocena i przygotowanie sprawozdań

Rozdział 7

7. Czynniki mające wpływ na proces udziału społecznego

Załącznik I
Narzędzia i techniki angażowania
społeczeństwa

Załącznik II
Przykłady udziału społecznego

Załącznik III
Skład zespołu projektowego

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w rozdziałach 2 – 5.
2.2 Czym jest udział społeczeństwa
Udział społeczeństwa można ogólnie określić jako stwarzanie społeczeństwu możliwości
wywierania wpływu na rezultaty planów i przebieg prac. Należy jednak pamiętać, że istnieją
różne poziomy takiego wpływu.
Podstawą każdej z form udziału społeczeństwa jest udostępnianie informacji. Ściśle
mówiąc, dyrektywa nakłada wyłącznie wymóg umożliwienia dostępu do podstawowych
informacji, ale nie wymaga ich czynnego rozpowszechniania. Należy podkreślić, że
rozpowszechnianie informacji ma istotne znaczenie dla powodzenia zalecanych konsultacji
społecznych i czynnego zaangażowania, o czym wspomniano również w akapicie 46
preambuły.
Uwaga! Udział społeczeństwa obejmuje znacznie szerszy zakres działań
niż wskazano w dyrektywie.
Dyrektywa wymaga czynnego zaangażowania, przeprowadzania konsultacji
społecznych oraz umożliwienia dostępu do informacji. Inne formy działań,
poza wymienionymi, mogą być użyteczne dla osiągnięcia celów dyrektywy
(akapit 14 preambuły).
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Pierwszy poziom rzeczywistego udziału społecznego stanowią konsultacje. Organy
administracyjne przeprowadzają konsultacje z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, by
skorzystać z ich wiedzy, spostrzeżeń, doświadczenia i sugestii. Konsultacje społeczne służą
zbieraniu informacji lub opinii od wszystkich, których to dotyczy, w poszukiwaniu
rozwiązań, w których wykorzystana zostanie uzyskana wiedza. Przedstawia się sprawozdania,
scenariusze lub plany, zachęcając do zgłaszania uwag i wniosków. Uczestnictwo w tym
procesie nie jest równoznaczne z udziałem w procesie podejmowania decyzji, a na
specjalistach nie ciąży formalny obowiązek uwzględniania wyrażonych poglądów. .
W niniejszym poradniku wyróżnia się dwa rodzaje konsultacji społecznych: konsultacje
przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej. Zgodnie z art. 14 ust.1, który mówi, że
informacje: „zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również użytkownikom, w
celu zgłaszania uwag”, konsultacje pisemne stanowią wymaganie minimalne. Konsultacje
ustne natomiast są formą bardziej czynnego zaangażowania, a zainteresowane strony mają
możliwość prowadzenia dialogu lub dyskusji z właściwymi władzami.
Wyższym poziomem udziału społecznego jest uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu
planów. Zainteresowane strony biorą czynny udział w procesie planowania, prowadząc
dyskusje nad problemami i proponując sposoby ich rozwiązywania. Jeszcze wyższym
poziomem udziału społecznego jest uczestnictwo we wspólnym procesie podejmowania
decyzji i samostanowienie. Wspólne podejmowanie decyzji oznacza, że zainteresowane
strony nie tylko czynnie uczestniczą w procesie planowania, lecz także stają się częściowo
odpowiedzialne za jego rezultaty. Na przykład, sektory korzystające z wody mogą być
reprezentowane w organizacjach działających w ramach dorzecza. Z kolei samostanowienie
oznacza, że część zadań wchodzących w zakres gospodarowania wodami jest przekazywana
zainteresowanym stronom na przykład poprzez powołanie do życia stowarzyszeń
użytkowników wody. Jako zasadniczy wymóg czynnego zaangażowania uznać należy
zachęcanie do pierwszej z wymienionych wyżej form , podczas gdy druga i trzecia z nich w
zasadzie nie są wymaganiami wyraźnie określonymi w dyrektywie, jednak często mogą być
traktowane jako najlepsze praktyki.
Uwaga! Zarządzanie oczekiwaniami
W celu uniknięcia rozczarowań, bardzo ważne jest, by wyjaśnić
społeczeństwu, w jaką formę udziału społecznego chodzi w danym
przypadku i na czym polega jego rola. W czasie procesu, a także po jego
zakończeniu, należy przekazywać informacje zwrotne zainteresowanym
stronom i szerzej społeczeństwu.
Różne poziomy udziału społecznego nie wykluczają się wzajemnie. Przeciwnie, nawzajem się
uzupełniają i dają większe możliwości: konsultacje społeczne wiążą się z udostępnianiem
informacji, a czynne zaangażowanie w pewnym zakresie ma charakter konsultacji. Ponadto,
różne poziomy udziału społecznego mogą być użyteczne na różnych etapach. Wybór poziomu
jest uzależniony od takich czynników jak: właściwy czas na udział społeczeństwa oraz etap
procesu planowania, na jakim organizuje się udział społeczny, jego kontekst (polityczny i
historyczny), dostępne zasoby, cele, jakim ma służyć lub korzyści płynące z niego oraz
identyfikacja zainteresowanych stron, które mają być zaangażowane w ten proces..
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DOSTARCZANIE
INFORMACJI

KONSULTACJE

należy zapewnić

CZYNNE
ZAANGAŻOWANIE

należy zachęcać

Ilustracja
Proces udziału społecznego można rozpocząć od analizy zainteresowanych stron przy
wykorzystaniu techniki wywiadów z wybranymi osobami, po których odbywa się dyskusja
publiczna polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ze społeczeństwem, mających na celu
identyfikację najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami, a w
następnej kolejności przeprowadza się konsultacje z przedstawicielami użytkowników wody
(specjalistami, stowarzyszeniami). Więcej przykładów podano w rozdziałach 3 i 4.
Uwaga! Udział społeczny nie musi polegać na:
Włączaniu każdego: trzeba dokonywać wyboru uczestników tego procesu,
należy przeprowadzić analizę zainteresowanych stron.
Podejmowaniu decyzji przez wszystkich zainteresowanych: należy jasno
wyznaczyć zakres odpowiedzialności każdej z osób uczestniczących w
procesie.
Uzyskaniu konsensusu za wszelką cenę: trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest
możliwe spełnienie wszystkich życzeń. Dzięki udziałowi społeczeństwa
łatwiej będzie uzasadnić decyzje, gdy już zostaną podjęte i przekonać
społeczeństwo do utożsamiania się z efektami tych decyzji.
Udział społeczeństwa nie powinien wiązać się z:
Utratą kontroli: udział społeczny nie spełni swego zadania, jeżeli jego
rezultaty są z góry przesądzone, należy więc dobrze go zorganizować.

2.3 Dlaczego potrzebny jest udział społeczeństwa
Udział społeczeństwa jest potrzebny przede wszystkim w celu zachowania zgodności z
dyrektywą i osiągnięcia celów środowiskowych, ale także w celu uzyskiwania innych
korzyści. Warto w tym miejscu podkreślić, że poza wymogami określonymi w dyrektywie,
istnieją inne ważne powody przemawiające za włączeniem społeczeństwa do udziału, do
których należy zaliczyć: zapewnienie skutecznego wdrażania dyrektywy i osiąganie celów
środowiskowych gospodarowania wodami (osiągnięcie dobrego stanu przed rokiem 2015).
Uwaga! Udział społeczny jest instrumentem usprawnienia procesu
podejmowania decyzji
Udział społeczny nie jest celem samym w sobie. Pomaga on natomiast w
zdefiniowaniu przesłanek, określeniu ram i rezultatów oraz uwiarygodnia
proces podejmowania decyzji.
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Głównym celem udziału społecznego jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji
poprzez zapewnienie, że u podstaw tych decyzji leży wspólna wiedza, doświadczenie i
naukowe dowody, że przy podejmowaniu decyzji zostały uwzględnione opinie i
doświadczenie tych, na których te decyzje będą miały wpływ, że uwzględniane są
innowacyjne i twórcze sugestie oraz że istnieją możliwości wprowadzenia nowych
akceptowalnych społecznie ustaleń.
Najważniejsze, nie wykluczające się wzajemnie, potencjalne korzyści, które mogą wynikać z
udziału społeczeństwa są następujące:
•

Coraz większa świadomość społeczna w odniesieniu do zagadnień dotyczących
środowiska naturalnego, jak również sytuacji środowiska naturalnego w powiązanym
obszarze dorzecza i lokalnej zlewni.

•

Wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i inicjatyw różnych zainteresowanych stron.
pozwalające na udoskonalenie planów, usprawnienie działań i gospodarowania
wodami w dorzeczu.

•

Akceptacja społeczna, zaangażowanie i wsparcie dla procesu podejmowania decyzji.

•

Nadanie bardziej przejrzystego i twórczego charakteru procesowi podejmowania
decyzji.

•

Ograniczenie konfliktów, nieporozumień, zmniejszenie opóźnień i bardziej skuteczny
proces wprowadzania w życie dyrektywy.

•

Stworzenie społeczeństwu możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania
doświadczenia. Jeżeli efektem udziału społecznego jest konstruktywny dialog ze
wszystkimi właściwymi zaangażowanymi stronami, wówczas różne grupy społeczne,
władze oraz eksperci mogą uczyć się od siebie nawzajem i uświadomić sobie
problemy związane z gospodarowaniem wodami.

Poprzez udział społeczny mogą zostać wypracowane długoterminowe, szeroko akceptowane
rozwiązania w związku z planowaniem w dorzeczu. Dzięki temu uniknie się w długiej
perspektywie czasu potencjalnych konfliktów, problemów związanych z gospodarowaniem i
kosztami.
Projekt dotyczący rozsądnego wykorzystania równi zalewowych (WUF), projekt w
realizowany w ramach programu EU Life (patrz: załącznik II)
Projekt WUF był realizowany w Somerset, w południowo-wschodniej Anglii. Ułatwił on
prowadzenie twórczego i konstruktywnego dialogu w sprawie zarządzania w przypadku
wystąpienia zjawisk powodziowych w zlewni rzeki Parrett. Celem projektu było zachęcenie
do rozsądnego korzystania z zasobów wodnych w zlewniach rzek z korzyścią dla ludzi, ich
egzystencji i środowiska. Mile widziany był udział wszystkich zainteresowanych stron
mających interes w gospodarowaniu wodnymi w zlewni rzeki Parrett.
Udział społeczny w tym projekcie przyniósł następujące korzyści [1]:
¾

przyczynił się do wskazania długoterminowych
mieszkańców, ich egzystencji i środowiska,

¾

pozwolił przekonać ludzi, by utożsamiali się z zagadnieniami, których dotyczył;
pomógł zyskać ich zaufanie,

¾

stanowił inwestycję, ponieważ polegał na wczesnej identyfikacji problemów i
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osiągnięciu konsensusu,
¾

przyczynił się do wzrostu świadomości problemów związanych z gospodarowaniem
w zlewni,

¾

stał się instrumentem oceny poziomu wiedzy lokalnej i specjalistycznej.

2.4 Kogo należy włączać do udziału
W dyrektywie używa się różnych terminów w odniesieniu do społeczeństwa. W przypadku
konsultacji oraz dostępu do podstawowych informacji stosuje się po prostu określenie
społeczeństwo. Nie zostało ono zdefiniowane w dyrektywie, jednak w art. 2 lit. d) dyrektywy
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (2001/42/WE)
podano definicję, która ma również zastosowanie do ramowej dyrektywy wodnej:
„społeczeństwo oznacza jedną osobę fizyczną lub prawną, bądź więcej takich osób oraz,
zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub
grupy.” Art. 2 ust. 4 Konwencji z Aarhus zawiera taką samą definicję. W akapitach 14 i 46
dyrektywy znalazły się również określenia odpowiednio „społeczeństwo, łącznie z
użytkownikami” oraz „ogół społeczeństwa”. Oba terminy zastosowano bez wskazania różnic
znaczeniowych między nimi.
W kontekście czynnego zaangażowania stosuje się termin zainteresowana strona.
Zainteresowaną stroną może być każda osoba, grupa lub organizacja mająca interes lub
„narażona na ryzyko” w związku z danym problemem, ponieważ odczuwa jego skutki lub
może mieć pewien wpływ na rezultaty działań. To pojęcie obejmuje swoim zakresem również
członków społeczeństwa, którzy jeszcze nie są świadomi tego, że będą odczuwali
jakiekolwiek skutki lub efekty (są to poszczególni obywatele, a także wiele małych
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw). W niniejszym poradniku autorzy posługują
się terminem zainteresowana strona oraz jako jego synonim przyjmują określenie „grupa
interesów”.
Ze względów praktycznych nie ma możliwości czynnego zaangażowania każdej z
potencjalnie zainteresowanych stron w uczestnictwo we wszystkich zagadnieniach. Należy
więc dokonywać wyboru, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
¾ stosunek zainteresowanej strony do danego problemu czy zagadnienia związanego z
gospodarowaniem wodami,
¾ skalę i kontekst, w jakim zazwyczaj działa taka zainteresowana strona oraz to, kogo
reprezentuje,
¾ formę zaangażowania – trzeba się zastanowić, czy strona występuje w roli przywódcy,
użytkownika / pokrzywdzonego / zainteresowanej strony, eksperta lub realizującego
działania,
¾ możliwości zaangażowania się danej strony,
¾ kontekst polityczny, społeczny, „środowiskowy”.
Każda z zainteresowanych stron może angażować się inny sposób. W wypadku niektórych z
nich może to być wkład w postaci zgłaszania sugestii i przekazywania informacji, którymi
dysponują. Inne, decydując się na udział, mogą kierować się bliższym sobie interesem, na
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przykład bezpośrednimi następstwami dla ich gruntów lub nieruchomości. Często się zdarza,
że poszczególne zainteresowane strony są reprezentowane przez organizacje. W każdej fazie
projektu należy dokonać przeglądu roli, jaką odgrywają w niej różne zainteresowane strony.
Część z nich będzie bardziej odczuwała wpływ innych stron, reprezentowała większą grupę
interesów, będzie bardziej aktywna lub będzie dysponować większymi zasobami
(finansowymi) czy bogatszą wiedzą. Z niektórymi zainteresowanymi stronami będzie trudniej
postępować niż z innymi, jednak nie może to mieć wpływu na ich identyfikację jako grup
interesów.
W załączniku I zostały omówione techniki wyboru właściwych zainteresowanych stron w
drodze tak zwanej analizy zainteresowanych stron. Będzie ona pomocna w uszeregowaniu
zainteresowanych stron pod kątem ważności ich roli w świetle problemu, którego dotyczy
dana faza projektu. Należy zwrócić uwagę, że w celu zapewnienia przejrzystości i
wiarygodności, ważne jest, by istniała możliwość uzasadnienia, dlaczego ostatecznie
wskazane zainteresowane strony uznano za najważniejsze.
W tabeli poniżej przedstawiono typologię zainteresowanych stron zaangażowanych w
gospodarowanie wodami, bez uwzględniania kryterium ich ważności.
Specjaliści – organizacje sektora publicznego i prywatnego, grupy specjalistów, do których
przynależność jest dobrowolna i specjalistyczne organizacje pozarządowe (społeczne,
gospodarcze i działające na rzecz środowiska naturalnego). Do tej grupy zaliczają się również
agencje powołane na mocy ustawy, grupy obrońców środowiska, podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, przemysł, towarzystwa ubezpieczeniowe, środowiska akademickie.
Władze, wybieralni przedstawiciele społeczeństwa – służby rządowe, agencje powołane na
mocy ustawy, gminy, władze lokalne.
Grupy lokalne – zorganizowane grupy zrzeszające niespecjalistów, działające na
poziomie lokalnym. Użyteczny w tym wypadku jest podział na:
Społeczności związane z miejscem – ich zainteresowanie jest ukierunkowane na miejsce, w
którym funkcjonują. Chodzi tu o grupy takie jak stowarzyszenia mieszkańców i rady lokalne.
Społeczności związane wspólnym interesem – np.: grupy rolników, rybacy, obserwatorzy
ptaków.
Poszczególni obywatele, rolnicy i firmy, reprezentujący własne interesy. Do nich zaliczają
się na przykład, najbardziej liczący się właściciele ziemi lub poszczególni mieszkańcy danego
terenu.
Typologia zainteresowanych stron
Przykład organów odpowiedzialnych za gospodarowaniem wodami w obszarach
dorzeczy w Hiszpanii
Zgodnie z hiszpańską Ustawą Prawo wodne i rozporządzeniem w sprawie publicznej
administracji zasobami wodnymi i planowania (Dekret królewski 927/1988), różne organy
decyzyjne „zarządzają obszarami dorzeczy i gospodarują wodami w tych obszarach”.
Zarząd Dorzecza opracowuje projekty przedsięwzięć tej instytucji, roczny budżet i ogólnie
jest odpowiedzialny za każdą sprawę wchodzącą w zakres zarządzania obszarem dorzecza.
Co najmniej jedna trzecia członków tego zarządu to przedstawiciele użytkowników wody.
Pozostałe dwie trzecie jego składu stanowią przedstawiciele organów administracji
regionalnej i centralnej. Ustawa również określa tak zwane „organy decyzyjne do spraw
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udziału społecznego”, którymi są Dyrekcje.
Do obowiązków Dyrekcji należy koordynacja zarządzania różnymi strukturami
gospodarowania wodami w zlewniach zwykle określanymi mianem „systemów zarządzania”.
Faktycznie zajmują się one koordynacją podziału wody w dorzeczu i rozwiązywaniem
konfliktów między jej użytkownikami. Członkowie dyrekcji są użytkownikami posiadającymi
prawa opisane w tak zwanym „rejestrze wód”. Są wśród nich przedstawiciele każdego miasta,
gminy lub firmy, odpowiedzialni za urządzenia zaopatrzenia w wodę, przedstawiciele
społeczności z terenów nawadnianych, użytkowników przemysłowych i elektrowni wodnych.
Zgodnie z ustawą, wszystkie dyrekcje zgrupowane są w tak zwanym „Zgromadzeniu
użytkowników”. (Ten przykład nie został przedstawiony w załączniku II.)

2.5 Kiedy należy angażować społeczeństwo
Powyższe pytanie odnosi się do dwóch aspektów. Pierwszym z nich jest właściwy czas na
włączenie społeczeństwa do udziału z punktu widzenia procesu, drugim rzeczywista potrzeba
udziału społeczeństwa, czyli rozstrzygnięcie, czy wysiłek włożony w organizację udziału
społecznego jest proporcjonalny do uzyskanych rezultatów.

Artykuł 5

decyzja

decyzja

decyzja

Po pierwsze, właściwy czas. Ważne jest, by jasno określić etapy procesu, na których ma być
wykorzystany udział społeczeństwa. Należy zawsze zastanowić się nad taką potrzebą w
odniesieniu do każdego z tych etapów i odpowiedzieć sobie na pytania: „Dlaczego potrzebny
jest udział społeczny?” i „Kto zostanie włączony?” Rola i zaangażowanie zainteresowanych
stron mogą być różne w zależności od etapu procesu. Właściwy czas na ich włączenie zależy
od wielu czynników takich jak: cel projektu, uwarunkowania historyczne i polityczne, skala,
w jakiej ma mieć miejsce zaangażowanie i rodzaj zainteresowanych stron. W uzyskaniu
większej jasności pomocna jest także analiza zainteresowanych stron (patrz: załącznik I).

Analiza luk

Program
działań

początek

PGWD

koniec
Model procesu planowania

Można powiedzieć, że zainteresowane strony należy angażować możliwie jak najwcześniej,
zanim zostaną podjęte decyzje. Tylko w takim wypadku władze mogą w sposób optymalny
skorzystać z ich spostrzeżeń, doświadczenia i wiedzy, umożliwić im jak największe
zaangażowanie i wpływ oraz ostatecznie uzyskać akceptację ostatecznych decyzji. Warto
pamiętać, że nigdy nie jest zbyt wcześnie. Angażując zainteresowane strony na bardzo
wczesnym etapie procesu, należy jasno wskazać każdej z nich, jaka przypada jej rola w
procesie i w jaki sposób będzie wykorzystany wkład, który do niego wniesie. Jeśli spełnienie
tych dwóch warunków nie jest możliwe, nie należy angażować zainteresowanych stron. Na
przykład, organizując udział społeczny w czasie przeprowadzania badań rozpoznawczych (w
celu określenia stopnia pilności problemów i podjęcia decyzji o inwestowaniu w projekt lub
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rezygnacji z niego), należy z wyprzedzeniem poinformować zainteresowane strony, że w
wyniku tego badania może się okazać, że przewidywany projekt nie będzie realizowany.
Trzeba się liczyć z tym, że uczestnicy poświęcą energię i czas na dyskusje nad problemami, a
politycy podejmą decyzję o rezygnacji z inwestycji.
Tak więc, stopień zaangażowania zainteresowanych stron we wczesnej fazie może być inny
niż na etapach późniejszych. Ostatecznie harmonogram przeprowadzania procedury udziału
społeczeństwa należy ustalać odrębnie dla każdego przypadku. By uniknąć bezpodstawnych
oczekiwań, trzeba wyjaśnić uczestnikom, w jaki sposób zostanie wykorzystany ich udział
(zarządzanie oczekiwaniami!)
Po drugie, zagadnienie proporcjonalności w związku z udziałem społecznym. Kiedy energia
(zasoby ludzkie, pieniądze) wydatkowana na angażowanie w proces jest proporcjonalna do
uzyskanych rezultatów? Należy sporządzić bilans kosztów, biorąc pod uwagę czas i środki
pieniężne z jednej strony oraz potencjalne korzyści z drugiej. Taka analiza jest potrzebna
zarówno organizatorowi procesu, jak i jego uczestnikom. Należy jej poddać każdy przypadek
z osobna, z uwzględnieniem formy udziału społecznego, którą zamierza się wykorzystać oraz
czynników uzależnionych od okoliczności. Przy przeprowadzeniu swego rodzaju analizy
ryzyka co do zachowania proporcjonalności, warto odwołać się do oceny ekspertów i
kierować się zdrowym rozsądkiem
Wśród pytań, które mogą być pomocne w rozstrzygnięciu, czy konkretny proces spełnia
kryterium proporcjonalności można wymienić następujące:
•

Na jakim etapie procesu zamierza się zastosować procedurę udziału społecznego?

•

Na czym polega problem na danym etapie i jakich działań się oczekuje (szczegółowe
zdefiniowanie problemu)?

•

Czy rezultaty na tym etapie zostaną potraktowane w sposób elastyczny i otwarty, czy
też ściśle określony i ustalony?

•

W jakiej skali zamierza się podjąć prace?

•

Jakie formy udziału społecznego zamierza się zastosować?

•

Jakie zainteresowane strony mają być zaangażowane?

•

Jakie są możliwości w zakresie:
a) zasobów ludzkich
b) środków finansowych
c) czasu?

•

Jaki jest kontekst polityczny danego procesu (poparcie/sprzeciw/nastawienie
neutralne)?

•

Jaki jest faktyczny poziom akceptacji dla udziału społecznego?

•

Kto ostatecznie będzie podejmował decyzje?

•

Kto z i w jaki sposób będzie zaangażowany ze strony organizatorów?

•

Czy w tym samym czasie są prowadzone inne procesy / badania o podobnym
charakterze?
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•

W jaki sposób będzie przebiegała komunikacja? (Patrz również: załącznik I w części
dotyczącej narzędzi komunikacji)

•

Jakich oczekuje się rezultatów? Czy istnieje prawdopodobieństwo, że zaangażowanie
zainteresowanych stron będzie miało wpływ na te rezultaty?

•

Co zamierza się osiągnąć w wyniku udziału społeczeństwa?
-

utożsamianie się z problemem przez strony trzecie

-

zaangażowanie innych stron

-

innowacyjne rozwiązania

-

akceptację dla działań, które mają być podjęte

-

podniesienie świadomości

Społeczeństwo i zainteresowane strony muszą zdawać sobie sprawę z tego, że udział w
procesie planowania będzie wiązał się z koniecznością zaangażowania czasu i pieniędzy.
Będą, to na przykład, w przypadku organizacji pozarządowych, koszty administracyjne, czy
koszty związane z korzystaniem z usług konsultantów przez zainteresowane strony itp.
Przykład zaczerpnięty z przebiegu planowania przestrzennego w Szwecji
Konsultacje ze społeczeństwem w sprawie ogólnych i szczegółowych planów są w Szwecji
obowiązkowe. Konsultacje i informowanie społeczeństwa są to procedury mające duże
znaczenie dla realizacji planów oraz zapobiegania wnoszeniu protestów w odniesieniu do tych
planów. Przykład pochodzący z jednej z gmin w Szwecji wykazuje, że aż do 25% kosztów i
czasu opracowania wspomnianego wyżej planu, przeznacza się na konsultacje społeczne i
działalność informacyjną tylko po to, by uniknąć protestów względem planu i „pozyskać
wszystkich dla sprawy”. Może się wydawać, że są to znaczne koszty, jednak odwołania mogą
opóźnić realizację planów i pociągać za sobą koszty o wiele wyższe dla wszystkich
zaangażowanych, czyli zarówno dla władz, jak i społeczeństwa.
W Szwecji użytkownicy nie ponoszą żadnych formalnych kosztów udziału społecznego –
poza nakładem czasu przeznaczonego na uczestnictwo w tym procesie.

2.6 Zakres i właściwy czas udziału społeczeństwa
Dyrektywa mówi, że Państwa Członkowskie zachęcają do czynnego zaangażowania i
zapewniają konsultacje społeczne. Oznacza to, że, Państwa Członkowskie muszą dołożyć
wszelkich starań, by wspierać i ułatwiać czynne zaangażowanie, jeśli natomiast chodzi o
konsultacje społeczne, mają obowiązek ich przeprowadzenia i muszą się z niego wywiązać.
Dyrektywa nie wyznacza wyraźnych granic, jeśli chodzi o zakres tych form udziału
społecznego. W niniejszym poradniku omówiono wachlarz możliwości, począwszy od
minimalnych wymagań po najlepsze praktyki w odniesieniu do każdej z tych form. Od
właściwego organu organizującego proces udziału społecznego w imieniu Państwa
Członkowskiego należy wybór możliwości, które zostaną wykorzystane w procesie udziału
społecznego. Decyzja w tej sprawie zależy od wielu czynników, między innymi od
dostępnych środków finansowych, skali projektu, kontekstu kulturowego, wpływu na
środowisko naturalne, kontekstu politycznego i innych. Równocześnie należy podkreślić, że
właściwy organ nie powinien obawiać się „szerszej” formy udziału społecznego, ponieważ
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korzyści, jakie można uzyskać dzięki usprawnieniu procesu podejmowania decyzji i
akceptacji ze strony społeczeństwa dla (niepopularnych) działań, które będzie trzeba podjąć,
mogą być znaczne. Ponadto, zachowanie zgodności z dyrektywą przez właściwy organ zależy
od gotowości społeczeństwa do udziału w procesie (konsultacyjnym).
Uwaga! Odpowiedzialność spoczywa na Państwie Członkowskim
Należy pamiętać o tym, że Państwo Członkowskie – a w praktyce, co jest
bardziej prawdopodobne, wyznaczony właściwy organ – jest ostatecznie
odpowiedzialne za osiągnięcie celów określonych w dyrektywie. W
odniesieniu do procesu udziału społecznego oznacza to, że tylko Państwo
Członkowskie (właściwy organ) może decydować, czy w dalszym ciągu na
nim będzie spoczywał obowiązek podjęcia ostatecznych decyzji, czy też
podzieli się odpowiedzialnością z zainteresowanymi stronami. Rzecz jasna,
zawsze musi się to odbywać bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych
przez dyrektywę.
Art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze mówi o zachęcaniu do czynnego zaangażowania wszystkich
zainteresowanych stron w całym procesie wdrażania dyrektywy. Zaangażowanie nie
przyniesie efektów, jeżeli będzie się ograniczać do trójetapowej procedury informowania i
konsultacji społecznych, o której mowa w art. 14 ust. 1 w drugim zdaniu dyrektywy ((a)
opracowanie harmonogramu i programu pracy, (b) przeprowadzenie okresowego przeglądu,
(c) opracowanie projektów). Plan gospodarowania wodami w dorzeczu jest w znacznej
mierze podsumowaniem i uzasadnieniem wszystkich wyborów i kwintesencją efektów
wcześniejszego włączania społeczeństwa do udziału. Przystępowanie do organizowania
udziału społecznego w roku 2006 nie ma sensu, jeżeli społeczeństwo nie było zaangażowane
na etapie dokonywania wyborów. W celu zapewnienia przejrzystości i akceptacji, udział
społeczny powinien rozpocząć się możliwie jak najwcześniejszej. Co więcej, trójetapowa
procedura, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. a), b), c) zakończy się powodzeniem wyłącznie
wówczas, gdy na poprzednich etapach dostarczano informacje, podejmowano działania
zmierzające do podnoszenia świadomości i przeprowadzano konsultacje społeczne.
Uwaga! Właściwy czas na organizowanie udziału społecznego
Włączanie społeczeństwa do udziału należy rozpocząć możliwie jak
najwcześniej i nie czekać do 2006 roku.

Harmonogram włączania społeczeństwa do udziału oraz etapy procesu planowania zostały
omówione w podrozdziale 2.8. Zagadnienie wykorzystania trzech form udziału społecznego
na kolejnych etapach procesu planowania wyjaśnione jest w rozdziałach 3, 4 i 5. W
niniejszym rozdziale zostanie w pierwszym rzędzie omówione zagadnienie skali w
odniesieniu do udziału społecznego.
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2.7 Zagadnienie skali
Wdrażanie dyrektywy wymaga działań w różnej skali: w obszarze dorzecza, w dorzeczu,
zlewni, w części wód, na poziomie krajowym, krajowej części międzynarodowego obszaru
dorzecza, na poziomie rządu regionalnego i samorządu terytorialnego itd. Wobec tego ważne
jest, na jaką skalę należy organizować udział społeczny.
Z art. 14 dyrektywy wynika, że należy zachęcać do czynnego zaangażowania w każdej skali,
w jakiej podejmuje się działania mające na celu wdrożenie dyrektywy. Trzeba więc wziąć pod
uwagę nie tylko ten obszar, w którym będą realizowane działania, lecz cały obszar, na który
mogą mieć one wpływ. Konsultacje społeczne są wymagane w procesie planowania w
związku z opracowywaniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, a zatem w skali
obszaru dorzecza lub krajowych części międzynarodowych obszarów dorzecza.
Uwaga! Nie należy zapominać o obszarach, na które działania mają
wpływ, trzeba też pamiętać o ludziach!
Przy organizowaniu udziału społecznego w związku z konkretnym problemem, nie należy koncentrować się wyłącznie na obszarze, w którym mogą
być podejmowane działania. Należy wziąć pod uwagę cały obszar, w
którym może być odczuwalny wpływ tych działań.
Wymóg udziału społecznego w konkretnej skali nie oznacza, że konieczne jest faktyczne
włączanie społeczeństwa w takiej skali. Istnieje wiele uzasadnionych powodów angażowania
społeczeństwa w mniejszej skali. W skali lokalnej efekty gospodarowania będą odczuwalne w
sposób bardziej bezpośredni i można oczekiwać silniejszej reakcji zwłaszcza ze strony
zainteresowanych stron, jeśli włączanie społeczeństwa do udziału ma miejsce w tej skali.
Jeżeli na przykład w obszarze dorzecza odbywa się tylko jedno spotkanie, problemy można
przedyskutować zaledwie w ogólnych zarysach, a uczestnicy są zmuszeni jechać z daleka, by
wziąć w nim udział. Można więc przeprowadzić kilka spotkań w związku z udziałem
społecznym na poziomie regionalnym lub lokalnym, zorganizowanych albo przez właściwy
organ dla całego obszaru, albo przez regionalnych kierowników wodnych. Oczywiście, należy
rozważyć potrzeby w zakresie personelu do obsługi i kosztów takich spotkań.
Poniżej przedstawiono jedno z możliwych podejść do zagadnienia skali w kontekście udziału
społecznego. Składa się na nie pięć etapów, w ramach których należy:
1.

Określić, jakie problemy powinny być poruszane i zdecydować na jakim poziomie.
Właściwe władze w każdym obszarze dorzecza, wraz z głównymi zainteresowanymi
stronami powinny określić i przeanalizować zasadnicze problemy i skalę geograficzną,
w jakiej one występują. W dużych międzynarodowych obszarach dorzeczy niezbędna
będzie koordynacja międzynarodowa. Jeżeli uzgodnione zostanie, na przykład, że
problem powinien być rozpatrywany na poziomie regionalnym, to aby określić, które z
aspektów problemu można rozpatrywać na poziome lokalnym należy przeprowadzić
podobne przedsięwzięcie na poziomie regionalnym. Poza skalą geograficzną problemu,
należy wziąć pod uwagę istniejące struktury instytucjonalne, w szczególności podział
zadań i kompetencji.

2.

Ustalić, jakie grupy społeczne mogą wnieść swój wkład, jakiego rodzaju, a także jakie
formy udziału społecznego są najbardziej odpowiednie dla poszczególnych społeczności
oraz rodzajów wkładu.
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Jak stwierdzono powyżej, różne społeczności mogą wnieść różny wkład w różnych
fazach przedsięwzięcia.
3.

Organizować udział społeczny w taki sposób, by w miarę możliwości włączać
społeczności jak najbardziej związane z danym problemem, uwzględniając ograniczenia
budżetowe i kadrowe.

4.

Przekazać możliwie jak najszybciej informacje o (pierwszych) rezultatach w każdej
skali i między poszczególnymi jednostkami w obrębie danej skali.
Wiele informacji lokalnych, zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania i obaw, a
także sposoby rozwiązania problemów trzeba będzie uwzględnić, w formie zbiorczej, w
planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza („skalowanie w górę”). Informacje
o problemach występujących w większej skali należy przekazywać na poziom lokalny i
na tym poziomie o nich dyskutować („skalowanie w dół”). Informacje lokalne,
zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania i obaw, a także sposoby rozwiązania
problemów trzeba będzie prawdopodobnie przekazywać również obszarom w dole rzeki
i górze rzeki oraz obszarom sąsiednim, poza dorzeczem (komunikacja horyzontalna).

5.

Zamieścić sprawozdanie z działań podejmowanych w dalszej kolejności w ramach planu
gospodarowania wodami w dorzeczu , a także podać do wiadomości na takim poziomie,
na jakim był organizowany udział społeczny.
W planie gospodarowania wodami w dorzeczu można pominąć wiele szczegółów, które
są przedmiotem zainteresowania na poziomie regionalnym lub lokalnym, jednak
informacje na temat wkładu zainteresowanych w jego tworzenie powinny się w nim
znaleźć.

W opisanym wyżej podejściu, inicjatywa pochodzi od właściwego organu funkcjonującego w
skali obszaru. Poza nią, mogą być podejmowane inicjatywy udziału społecznego w mniejszej
skali, a następnie transponowane do większej skali „skalowanie w górę”. Jeżeli pozostanie
miejsce na eksperymenty, trzeba je podejmować, ponieważ mogą mieć korzystny wpływ na
gospodarowanie w dorzeczu.
W zasadzie każdy poziom udziału społecznego może być zorganizowany w każdej skali,
nawet w skali międzynarodowego obszaru dorzecza. Obecnie wiele zainteresowanych stron
reprezentują większe organizacje międzynarodowe, z czego wynikają korzyści dla procesu
udziału społecznego przeprowadzonego w szerszej skali. Najważniejszym zagadnieniem jest
wskazanie, dla każdego problemu poruszonego w dyrektywie, właściwej kombinacji skali,
zainteresowanych stron, poziomów udziału społecznego i metod włączania społeczeństwa.
Analiza zainteresowanych stron (załącznik I) może okazać się tu bardzo pomocna.
Uwaga! Analiza zainteresowanych stron (patrz: załącznik I)
Analiza zainteresowanych stron będzie pomocna w przygotowaniu udziału
społecznego na każdym poziomie.
Cztery poniższe tabele zawierają przykłady udziału społecznego w skali lokalnej, krajowej i
międzynarodowego obszaru dorzecza. Pierwszy przykład przede wszystkim wskazuje, że
udział społeczny można organizować na poziomie lokalnym, że taki proces jest możliwy do
zrealizowania oraz że istnieje możliwość włączenia szerokiej społeczności do czynnego
udziału. Przykłady drugi, trzeci i czwarty ilustrują, że również na poziomie krajowego i
międzynarodowego obszaru dorzecza czynne zaangażowanie społeczeństwa jest możliwe. W
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załączniku II podano o wiele więcej przykładów różnych form udziału społecznego w każdej
skali.
Czynne zaangażowanie społeczeństwa w skali lokalnej
Projekt dotyczący równi zalewowej – wschodnia Anglia (Projekt rozsądnego
wykorzystania równi zalewowych) (patrz: załącznik II)
Projekt dotyczący torfowisk we wschodniej Anglii, realizowany w ramach projektu
rozsądnego wykorzystania równi zalewowej, przewidywał prowadzenie rozmów z
zainteresowanymi stronami i strategicznymi organizacjami w całym obszarze równi
zalewowej, a także rozmów z lokalnymi mieszkańcami. Wobec ograniczeń budżetowych, w
formie próby zebrano opinie społeczności z dwóch reprezentatywnych wiosek położonych w
obrębie 4 000 km2 dorzecza. Wybrano grupę o zróżnicowanym składzie: uczniowie szkół,
osoby dorosłe w różnym wieku, emeryci. Wszystkich poproszono o zgłaszanie propozycji
doprowadzenia równi zalewowej do bardziej zrównoważonego stanu. Opracowano metodę
zwaną „planowaniem w równi zalewowej”. Polegała ona na tym, że lokalni mieszkańcy
umieszczali symbole na modelu opracowanym na podstawie mapy, by w ten sposób wskazać
projekty odtworzenia równi zalewowej, które chcieli zrealizować. Mieszkańcy obu wiosek
stanowiący 2% populacji ogółu mieszkańców zgłosili 200 propozycji. Rezultaty udziału
lokalnej społeczności zostały następnie porównane z wynikami uczestnictwa pozostałych
zainteresowanych stron, których uwagi i opinie zebrano przy wykorzystaniu innych technik
angażowania społeczeństwa (np. podczas warsztatów zorganizowanych na poziomie dorzecza
i seminariów), w celu dokonania oceny, w jakim stopniu propozycje zgłoszone przez
społeczeństwo zbiegają się z przedstawionymi przez kluczowe organizacje. Wyniki
wykorzystano na poparcie propozycji odtworzenia równi zalewowej, ujętej w istniejącym
projekcie dla zlewni, zatytułowanym „Torfowiska dla przyszłości”.
Zaangażowanie społeczeństwa na szczeblu lokalnym wykazało, że nawet uczestnictwo próby
reprezentatywnej z dwóch wiosek w podregionie może dostarczyć użytecznych danych na potwierdzenie istniejących propozycji lub do celów oceny, czy warto inwestować w udział
społeczny w większej skali.
Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron i konsultacje z nimi w skali krajowych
obszarów dorzeczy
Projekty SDAGE, Francja (patrz: załącznik II)
Dla każdego z 10 dorzeczy dużych rzek, zgodnie z francuską Ustawą Prawo wodne,
opracowano plany gospodarowania wodami, zwane SDAGE W zmodyfikowanej formie
każdy z nich stanie się planem gospodarowania wodami w dorzeczu, przewidzianym w
dyrektywie. Tak zwany Komitet Dorzecza jest odpowiedzialny za wstępne opracowanie
takich planów. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych
stron i użytkowników w obszarze dorzecza (około 100 członków), w następujących
proporcjach:
1/3 – wybieralni członkowie lokalnych władz
(tj. merowie, przedstawiciele
społeczności lokalnych)
1/3 – użytkownicy, konsumenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych
1/3 – przedstawiciele władz państwowych.
Komitet Dorzecza ustala plan gospodarowania (SDAGE) i zajmuje się koordynacją spójności
projektów SAGE (plany gospodarowania w skali zlewni lub w skali lokalnej). Rozstrzyga
spory i konflikty dotyczące zasobów wodnych, podejmuje decyzje w sprawie podatków
nakładanych na użytkowników i wytycza programy działania. Dokument SDAGE został
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udostępniony społeczeństwu dopiero po jego zaakceptowaniu, ale taki tryb postępowania
trzeba będzie zmienić.
Każdy Komitet Dorzecza powołał Komisję Planowania i kilka Komisji Geograficznych (na
poziomie bardziej lokalnym). Zorganizowano wiele debat i spotkań, podczas których setki
zainteresowanych stron miały możliwość zgłoszenia swoich opinii na posiedzeniach komisji
geograficznych. Na przykład w dorzeczu Rodan-Morze Śródziemne-Korsyka (RMC),
przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem 10 komisji
geograficznych, 6 komitetów technicznych i 7 komitetów społeczno-zawodowych. Ponadto,
plan SDAGE został przedstawiony stowarzyszeniom w formie specjalnego dialogu.
Otrzymano 1 500 pisemnych uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony i społeczeństwo.
Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Hiszpania
Zgodnie z hiszpańską Ustawą Prawo wodne i rozporządzeniem w sprawie publicznej
administracji zasobami wodnymi i planowania (Dekret królewski 927/1988), Krajowa Rada
Gospodarki Wodnej („Consejo Nacional del Agua”), jest na poziomie krajowym najwyższym
organem doradczym w sprawach dotyczących zasobów wodnych. W jej skład wchodzą trzy
grupy członków: członkowie stali, mianowani i wybierani. Pierwszą grupę stanowią osoby
zajmujące określone stanowiska (np. dyrektorzy wodni), drugą tworzą mianowani
przedstawiciele, którzy są członkami Rady na czas nieokreślony, a w skład trzeciej grupy
wchodzą członkowie wybierani co cztery lata.
Członkami stałymi są:
- przewodniczący obszarów dorzeczy (12 osób),
- dyrektorzy departamentów różnych ministerstw, odpowiedzialni za zasoby wodne
rozumiane jako środowisko naturalne, rolnictwo, gospodarkę itd. (na przykład
dyrektorzy wodni) (8 osób).
Członkami mianowanymi są:
- mianowani przedstawiciele różnych ministerstw, odpowiedzialni za zasoby wodne
rozumiane jako środowisko naturalne, rolnictwo, gospodarkę itd. (11 osób),
- przedstawiciele każdej z administracji regionalnych (17 osób),
- jeden przedstawiciel Związku Gmin,
- jeden przedstawiciel społeczności z terenów nawadnianych,
- jeden przedstawiciel elektrowni wodnych,
- jeden przedstawiciel przedsiębiorstw wodociągowych,
- jeden przedstawiciel Izb Handlowych,
- trzech przedstawicieli rolników,
- dwóch specjalistów w dziedzinie limnologii,
- trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych,
- trzech przedstawicieli wyższych uczelni i placówek naukowo-badawczych,
- jeden ekspert w dziedzinie technik nawadniania (wyznaczony przez Ministerstwo
Rolnictwa).
Członkami wybieranymi są:
- wybrani przedstawiciele regionalnych władz administracyjnych, którzy należą do rad
obszaru dorzecza (12 osób),
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-

wybrani przedstawiciele użytkowników wody, którzy należą do rad obszaru dorzecza
(12 osób).

Zgodnie z ustawą, Krajowa Rada Gospodarki Wodnej prowadzi dyskusje i zatwierdza bądź
odrzuca między innymi 1 :
- krajowy plan hydrologiczny, przed jego rozpatrzeniem przez rząd i parlament,
- plany gospodarowania wodami w dorzeczach, przed ich rozpatrzeniem przez rząd,
- projekty rozporządzeń, które należy wprowadzić w życie na całym terytorium
Hiszpanii, mające wpływ na zaopatrzenie ludności w wodę,
- projekty i plany sektorowe dotyczące rolnictwa, terytorium, energii lub przemysłu,
jeżeli uznano, że mają wpływ na „interes ogółu” oraz na planowanie w
gospodarowaniu wodami i korzystanie z wody,
- wszelkie zagadnienia mające wpływ na więcej niż dwa obszary dorzecza.
Należy wziąć pod uwagę, że ta sytuacja wymaga oceny, a następnie – modyfikacji, przy
uwzględnieniu celów i następstw prawnych dyrektywy.
(Ten przykład nie został zawarty w załączniku II).

Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron, konsultacje społeczne i dostęp do
informacji na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza
Komisja Ochrony Dunaju / Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (patrz: załącznik
II)
Planowanie dotyczące dorzecza Dunaju odbywa się na wielu poziomach począwszy od
podzlewni/społeczności lokalnych po komisje międzynarodowe. Udział zainteresowanych
stron ma zróżnicowany przebieg na różnych poziomach w całym procesie. Różnorodne
podejście do udziału społecznego, od bezpośredniej pracy ze społecznościami lokalnymi na
jednym poziomie do zapewnienia, by właściwe reprezentatywne organizacje były
zaangażowane na poziomie międzynarodowym, stanowi dobrą ilustrację tego, jak różnie
może być rozumiany udział społeczny na różnych poziomach, przy czym w każdym
przypadku powinien podlegać wspólnym zasadom przejrzystości procesu i włączania
społeczeństwa.
Organem koordynującym międzynarodowe aspekty dyrektywy w dorzeczu Dunaju jest
Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (MKOD). Komisja zajmuje się promowaniem
udziału społecznego w procesie planowania poprzez udzielanie finansowego wsparcia na
rzecz systemu informacyjnego MKOD, w tym również biuletynu „Danube Watch”, jak i sieci
operacyjnych takich jak Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (DEF), MLIM i AEWS.
Wiele dużych międzynarodowych organizacji pozarządowych ma status obserwatorów w
MKOD. Organizacje te mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i jej grup roboczych, lecz
nie dysponują prawem głosu. Mają one istotny wkład w prace komisji (na przykład w
stworzenie Grupy Ekspertów ds. Ekologii). Za pośrednictwem swoich sieci, umożliwiają
małym (krajowym i lokalnym) organizacjom pozarządowym bezpośredni i pośredni dostęp do
areny międzynarodowej.

1

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem doradczym, a więc jej decyzje nie są prawnie wiążące.
Niemniej jednak, w praktyce nie było ani jednej decyzji Rady, która nie zostałaby zatwierdzona przez rząd.
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Kluczem do zarządzania zagadnieniem skali w gospodarowaniu wodami w dorzeczu jest
komunikacja i koordynacja w obrębie danej skali oraz między jednostkami tej samej skali
(np.: krainy lub regiony w dole rzeki i w górze rzeki). Znacznym ułatwieniem jest tu
tworzenie formalnych, a przede wszystkim nieformalnych sieci w ramach danej skali i między
jednostkami tej samej skali. Członkowie personelu jednego właściwego organu mogą
uczestniczyć w posiedzeniach organizowanych przez inne właściwe organy i vice versa.
Ponadto, warto zastanowić się nad ustanowieniem centralnego biura informacyjnego ds.
udziału społecznego w każdym obszarze dorzecza w celu wymiany informacji na temat
rezultatów tego udziału i zdobytych w związku z tym doświadczeń. Należy zauważyć, że
udział społeczeństwa na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza stymuluje proces
udziału społecznego w mniejszej skali w ramach obszaru. W dorzeczach, gdzie używa się
różnych języków, trzeba przeznaczyć odpowiednie fundusze na tłumaczenie najważniejszych
dokumentów.
Uwaga! Należy zadbać o to, by informacje na bieżąco docierały do
każdego zainteresowanego w obrębie danej skali
Trzeba dokładać starań, by informować na bieżąco o wszystkich
procesach udziału społecznego w obrębie jednego obszaru dorzecza za
pomocą środków formalnych, a przede wszystkim nieformalnych. Należy
zabezpieczyć wystarczające fundusze na tłumaczenie najważniejszych
dokumentów.
2.8 W jaki sposób należy angażować społeczeństwo
Harmonogram powiązany z cyklem programu, określonym w dyrektywie i omówionym w
rozdziale 3, to kolejny czynnik wyznaczający właściwy czas na włączenie społeczeństwa do
udziału. Na poszczególnych etapach procesu planowania istnieją różne możliwości dla
zastosowania procedury udziału społecznego. Dyrektywa określa kilka etapów i
nieprzekraczalnych terminów wprowadzenia w życie jej przepisów. W poniższej tabeli
przedstawiono najważniejsze z nich.
ETAP 1
Przed końcem
2003 roku
ETAP 2
Przed końcem
2004 roku

Określenie ram
Identyfikacja dorzecza
Przydzielenie poszczególnych obszarów właściwym organom
Transpozycja przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego
Charakterystyka i analiza (art. 4)
Charakterystyka obszaru dorzecza. Przegląd wpływu działalności
człowieka na środowisko naturalne i analiza ekonomiczna korzystania z
wody.
Ocena prawdopodobieństwa, że części wód powierzchniowych w obrębie
obszaru dorzecza nie spełnią środowiskowych celów pod względem
jakości, ustanowionych dla tych części w art. 4 („analiza luk” załącznik II
(pkt 1.5)).
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ETAP 3
Przed końcem
2006 roku

ETAP 4
2007 rok

ETAP 5
2008 rok.

ETAP 6
2009 rok.
ETAP 7
2012 rok
ETAP 8
2015 rok

ETAP 9
2027 rok

Planowanie dla potrzeb programów działań i opracowanie w zarysie
planów gospodarowania wodami w dorzeczu
Dalsza charakterystyka tych części wód, które zidentyfikowano
w
analizie luk jako zagrożone, w celu optymalizacji programu monitorowania oraz programu działań.
Rozpoczęcie realizacji programów monitorowania.
W celu informowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
Członkowskie udostępniają harmonogram i program pracy nad planem
gospodarowania wodami w dorzeczu. (Państwa Członkowskie przewidują
okres co najmniej sześciu miesięcy na zgłaszanie uwag do tych
dokumentów).
W celu informowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
Członkowskie udostępniają przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza (Państwa Członkowskie
przewidują okres co najmniej sześciu miesięcy na zgłaszanie uwag do tych
dokumentów).
W celu informowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
Członkowskie udostępniają projekt planu gospodarowania wodami w
dorzeczu (Państwa Członkowskie przewidują okres co najmniej sześciu
miesięcy na zgłaszanie uwag do tych dokumentów).
Opublikowanie ostatecznej wersji planu gospodarowania wodami w
dorzeczu.
Opracowanie programów działań.
Wprowadzenie w życie
Wprowadzenie w życie programów działań.
Ocena i aktualizacja, odstępstwa
Czy osiągnięto dobry stan wód?
Czy osiągnięto cele określone dla obszarów chronionych?
Opracowanie i publikacja kolejnych planów i programów
Odstępstwa
Ostateczny termin osiągnięcia celów, po drugim sześcioletnim okresie
przedłużenia terminu wdrożenia dyrektywy.

W kolejnych rozdziałach poradnika zostaną scharakteryzowane trzy różne stopnie udziału
społecznego, który można organizować na poszczególnych etapach procesu planowania:
- czynne zaangażowanie (rozdział 3)
- trójstopniowe konsultacje społeczne (rozdział 4)
- dostarczanie informacji (rozdział 5).
Jak już wielokrotnie wspomniano powyżej, każdy proces konsultacji społecznych bądź
czynnego zaangażowania jest jedyny w swoim rodzaju, uzależniony od kontekstu i
okoliczności. W rozdziale 7 znajdują się wskazówki pomocne w przeanalizowaniu procesu
udziału społecznego w konkretnej sytuacji.
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Uwaga! Należy pamiętać o komunikacji
Filarem udziału społecznego jest dwustronna komunikacja między
właściwymi organami, uczestnikami i wszystkimi pozostałymi stronami.
Zasadnicze znaczenie ma przepływ informacji między poszczególnymi
etapami procesu planowania. Narzędzia ułatwiające komunikację i
interakcje, takie jak spotkania ze społeczeństwem, wywiady, warsztaty,
internetowe strony www itd. zostały omówione w załączniku I.
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Rozdział 3 – Czynne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w procesie
planowania przewidzianym w dyrektywie
„Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do czynnego udziału we
wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i
uaktualnianiu planów gospodarowania wodami w dorzeczach.” (art. 14 ust. 1 pierwsze
zdanie).
3.1 Informacje wstępne na temat czynnego zaangażowania
Celem, jakiemu ma służyć wymóg dotyczący udziału, o którym mowa w art. 14, w tym
również czynnego zaangażowania, jest wspieranie skutecznego wprowadzania w życie
dyrektywy. Jakkolwiek szczególną uwagę zwraca się na opracowywanie, przegląd i
uaktualnianie planów gospodarowania wodami w dorzeczach, trzeba również uwzględnić
zachęcanie do czynnego zaangażowania zainteresowanych stron we wdrażanie dyrektywy w
szerszym pojęciu. Potencjalne korzyści wynikające z większego zaangażowania
zainteresowanych stron można posumować w następujący sposób:
-

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu mogą być bardziej skuteczne dzięki
pozyskaniu właściwych zainteresowanych stron dla celów określonych w planach i ich
realizacji, poprzez promowanie utożsamiania się z tymi planami, ich akceptację i
współpracę.

-

Proces podejmowania decyzji będzie prawdopodobnie bardziej skuteczny, dzięki
wczesnej identyfikacji konfliktów i, tam gdzie jest to możliwe, ich rozwiązywaniu.

-

Rozwiązania konfliktów będą prawdopodobnie bardziej trwałe i sprawiedliwe, dzięki
wiedzy wniesionej przez szersze grono osób i opiniom przedstawionym z różnych
punktów widzenia.

-

W dłuższej perspektywie czasu prawdopodobnie nastąpi wzmocnienie wzajemnych
związków między właściwymi organami a zainteresowanymi stronami.

Chociaż pojęcie „czynnego zaangażowania” nie zostało zdefiniowane w dyrektywie, z jego
istoty wynika, że zainteresowane strony są zapraszane do aktywnego uczestnictwa w procesie
i w ten sposób pełnią rolę doradczą na rzecz właściwych organów, zgodnie z definicją
przedstawioną w 2.2.
Należy tu zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, a mianowicie, że nie ma jednego
właściwego podejścia do organizowania czynnego zaangażowania. Proces ten musi być
zawsze dostosowany do potrzeb wynikających z konkretnego kontekstu. Z tego względu
niezwykle trudno jest sformułować definicję procesu czynnego zaangażowania. Jednym z
możliwych rozwiązań, jakie mogą zastosować właściwe organy polega na opracowaniu
strategii w celu dostosowania wspólnego rozumienia, opisanego w rozdziale 2, do kontekstu
krajowego, obszaru dorzecza i lokalnych potrzeb. By zapewnić większą akceptację
zainteresowanych stron dla procesu konsultacji społecznych i zaangażowania, strategię należy
opublikować na możliwie wczesnym etapie wdrażania dyrektywy.
Idealnym rozwiązaniem kwestii czynnego zaangażowania jest włączanie jak najszerszego
grona osób, jednak w praktyce, koncepcja otwartego dostępu do tego procesu dla każdego,
kto ma „interes”, zazwyczaj powinna być opatrzona zastrzeżeniem „gdy jest to właściwe” w
odniesieniu do konkretnego kontekstu, z uwagi na ograniczenie jakim jest harmonogram
ustanowiony w dyrektywie, złożone aspekty techniczne, ograniczone możliwości wywierania
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wpływu itd. Zrozumienie i wyznaczenie w strategii wyraźnych granic czynnego
zaangażowania, a także podanie ich do wiadomości, będzie pomocne w utrzymaniu w
realistycznych ramach oczekiwań zainteresowanych stron.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały zasady dotyczące czynnego zaangażowania
przy uwzględnieniu powyższych aspektów. Znajdują się tu odpowiedzi na zasadnicze pytania:
dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć, kto ma brać w nim udział
oraz w jaki sposób zainteresowane strony mają być angażowane na różnych etapach
przewidzianych w dyrektywie i scharakteryzowanych w 2.8.
Jest bardzo ważne, by czytając ten rozdział, zapoznawać się również z treścią poradników i
wytycznych, opracowanych przez inne grupy robocze w ramach „Wspólnej strategii
wdrażania ramowej dyrektywy wodnej”.
Uwaga! Czynne zaangażowanie nie nastąpi samoistnie
Po pierwsze, dlatego, że stwierdzenie „zachęcają” użyte w art. 14 sugeruje, że
Państwa Członkowskie muszą podejmować wyraźne starania w celu
promowania i ułatwiania czynnego zaangażowania. Po drugie, dlatego, że
plan gospodarowania wodami w dorzeczu (załącznik VII, pkt 9) zawiera
wykaz działań stosowanych w celu informowania społeczeństwa i
przeprowadzania konsultacji społecznych oraz zmiany wprowadzone do planu w wyniku takiego zaangażowania. Po trzecie, dlatego, że w akapicie 46
preambuły stwierdza się: „konieczne jest dostarczenie odpowiedniej
informacji [...] w celu włączenia ogółu społeczeństwa przed podjęciem
ostatecznych decyzji w sprawie niezbędnych działań.”
3.2 Czynne zaangażowanie w cyklu programu, przewidzianym w dyrektywie
ETAP 1
Przed końcem 2003
roku

Określenie ram
Identyfikacja dorzecza
Przydzielenie poszczególnych obszarów właściwym organom
Transpozycja przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego

Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Na tym etapie czynne zaangażowanie przyczyni się do podniesienia świadomości w związku
z wprowadzaniem dyrektywy, będzie też pomocne w podejmowaniu pierwszych decyzji, w
wyniku których zostanie powołany właściwy organ i wyznaczone obszary dorzeczy.
Czynne zaangażowanie na tym etapie nie będzie prawdopodobnie miało dużego znaczenia, a
udział społeczny przyjmie formę udostępniania informacji i konsultacji przy wykorzystaniu
istniejących krajowych procedur. Należy zabiegać o udział możliwie jak największej liczby
zainteresowanych stron, do których uda się dotrzeć.
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W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Poprzez planowanie komunikacji (patrz: załącznik I) i wykorzystywanie istniejących krajowych procedur.
Konsultacje w sprawie załączników 2 i 5 do dyrektywy, agencje ds. środowiska
naturalnego w Zjednoczonym Królestwie (patrz: załącznik II)
Załączniki techniczne do dyrektywy są dość skomplikowane, nie jest łatwo je zrozumieć i
interpretować. Niemniej jednak, zawierają podstawowe informacje i instrukcje mówiące o
tym, w jaki sposób dokonywać się będzie oceny środowiska wodnego, jak będzie ono
monitorowane i klasyfikowane. Posłużą one jako podstawa do formułowania celów,
opracowywania programów działań oraz regulacji prawnych. Wobec powyższego, bardzo
ważne jest, by na tyle, na ile to możliwe, zainteresowane strony, władze i organizacje,
mogące odczuwać skutki takiej oceny lub wynikających z niej działań dobrze rozumiały i
akceptowały przyjęte lub rozważane do przyjęcia zasady.
Latem 2002 roku agencje działające na rzecz środowiska naturalnego w Zjednoczonym
Królestwie wydały dokument w sprawie konsultacji społecznych zawierający „Wskazówki i
wyjaśnienia dotyczące wymogów technicznych ramowej dyrektywy wodnej”.
Celem tego przedsięwzięcia było:
•

Umożliwienie zainteresowanym stronom zgłoszenia najważniejszych zagadnień i obaw
w odniesieniu do tego, jaki wpływ może mieć interpretacja technicznych załączników
do dyrektywy w ich przypadku.

•

Umożliwienie zainteresowanym stronom przedstawienia uwag dotyczących proponowanej interpretacji RDW i zasad sformułowanych na jej podstawie.

•

Stworzenie ram, w zakresie których organy publiczne na całym terytorium
Zjednoczonego Królestwa mogłyby wnieść swój wkład w opracowanie wspólnej
interpretacji i wyjaśnienia istoty wymogów określonych w dyrektywie.

Sformułowano następujące najważniejsze wnioski:
•

Istnieje możliwość stworzenia warunków dla uczestnictwa zainteresowanych stron w
związku z procesami i zagadnieniami technicznymi, o których mowa w RDW.

•

Próby angażowania zainteresowanych stron w takie zagadnienia i procesy spotykają
się z uznaniem i przynoszą korzyści przyszłym właściwym organom pod względem
przejrzystości i wiarygodności, a także dzięki wartościowemu i wszechstronnemu
wkładowi wniesionemu przez zainteresowane strony.

•

Współdziałanie agencji i organów publicznych zarówno w Szkocji, jak i w Anglii i
Walii, przynosi korzyści w postaci lepszego zrozumienia na poziomie krajowym i
tworzenia relacji opartych na współpracy.

•

Podobnie, wspólne zaangażowanie agencji SEPA, EA i EHS w procesie tworzenia
projektów przez te organizacje przyczyniło się do szerszego zrozumienia w całym
Zjednoczonym Królestwie, upewniając jednocześnie zainteresowane strony, że
zastosowano wspólną interpretację i taką ostatecznie przyjęto.
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ETAP 2
Przed końcem 2004
roku

Charakterystyka i analiza (art. 4)
Charakterystyka obszaru dorzecza. Przegląd wpływu działalności
człowieka na środowisko naturalne i analiza ekonomiczna korzystania
z wody.
Ocena prawdopodobieństwa, że części wód powierzchniowych w
obrębie obszaru dorzecza nie spełnią środowiskowych celów pod
względem jakości, ustanowionych dla tych części w art. 4 („analiza
luk” załącznik II (pkt 1.5)).

Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Na etapie charakterystyki i analizy czynne zaangażowanie będzie użyteczne w celu:
•

podniesienia świadomości w odniesieniu do procesu charakterystyki i analizy,

•

zebrania danych, informacji i opinii od zainteresowanych stron,

•

identyfikacji problemów i w miarę możliwości rozwiązania konfliktów oraz
zarządzania oczekiwaniami.

Etap opracowywania charakterystyki i dokonywania analizy można podzielić na kilka
odrębnych procesów. Rezultaty tych procesów, a ostatecznie PGWD, do którego te procesy
prowadzą, przyczynią się do zwiększenia szansy na skuteczne i uwieńczone powodzeniem
zaangażowanie zainteresowanych stron. Poniżej podano kilka szczegółowych informacji na
temat każdego z procesów wspomnianych powyżej.
Przegląd presji i oddziaływań: Taki przegląd jest jednym z fundamentów planu gospodarowania wodami w dorzeczu i pomaga określić, w przypadku których części wód istnieje
zagrożenie, że nie osiągną one wymaganego stanu ekologicznego do roku 2015 (lub później)
z uwagi na presje, którym podlegają. Zaangażowanie zainteresowanych stron będzie pomocne
w określeniu presji i oddziaływań na części wód i w identyfikacji wód najbardziej
zagrożonych.
Analiza ekonomiczna: Ten proces pomoże: a) w ustaleniu scenariusza trendu, który pozwoli
przewidzieć tendencje społeczno-ekonomiczne na przyszłość, co ma zasadnicze znaczenie dla
„analizy luk”; b) w dokonaniu oceny obecnych poziomów odzyskiwania poniesionych
kosztów, oraz c) w dokonaniu analizy działań zastosowanych między rokiem 2004 a 2009 z
punktu widzenia efektywności pod względem kosztów. Po drugie, zaangażowanie jest ważne
również z tego względu, że utożsamianie się zainteresowanych stron czy społeczeństwa z
problemem lub procesem może także oznaczać większe wsparcie finansowe (albo
bezpośrednie ze strony społeczeństwa albo dzięki politycznym naciskom).
Klasyfikacja i określenie celów: W tym procesie należy przede wszystkim na samym
wstępie zdefiniować stan części wód na podstawie charakterystyki części wód w obszarach
dorzeczy, wymaganej w załącznikach II i V. Powinny zostać również sformułowane
środowiskowe cele dotyczące jakości. Przy ustalaniu celów środowiskowych bardzo ważne
jest, by pozyskać do współpracy lokalnych mieszkańców, jednak należy dbać o to, aby była
ona odpowiednio ukierunkowana, ponieważ podstawowym zadaniem jest tworzenie
potencjału (interpretacja poradników i wytycznych metodycznych). Istnieje ryzyko, że cele
określone w dyrektywie nie zostaną osiągnięte ze względu na „przeważające” aspekty
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ekonomiczne (np. w kwestii czystej energii wodnej i żeglugi), są jednak również duże szanse
na kształtowanie świadomości i pozyskanie tej części społeczeństwa, która przywiązuje wagę
do stanu środowiska naturalnego. Zaangażowanie należy organizować od najniższego
poziomu (małe dorzecza, a nawet części wód) do obszarów dorzecza i całego dorzecza.
Analiza luk: Gdy zostaną już określone stan wody i cele środowiskowe w zakresie jakości,
można przeprowadzić analizę luk. Pierwszej analizy luk należy dokonać przed końcem 2004
roku, dla potrzeb pierwszej charakterystyki obszaru dorzecza, by można było określić części
wód, w odniesieniu do których istnieje zagrożenie, że cele dyrektywy nie zostaną osiągnięte
w roku 2015. Podstawą pierwszej analizy luk będą przede wszystkim oceny ekspertów oraz
aktualnie dostępne dane i informacje. Po roku 2004, pierwsza analiza luk zostanie
skorygowana na podstawie nowych danych, m.in. wyników programów monitorowania
(funkcjonujących po roku 2006). Te nowe informacje zostaną wykorzystane do uaktualnienia
charakterystyki obszaru dorzecza, która ma być włączona do planu gospodarowania wodami
w dorzeczu (załącznik VII). Należy zaangażować najważniejsze zainteresowane strony przy
identyfikacji luk i ustalaniu scenariuszy trendów. W wypadku stwierdzenia luk, strony te
będą miały świadomość potrzebny zmian, co z kolei przyczyni się do ich udziału w
określeniu właściwych działań (następny etap).
Wyznaczenie silnie zmienionych części wód: Podobnie jak analiza luk, wyznaczanie silnie
zmienionych części wód jest procesem dwustopniowym. Wstępne wyznaczenie powinno
zakończyć się przed 2004 rokiem, a ostateczne przed rokiem 2008. Celem zaangażowania
zainteresowanych stron jest uzyskanie ich wsparcia przy identyfikacji silnie zmienionych
części wód, rozwiązywaniu konfliktów oraz akceptacja wyznaczonych silnie zmienionych
części wód.
Najważniejszymi zainteresowanymi stronami, które należy wziąć pod uwagę na tym
strategicznym poziomie dialogu będą te, które mogą mieć rzeczywisty udział w
proponowaniu rozwiązań (np. inne organy rządowe, przedsiębiorstwa działające w sektorze
wodnym, oczyszczalnie ścieków), te, które dysponują wiedzą techniczną i reprezentują pewną
grupę (np. organizacje pozarządowe, środowiska naukowe) i te, które ponoszą koszty działań
(konsumenci).

W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Przy rozpatrywaniu różnych procesów, czynne zaangażowanie można podejmować na
poziomie krajowym, obszaru dorzecza lub lokalnym. Zaangażowanie na poziomie krajowym
będzie przede wszystkim ze strony rządu krajowego, organizacji przemysłowych, organizacji
konsumenckich, krajowych organizacji pozarządowych oraz ekspertów technicznych i
ośrodków akademickich. Na poziomie obszaru dorzecza i lokalnym, zaangażowani będą
przede wszystkim przedstawiciele administracji regionalnej i samorządu terytorialnego oraz
zainteresowane strony, których interesy wiążą się z konkretnym obszarem dorzecza,
dorzeczem lub częścią wód.
Na każdym z tych poziomów przy organizowaniu czynnego zaangażowania użyteczne mogą
być:
• dwustronne spotkania
• grupy sterujące
• grupy doradcze
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Działania, które można podejmować w ramach czynnego zaangażowania są następujące:
1. Zapoczątkowanie procesu – spotkanie / sesja warsztatowa z udziałem najważniejszych
zainteresowanych stron, by:
- przedyskutować cele,
- przedyskutować proces prac (sposoby osiągania celów) i określić rolę tych stron w
procesie,
- ustalić warunki i zakres zaangażowania stron,
- ocenić dostępność i przydatność istniejących danych,
- przedyskutować plan wzajemnej komunikacji.
2. Inwentaryzacja wiedzy i wymiana spostrzeżeń dotyczących:
- opisów wód powierzchniowych i części wód podziemnych, wskazanie najważniejszych zagadnień (problemów).
Można w tym celu zorganizować warsztaty, przeprowadzić wywiady, zorganizować
dyskusje panelowe lub wyjazdy w teren z udziałem zainteresowanych stron.
3. Analiza, opracowanie struktury, podjęcie decyzji w sprawie charakterystyki.
4. Przekazanie informacji wszystkim właściwym zainteresowanym stronom.
Plan gospodarowania wodami w dorzeczu rzeki Maas / zlewni rzeki Niers, (patrz:
załącznik II)
Projekt pilotowy w związku z art. 14 (Północna Nadrenia–Westfalia, jeden z 16
niemieckich krajów związkowych)
W ramach trzech forów informacyjnych w obrębie zlewni rzeki Niers: przeprowadzono
konsultacje z gminami, władzami okręgów administracyjnych, przedsiębiorstwami
działającymi w sektorze wodnym, stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony wody,
izbami rolnymi, administracją leśną, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
zachowania przyrody, jednostkami planowania biologicznego, niderlandzkimi władzami i
zainteresowanymi stronami (wszystkie z właściwego regionu). W obradach okrągłego stołu z
udziałem 30 – 40 osób w ramach każdego forum zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
udostępnienie informacji, dyskusja, rozprowadzenie odpowiednich materiałów, wymiana
doświadczeń, udział w zbieraniu danych.

Zintegrowane badanie rozpoznawcze dotyczące dorzeczy Renu i rzeki Waal (patrz:
załącznik II)
Cel:
Doradzanie rządowi krajowemu w sprawie możliwych scenariuszy gospodarowania wodnymi
w przyszłości
Na otwarty interaktywny proces składały się następujące elementy:
•

Nawiązano ścisłą współpracę z innymi instytucjami rządowymi. W komitetach
kierujących reprezentowane były dwie prowincje, gminy, regionalne biura ministerstw
PW, VROM i LNV oraz zarządy gospodarki wodnej. Komitety są odpowiedzialne za
podejmowanie decyzji oraz doradzają rządowi w sprawach przyszłej polityki.
(Przedtem jedynie regionalne biuro ministerstwa prowadziło takie badania i
zajmowało się doradztwem).

•

Powołano grupę ekspertów (złożoną z pracowników organów rządowych i przedsta-

Ostateczna wersja uzgodniona na zebraniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

49
wicieli organizacji pozarządowych).
•

Utworzono (w późniejszej fazie) „grupy robocze” ekspertów ds. każdego z poniższych
tematów:
◊ przepływu wody, korzystania z wody i użytkowania gruntów,
◊ zagadnień prawnych i kwestii sprawowania władzy,
◊ komunikacji.

•

Zastosowano system otwartej komunikacji – od początku projektu zespół wykazywał
pozytywne podejście do przeprowadzania wywiadów, pytań zgłaszanych przez
zainteresowane strony i dokładał starań, by opracować przejrzyste sprawozdania oraz
ulotki informujące o postępie prac i uzyskanych rezultatach.

•

Zorganizowano sympozja (IVB). W ramach projektu IVB odbyły się dwa sympozja –
jedno dla kadry kierowniczej, a drugie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
i zainteresowanych obywateli. Miały one na celu wyjaśnienie uzyskanych
dotychczasowych rezultatów badania przeglądowego, uzyskanie zrozumienia i
wsparcia, a także zebranie opinii i porad w odniesieniu do proponowanych działań.

•

Zorganizowano otwarte wieczory informacyjne z pokazem filmu (DVD)
przedstawiającego gospodarowanie zasobami wodnymi w ujęciu historycznym,
łączenie interesów pod wspólnym hasłem bezpieczeństwa i zilustrowano wszystkie
proponowane działania wraz ze wskazaniem ich następstw.

•

Celem było informowanie ludzi, wyposażenie ich w wiedzę, której potrzebują,
budowanie zrozumienia dla konieczności podejmowania działań i poznanie różnych
punktów widzenia i poglądów.
Jakie są konsekwencje tych działań dla użytkowników, mieszkańców i władz
lokalnych?

•

Przeprowadzono w nieformalnej atmosferze narady z udziałem przedstawicieli ministerstwa i miejscowymi rolnikami, w ramach dyskusji dotyczącej możliwych działań.

•

Zorganizowano rundy konsultacyjne (wywiady) z udziałem zaangażowanych stron na
temat trybu postępowania.

ETAP 3

Planowanie dla potrzeb programów działań i opracowanie w zarysie
planów gospodarowania wodami w dorzeczu
Przed końcem
Dalsza charakterystyka tych części wód, które zostały zidentyfikowane w
2006 roku
analizie luk jako zagrożone, w celu optymalizacji programu monitorowania
oraz programu działań i środków.
Rozpoczęcie realizacji programów monitorowania.
W celu poinformowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
Członkowskie udostępniają harmonogram i program pracy nad planem
gospodarowania wodami w dorzeczu. (Państwa Członkowskie przewidują
okres co najmniej sześciu miesięcy na zgłaszanie uwag do tych dokumentów).
Uwaga: Dyrektywa nakłada wymóg przeprowadzenia konsultacji i aktywnego dostarczania
informacji w ramach etapów przypadających na lata 2006 – 2009. Zagadnienia te zostały
bliżej omówione odpowiednio w rozdziałach 4 i 5.
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Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Na tym etapie realizowane są przede wszystkim prace związane z planowaniem działań,
które można podjąć dla osiągnięcia celów ustanowionych dla różnych części wód oraz
określenia, które z wariantów będą możliwe do zrealizowania i skuteczne. Czynne
zaangażowanie pomocne będzie w poznaniu opinii zainteresowanych stron na temat
poszczególnych wariantów i zebraniu propozycji innych rozwiązań, co z kolei pomoże
dokonać ostatecznego wyboru działań. Program działań powinien być skoordynowany z
innymi procesami planowania dotyczącymi korzystania z wody i użytkowania gruntów oraz
mechanizmami finansowania. Może to przynieść w końcowej fazie znaczne korzyści
finansowe, poza poprawą skuteczności wdrożenia dyrektywy. Również dyrektywa w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko nawiązuje do planów i
programów działań (patrz: 2.1 i 2.4).
Ilustracją tego etapu są również przykłady projektów SDAGE we Francji (patrz: 2.7 i
załącznik II).
Najważniejszymi zainteresowanymi stronami, które należy wziąć pod uwagę na tym etapie
będą te, które faktycznie mogą przyczynić się do opracowania programu działań (np. inne
organy rządowe, przedsiębiorstwa działające w sektorze wodnym, oczyszczalnie ścieków
itd.), te, które dysponują wiedzą techniczną i reprezentują poszczególne grupy (np.
organizacje pozarządowe, środowiska naukowe) i te, które ponoszą koszty działań
(konsumenci).

W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Przy rozważaniu różnych działań, czynne zaangażowanie można podejmować na poziomie
krajowym, obszaru dorzecza lub lokalnym. Zaangażowanie na poziomie krajowym będzie
pochodziło przede wszystkim ze strony rządu krajowego, organizacji przemysłowych,
organizacji konsumenckich, krajowych organizacji
pozarządowych oraz ekspertów
technicznych oraz ośrodków akademickich. Na poziomie obszaru dorzecza i lokalnym
zaangażowani będą głównie przedstawiciele administracji regionalnej i samorządu
terytorialnego oraz zainteresowane strony, których interesy wiążą się z konkretnym obszarem
dorzecza, dorzeczem lub częścią wód.
Na każdym z tych poziomów przy organizowaniu czynnego zaangażowania użyteczne mogą
być:
• dwustronne spotkania
• grupy sterujące
• grupy doradcze.
Projekt IIVR, Niderlandy (patrz: załącznik II)
Do celów projektu przyjęto styl współpracy polegający na tym, że różne władze i organizacje
pozarządowe, (a także grupy interesów) pracują razem i mają takie samo prawo do
wypowiadania się na temat ostatecznych rezultatów. Ich interakcję organizuje:
•

Komitet sterujący powołany przez kierownictwo różnych organów rządowych. Jego
zadanie polega na ukierunkowywaniu procesu i podejmowaniu decyzji. Komitet
sterujący wspiera grupa inicjatywna.
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•

Grupa inicjatywna. Grupa ta, składająca się z ekspertów, pracowników administracji
państwowej oraz członków organizacji pozarządowych, dyskutowała nad treścią
procesu planowania.

•

Konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami. Ponadto, w ciągu dwóch lat
zorganizowano kilka sesji w ramach konsultacji z obywatelami i zainteresowanymi
stronami, którym stworzono możliwość podzielenia się opiniami na temat problemów
i przedstawienia własnych pomysłów.

W celu poinformowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
2007 rok
Członkowskie udostępniają przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza (Państwa Członkowskie
przewidują okres co najmniej sześciu miesięcy na zgłaszanie uwag do tych
dokumentów).
Patrz: rozdziały 4 i 5.
ETAP 4

ETAP 5
2008 rok

W celu poinformowania społeczeństwa i zebrania opinii i uwag oraz
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat PGWD, Państwa
Członkowskie udostępniają projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu
(Państwa Członkowskie przewidują okres co najmniej sześciu miesięcy na
zgłaszanie uwag do tych dokumentów).

Patrz: rozdziały 4 i 5.
ETAP 6
2009 rok.

Opublikowanie ostatecznej wersji planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Opracowanie programów działań.

Patrz: rozdziały 4 i 5 części dotyczącej publikacji planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Na tym etapie realizowane są przede wszystkim prace związane z opracowaniem programu
działań, które będą podjęte dla osiągnięcia celów ustanowionych dla różnych części wód.
Ponieważ zainteresowane strony będą realizowały te działania bądź będą odczuwały skutki
niektórych z nich, czynne zaangażowanie na tym etapie posłuży włączeniu tych stron do
tworzenia programu działań.
Najważniejszymi zainteresowanymi stronami, które należy wziąć pod uwagę na tym etapie
będą te, które faktycznie mogą przyczynić się do opracowania programu działań i środków
(np. inne organy rządowe, przedsiębiorstwa działające w sektorze wodnym, oczyszczalnie
ścieków, rolnicy itd.) i te, które ponoszą koszty działań (konsumenci).
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W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Przy ustalaniu różnych działań czynne zaangażowanie można podejmować na poziomie
krajowym, obszaru dorzecza lub lokalnym. Zaangażowanie na poziomie krajowym dotyczy
przede wszystkim rządu krajowego, organizacji przemysłowych, organizacji konsumenckich.
Na poziomie obszaru dorzecza i lokalnym, zaangażowani będą przede wszystkim
przedstawiciele rządu regionalnego i samorządu terytorialnego oraz te zainteresowane strony,
które mają do wypełnienia rolę przy realizacji programu działań.
Na każdym z tych poziomów przy organizowaniu czynnego zaangażowania użyteczne mogą
być:
• dwustronne spotkania
• grupy sterujące
• grupy doradcze
• warsztaty i spotkania służące poszukiwaniu rozwiązań i określeniu działań.
Projekt dotyczący zrównoważonego rozwoju terenów podmokłych wokół jeziora Erne
(patrz: załącznik II)
W zlewni jeziora Erne (położonego po stronach granicy Irlandii Północnej z Irlandią) o
powierzchni 4 000 km2, postawiono sobie za cel stworzenie modelu dla uzgodnienia wizji
gospodarowania w dorzeczu (zlewni). Podjęto próby czynnego zaangażowania
zainteresowanych stron
z wykorzystaniem wielu metod na różnych poziomach
geograficznych. Stwierdzono, że ogólnie ludzie znacznie chętniej angażują się w skali
bardziej lokalnej.
Zastosowane metody: kwestionariusze, sporządzanie map społeczności i warsztaty. Każdy
mieszkaniec dorzecza był traktowany jako potencjalnie zainteresowana strona i zachęcano go
do czynnego zaangażowania. Organizowano warsztaty otwarte dla społeczeństwa i każdej
zainteresowanej organizacji oraz aranżowano spotkania w miejscach publicznych, na
przykład w centralnych punktach miast.

ETAP 7
2012 rok

Wprowadzenie w życie
Wprowadzenie w życie programów działań.

Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Ten etap stanowi wdrażanie programu działań. Czynne zaangażowanie jest tu pomocne w
podtrzymywaniu świadomości tych działań i przyczynia się do ich stałego podejmowania.
Najważniejszymi zainteresowanymi stronami, które należy wziąć pod uwagę na tym etapie
będą te, które faktycznie mogą przyczynić się do stworzenia programu działań(np. inne
organy rządowe, sektory przemysłu itd.).

W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Przy wdrażaniu różnych działań czynne zaangażowanie można podejmować na poziomie
krajowym, obszaru dorzecza lub lokalnym. Zaangażowanie na poziomie krajowym dotyczy
przede wszystkim rządu krajowego i organizacji przemysłowych. Na poziomie obszaru
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dorzecza i lokalnym zaangażowani będą głównie przedstawiciele rządu regionalnego i
samorządu terytorialnego oraz zainteresowane strony, które mają do wypełnienia rolę przy
opracowywaniu programu działań.
Na każdym z tych poziomów przy organizowaniu czynnego zaangażowania użyteczne mogą
być:
• dwustronne spotkania
• grupy sterujące
• różne techniki prowadzenia konsultacji.
Projekt dotyczący rzeki Tyreså, Szwecja (patrz: załącznik II)
Udział społeczny mający na celu odtworzenie i rozwój dorzecza.
Została powołana grupa sterująca, w której skład weszli politycy z okolicznych gmin.
Utworzono grupy robocze złożone z przedstawicieli gmin, zarządu okręgu oraz użytkowników wody (łącznie 11 osób). Grupa robocza utrzymywała ścisłe kontakty ze
stowarzyszeniami wędkarstwa sportowego, stowarzyszeniami właścicieli domów i wieloma
innymi stowarzyszeniami działającymi na obszarze zlewni. Po pierwszym spotkaniu
wprowadzającym wyłoniono niektóre grupy zainteresowań/grupy problemowe do spraw
rekreacji/spędzania czasu na łonie przyrody, lokalnej historii i eutrofizacji. Z tymi grupami
spotykały się grupy robocze na regularnych zebraniach odbywających się raz w miesiącu.
Przeprowadzono również dyskusje panelowe z udziałem społeczeństwa. Powstała lista
wdrażanych działań, a w rezultacie wytyczone zostały ścieżki spacerowe, uzyskano poprawę
jakości wód powierzchniowych, zapewniono ochronę parku ekologicznego.

ETAP 8
2015 rok

Ocena i aktualizacja, odstępstwa
Czy osiągnięto dobry stan wód?
Czy osiągnięto cele określone dla obszarów chronionych?
Opracowanie i publikacja kolejnych planów i programów
Odstępstwa

Dlaczego potrzebne jest czynne zaangażowanie, czemu ma służyć i kogo
dotyczy
Na tym etapie najważniejszym zadaniem jest osiągnięcie założonych celów. Czynne
zaangażowanie użyteczne będzie dla podniesienia świadomości osiąganych celów i
łatwiejszego zrozumienia skuteczności programów działań.
Najważniejszymi zainteresowanymi stronami, które należy wziąć pod uwagę będą te, które
faktycznie mogą przyczynić się do opracowania programu działań i środków (np. organy
rządowe, przedsiębiorstwa działające w sektorze wodnym, oczyszczalnie ścieków, rolnicy
itd.), te, które dysponują wiedzą techniczną i reprezentują poszczególne grupy (np.
organizacje pozarządowe, środowiska naukowe) i te, które ponoszą koszty działań
(konsumenci).

W jaki sposób angażować zainteresowane strony
Przy rozważaniu zagadnień dotyczących osiągania celów, czynne zaangażowanie może być
podejmowane na poziomie krajowym, obszaru dorzecza lub lokalnym. Zaangażowanie na
Ostateczna wersja uzgodniona na zebraniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

54
poziomie krajowym dotyczy przede wszystkim rządu krajowego, instytucji przemysłowych,
organizacji konsumenckich, krajowych organizacji pozarządowych i ekspertów technicznych.
Na poziomie obszaru dorzecza i lokalnym, zaangażowani będą głównie przedstawiciele
administracji regionalnej i samorządu terytorialnego oraz zainteresowane strony, których
interesy wiążą się z konkretnym obszarem dorzecza, dorzeczem lub częścią wód.
Na każdym z tych poziomów przy organizowaniu czynnego zaangażowania mogą być
użyteczne:
• dwustronne spotkania
• grupy sterujące
• różne techniki prowadzenia konsultacji.
Rzeka Emå, Szwecja (patrz: załącznik II)
Powierzchnia zlewni wynosi 4 500 km2.
Cele udziału społecznego:
• Przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju poprzez zachęcanie lokalnych
mieszkańców do zaangażowania się oraz wsparcie z ich strony odtworzenia
przywracania poprzedniego stanu obszaru i dla innych działań.
• Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organizacji pozarządowych i innych
zainteresowanych stron.
• Przeciwdziałanie nowym konfliktom oraz, w miarę możliwości, rozwiązywanie
konfliktów zadawnionych.
Gminy, zarządy administracji okręgu, organizacje pozarządowe itd. współpracowały w
ramach różnych grup roboczych począwszy od 1994 roku (od roku 1997 działało 8 grup
roboczych). W pracach tych grup roboczych brały udział różne stowarzyszenia takie jak:
Rada Rzeki Emå, stowarzyszenia rolników, właściciele wód przeznaczonych do wędkarstwa,
związki wędkarskie, stowarzyszenia zajmujące się badaniem historii lokalnej, stowarzyszenia
działające na rzecz zachowania przyrody, gminy oraz przedsiębiorstwa turystyczne.
Udział społeczny osiągnięto w drodze organizowania seminariów, spotkań informacyjnych i
publicznych przesłuchań, rozpowszechniania dokumentów (np. opisujących cele) w celu
zebrania opinii i uwag, tworzenia grup roboczych (członkowie grup przekazują informacje
swoim organizacjom i vice versa), rozpowszechnianie ulotek informacyjnych itp.
Sporządzano i rozpowszechniano protokoły z różnych spotkań.
Projekt realizowany przez Westcountry River Trust - WRT, Zjednoczone Królestwo
(patrz: załącznik II)
Cele projektu:
- podniesienie świadomości,
- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zainteresowanych stron do celów zrównoważonego rozwoju obszarów zlewni rzeki,
- poprawa jakości wody poprzez szerokie zaangażowanie rolników.
Udział społeczny koncentrował się w dużej mierze na rolnikach i najważniejszych w regionie
zainteresowanych stronach (np. powołanych na mocy ustawy agencjach działających na rzecz
środowiska naturalnego, lokalnych przedsiębiorstwach działających w sektorze wodnym,
organizacjach pozarządowych). WRT działa w regionie zarówno jako lider jak i facylitator.
Zadaniem tej organizacji jest wprowadzanie zmian poprzez stymulowanie rozwoju i
podejmowanie działań. Na przykład, WRT wykorzystał ostatnio środki finansowe
Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody w Zjednoczonym Królestwie (WWF-UK), na
zorganizowanie warsztatów dla najważniejszych zainteresowanych stron w regionie w celu
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zapoczątkowania procesu uzgadniania długoterminowej wizji krajobrazu południowozachodniej części kraju. Po zakończeniu warsztatów przekazano do wypełnienia
kwestionariusze, w których zwrócono się do zainteresowanych stron o wskazanie priorytetów
dla zagospodarowania terenów wiejskich. W ten sposób zdobyto wiedzę na temat problemów
lokalnych, zasobów po względem udziału społecznego, zaangażowania, dobrej woli i
gotowości wprowadzenia do praktyki produkcyjnej takich zmian, które zapewnią wysoką
jakość środowiska naturalnego.
Strumień Tubaek, Dania (patrz: załącznik II)
Kluczem do konstruktywnego dialogu było:
Zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem za pośrednictwem związku rolników. Spotkania
te obywały w nieformalnej atmosferze się w gospodarstwach rolnych.
Wynegocjowano i podpisano dobrowolne porozumienia w sprawie gospodarowania zasobami
wodnymi.

ETAP 9
2027 rok

Ostateczny termin osiągnięcia celów, po drugim sześcioletnim okresie
przedłużenia terminu wdrożenia dyrektywy.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostanie utrzymany sześcioletni cykl programu,
łącznie z udziałem społecznym.
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Rozdział 4 – Konsultacje społeczne
4.1 Wstępne informacje dotyczące konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne mają na celu zdobycie wiedzy na podstawie uwag i opinii, różnych
punktów widzenia, doświadczeń i koncepcji zainteresowanych stron. Inaczej niż w przypadku
czynnego zaangażowania, konsultacje można przeprowadzać jedynie po opracowaniu
projektów planów i innych dokumentów, a także w trakcie ich opracowywania. Należy
ponadto zwrócić uwagę, że jest to niezbyt intensywna forma udziału społecznego. Czynne
zaangażowanie ma często z konieczności do pewnego stopnia charakter selektywny,
natomiast konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość
uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Stanowią użyteczne uzupełnienie czynnego
zaangażowania i mogą być traktowane jako swego rodzaju sprawdzian, czy są
reprezentowane wszystkie interesy i punkty widzenia.
Zgodnie z art. 14 RDW w odniesieniu do konsultacji społecznych obowiązują następujące
wymogi i harmonogram (z zachowaniem odpowiednich sześcioletnich cykli opracowywania
przyszłych planów gospodarowania wodami w dorzeczu):
Grudzień 2006 roku
(najpóźniej)
Lipiec 2007 roku
Grudzień 2007 roku
(najpóźniej)
Lipiec 2008 roku
Grudzień 2008 roku
(najpóźniej)
Lipiec 2009 roku
Grudzień 2009 roku
(najpóźniej)

Opracowanie harmonogramu i programu pracy w związku ze
sporządzeniem planu, z uwzględnieniem konsultacji, które należy
przeprowadzić i związanych z nimi przedsięwzięć.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Przegląd istotnych problemów związanych z gospodarowaniem
wodami, zidentyfikowanych w danym dorzeczu.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Opracowanie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Sformułowanie uwag w formie pisemnej.
Przystąpienie do realizacji planu.

Konsultacje dotyczą zatem:
- publikowania dokumentów i rozpowszechniania informacji,
- udostępniania dokumentów w celu zgłaszania uwag i opinii,
- społeczeństwa, które stanowi szerszy krąg osób niż tylko zainteresowane strony.
W dalszej części niniejszego rozdziału zostały odrębnie omówione trzy wymagane fazy
konsultacji społecznych. Nieco miejsca poświęcono również terminom przeprowadzania
takich konsultacji.
Dyrektywa stanowi, że opinie i uwagi społeczeństwa muszą być dostarczane w formie
pisemnej np. albo na papierze, jako korespondencja dostarczana pocztą lub w postaci
elektronicznej. Warto również rozważyć inne sposoby konsultacji (konsultacje ustne). A
zatem, można w zasadzie wyróżnić dwie podstawowe formy konsultacji:
1. Konsultacje pisemne, w ramach których ludzie są proszeni o zgłaszanie na piśmie opinii i
uwag na temat zaprezentowanych im analiz lub proponowanych działań (można w tym
celu wykorzystać Internet).
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2. Konsultacje ustne lub konsultacje aktywne, przeprowadzane w formie wywiadów,
warsztatów lub konferencji. W czasie takich spotkań przedstawia się główne problemy, a
zaproszone zainteresowane strony (w niewielkich zespołach) wymieniają spostrzeżenia,
dzielą się wiedzą i koncepcjami na temat konkretnych zagadnień (w załączniku I podano
przykład takich warsztatów). Można również zasięgać opinii zainteresowanych stron w
sprawie opracowywanych działań, zadając pytania: „W jaki sposób rozwiązać następujący
problem?” lub „Jaki przyjąć tryb postępowania w przebiegu prac?”
Konsultacje pisemne stanowią minimalne wymaganie w procesie wdrażania dyrektywy,
konsultacje ustne uważane są za najlepszą praktykę. Często jednak stosuje się obie formy
konsultacji łącznie.
Kodeks praktyk konsultacji pisemnych w sprawie dyrektywy:
1.

Należy od samego początku uwzględnić w procesie planowania właściwy czas na
konsultacje społeczne, oprócz terminów wymienionych w art. 14.

2.

Należy wyraźnie wskazać, z kim przeprowadzane będą konsultacje społeczne, jakich
problemów będą dotyczyły, w jakiej skali czasowej będą przeprowadzane i jakim celom
mają służyć. W procesie konsultacji może uczestniczyć każdy.

3.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji społecznych (harmonogram, program
pracy, ważne zagadnienia z zakresu gospodarowania wodnymi, projekt planu
gospodarowania wodami w dorzeczu) powinny mieć jak najprostszą i możliwie jak
najbardziej spójną formę (łącznie z dwustronicowym podsumowaniem głównych problemów, w odniesieniu do których zbierane są opinie i uwagi). Należy także przygotować
krótkie streszczenia dla szerszej grupy odbiorców.

4.

Dokumenty powinny być ogólnie dostępne, przy pełnym wykorzystaniu nośników
elektronicznych. Należy w jak najbardziej skuteczny sposób zwracać na nie uwagę
wszystkim zainteresowanych grup i osób.

5.

Zainteresowani mają sześć miesięcy na ustosunkowanie się do dokumentów.

6.

Wszelkie odpowiedzi powinny być dokładnie i obiektywnie przeanalizowane, a wyniki
szeroko upowszechnione z uwzględnieniem wyrażanych poglądów oraz powodów
podjętych ostatecznie decyzji.

7.

Organy odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji społecznych powinny
monitorować ich przebieg i dokonywać oceny konsultacji, wyznaczyć ich koordynatora,
który zadba o to, by wnioski zostały podane do wiadomości publicznej.

4.2 Zarządzanie opiniami i uwagami
Zarządzanie informacjami, opiniami i uwagami ma dla konsultacji społecznych duże
znaczenie. Istnieje wiele dostępnych narzędzi informowania społeczeństwa, a równocześnie
zbierania opinii i uwag na temat planów. Wśród nich można wymienić: ulotki informacyjne,
biuletyny, Internet, broszury, ogłoszenia, artykuły w czasopismach, kolumny poświęcone
poszczególnym zagadnieniom w prasie codziennej, wystawy, spotkania „otwartych drzwi”,
wieczory informacyjne oraz audycje telewizyjne i radiowe (patrz: opis narzędzi
komunikacyjnych w załączniku I). Należy uwzględnić cały obszar, na który może mieć
wpływ plan gospodarowania wodami w dorzeczu. Informacje na ten temat można na przykład
udostępnić do wglądu w siedzibach władz miejskich, bibliotekach, przedstawić w lokalnej
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prasie, można również rozesłać je do zainteresowanych stron lub wszystkich potencjalnie
zainteresowanych. Z chwilą opublikowania informacji, trzeba być przygotowanym na
przyjmowanie odpowiedzi i działanie.
4.2.1 Gdzie należy gromadzić napływające odpowiedzi
Punkt 7 w powyższej tabeli obejmuje również kwestię miejsca przyjmowania opinii i uwag.
W odniesieniu do planu gospodarowania jako całości, napływające od społeczeństwa uwagi i
opinie mogą być zbierane centralnie, przez międzynarodową lub krajową agencję
koordynującą, lub niecentralnie, przez organy wykładające do wglądu taki plan. Dyrektywa
nie reguluje zagadnienia zbierania i przetwarzania opinii i uwag zebranych od społeczeństwa.
Opinie i uwagi na temat międzynarodowych planów gospodarowania można zbierać na
wyznaczonych miejscach na poziomie krajowym. Spływające opinie należy niezwłocznie
przekazać zainteresowanym organom do jak najszybszej oceny. Wnioski z uzasadnionych
uwag (na przykład dotyczących korekty planów działań itp.), należy dla obszaru dorzecza
gromadzić na poziomie krajowym, a następnie przekazać agencji międzynarodowej (jeśli taka
istnieje), która zajmuje się koordynacją lub udziela pomocy w przygotowaniu
międzynarodowego planu gospodarowania zasobami wodnymi. W okręgach
administracyjnych wykraczających poza granice jednego państwa – takich jak położone
wzdłuż górnego Renu, albo jak obszar Mozeli / Saary – a wobec tego wymagających
opracowania planów cząstkowych, przejęcie w pewnym zakresie koordynacji procesu
przetwarzania opinii i uwag dotyczących odpowiednich obszarów / planów cząstkowych,
przez organy współpracujące w ramach odpowiednich obszarów, z pewnością przyczyni się
do zmniejszenia kosztów ogólnych międzynarodowej agencji koordynacyjnej.
4.2.2. W jaki sposób przeprowadzać analizę opinii i uwag
Uwagi i opinie zebrane od społeczeństwa należy dokładnie i obiektywnie przeanalizować, a
wyniki takiej analizy podać do wiadomości zainteresowanym, wraz z zestawieniem
wyrażonych poglądów, przedstawiając powody ostatecznie podjętych decyzji. Ważne jest, by
władze terenu, którego dotyczy analiza mogły zareagować na zgłoszone uwagi i
ustosunkować się do nich, przedstawiając swoje stanowisko społeczeństwu /
zainteresowanym stronom. Trzeba poinformować o tym, jakie argumenty stały się podstawą
podjętych decyzji oraz o ostatecznych rezultatach procesu planowania. Należy również
zapewnić, by organ udostępniający do wglądu plan lub organ, który zajmuje się zbieraniem
opinii i uwag od społeczeństwa, dysponował możliwościami przekazania jednostce
koordynujące i/lub właściwemu organowi terytorialnemu uwag odnoszących się do tej części
obszaru dorzecza, w odniesieniu do której organ ten nie posiada właściwości terytorialnej.
Jeżeli napłynęło wiele uwag i opinii, warto podzielić je według kategorii. Następnie, można
przygotować odpowiedzi, uzasadnienia i decyzje w formie jednego skondensowanego
dokumentu z podziałem na poszczególne kategorie i przekazać do wiadomości publicznej /
zainteresowanym stronom.
Uwaga! Informacje zwrotne
Ważne jest, by uczestnicy konsultacji społecznych otrzymywali informacje
zwrotne. Powinny one zawierać stosowne wyjaśnienia i uzasadnienia.
Należy je przekazać w rozsądnych ramach czasowych. Trzeba pamiętać, że
w przyszłości takie konsultacje będą organizowane co 6 lat, a więc warto
„hołubić” ich uczestników, ponieważ będą jeszcze potrzebni!
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4.3 W jaki sposób organizować konsultacje społeczne

Etap 1

Etap 2

decyzja

decyzja

decyzja

Przystępując do organizowania konsultacji społecznych, należy przede wszystkim opracować
dobrze skonstruowany, dostosowany do konkretnych potrzeb model postępowania. W tym
celu warto posłużyć się wcześniej przytoczonym diagramem ilustrującym proces planowania:

Etap 3

początek

Etap 4

koniec

Etap 1

Etap początkowy: ustalenie najważniejszych parametrów procesu, wyraźne
określenie warunków granicznych.

Etap 2

Etap rozpoznania: rozpoznanie i zbadanie wszelkich możliwości i koncepcji.

Etap 3

Etap ustalania priorytetów: segregowanie możliwości, pogrupowanie ich i wytypowanie najlepszych, podjęcie decyzji i uzgodnienie działań na przyszłość.

Etap 4

Realizacja i informowanie.

W praktyce na poszczególnych etapach realizuje się niżej wymienione zadania:
¾ Etap 1 „Zapoczątkowanie procesu” – spotkanie / warsztaty z udziałem grup obywateli lub
najważniejszych zainteresowanych stron, by:
- przedyskutować cele konsultacji społecznych,
- przedyskutować przebieg prac (w jaki sposób osiągnąć cele określone w art. 14
dyrektywy) i określić rolę tych stron w procesie,
- ustalić warunki i zakres uczestnictwa,
- ocenić dostępność i przydatność istniejących danych,
- przedyskutować plan komunikacji.
¾

Etap 2 Inwentaryzacja wiedzy i wymiana spostrzeżeń na temat:
treści informacji, których mają dotyczyć konsultacje – wskazanie najważniejszych
zagadnień i problemów,
- terminów dostarczenia tych informacji – rozstrzygnięcie, czy harmonogram określony
w dyrektywie może być użyteczny w praktyce, skorygowanie harmonogramu,
- uczestników konsultacji społecznych,
- trybu postępowania z odpowiedziami oraz zarządzania informacjami,
- narzędzi komunikacji będących do dyspozycji,
- sposobów przekazywania informacji zwrotnych.
-

¾

Etap 3 Analiza, opracowanie struktury, podjęcie decyzji w sprawie konsultacji społecznych.
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¾

Etap 4 Dostarczenie informacji wszystkim zainteresowanym stronom.
4.4 Konsultacje w sprawie harmonogramu i programu pracy (art. 14 ust. 1 lit. a))

Jakie zadania należy wykonać
Najpóźniej do końca 2006 roku należy poinformować społeczeństwo i przeprowadzić z nim
konsultacje w sprawie harmonogramu i programu pracy w związku z planem gospodarowania
wodami oraz planowanych konsultacji społecznych.
W jaki sposób należy organizować konsultacje społeczne
Sposób organizowania konsultacji zależy w znacznym stopniu od skali geograficznej planów
gospodarowania wodami.
Na poziomie dorzecza i zlewni można organizować zarówno konsultacje pisemne, jak i ustne.
Właściwym zainteresowanym stronom oraz społeczeństwu w obszarze dorzecza należy
dostarczyć ogólne informacje na temat zamierzonych etapów tworzenia planu (zbieranie
danych, ocena, zdefiniowanie celów, podjęcie decyzji w sprawie działań) oraz
uczestniczących organów i agencji (ze wskazaniem, kto jest odpowiedzialny za wykonanie
jakich zadań i w jakim terminie). W razie potrzeby, należy dostarczyć inne informacje, na
przykład o tym, że mogą być organizowane regionalne akcje informacyjne dotyczące
dyrektywy. W ten sposób zainteresowane strony i ogół społeczeństwa będą w ogólnych
zarysach wiedzieć, kiedy mogą zgłaszać swoje obawy i propozycje.
Uczestnicy konsultacji nie muszą mieszkać w obszarze dorzecza, którego te konsultacje
dotyczą. Działania stosowane w danym obszarze mogą mieć wpływ na inne tereny, które nie
są do niego przyporządkowane (np. sąsiednie obszary przybrzeżne, warstwy wodonośne wód
podziemnych). Osoby, grupy i organizacje w tych obszarach są objęte zakresem definicji
„społeczeństwa”, a wobec tego również z nimi należy przeprowadzać konsultacje. W praktyce
oznacza to, że obszar, na którym może być odczuwalny wpływ działań trzeba określić na
bardzo wczesnym etapie i że dokumenty wymienione w art. 14 należy opublikować i
udostępnić do zgłaszania opinii i uwag w obrębie całego takiego obszaru (także w wypadku,
gdy wykracza on poza obszar dorzecza).
Na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza do celów konsultacji pisemnych bardzo
przydatne będzie opublikowanie w całym obszarze dorzecza sformułowanych w bardzo
podobny sposób materiałów, opracowywanych na szczeblu międzynarodowym. Niezbędna
jest pewna forma międzynarodowej koordynacji pracy nad harmonogramem i programem
pracy, a także przygotowania konsultacji społecznych. Nie jest jednak do końca jasne, czy
takie materiały będą dostępne na poziomie międzynarodowym w wymaganym terminie.
Wobec powyższego, ponieważ informacje dostarczane w pierwszej kolejności będą miały
charakter ogólny, szeroko pojęta koordynacja nie będzie prawdopodobnie konieczna. Dane
dotyczące właściwych władz, oraz harmonogramu dla wszystkich obszarów dorzeczy muszą
być dostępne przed 2006 rokiem.
Państwa Członkowskie będą musiały również podejmować niezależne działania we własnych
zakresie. W każdym razie, niektóre informacje na tym poziomie (na przykład mówiące o tym,
kto jest odpowiedzialny za koordynację międzynarodową, kto pracuje na poziomie
międzynarodowym i kto udziela wsparcia) należy dostarczyć w ujednoliconej formie. Dlatego
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też należy oczekiwać odpowiednich dyskusji na poziomie UE i w obrębie komisji do spraw
międzynarodowych obszarów dorzeczy.
Art. 14 ust. 1 zdanie drugie mówi: „Państwa Członkowskie zapewniają, że, dla każdego
obszaru dorzecza, zostaną opublikowane i udostępnione społeczeństwu, również
użytkownikom, w celu zgłaszania uwag, następujące informacje:”
Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit a) do art. 14 ust. 1 lit c) muszą
być opublikowane i udostępnione. Dyrektywa nie określa wymaganej formy publikacji,
jednak można tu odnieść się do kodeksu praktyki konsultacji pisemnych (patrz: pkt 4.1).
W dyskusjach prowadzonych w Brukseli, Komisja wielokrotnie zwracała uwagę na
możliwość wykorzystania Internetu, z którego niektóre Państwa Członkowskie już z
powodzeniem korzystają nawet przy dużych projektach planowania. Internet daje doskonałe
możliwości zamieszczania informacji na temat złożonego procesu transpozycji przepisów
dyrektywy w łatwy do zrozumienia sposób. Zanim skorzysta się z Internetu, trzeba sobie
odpowiedzieć na kilka pytań: „Jaka jest liczba docelowych odbiorców informacji, którzy mają
dostęp do Internetu?” „Czy należy udostępnić dodatkowo wersję papierową prezentowanych
materiałów tej części społeczeństwa, która nie ma dostępu do Internetu?” „Czy trzeba będzie
wyznaczyć personel, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących planu gospodarowania
zasobami wodnymi?” „Czy społeczeństwo będzie mogło skorzystać z dostępu do Internetu
właściwych organów ?”

4.5 Konsultacje w sprawie „znaczących problemów gospodarowania wodami”
Jakie zadania należy wykonać
Na drugim etapie konsultacji społecznych, wstępny przegląd ważnych problemów
związanych z gospodarowaniem wodami, występujących w danym obszarze dorzecza i jego
dorzecza lub dorzeczy (zastosowanie tych terminów w dyrektywie w art. 14 nie jest jednolite)
należy opublikować najpóźniej przed końcem 2007 roku. Ważne dla obszaru dorzecza
problemy wynikać mogą z:
- analizy jakości wody, którą należy wykonać do końca 2004 roku,
- następującej po niej dyskusji dotyczącej ustalania celów (przy uwzględnieniu
wyjątków określonych w dyrektywie),
- niezbędnych działań,
- spostrzeżeń, wiedzy i doświadczenia poszczególnych zainteresowanych stron.
Przed końcem 2007 roku powinna w całym obszarze dorzecza być dostępna stosunkowo
jednolita ocena kluczowych wymogów dotyczących działania. Do tego czasu oceny nie
powinny się już różnić,
ponieważ w przeciwnym razie powodzenie każdego
skoordynowanego działania będzie zagrożone.
W jaki sposób należy organizować konsultacje
Przykłady podane w tabelach poniżej ilustrują różne formy konsultacji społecznych w różnej
skali geograficznej:
Poziom międzynarodowy, krajowy i obszaru dorzecza
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Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (MKOD) jest organem koordynującym
międzynarodowe aspekty dyrektywy w dorzeczu Dunaju. MKOD zajmuje się promowaniem
udziału społecznego w procesie planowania udzielając wsparcia finansowego na rzecz
systemu informacyjnego MKOD, w tym również biuletynu „Danube Watch”, jak i sieci
operacyjnych, takich jak Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (DEF), MLIM i AEWS.
Obserwatorzy z organizacji pozarządowych uczestniczyli w posiedzeniach MKOD i wnieśli
istotny wkład w prace komisji (na przykład przy powoływaniu do życia Grupy Ekspertów ds.
Ekologii). Zainteresowane strony mają status obserwatorów przy komisji, co umożliwia im
pełne uczestnictwo w jej pracach, jednak bez prawa głosu.
Poziom dorzecza
Plan gospodarowania wodami w gminie Örebro, Szwecja (patrz: załącznik II)
Celem konsultacji jest spełnienie wymogów dotyczących udziału społeczeństwa, określonych
w szwedzkiej ustawie w sprawie planowania i budownictwa. Dotyczy ona konsultacji
społecznych przy opracowywaniu kompleksowych planów. Prace w tym zakresie realizuje
grupa robocza i grupa sterująca, w skład których wchodzą pracownicy służby cywilnej.
Łącznie w sprawie projektu planu przeprowadzono konsultacje z około 70 różnymi organami
i organizacjami z obszarów zlewni w górze rzeki i w ramach zarządów miejskich w czasie
seminarium i spotkań informacyjnych. Grupy robocza i grupa sterująca zapoznały się ze
zgłoszonymi opiniami i uwagami. Odpowiednio zmieniony dokument rozesłano jako materiał
do nowej rundy konsultacji. Włączono do nich stowarzyszenia rolników i stowarzyszenia
działające na rzecz ochrony wody, a także uniwersytet.

4.6 Konsultacje dotyczące planów gospodarowania wodami w dorzeczu
Jakie zadania należy wykonać
Najważniejsza, trzecia faza informowania społeczeństwa i konsultacji – publikacja projektów
planów gospodarowania – rozpocznie się najpóźniej pod koniec 2008 roku. Wymagania
dotyczące treści planów są opisane w załączniku VII. Takie plany, w szczególności te, które
dotyczą dużych obszarów dorzeczy, będą prawdopodobnie zawierały obszerną dokumentację
wraz z mapami. Na tym etapie, dokumenty te muszą już być zharmonizowane na poziomie
krajowym i międzynarodowym w możliwie jak największym zakresie, tak by w sposób jasny
można było na ich podstawie stwierdzić, co planuje się w ramach skoordynowanego
gospodarowanie wodami.
W jaki sposób przeprowadzać konsultacje
W skali krajowej
Użyteczne podejście, jakie mogą przyjąć krajowe i międzynarodowe jednostki koordynujące,
odpowiedzialne za obszar dorzecza, polega na zebraniu wszelkich niezbędnych materiałów i
przekazanie ich tym okręgom administracyjnym, które odczuwają wpływ działań.
W skali dorzecza
Konsultacje w sprawie planów dotyczących wód w dorzeczu, Hiszpania
W Hiszpanii, opracowywaniem planów dotyczących wód w obszarach dorzecza zajmują się
„Rady Gospodarki Wodnej”.
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Zgodnie z hiszpańską Ustawą Prawo wodne oraz rozporządzeniem w sprawie publicznej
administracji zasobami wodnymi i planowania (Dekret królewski nr 927/1988), Rada
Gospodarki Wodnej w każdym obszarze dorzecza ma obowiązek przeprowadzenia dyskusji
nad planem gospodarowania wodami w dorzeczu i przedstawienia propozycji do takiego
planu oraz przedłożenia go rządowi do zatwierdzenia. Co najmniej jedną trzecią ogólnej
liczby członków Rady Gospodarowania Wodami muszą stanowić przedstawiciele
użytkowników.
W Hiszpanii, plan gospodarowania wodami w dorzeczu zawiera między innymi:
- ocenę zasobów wodnych,
- ocenę zapotrzebowania na wodę,
- kryteria wyznaczania priorytetów w zakresie korzystania z wody,
- przeznaczenie zasobów wodnych pod kątem bieżącego i przyszłego ich wykorzystania,
- podstawowe wymogi dotyczące jakości wody,
- działania na rzecz ochrony wód podziemnych,
- potrzeby w zakresie infrastruktury wodnej.

4.7 Właściwy czas na przeprowadzenie konsultacji i koordynacji międzynarodowej
Art. 14 ust. 2: „Państwa Członkowskie, w celu zapewnienia czynnego udziału i
przeprowadzenia konsultacji, przeznaczają co najmniej sześć miesięcy na składanie
pisemnych uwag do tych dokumentów.”
Na każdym z wyżej omówionych etapów konsultacji, społeczeństwo musi mieć do dyspozycji
co najmniej 6 miesięcy na zgłoszenie pisemnych uwag do stosownych dokumentów. Jest to
prawdopodobnie rozsądny okres, jednak łączna ilość czasu przewidziana w harmonogramie
jest dość skromna, ponieważ rezultaty konsultacji społecznych należy uwzględnić w formie
zharmonizowanej w odpowiednich dokumentach dla całego obszaru dorzecza. Szczególnie w
wypadku konsultacji dotyczących projektów planów gospodarowania wodami, istotną
kwestią jest, w jaki sposób zarządzać takim ogromem pracy. Z tego względu, część
konsultacji można rozpocząć wcześniej, przed nieprzekraczalnymi terminami określonymi w
dyrektywie. Pozwoli to oszczędzić czas, który potem będzie można wykorzystać na inne
prace. Wobec powyższego, jeżeli przedstawiane rezultaty mają być skoordynowane, to trzeba
zastosować skoordynowane podejście na poziomie międzynarodowym.
Art. 14 ust.1 wymaga, by plan gospodarowania wodami dla całego dorzecza został poddany
konsultacjom społecznym. W związku z tym powstaje pytanie, w jaki sposób koordynować
takie konsultacje na poziomie międzynarodowym.
Zasadniczą rolę odgrywa w tym kontekście harmonizacja harmonogramów. W świetle
napiętych nieprzekraczalnych terminów transpozycji dyrektywy, a następnie krótkich
okresów przewidzianych na różne fazy konsultacji, niezbędna wydaje się międzynarodowa
koordynacja równolegle podejmowanych przedsięwzięć – jeśli jest ona w ogóle możliwa.
Stosowne procedury do tego celu powinny być zatwierdzone przez właściwe organy
międzynarodowe.
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Należy tu również rozważyć poruszoną wyżej kwestię dokumentów, jakie należy
przedkładać. Zasadniczym zagadnieniem jest w związku z tym rozstrzygnięcie, jaką formę
powinien mieć międzynarodowy plan gospodarowania wodami. Niektóre komisje do spraw
międzynarodowych obszarów dorzecza prowadzą obecnie dyskusje nad strukturą planu
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza. Towarzyszą im obawy, że przewidziano zbyt
mało czasu na tak złożoną pracę, zwłaszcza jeśli ma ona być wykonana sensownie i spójnie.
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Rozdział 5 – Dostęp do informacji i dokumentów źródłowych
Zagadnienie dostępu do informacji i dokumentów źródłowych obejmuje dwa aspekty:
- dostarczenie wystarczającej ilości informacji na różnych etapach wdrażania dyrektywy
- dostęp do dokumentów źródłowych i informacji, zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy
5.1. Dostarczenie wystarczającej ilości informacji na różnych etapach wdrażania
dyrektywy
W całym procesie wdrażania dyrektywy niezbędna jest wystarczająca ilość informacji, by
czynne zaangażowanie zainteresowanych stron i społeczeństwa było w ogóle możliwe.
Poniżej przedstawiono, w jaki sposób można zorganizować dostarczenie wystarczającej ilości
informacji, które oznacza:
- docieranie z informacjami do różnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa,
- przekazywanie informacji określonego rodzaju (dotyczących postępu procesu
planowania, rezultatów analiz i wniosków z nich wynikających, proponowanych
działań i środków oraz planów, a także argumentów wysuwanych w procesie
podejmowania decyzji),
- stosowanie różnych sposobów dostarczania informacji ( w łatwej i zrozumiałej formie,
wraz ze wskazaniem, gdzie można znaleźć informacje, jeśli są one niezbędne). Dla
społeczeństwa jako ogółu użytecznymi źródłami informacji są Internet, broszury i
telewizyjne bloki reklamowe. Zorganizowane zainteresowane strony większość
odpowiednich informacji otrzymają prawdopodobnie w siedzibach powołanych do
życia grup sterujących lub komitetów.
Następujące przykłady ilustrują, w jaki sposób można zorganizować dostarczanie informacji.
Często spotyka się rozwiązanie polegające na łącznym wykorzystaniu systemu przekazywania
informacji „on-line” za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej oraz systemu „offline”, czyli podczas spotkań i konferencji organizowanych w celu informowania
społeczeństwa o efektach procesu planowania. Takie cele jak: podnoszenie świadomości,
propagowanie zmian lub tylko informowanie, decydują o ostatecznym wyborze narzędzi.
Dostępność środków budżetowych często ma tu wpływ rozstrzygający.
Alcobendas, Hiszpania (patrz: załącznik II)
Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczności, lokalnych władz, a także małych
i średnich przedsiębiorstw na przedmieściu Madrytu Alcobendas w zakresie zużycia wody.
Wdrożony został kompleksowy pakiet działań, obejmujący:
¾ wymianę informacji technicznych i naukowych, w celu zachęcania do stosowania
skutecznych technologii pozwalających na oszczędzanie wody oraz podejmowania
programów i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę,
¾ upowszechnianie nowych uregulowań,
¾ stymulowanie rynku wodooszczędnych technologii,
¾ propagowanie zmian w sektorach produkcyjnych,
¾ podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie aktywnego uczestnictwa w oszczędzaniu wody,
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przedstawienie przykładów wprowadzania skutecznych działań w celu oszczędzania
wody w nowych domach,
¾ podawanie do wiadomości publicznej wyników i metod, które można dostosować do
potrzeb innych miast.
Działania polegały między innymi na organizowaniu konferencji prasowych, rozmów
telefonicznych i wizyt przedstawicieli środków masowego przekazu, reportaży telewizyjnych
na temat systemów oszczędzania wody, wywiadów radiowych i publikacji artykułów.
Listy informacyjne dotyczące wdrażania dyrektywy w Turyngii, Niemcy (patrz:
załącznik II)
Celem jest zapoznanie osób lub organizacji zainteresowanych zagadnieniami związanymi z
gospodarowaniem wodami, z celami i etapami wdrażania dyrektywy oraz zachęcanie ich do
zgłaszania pomysłów i propozycji. Obecnie listy informacyjne (sześciostronicowe) publikuje
się dwa lub trzy razy do roku (są one dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej za
pośrednictwem Internetu). W końcowej części listu podaje się dane osoby, z którą można się
skontaktować (numer telefonu i adres poczty elektronicznej). Stale utrzymujące się ogromne
zapotrzebowanie na listy informacyjne zachęciło Ministerstwo Środowiska w Turyngii do
rozszerzenia w przyszłości tej formy przekazywania informacji. Listy informacyjne i kontakt
z ministerstwem powinny być wykorzystywane jako platforma współdziałania z innymi
ministerstwami w Turyngii, a także z pozostałymi 16 krajami związkowymi Niemiec.
Informacji powinno być więcej i powinny być bardziej ukierunkowane, np. dotyczyć
konkretnych zagadnień.
Krajowa Komisja ds. Dyskusji Publicznej, Francja
W celu informowania społeczeństwa stosuje się szeroki wachlarz metod i narzędzi, do
których należą:
¾ „Dokumentacja uzupełniająca” dostarczana przez lidera projektu. Zawiera informacje
potrzebne społeczeństwu w związku z udziałem społecznym – ogólny opis celów i
charakterystykę zasadniczych elementów projektu, szacunkową ocenę zagrożeń
ekonomicznych i społecznych, identyfikację głównych oddziaływań na środowisko
naturalne, ocenę kosztów ekonomicznych i społecznych projektu – (na przykład, w
ramach projektu TGV Ren-Rodan rozpowszechniono 6 000 egzemplarzy takiej
dokumentacji).
¾ „Listy informacyjne na temat dyskusji publicznej” albo „lettres du débat”, których
celem jest informowanie społeczeństwa o dyskusji, mobilizowanie do regularnego
uczestnictwa oraz przekazywanie informacji na temat oceny dyskusji (w ramach projektu
TGV Ren-Rodan rozpowszechniono 2 700 000 egzemplarzy takich listów).
¾ Spotkania otwarte (w ramach projektu TGV Ren-Rodan odbyło się 10 takich spotkań w
różnych miastach).
¾ Strona internetowa udostępniana w celu przekazania informacji na temat projektu i
organizacji dyskusji publicznej (w ramach projektu TGV Ren-Rodan odnotowano 6 500
odwiedzin na takiej stronie, 70 dziennie).
¾ Wizyty w siedzibach poszczególnych komisji w celu dokładnego przekonsultowania
dokumentów dotyczących projektu.
¾ System pytań i odpowiedzi (w ramach projektu TGV Ren-Rodan wpłynęło 2 000
pytań).
¾ Zwrotne karty pocztowe rozpowszechniane wraz z listami informacyjnymi, zawierają
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wniosek o przekazanie dalszych informacji.
Adres pocztowy, na który można przesyłać korespondencję z uwagami, opiniami i spostrzeżeniami.
Bezpłatna linia telefoniczna udostępniona w celu zgłaszania pytań i zapotrzebowania na
informacje.
Poczta elektroniczna. Istnieje możliwość wysyłania korespondencji ze strony
Internetowej, w celu zgłaszania pytań oraz konsultowania wszelkich, już udzielonych
odpowiedzi.
„Uwagi do stanowiska” - korespondencja otrzymana przez komisję, dotycząca
konkretnego wypracowanego stanowiska (w ramach projektu TGV Ren-Rodan wpłynęło
85 takich listów).
„Księga zainteresowanych”: zawiera wybrane spostrzeżenia zgłoszone przez
społeczeństwo. Zostały one opublikowane w formie tzw. „księgi zainteresowanych”
(„cahiers d’acteurs”) i rozprowadzone (w ramach projektu TGV Ren-Rodan
rozprowadzono łącznie 10 takich ksiąg).
Prasa (przykłady pochodzące z projektu TGV Ren-Rodan: 163 artykuły zostały
opublikowane w prasie regionalnej, 26 w prasie ogólnokrajowej; ponadto w dziesięciu
miastach, w których zorganizowano publiczne spotkania odbyło się dziesięć spotkań z
przedstawicielami prasy).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w załączniku II.

5.2 Dostęp do dokumentów źródłowych i informacji, zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy
Zgodnie z art. 14 ust. 1 na wniosek udostępniane są „c) kopie projektu planu
gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego
dotyczy plan.”
Dokumentacja źródłowa powinna przynajmniej obejmować dokumenty wymienione w
planie gospodarowania wodami w dorzeczu (załącznik VII). Przytoczone powyżej zdanie z
art. 14 mówi o prawie do dodatkowych informacji, prawie, z którego można korzystać
poprzez składanie specjalnych wniosków. Dyrektywa nie określa, do kogo trzeba zgłaszać
takie wnioski. Można powołać w dorzeczu jeden główny ośrodek informacyjny czy bank
wiedzy, albo skorzystać z ośrodków krajowych i / lub regionalnych (w przypadku
międzynarodowego dorzecza). W każdym razie ośrodki te powinny mieć przynajmniej dostęp
do dokumentów źródłowych i informacji. Decyzje w sprawie powołania do życia
wspomnianych wyżej ośrodków i ustanowienia procedur udostępniania informacji należy
podjąć w dorzeczach (patrz: załącznik II A.11). Dokumentacja źródłowa może być dostarczana w formie wykazu presji i oddziaływań na części wód, szczegółowych informacji i danych
dotyczących programów działań i środków lub dokładnych informacji na temat poziomów
wdrażania dyrektywy w obszarze dorzecza (ze strony społeczeństwa należy oczekiwać
pytania: „Jakie konsekwencje będzie miał plan gospodarowania wodami w dorzeczu dla mnie
lub dla sposobu mojego korzystania z wody?”). Dyrektywa nie określa, w jakim czasie należy
udzielić odpowiedzi na wniosek o dostarczenie informacji, jednakże odwołując się do
konwencji z Aarhus, można przyjąć, że będzie to miesiąc.
Warto również rozważyć możliwość umieszczenia dokumentów źródłowych w Internecie i
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wskazać odpowiednie odniesienia. Nie będzie to wymagało zbyt wielkiego wysiłku, ponieważ
odpowiednie zbiory dokumentów i tak należy przygotować inwentaryzacji przewidzianej w
dyrektywie.
Plan gospodarowania wodami w dorzeczu dla gminy miejskiej Örebro, Szwecja (patrz:
załącznik II)
Cel zorganizowania udziału społecznego
Spełnienie wymagań dotyczących udziału społeczeństwa, przewidzianych w szwedzkiej
ustawie w sprawie planowania i budownictwa z 1987 roku, dotyczącej konsultacji
społecznych przy opracowywaniu planów. Realizacją projektu zajmowały się grupy robocza i
grupa sterująca z udziałem pracowników służby cywilnej.
Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu planu z łącznie około 70 różnymi
organami i organizacjami funkcjonującymi w obszarze zlewni w górze rzeki i w granicach
gminy. Odpowiednio zmieniony dokument został ponownie poddany konsultacjom.
Włączono stowarzyszenia rolników i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony wody,
włącznie z uniwersytetem Örebro. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie
seminariów, spotkań informacyjnych i publicznych przesłuchań oraz poprzez przekazanie
planów użytkowania terenów do rozważenia zaangażowanym stronom.
Obowiązek udostępnienia materiałów źródłowych i informacji wynika również z dyrektywy
informującej o zagadnieniach środowiska naturalnego, obowiązku jej transpozycji do
ustawodawstwa krajowego oraz z konwencji z Aarhus. Wraz z konwencją z Aarhus pojawiła
się konieczność wprowadzenia zmian do dyrektywy informującej o zagadnieniach środowiska
naturalnego (dyrektywa 90/313/WE). W konsekwencji trzeba będzie zharmonizować przepisy
ustawodawstwa krajowego z tymi zmianami przed końcem 2006 roku. Wszystkie materiały i
informacje, o których mowa w RDW art. 14 ust. 1 zdanie trzecie to informacje dotyczące
zagadnień środowiska naturalnego w rozumieniu dyrektywy informacyjnej (obie definicje
mają szeroki zakres i obejmują, na przykład, działania, które mogą mieć wpływ na media
zajmujące się kwestiami środowiska).
Z tego względu, przy dokonywaniu transpozycji art. 14 ust. 1 zdanie trzecie można nawiązać
do krajowych aktów prawa informujących o zagadnieniach środowiska naturalnego oraz
ustanowionych w nich procedur.
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Rozdział 6 – Ocena, sprawozdanie z wyników czynnego zaangażowania,
informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych
Załącznik VII dyrektywy wymaga, by plan gospodarowania wodami w dorzeczu zawierał
„krótką charakterystykę działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i
konsultacji społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie”
(załącznik VII pkt 9) oraz „wykaz punktów kontaktowych i procedur pozyskiwania
dokumentacji źródłowej i informacji określonych w art. 14 ust. 1 [...]” (załącznik VII pkt 11)
Ten wymóg służy informowaniu Komisji przy wypełnianiu roli jako „strażnika dyrektywy”,
może też być wykorzystany jako narzędzie usprawnienia udziału społecznego w kolejnym
cyklu planowania. W takim przypadku sprawozdania są traktowane jako materiały
edukacyjne w procesie uczenia się. W niniejszym rozdziale poruszone zostało zagadnienie
sprawozdawczości i dokonywanie oceny.
6.1 Sprawozdawczość

Dlaczego potrzebne są sprawozdania, czego mają dotyczyć i kto ma je
sporządzać
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyżej, dyrektywa wymaga sporządzania
sprawozdań z przebiegu procesu udziału społecznego. Dzięki sprawozdaniom proces udziału
społecznego nabiera przejrzystego charakteru. Dostarczają one informacji zwrotnych
uczestnikom, którzy w ten sposób dowiadują się, jak zostały potraktowane zgłoszone przez
nich opinie i uwagi. Sprawozdania służą Komisji jako narzędzie nadzoru ex post nad
właściwym organem, są również instrumentem wykorzystywanym do włączania
społeczeństwa do udziału. Z tego względu, powinny one trafiać nie tylko do Komisji, lecz
także z całą pewnością również do uczestników uprzednio zaangażowanych w proces.
Rozważenia wymaga kwestia sporządzania i przedkładania sprawozdań zarówno po
zakończeniu procesu udziału społecznego, jak i w czasie jego trwania, po zakończeniu
poszczególnych przedsięwzięć z udziałem społeczeństwa (bezpośrednia informacja zwrotna).
Zgodnie z tym, co stwierdza się wymogach ustanowionych w dyrektywie, cały proces udziału
społecznego powinien być udokumentowany, począwszy od sposobów udostępniania
informacji zainteresowanym stronom i społeczeństwu, po efekty uzyskane w wyniku procesu
udziału społecznego w związku z planem gospodarowania wodami w dorzeczu.

W jaki sposób należy sporządzać sprawozdania
Wymóg sformułowany w załączniku VII pkt 9 można spełnić sporządzając zestawienia
podjętych działań i zastosowanych technik, uzyskanych reakcji ze wskazaniem sektorów, z
których pochodziły, oraz wpływu tych reakcji na kształt planu gospodarowania wodami w
dorzeczu.
Kwestię sprawozdań warto uwzględnić już na etapie projektowania procesu udziału
społecznego (ma to również związek z zagadnieniem „zarządzania oczekiwaniami”). Trzeba
sobie odpowiedzieć na pytanie: „Jakie są społeczne oczekiwania co do sposobu postępowania
ze zgłoszonymi opiniami i uwagami?”).
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W sprawozdaniu warto również uwzględnić wskaźniki jakościowe:
- „Fakty i dane liczbowe”, opis planu udziału społecznego (cele i metody, osoby, z
którymi się kontaktowano i dlaczego, do ilu zdołano dotrzeć, od ilu osób uzyskano
odpowiedzi itd.).
- Wyniki pomiaru „zadowolenia klientów” (jak uczestnicy oceniają dostarczanie
informacji, możliwości reagowania, działania podejmowane w wyniku ich
uczestnictwa).
- Uwagi z podziałem na sektory (czy każdy sektor zareagował, wpływ analizy
zainteresowanych stron).
- Dane dotyczące proporcji między zasobami przeznaczonymi na udział społeczny i na
pozostałą część procesu planowania.
Projekty SDAGE, sprawozdawczość w dorzeczu Adour i Garonne, Francja (patrz:
załącznik II)
Dla każdego z 10 francuskich dorzeczy dużych rzek, opracowano plany gospodarowania
wodami, zwane SDAGE . W zmodyfikowanej formie każdy z nich stanie się planem
gospodarowania wodami w dorzeczu, przewidzianym w dyrektywie. Za wstępne opracowanie
takiego planu odpowiedzialny jest tak zwany Komitet Dorzecza. W skład komitetu wchodzą
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron i użytkowników w obszarze dorzecza
(około 100 członków), w następujących proporcjach:
1/3 – wybieralni przedstawiciele administracji lokalnej i samorządów (tj. merowie,
samorządy lokalne)
1/3 – użytkownicy, konsumenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych
1/3 – przedstawiciele władz państwowych.
Komitet Dorzecza ustala plan gospodarowania (SDAGE) i zajmuje się koordynacją spójności
projektów SAGE (plany gospodarowania w skali zlewni lub w skali lokalnej). Po trzech
rundach konsultacji społecznych z udziałem 600 zainteresowanych stron oraz 1 000
pracowników służby cywilnej, projekt planu gospodarowania wodami dla dorzecza Adour i
Garonne został ostatecznie przyjęty. W czasie 50 spotkań publicznych udostępniono go do
wglądu szerszym kręgom społeczeństwa w celu zgłoszenia opinii i uwag. W końcowym
efekcie plan ten został przekształcony w SDAGE – plan gospodarowania wodami dla
dorzecza Adour i Garonne.
Sprawozdawczość
- Opinie i uwagi zgłoszone w pierwszych trzech rundach konsultacji społecznych
podaje się do publicznej wiadomości w formie „rejestru opinii i uwag”.
- Zostaną opublikowane trzy dokumenty: ostateczna wersja planu gospodarowania
wodami w dorzeczu (110 stron), streszczenie najważniejszych aspektów planu (25
stron) i czterostronicowa ulotka. Informacje będą udostępnione na stronie internetowej
i można będzie kopiować je stamtąd do własnego komputera. Na życzenie
udostępniane są informacje źródłowe .
- Każdego roku Zarząd Operacyjny (działający w ramach Komitetu Dorzecza) publikuje
sprawozdanie roczne, do którego dołącza streszczenie najważniejszych aspektów
planu i ulotkę informacyjną, wraz z opisem postępów we wdrażaniu planu.
- SDAGE został udostępniony ogółowi społeczeństwa dopiero po zatwierdzeniu.

Ostateczna wersja uzgodniona na zebraniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

71
6.2 Ocena

Dlaczego potrzebna jest ocena, czego dotyczy i kto ją przeprowadza
Ocena może przyczynić się do poprawy jakości procesu udziału społecznego. Została ona
zdefiniowana jako „proces, w toku którego identyfikuje się i analizuje wpływ procesów i
programów” (Interact 2001). Zasadniczym celem oceny w kontekście procesów udziału
społecznego jest więc ustalenie, co w ich efekcie zostało osiągnięte. Rezultaty mogą być
poddawane ocenie według kryteriów zarówno jakościowych, jak i ilościowych. W ramach
oceny można również przeprowadzić analizę, czy i w jakim stopniu skuteczne okazały się
poszczególne metody zastosowane w procesie udziału społecznego. W ten sposób, osoby
zaangażowane mogą ocenić „wartość” przedsięwzięcia i sformułować wnioski na przyszłość
a także zastanowić się, czy przyjąć inne rozwiązania, czy zachować dotychczasowe. Ocena
ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia uczestników, którzy poświęcili swój czas i energię,
lecz także organizatorów (jeżeli są nimi inne osoby) i finansujących proces.
W idealnych warunkach w ocenę powinno się zaangażować zarówno właściwy organ
(organizatora udziału społecznego), jak i uczestników, nie tylko po to, by usłyszeć opinie
uczestników i zainteresowanych stron, lecz także, by móc uwzględnić je w procesie
wzajemnego uczenia się. Przebieg oceny warto zaplanować na samym początku procesu
udziału społecznego, tak by stał się jego częścią. Należy jasno określić cele i sformułować je
w taki sposób, by faktycznie można było dokonać oceny ich realizacji. Ocenę można
przeprowadzać etapami. W takim przypadku etapy te powinny być wbudowane w proces
udziału społecznego, by istniały możliwości „nadążania za postępami tego procesu” i
wprowadzania usprawnień w czasie jego trwania.
Uwaga! Ocena nie może być spóźnioną refleksją
Ocenę należy uwzględnić już na samym początku planowania procesu
udziału społecznego.

W jaki sposób przeprowadzać ocenę
Po pierwsze: należy zaplanować oceny przy projektowaniu procesu udziału społecznego.
Planowanie oceny rozpoczyna się już na etapie ustalania jego celów (szczególnie
ilościowych) i harmonogramu ich realizacji. W tym czasie określa się również wzorce,
względem których można ocenić postępy procesu. Gdy proces udziału społecznego odbywa
się w kilku miejscach w obrębie dorzecza, porównanie może ułatwić zastosowanie
ujednoliconych ram oceny. Najtrudniej jest ocenić ostateczne rezultaty udziału społecznego,
zwłaszcza, że często mogą one pojawiać się po pewnym czasie i w danej chwili może być
zbyt wcześnie, by dało się je w pełni ocenić. Rezultaty mogą być wymierne, jeżeli efekty
mają charakter materialny lub niewymierne, jeśli dotyczą procesu. Należy mieć na względzie,
że zarówno jedne, jak i drugie stanowią ważne powody przemawiające za udziałem
społecznym.
Uwaga! Należy oceniać na podstawie wytyczonych celów
Ważne jest, by udział społeczny oceniać w świetle przyjętych celów oraz
weryfikować ocenę w miarę postępu procesu i opracowywania w formie
pisemnej planów i programów.
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Warto skorzystać z arkusza szybkiej oceny poszczególnych przedsięwzięć, w którym mogą
się znaleźć między innymi następujące pytania:
- Jaka jest Pana (Pani) rola w procesie? / W jaki sposób został(a) Pan(i) zaangażowany(a) do udziału?
- Jakie Pana (Pani) zdaniem były cele przedsięwzięcia?
- Do jakich efektów przyczynił się Pana (Pani) udział?
- Jaki wpływ miało przedsięwzięcie (na środowisko fizyczne, lokalną gospodarkę,
lokalne organizacje)?
- Czy warto było podjąć takie przedsięwzięcie?
- Jakie są Pana (Pani) propozycje usprawnień?
- Jakich rad mógłby (mogłaby) Pan(i) udzielić innym, którzy podejmują podobne
przedsięwzięcia?
Tak jak przy większości zagadnień związanych z udziałem społecznym, nie ma dobrych i
złych sposobów oceny, a najważniejsze znaczenia ma to, by została ona przeprowadzona w
sposób wszechstronny i elastyczny.
Ramy oceny udziału społecznego
Poniżej zaproponowano 10 kolejnych, podstawowych etapów, według których warto
postępować przy przeprowadzaniu oceny udziału społecznego organizowanego dla potrzeb
projektu lub procesu planowania.
Zasadniczo, niniejsze ramy służą ocenie zarówno „udziału społecznego jako takiego, jak i
jego wpływu na podejmowane przedsięwzięcia”. Przyjęto je do celów projektu UE
dotyczącego rozsądnego wykorzystania prac wykonanych w ramach programu „Interact”
(patrz: odniesienia do niniejszego poradnika metodycznego). Osoba korzystająca z tych
wskazówek powinna brać pod rozwagę poszczególne grupy zagadnień, rozpoczynając od
etapu 1 – cele udziału społecznego i przechodzić do kolejnych od 2 do 10, poświęcając
najwięcej uwagi etapowi 10 – ostateczne rezultaty, czyli ocenie tego, co zostało faktycznie
osiągnięte. Na podstawie wyników oceny, może się okazać, że trzeba dokonać weryfikacji
procesu udziału społecznego oraz przeglądu zastosowanych metod.
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Ramy oceny procesów udziału społecznego

Zasady oceny
Zasada: Należy zadbać o to, by w procesie podejmowania decyzji przewidziano odpowiedni
czas i zasoby na dokonanie oceny udziału społecznego.
Zasada: W miarę możliwości należy przeprowadzać ocenę w toku całego procesu, nie tylko
po jego zakończeniu, tak by można było na bieżąco dokonywać weryfikacji i wprowadzać
stosowne zmiany.
Zasada: Należy przeprowadzić ocenę możliwie jak najbardziej wnikliwie, angażując różne
zainteresowane strony (np. osoby finansujące proces, zespół realizujący projekt, uczestników).
Zasada: Należy korzystać z ram oceny, lecz także podchodzić elastycznie i stosować inne
metody oceny, nawet jeśli mają mniej formalny charakter.
Zasada: Trzeba mieć świadomość, że w wyniku oceny zostaną ujawnione rezultaty wymierne
(np. zorientowane na produkt), jak i niewymierne (zorientowane na proces).
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Rozdział 7 – Wypracowywanie polegającego na wzajemnym uczeniu się
podejścia do procesu udziału społecznego kluczem do sukcesu
W poprzednich rozdziałach wykazano ważną rolę udziału społeczeństwa we wprowadzaniu w
życie dyrektywy. Niniejszy rozdział ma na celu zachęcenie czytelnika do zastanowienia się
nad zamierzonymi procesami udziału społecznego. W poprzednich rozdziałach autorzy
zwrócili uwagę na wiele czynników, nieporuszonych w dyrektywie, które należy wziąć pod
rozwagę dla dobra procesu udziału społecznego. Uwzględnienie wymienionych tu czynników
może niekiedy przesądzić o powodzeniu przedsięwzięcia. Chociaż tekst dyrektywy nie
zawiera wyraźnego wymogu zastosowania podejścia polegającego na czynnym uczestnictwie,
wprowadzanie w życie ramowej dyrektywy wodnej powinno się odbywać wspólnymi siłami.
W przyszłości konieczna będzie także współpraca międzysektorowa oraz szersze spojrzenie
na gospodarowanie wodami, wykraczające poza ustalone granice i dorzecza.
Gotowość do wprowadzania usprawnień, budowania zaufania, zapewnienie przejrzystości
oraz pozytywne nastawienie do procesu wprowadzania w życie dyrektywy wspólnie z innymi
zainteresowanymi stronami i członkami społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla
osiągnięcia sukcesu. Każdy może się wiele nauczyć od innych. Na takie, polegające na
wzajemnym uczeniu się, podejście coraz częściej zwraca się uwagę na przykład w dużych
przedsiębiorstwach handlowych, które z jednej strony muszą się nieustannie dostosowywać
do nowych oczekiwań i potrzeb rynku, a z drugiej, są zmuszone do przeprowadzania
reorganizacji własnych struktur i odpowiedniego dostosowywania swojego potencjału.
Czynne zaangażowanie społeczeństwa jest w dużym stopniu porównywalne do takich sytuacji
i w konsekwencji wymaga przyjmowania bardziej dynamicznego podejścia do udziału
społecznego i zrozumienia władz i organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami.
W niniejszym poradniku przytoczono wiele przykładów dla zilustrowania praktycznych
sposobów organizowania udziału społecznego, jednak nie można ani przewidzieć, ani ująć w
nim różnych sytuacji, które zaistnieją w ciągu najbliższego dziesięciolecia lub w dłuższej
perspektywie czasu, czyli w okresie wdrażania przepisów dyrektywy. Jednakże z pewnością
właściwe władze i inne zainteresowane strony staną przed koniecznością reagowania na te
wyzwania w sposób zgodny z duchem poradnika.
Uwaga! Dynamiczne podejście, polegające na wzajemnym uczeniu się,
zaprocentuje w przyszłości
Wszyscy – społeczeństwo, zainteresowane strony i właściwe władze, na
każdym poziomie – skorzystają na sprawnej komunikacji, gromadzeniu
wiedzy i wymianie doświadczeń. Wiedza nabyta w przeszłości stanie się
wartościową inwestycją na przyszłość.
W niniejszym rozdziale autorzy poradnika zwracają uwagę na czynniki, które stanowią
podstawę polegającego na wzajemnym uczeniu się podejścia do udziału społecznego, mając
na myśli trzy cele. Po pierwsze, podniesienie świadomości wśród właściwych władz i
pozostałych zainteresowanych stron, że istnieje potrzeba dostosować podejście do udziału
społeczeństwa do konkretnych warunków lokalnych („lokalnych” oznacza tu również
zwyczaje i tradycje w międzynarodowym obszarze dorzecza). Po drugie, stworzenie
możliwości właściwym władzom dokonywania przeglądu i przeprowadzania oceny obecnie
stosowanego podejścia do udziału społeczeństwa, zarówno przez te władze, jak przez innych.
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I wreszcie, stworzenie właściwym władzom oraz pozostałym zainteresowanym stronom
takich możliwości, by zaczęły wypracowywać polegające na wzajemnym uczeniu się
podejście do udziału społeczeństwa.
Podejście takie oznacza, że właściwe władze oraz inne zainteresowane strony wspólnie
przyjmują na siebie odpowiedzialność za tworzenie niezbędnych warunków, by udział
społeczny stał się sposobem na wzajemne poznawanie punktów widzenia, poglądów i wiedzy
stwarzając w ten sposób podstawę do negocjacji między zainteresowanymi stronami na temat
jak najbardziej skutecznego wprowadzania w życie dyrektywy.
W dalszej części niniejszego rozdziału zilustrowano niektóre czynniki, które właściwe władze
będą musiały sobie uświadomić, by móc dokładnie poznać i przekazać obecnie stosowane
przez siebie praktyki oraz stworzyć podstawy do wypracowania nowych sposobów podejścia
do udziału społeczeństwa w przyszłości. Czynniki te można pogrupować według
następujących kategorii „kontekst”, „proces” oraz „treść”. Poniżej omówiono kolejno każdą
z nich.

TREŚĆ

KONTEKST

PROCES

Trzy kategorie czynników mających wpływ na proces udziału społecznego

7.1 Czynniki zaliczające się do kategorii „kontekst”
Kategoria „kontekst” odnosi się do istniejących warunków i okoliczności, w których jest
kształtowane podejście do udziału społeczeństwa, ponieważ zawsze trzeba się liczyć z
„historią” zarządzania środowiskiem naturalnym, nagromadzoną przed wprowadzeniem w
życie dyrektywy. Nie ma możliwości określenia kontekstu udziału społecznego z
wyprzedzeniem, ponieważ będzie on różny w różnych Państwach Członkowskich, będzie też
inny w zależności od czasu, miejsca, skali i tak dalej. Niemniej jednak, kontekst może mieć
istotny wpływ na udział społeczny, na kształt tego procesu, tematy poddawane pod dyskusję i
rezultaty. W niektórych przypadkach z kontekstu może wynikać, że inicjowanie udziału
publicznego bez wprowadzenia zmian do istniejących relacji między zainteresowanymi
stronami nie ma uzasadnienia. Wobec tego, jeżeli proces udziału społecznego ma spełnić
swoje zadanie, trzeba sobie zdać sprawę z warunków początkowych.
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Uwaga! Istniejąca sytuacja stanowi „tło” dla udziału społecznego
Sytuacja ta wynika z historycznych uwarunkowań i kontekstu lokalnego,
który uzależniony jest od:
¾ kultury politycznej procesu podejmowania decyzji,
¾ kultury zaangażowania zainteresowanych stron,
¾ praktyk organizacyjnych i instytucjonalnych,
¾ budżetu i innych zasobów,
¾ poprzednich prób angażowania zainteresowanych stron,
¾ warunków środowiska naturalnego,
¾ skali projektu.
Potencjał procesu zależy od rozpoznania kontekstu, w jakim udział społeczny jest
kształtowany i uświadomienia sobie, że właściwe władze i inne zainteresowane strony będą
prawdopodobnie musiały zaakceptować potrzebę wprowadzenia niektórych lub wszystkich z
niżej wymienionych zmian. Może zaistnieć konieczność:
7.1.1

Zmian w nastawieniu organów publicznych i innych zainteresowanych stron do zagadnień środowiska naturalnego

7.1.2

Zmian organizacyjnych.

7.1.3

Politycznego zaangażowania i rozdysponowania zasobów

7.1.4 Stworzenia możliwości i reprezentacji zainteresowanych stron
7.1.5

Dotarcia, poza zainteresowanymi stronami, do poszczególnych obywateli i przedsiębiorstw

7.1.6 Realizacji projektów demonstracyjnych, w celu zbudowania zaufania i zdobycia
wiedzy w oparciu o doświadczenie
Wymienione czynniki zostały szczegółowo omówione poniżej.
7.1.1

Zmiana nastawienia: zainteresowane strony w roli partnerów w gospodarowaniu
wodami

W wielu organach rządowych zdano sobie już sprawę, że nakazowo-kontrolny system
zarządzania zasobami dominujący w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miał pewne
poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Wspólne zarządzanie zasobami
naturalnymi, tzn. przy współudziale osób, których egzystencja jest od nich uzależniona, może
przyczynić się do tego, że zarządzanie będzie bardziej zrównoważone, skuteczne, mniej
kosztowne i bardziej społecznie akceptowalne.
Oznacza to, że właściwe władze prawdopodobnie będą musiały spojrzeć z innej perspektywy
organizacyjnej na znaczenie angażowania zainteresowanych stron w proces podejmowania
decyzji i wdrażania dyrektywy. Dominująca pozycja władz może zniechęcać do uczestnictwa,
podczas gdy taka, w której władze zdają sobie sprawę z konieczności korzystania z wiedzy,
spostrzeżeń i rozwiązań proponowanych przez partnerów (zainteresowane strony), w celu
opracowania wysokiej jakości planów gospodarowania wodami w dorzeczu stymulująco
wpłynie na takie uczestnictwo. Może nawet się okazać, że przyjęcie niedominującej,
nastawionej na wzajemne uczenie się postawy osób zajmujących wpływowe stanowiska
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oznaczać będzie zmiany personalne. Wobec powyższego, kierownicy wodni będą musieli
pełnić rolę ekspertów technicznych, a równocześnie menedżerów procesu. Dobrym sposobem
na to, by zacząć dostrzegać punkty widzenia innych zainteresowanych stron jest rozpoznanie i
zdefiniowanie problemów związanych z zasobami wodnymi jako problemów ludzkich, a nie
tylko zagadnień czysto technicznych.
Warto więc dowiedzieć się, jakie jest obecne nastawienie instytucji do udziału społecznego.
Można się o tym przekonać, odpowiadając sobie na następujące pytania:
¾
¾
¾
¾

Dlaczego organizator chce się zaangażować lub angażuje się w proces udziału
społecznego?
W jaki sposób organizuje udział społeczny?
Z jakim skutkiem?
W jakim stopniu proces udziału społecznego i/lub jego rezultaty wpłynęły na zmiany
w instytucji i w nastawieniu poszczególnych osób?
Uwaga! Należy słuchać i wyzbyć się uprzedzeń
Udział społeczeństwa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli
właściwe władze i zainteresowane strony nie respektują poglądów i punktów
widzenia innych, nie słuchają siebie nawzajem i nie uczą się od siebie
nawzajem, tak, by z czasem stać się partnerami we wprowadzaniu w życie
dyrektywy.

7.1.2 Zmiany organizacyjne
Ponieważ udział społeczeństwa często wymaga różnego podejścia roboczego ze strony
właściwych władz, należy przypuszczać, że prawdopodobnie trzeba będzie również
wprowadzić wiele zmian organizacyjnych. Przede wszystkim właściwe władze będą musiały:
¾

Dokonać przeglądu istniejących struktur organizacyjnych, w celu określenia
poziomu i sposobu traktowania udziału społecznego obecnie oraz tego, w jakim
zakresie aktualnie obowiązująca struktura zachęca do udziału społecznego w procesie
podejmowania decyzji lub go ogranicza.

¾

Dokonać przeglądu umiejętności, doświadczenia i kompetencji personelu, w celu
stwierdzenia, czy właściwy organ obecnie dysponuje odpowiednimi kompetencjami
do angażowania się w procesy udziału społecznego, czy też trzeba będzie
przeprowadzić dodatkowe szkolenie.

¾

Dokonać przeglądu obecnych możliwości
przeznaczonych na udział społeczny.

budżetowych

i

środków

Potrzeby w zakresie dokonania przeglądu organizacyjnego właściwych organów oraz wnioski
z takiego przeglądu będą różne w poszczególnych Państwach Członkowskich. Koniecznie
trzeba zastanowić się, czy taki przegląd jest uzasadniony. Często bowiem przyjmuje się
najprostsze wyjście, zakładając, że to inne zainteresowane strony powinny wprowadzić
zmiany, w razie wystąpienia konfliktów. Ponadto, przegląd taki zachęci właściwy organ do
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określenia potrzeb szkoleniowych personelu, który może mieć ograniczone doświadczenie w
dziedzinie organizowania udziału społecznego.
Proces udziału społecznego może mieć również wpływ na praktyki przyjęte w danej
instytucji. W związku z tym właściwy organ będzie zmuszony wprowadzić niektóre lub
wszystkie z niżej wymienionych zmian i przyjąć je jako zasady wykonywania zadań:
¾

Traktowanie rezultatów procesu planowania w sposób bardziej otwarty (w
zależności od nowych spostrzeżeń, wiedzy, koncepcji rozwiązań). Czynne
zaangażowanie charakteryzuje się bardziej otwartymi procesami. Czynne
zaangażowanie jest ze swej natury bardziej niepewne i nieprzewidywalne pod
względem treści, skali, kosztów finansowych i czasu.

¾

Przyjęcie elastycznego podejścia do wkładu wnoszonego przez zainteresowane
strony. Właściwy czas i nasilenie zaangażowania zainteresowanych stron mogą się
zmieniać w czasie trwania procesu. Właściwy organ prawdopodobnie będzie musiał
wziąć to pod uwagę.

¾

Przyjęcie elastycznego podejścia do planowania finansowego. Ponieważ decyzje
są podejmowane na zasadzie partnerstwa, wspólnie z innymi zainteresowanymi
stronami, trzeba będzie prawdopodobnie przewidzieć otwarty budżet (tzn. nie
przeznaczać zawczasu środków na niektóre działania).

¾

Zachowanie perspektywy lokalnej raczej niż organizacyjnej. Organy publiczne
funkcjonujące w ramach niektórych sektorów i/lub instytucje w sposób nieunikniony
ukierunkowują się na własne obowiązki i cele – ich realizacja staje się najważniejsza.
Trzeba zadbać o to, by nie stracić przy tym z oczu szerszego kontekstu lokalnego.
„Lokalny” w tym sensie odnosi się także zwyczajów i tradycji w obrębie
międzynarodowego obszaru dorzecza.

Wyzwaniem dla wszystkich instytucji będzie wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej.
Zmiany w procedurach i strukturach będą wymagały pewnego nakładu czasu. Niemniej
jednak, dzięki zmianie postawy i umiejętnościom posiadających odpowiednią motywację
pracowników, czynnie wspieranym przez kierownictwo wyższego szczebla, z pewnością
znajdzie się „miejsce dla zmian” w ramach istniejącego kontekstu organizacyjnego i
instytucjonalnego.
7.1.3 Zaangażowanie polityczne
Punktem wyjścia do zapoczątkowania procesu udziału społecznego jest zaangażowanie na
szczeblu politycznym. Podstawą dla takiego zaangażowania musi być zrozumienie i
świadomość nowych obowiązków i powodów, dla których czynne zaangażowanie jest
korzystne, a nawet konieczne z punktu widzenia osiągania założonych celów w zakresie
jakości wody, jako istotnego elementu wspierania zrównoważonego rozwoju.
W tym względzie, polityczni przedstawiciele muszą sobie uświadomić:
¾

cele udziału społecznego w związku z opracowaniem i wprowadzaniem w życie
dyrektywy,
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¾

charakter udziału społecznego i jego następstwa; muszą również wiedzieć, czy
stanowi on uzupełnienie poprzednio stosowanych praktyk, czy też je zastępuje,
¾ potencjalny wkład zainteresowanych stron w gospodarowanie wodami,
¾ potrzebę politycznego zaangażowania w proces oraz jego rezultaty,
¾ rolę i właściwy czas formalnego podejmowania decyzji w procesie i związany z tym
szczególny wkład przedstawicieli politycznych,
¾ sposoby docierania poza ramy organizacyjne i instytucjonalne do poszczególnych
obywateli,
¾ ewentualne konsekwencje procesu (na przykład, czy zmiany cen wody będą bardziej
czy mniej akceptowalne w wyniku udziału społecznego w procesie podejmowania
decyzji?),
¾ odpowiedzialność za gospodarowanie wodami. ponieważ nie spoczywa ona
wyłącznie na organach rządowych (potrzebne są organizacje funkcjonujące w sieci, w
ramach której współpracują ze sobą organizacje rządowe, pozarządowe,
przedsiębiorstwa, zainteresowane strony i eksperci (wyższe uczelnie)),
oraz zdać sobie sprawę z tego, że
¾ zaangażowanie polityków musi przełożyć się na przydział konkretnych zasobów,
zapewniających wystarczające kadry, budżet, upoważnienie do działania, wytyczenie
ambitnych celów udziału społecznego i szkolenie wewnętrzne.
Dorzecze Dunaju zajmuje około 1/3 powierzchni Europy. W obrębie tej skali główne
wyznanie stanowi połączenie działań na poziomie lokalnym i międzynarodowym. .
Międzynarodowa współpraca ma miejsce w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony
Dunaju (MKOD). (patrz: załącznik II).
Zainteresowane strony, np. organizacje pozarządowe, ubiegają się o status obserwatorów w
komisji, z czym wiąże się pełne uczestnictwo w jej pracach, jednak bez prawa głosu. Wiele
mniejszych (krajowych i lokalnych) organizacji pozarządowych związanych jest z nią
poprzez platformy współpracy, zwłaszcza Forum Środowiska Naturalnego Dunaju
(Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych) oraz inne sieci, takie jak Global Water
Partnership CEE. Finansowany przez GEF Danube Regional Project wspiera środkami
finansowymi Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (DEF), umożliwiając w ten sposób
udział organizacji pozarządowych w praktyce.
DEF jest platformą organizacji pozarządowych o strukturze lokalnej i regionalnej, powołaną
do życia w 1999 roku w celu wspierania uczestnictwa organizacji pozarządowych w na forum
rządowym, w różnych programach i inicjatywach. W tych ramach, organizacje pozarządowe
wniosły swój wkład na przykład w formie ułatwienia dialogu w sprawie transgranicznego
planowania w dorzeczu, udziału w powołaniu do życia Grupy Ekspertów MKOD ds.
Gospodarowania Wodami w Dorzeczu i Wdrażania RDW, opracowania materiałów
dotyczących RDW i udziału społecznego, zapewnieniu udziału organizacji pozarządowych i
społeczeństwa w gospodarowaniu wodami Dunaju i koordynacji za pośrednictwem DEF
dostarczaniu konkretnych, lokalnych przypadków do dyskusji na forum MKOD.
7.1.4 Tworzenie potencjału i reprezentacja zainteresowanych stron
Podjęcie kroków w celu przejścia od „konsultacji” do „czynnego zaangażowania”, niezależnie
od tego, jaką przyjmie ono formę, będzie wyzwaniem dla właściwych władz i innych
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zainteresowanych stron. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyżej, przegląd
organizacyjny pomoże zidentyfikować, czy ci, którzy są zaangażowani w proces (bez
względu na to, czy jest to właściwy organ, czy inna zainteresowana strona) dysponują
wystarczającym potencjałem do angażowania się w udział społeczny. Możliwości takiego
angażowania się mogą być uzależnione od zasobów, dostępności doświadczonego i
wykwalifikowanego personelu, znajomości sytuacji (np. co dzieje się w dole rzeki) oraz
zakresu, w jakim zaangażowane osoby są skłonne i gotowe przyjąć do wiadomości
potencjalną potrzebę zmian związanych z gospodarowaniem wodami w sferze rozważanych
w związku z tym zagadnień. Oznacza to, że uczestnicy będą musieli przyjąć na siebie
współodpowiedzialność za decyzje, które wynikną z procesu udziału społecznego.
Umożliwienie zainteresowanym stronom dostępu do informacji i udziału w procesie
podejmowania decyzji zobowiąże je do przyjęcia współodpowiedzialności za
wykorzystywanie ich sieci i kanałów komunikacyjnych. Członkowie zainteresowanych stron
oraz związane z nimi organizacje i osoby powinni uświadomić sobie niektóre następstwa
dyrektywy i ewentualne konsekwencje jej wdrożenia, na przykład w odniesieniu do programu
działań.
Na przykład te sektory działalności gospodarczej, które biorą udział w kolejnych fazach
procesu podejmowaniu decyzji i którym ostatecznie przedstawiane są projekty
demonstracyjne mające na celu wskazanie właściwych rozwiązań w zakresie gospodarowania
wodami, będą miały obowiązek informowania swoich członków i zachęcania ich do
stosowania nowego podejścia do korzystania z wody. W przedsiębiorstwach analiza ich
własnej sytuacji i interesów odnośnie do gospodarowania wodami może obejmować
następujące zagadnienia:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

istniejącą sytuację w zakresie korzystania z wody,
obecne poziomy zanieczyszczenia / aktualne pozwolenia na emisję,
aktualnie podejmowane działania w celu ograniczenia zanieczyszczenia lub innych
presji bądź zapobiegania tym zanieczyszczeniom i presjom,
poziom kosztów względnych korzystania z wody i usług związanych z
gospodarowaniem ściekami,
obecnie stosowane środki zachęcające / ramy legislacyjne korzystania z wody
poziom dotacji w sektorze produkcyjnym,
doświadczenie w dziedzinie stosowania systemu EMA / kodeksu zachowań /
dobrych praktyk rolniczych
poziom świadomości i wiedzy w obrębie dorzecza, zwłaszcza w dole dorzecza.

Organizacje pozarządowe zazwyczaj borykają się z przejściowymi problemami związanymi z
finansowaniem ich programów pracy. Często organizacje te są uzależnione od programów
finansowania oferowanych przez sponsorów krajowych i międzynarodowych. Takie
programy nabiorą szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy właściwe władze będą wymagały
udziału w pracach organów odpowiedzialnych za gospodarowaniu wodami. Z tym stykają się
zwłaszcza lokalne organizacje pozarządowe oraz regionalne oddziały organizacji
pozarządowych działające na szczeblu krajowym, które, w porównaniu do centralnych biur
tych organizacji, mają mniejsze doświadczenie i dysponują skromniejszymi zasobami i które
często polegają na pracy wolontariuszy.
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Do właściwego organu będzie należało określenie, w jaki sposób jego własne podejście do
organizacji udziału społecznego pomoże innym zainteresowanym stronom
pokonać
przynajmniej niektóre z wymienionych powyżej lub podobnych problemów w celu tworzenia
potencjału i wśród szerokiego grona zainteresowanych stron, by osiągnąć postęp w
rozwiązaniu danego problemu. W niektórych wypadkach może się okazać, że właściwe
władze powinny udzielić wsparcia na przykład w formie prowadzenia sekretariatu sieci
zainteresowanych stron, by zapewnić szeroki dostęp do informacji lub organizować szkolenia
na temat określonych zagadnień dyrektywy. Również nie należy pominąć możliwości
wykorzystywania informacji pochodzących od zainteresowanych stron i „szkolenia” się
właściwego organu u tych stron. Tworzenie potencjału będzie procesem dwustronnym.
7.1.5 Docieranie poza organizacje, do poszczególnych obywateli i przedsiębiorstw
Istotną częścią strategii uczestnictwa powinno być rozważenie możliwości wykraczania poza
ramy organizacji czy instytucji i docieranie do indywidualnych obywateli. Bardzo duży udział
zarówno w korzystaniu z wody, jak i w jej zanieczyszczaniu mają indywidualne
gospodarstwa domowe, rozproszone siedliska, poszczególne przedsiębiorstwa i gospodarstwa
rolne.
Docieranie poza organizacje, do indywidualnych obywateli i przedsiębiorstw ma ogromne
znaczenie dla gospodarowania wodami, z uwagi na duży udział gospodarstw domowych,
rozproszonych siedlisk, małych i średnich przedsiębiorstw i niewielkich gospodarstw rolnych
w korzystaniu z wody i jej zanieczyszczaniu.
7.1.6 Projekty demonstracyjne w celu budowania zaufania i nauki na podstawie
doświadczeń
Projekty demonstracyjne będą pomocne w ocenie i wykazaniu użyteczności udziału
społecznego w sferze gospodarowania wodami. Stwarzają również możliwości uczenia się na
podstawie doświadczeń wszystkim zainteresowanym stronom. Właściwe władze powinny
zachęcać do podejmowania takich projektów, które mogą mieć różne cele:
¾ Przekonanie grup docelowych do przyjmowania nowych, innych niż dotychczas,
praktyk w odniesieniu do czynnego zaangażowania poprzez zastosowanie podejścia
„nie mów – pokaż”.
¾ Stworzenie sytuacji „bez przegranych” – czynne zaangażowanie daje
zainteresowanym stronom możliwość wywierania wpływu na proces wdrażania z
punktu widzenia ich interesów, z kolei właściwe władze uzyskają większą akceptację
dla wdrażania dyrektywy.
Ograniczenie zużycia wody w sektorze poligraficznym, Dania (patrz: załącznik II)
Przyjęto następujące cele:
¾ Zaangażowanie zainteresowanych stron w przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięć
demonstracyjnych.
¾ Wyznaczenie im roli „ambasadorów” w popularyzacji nowych praktyk korzystania z wody,
poprzez zaprezentowanie rezultatów i ich wpływu na racjonalne zużycie wody.
Duńska Agencja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego zajmująca się sprawami czystej
produkcji, firma doradcza, wybrane przedsiębiorstwa działające w sektorze poligraficznym,
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Poligraficznej były kompleksowo zaangażowane w toku
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całego procesu wprowadzania usprawnień do codziennej działalności przedsiębiorstw oraz
testowaniu nowego wyposażenia, wspieranych ekonomicznie z funduszy projektu.
Przedsięwzięcia demonstracyjne mogą być z powodzeniem realizowane, a ich rezultaty w
późniejszym czasie zostaną wykorzystane do celów przeglądu oddziaływania sektora na
środowisko naturalne, przy stosunkowo niewielkich funduszach pozostających do dyspozycji,
pochodzących z programów. Demonstracja konkretnych możliwości i przedstawienie
przykładów sytuacji „bez przegranych” pozwala na upowszechnienie nowego wzorca
prowadzenia działalności w tym sektorze. Ponadto, dzięki tej współpracy właściwe władze
również zyskują wiedzę, w jaki sposób mają postępować, by planowanie było wykonalne i
jak określać ramy odpowiednich zachęt.
7.2 Czynniki zaliczające się do kategorii „proces”
Kategoria „proces” obejmuje zagadnienia dotyczące sposobu, w jaki zainteresowane
strony uczestniczą we wdrażaniu dyrektywy. Nie ogranicza się to wyłącznie do
„dostarczenia” dyrektywy, lecz obejmuje proces, w który zainteresowane strony wspólnie
angażują się w dyskusje na temat najważniejszych problemów, możliwości działania i
określenia sposobu jak najskuteczniejszego wdrożenia dyrektywy. Doświadczenie uczy, że
często jakość procesu jest czynnikiem warunkującym uzyskanie szerszego poparcia dla
działań.
Jakość procesu zależy od zasad stosowanych przy jego projektowaniu. Nie ma żadnej
przesady w stwierdzeniu, że wiarygodność i przejrzystość mają zasadnicze znaczenie dla
mobilizowania zainteresowanych stron do wspólnego angażowania się i przyjmowania
współodpowiedzialności wykraczającej poza zakres ich bezpośrednich interesów. Różnica
między tym, czy w gospodarowaniu wodami występuje się w roli partnerów czy
przeciwników często wynika z braku zaufania, podejrzliwości co do istnienia ukrytych
zamiarów i braku klimatu współpracy, która zwykle prowadzi do kreatywnych rozwiązań.
Proces uczestnictwa powinien wyzwalać:
¾ zaufanie
¾ otwartość
¾ przejrzystość
¾ uczciwość
¾ wzajemne poszanowanie
¾ chęć udziału
¾ pozytywne nastawienie.
Nie zawsze łatwo jest przenieść te zasady do projektowania procesu udziału społecznego i
stosować je, ponieważ jest wiele zainteresowanych stron, powstaje wiele nowych sytuacji i
wyłania się wiele aspektów procesu, wymagających rozważenia. Niemniej jednak z praktyki
wynika, że wiele czynników związanych z projektowania i realizacją procesu to zasadnicze
zagadnienia, którymi muszą się zająć właściwe władze i inne zainteresowane strony.
Reasumując, w procesach udziału społecznego należy uwzględnić niektóre lub wszystkie
niżej wymienione elementy:
7.2.1 Włączenie społeczeństwa do udziału na wczesnym etapie ustalania warunków i
zakresu udziału społecznego
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7.2.2 Wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za projektowanie procesu udziału
społecznego
7.2.3 Stworzenie możliwości wzajemnego uczenia się zainteresowanych stron
7.2.4 Wzajemne poszanowanie
7.2.5 Nadanie procesowi elastyczności i „otwartości”
7.2.6 Wielokrotny i ciągły proces oceny
7.2.7 Udział niezależnego facylitatora
7.2.8 Zachowanie ciągłości procesu.
Powyższa lista nie zawiera zaleceń dotyczących, na przykład, sposobu stwarzania możliwości
wzajemnego uczenia się, przede wszystkim z tego względu, że nie istnieje metoda, która
byłaby odpowiednia dla wszystkich i w każdej sytuacji.
Uwaga! Wyzwania, jakie niesie z sobą proces
Wyzwaniem dla właściwego organu jest uwzględnienie powyższych
czynników w czasie opracowywania i organizowania procesu udziału
społecznego we współpracy z zainteresowanymi stronami.
7.2.1 Włączanie społeczeństwa do udziału na wczesnym etapie ustalania warunków i
zakresu udziału społecznego
Jest to bardzo ważne zagadnienie i nie powinno ujść uwagi właściwych władz, ponieważ
jedna z dość powszechnych przyczyn problemów w związku z udziałem społecznym pojawia
się z chwilą, gdy zainteresowane strony czują się wykluczone z ustalania celów i
projektowania procesu udziału społecznego. Włączenie zainteresowanych stron na etapie
ustalania warunków i zakresu udziału społecznego może pomóc w budowaniu zaufania i
nawiązaniu dialogu między różnymi zainteresowanymi stronami już na samym wstępie. Przy
ustalaniu warunków i zakresu udziału społecznego, trzeba osiągnąć porozumienie co do
następujących kwestii:
¾ celów procesu
¾ ogólnego zakresu procesu
¾ stron, które mogą być zainteresowane procesem
¾ oczekiwań tych, którzy są zainteresowani procesem
¾ zasad wymiany informacji (komunikacja)
¾ środków finansowych i ich rozdziału
¾potrzebnego wsparcia organizacyjnego i wkładu stron
¾ skali czasowej i harmonogramu, oraz
¾ znaczenia procesu i jego rezultatów dla formalnego podejmowania decyzji.
Trzeba pamiętać, że warunki i zakres procesu można zmodyfikować w razie zmiany sytuacji i
okoliczności, w miarę rozwoju procesu lub jeżeli pojawiają się nowe zainteresowane strony.
Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do celów procesu, jego zakresu i uczestników.
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7.2.2 Wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za projektowanie procesu udziału
społecznego
Podobnie jak przy ustalaniu warunków i zakresu udziału społecznego, także i w tym wypadku
ważne jest, by właściwe władze wspólnie z innymi zainteresowanymi stronami poszukiwały
dróg jak najbardziej skutecznego postępowania w związku z udziałem społecznym, ponieważ
nie ma jednego modelu tego procesu, który byłby odpowiedni do zastosowania w każdej
sytuacji. Jeżeli u podstaw procesu leży współpraca i współodpowiedzialność, z dużym
prawdopodobieństwem pozyska on zaufanie, i poparcie zainteresowanych stron w atmosferze
wzajemnej współpracy na rzecz powodzenia przedsięwzięcia. Ze współodpowiedzialnością
wiąże się przekonanie, że proces jest właściwie dostosowany do celów, którym służy, z czym
wiąże się mobilizacja umiejętności i potencjału zaangażowanych osób. Z tego względu
właściwe władze muszą zwracać szczególną uwagę na to, żeby nie narzucać z góry
ustalonego podejścia bez stworzenia uczestnikom równych szans wnoszenia wkładu w
projektowanie procesu.
7.2.3 Stworzenie możliwości wzajemnego uczenia się zainteresowanych stron
Projektowanie procesu powinno pomóc w stworzeniu możliwości wzajemnego uczenia się
zainteresowanych stron. Wykracza to poza zwykłe przedstawienie informacji (w formie
prelekcji czy prezentacji), które zazwyczaj ma charakter raczej jednostronnej niż dwustronnej
komunikacji. Projektowanie procesu powinno sprzyjać aktywnemu dialogowi uczestników i
do niego zachęcać. W niektórych wypadkach, proste działanie polegające na zebraniu
zainteresowanych razem po raz pierwszy wystarczy, by nastąpiła wymiana spostrzeżeń na
temat różnych sposobów postrzegania spraw, celów, sukcesów i problemów w związku z
pracą wykonaną przez siebie i innych. Może to zaowocować regularnymi spotkaniami
zainteresowanych stron, w wyniku których nawiążą się nowe stosunki partnerskie i można
będzie rozwiązać problemy, zanim się pojawią ich skutki. Dialog zmierzający do budowania
zrozumienia i tworzenia możliwości wzajemnego uczenia się zainteresowanych stron jest
ważny, ale proces udziału społecznego musi być czymś więcej niż tylko okazją do
prowadzenia bezprzedmiotowych dyskusji. Z praktyki i badań wynika, że ogromną
motywacją dla zainteresowanych strony są rezultaty uzyskane „od ręki”.
7.2.4 Wzajemne poszanowanie
W wielu wypadkach zainteresowane strony nie zgadzają się ze sobą, a różnice interesów i
opinii mogą być często głęboko zakorzenione. Proces powinien stanowić dla
zainteresowanych stron zachętę do respektowania poglądów innych. W takich sytuacjach
niezwykle korzystny jest udział niezależnego facylitatora. Dla niektórych, również dla
właściwych władz, nie będzie to łatwe do zaakceptowania, zwłaszcza jeżeli poprzednio
wystąpiły przypadki wrogości i zdecydowanego braku porozumienia. Niemniej jednak,
polegające na wzajemnym uczeniu się podejście do udziału społecznego przyniesie
oczekiwane rezultaty wyłącznie wówczas, gdy znane będą różnice i gdy dołoży się starań, by
zgłębić ich naturę i wyznaczyć wspólną płaszczyznę porozumienia i tryb postępowania.
Różnice zazwyczaj zaznaczają się w różnej formie, takiej jak: brak porozumienia w sprawie
problemów (identyfikacja problemów), brak zgody co do rodzaju informacji, które uznaje się
za możliwe do przyjęcia (o charakterze naukowym i nienaukowym), czy co do sposobu
postępowania i prawdopodobnych konsekwencji poszczególnych motywów działania.
Właściwy organ z dużym prawdopodobieństwem będzie w tym kontekście zajmował
centralną pozycję i powinien pracować tak, by zapewnić, że zaproszenie do udziału i proces
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uczestnictwa przyczyni się do wzajemnego poszanowania zainteresowanych stron dzięki
uwzględnieniu różnorodności interesów, poglądów i opinii.
7.2.5 Nadanie procesowi elastyczności i „otwartości”
Ten czynnik towarzyszący projektowaniu jest ważny z punktu widzenia przypomnienia
wszystkim o tym, że nie można przesądzać o losach żadnego z etapów procesu. Elastyczne
podejście do projektowania procesu pozwoli łatwiej dostosować go do zmian i nowo nabytej
wiedzy w miarę nawiązywania się z czasem bliższej współpracy między zainteresowanymi
stronami. Równocześnie „otwartość” procesu jest ważnym elementem w budowaniu zaufania
wśród zainteresowanych stron. Jeżeli proces jest zbyt nieelastyczny i narzuca zbyt
ograniczone ramy dla dyskusji, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że
zainteresowane strony wycofają swoje poparcie dla niego. Godząc się na uczestnictwo w
procesie, wszystkie zainteresowane strony, łącznie z właściwymi władzami, przyjmują na
siebie obowiązek słuchania i odnotowania obaw i wątpliwości innych. Może to oznaczać
zmianę kształtu procesu wraz z upływem czasu.
7.2.6 Wielokrotny i ciągły proces oceny
Wielokrotna ocena polega na zapraszaniu uczestników do dokonywania przeglądu procesu,
do zastanowienia się nad tym, co zostało dotychczas osiągnięte i czy wymagane są zmiany w
procesie lub treści. Jest to element ciągłej oceny procesu, tak by nabyta wiedza była w nim
uwzględniana niezwłocznie i by można było zapoznać się na bieżąco (a nie dopiero w
przyszłości) z koncepcjami, wynikami rozmów, dyskusji i tak dalej. Może to okazać się
bardzo skuteczne, na przykład w przypadku, gdy między zainteresowanymi stronami
wytworzy się nowy rodzaj zrozumienia (np. zostanie przedefiniowany problem) i podstawa
udziału przesunie się na nowy poziom. Ciągłe włączanie oceny do procesu udziału
społecznego może być równie łatwe jak wygospodarowanie czasu na refleksje na każdym z
jego etapów – dzięki temu zyskuje się przestrzeń, którą uczestnicy mogą wykorzystać na
podsumowanie tego, co się wydarzyło. Ważne jest, by ocena nie odnosiła się wyłącznie do
efektów końcowych czy ostatecznych rezultatów. Powinien to być proces ciągły.
7.2.7 Udział niezależnego facylitatora
Ten czynnik nie zawsze ma zastosowanie, ponieważ niektóre rodzaje udziału społecznego
odbywają się bez uczestnictwa facylitatora. Niemniej jednak uczestnictwo niezależnych
facylitatorów może przynieść wiele korzyści, szczególnie jeżeli relacje między
zainteresowanymi stronami nie układają się najlepiej, gdy brak jest między nimi zaufania czy
wzajemnego poszanowania. Skorzystanie z udziału neutralnej strony trzeciej pozwoli również
uniknąć obaw co do tego, że właściwy organ może zdominować dyskusje i narzucać plan
działania. Może się okazać, że spotkania trzeba będzie organizować na terenie neutralnym. W
każdym razie, warto rozważyć możliwość zmiany miejsca regularnych spotkań i organizować
je kolejno w siedzibach poszczególnych uczestników. Często dzięki samym wizytom w
różnych biurach mogą pojawić się „świeże” pomysły i nowe spostrzeżenia, czy wytworzyć
wzajemne zrozumienie.
7.2.8 Zachowanie ciągłości
Jeżeli udział społeczeństwa jest wydarzeniem jednorazowym o dużym zasięgu, aż nazbyt
często zdarza się, że albo nie wywiera on długotrwałego wpływu na zagadnienia, albo nie
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przyczynia się do zbudowania na dużą skalę współodpowiedzialności i nie skłania do
angażowania się w działania. Z doświadczenia wynika, że mniejsza skala i ciągłość procesu
stwarzają lepsze warunki zainteresowanym stronom do budowania wzajemnego zaufania i
zrozumienia, a w związku z tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że siła napędowa do
działania szybko się nie wyczerpie. Dzięki takiej organizacji procesu zainteresowane strony,
które nie mogą uczestniczyć w jednym ze spotkań z uwagi na brak możliwości czasowych nie
będą wykluczone, tak jak miałoby to miejsce, gdyby odbyło się tylko jedno spotkanie.
7.3 Czynniki zaliczające się do kategorii „treść”
Wiele czynników zaliczonych do kategorii „treść” ściśle łączy się z projektowanie procesu,
do tego stopnia, że wielu doświadczonych praktyków zajmujących się udziałem społecznym
często zwraca bardziej uwagę na to, by proces ukierunkowywać zgodnie z wiedzą
teoretyczną, gdyż jego „treść” ujawnia się w sposób naturalny. Tak jak w innych częściach
niniejszego poradnika, nie jest możliwe dokładne określenie treści procesu udziału
społecznego. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że na niektórych etapach procesu
ważną rolę będą odgrywały następujące czynniki:
7.3.1 Docenianie znaczenia różnorodnej wiedzy
7.3.2 Przesłanki, dowody i brak pewności
7.3.3 Sprawozdawczość i komunikacja
7.3.1 Docenianie znaczenia różnorodnej wiedzy
W miarę angażowania się większej liczby zainteresowanych stron, wystąpi prawdopodobnie
większa różnorodność doświadczeń, poglądów i wiedzy. Ważne jest, by mieć tego
świadomość i właściwie oceniać różne rodzaje wiedzy, którą wnoszą zainteresowane strony.
Może ona na przykład dotyczyć badań naukowych, i ugruntowanej wiedzy niespecjalistycznej
– często pochodzącej od zainteresowanych stron, które żyją i pracują wśród lokalnej
społeczności. Trzeba koniecznie zdać sobie sprawę z tego, że wiedza ekspertów i osób, które
nimi nie są może przyczynić się do lepszego zrozumienia źródeł problemów, a dzięki temu do
opracowania bardziej świadomego i odpowiedniego planu działania. Doświadczenie w
sektorze zasobów wodnych wykazało, że ogólne rozwiązania proponowane przez ekspertów
często nie sprawdzały się w warunkach lokalnych i miały niezamierzone negatywne efekty.
Wielu z nich można byłoby uniknąć, gdyby wiedzę naukową połączono z wiedzą lokalną i
wyniesioną z praktyki. Taka sytuacja wcale nie jest mało prawdopodobna przy definiowani
warunków referencyjnych, kiedy wiedza na temat uwarunkowań historycznych, posiadana
przez właściwe władze i pozostałe części społeczeństwa, może okazać się niezwykle istotna,
np. na przykład odnośnie do poprzednich cech naturalnych rzek i terenów podmokłych.
7.3.2 Przesłanki, dowody i niepewność
Jakkolwiek docenianie znaczenia różnorodności jest ważne, może ono również przyczyniać
się do powstawania problemów przy określaniu, co jest akceptowane jako „przesłanki i
dowody”. Niektóre zainteresowane strony mogą stać na stanowisku, by akceptować
wyłącznie „naukowe” przesłanki jako podstawę podejmowania decyzji. Inni mogą dążyć do
tego, by luki w wiedzy wypełniać własnym doświadczeniem i obserwacjami oraz w ich
świetle interpretować informacje Z pewnością będzie wiele sytuacji, w odniesieniu do
których trudno będzie znaleźć jakiekolwiek informacje naukowe, będą też takie, w których
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będzie występowała znaczna niepewność, albo w odniesieniu do konsekwencji albo
kierunków działań. Nie sposób udzielić tu prostej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
należy postępować w takich warunkach. Jeśli jednak proces został zaprojektowany na
solidnych podstawach, wówczas dyskusje na temat niepewności można będzie pominąć i
zająć się rozpatrywaniem innych zagadnień, mając kwestię niepewności na uwadze. Autorzy
niniejszego poradnika metodycznego proponują, by właściwe władze starały się zapewnić, że
dyskusje opierać się będą na wszelkich dostępnych przesłankach i by uznać informacje
nienaukowe za wiedzę na temat środowiska naturalnego i wykorzystywać je jako
uzupełniające, a także pomocne w zgłębieniu opinii ekspertów. Wobec istnienia takiej
niepewności trzeba będzie wyraźnie sprecyzować jej poziom.
7.3.3 Sprawozdawczość i komunikacja
Nietechniczne podsumowania, które odzwierciedlają spostrzeżenia zainteresowanych stron i
szerokiej społeczności, mają duże znaczenie przy sporządzaniu sprawozdań z przebiegu
procesu udziału społecznego. Wiąże się to także z dostarczaniem nietechnicznych
podsumowań dla celów analizy RDW w odniesieniu do warunków lokalnych zlewni. Dzięki
nim zainteresowane strony będą mogły zidentyfikować siebie jako zainteresowane strony w
zależności od sytuacji.
7.4 Wnioski
Preambuła do ramowej dyrektywy wodnej zawiera bardzo wyraźne stwierdzenie: czynne
zaangażowanie społeczeństwa jest najprawdopodobniej kluczem do osiągnięcia
wyznaczonych celów w odniesieniu do jakości wody. W tym stwierdzeniu zawiera się
wieloletnie doświadczenie zgromadzone w dziedzinie gospodarowania wodami w Europie.
Ujmując rzecz prościej, można powiedzieć, że: użytkownicy wody i ci, którzy ją
zanieczyszczają powinni być potraktowani jako jedno ze źródeł rozwiązań, nie można ich
pozostawić poza zakresem rozważań i uznać za źródła problemów. W niniejszym poradniku
metodycznym zaprezentowano zalecenia dotyczące sposobu, w jaki można zapewnić czynne
zaangażowanie. Ważne jest jednak, by zdawać sobie sprawę z tego, że nie istnieją
rozwiązania, które dałoby się dokładnie powielać. Dla każdego obszaru dorzecza trzeba
znaleźć właściwy sposób postępowania, uwzględniając warunki kulturowe, sytuację
społeczno-ekonomiczną, tradycje demokratyczne i zwyczaje administracyjne. Autorzy
poradnika szczególnie zalecają staranne planowanie, na przykład przeprowadzenie analizy
zainteresowanych stron, jednak każdy właściwy organ musi wiedzieć, że dynamiczny proces
wzajemnego uczenia się opierający się na metodzie „prób i błędów” jest wyzwaniem, które
warto podjąć. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jeśli poświęci się na to
wystarczającą ilość czasu, efekty będą długo odczuwalne.
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Dlaczego, kogo, kiedy, w jaki sposób angażować do udziału

W trzech pierwszych rozdziałach niniejszego załącznika omówiono etapy przygotowawcze
procesu udziału społecznego. Są to:
1.
2.
3.

analiza zainteresowanych stron,
analiza problemu i jego przyczyn,
planowanie systemów przekazywania informacji (komunikacji).

W czwartym rozdziale scharakteryzowano różne techniki przekazywania informacji z
uwzględnieniem dwóch aspektów:
4.

interakcji oraz narzędzi komunikacji.

W pozostałych rozdziałach autorzy koncentrują się na zaprezentowaniu poszczególnych technik włączania społeczeństwa do udziału. W przyszłości, tzn. po przeprowadzeniu testów w
pilotowym dorzeczu, ta część niniejszego dokumentu może zostać uzupełniona. Obecnie stosowane techniki to:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

wywiady
aktywne słuchanie
warsztaty
sesje „burzy mózgów” z udziałem społeczeństwa
sąd obywatelski
systemy informacji geograficznej (strony internetowe GIS)
wysłuchanie społeczeństwa (patrz również rozdział 9 – sąd obywatelski)
monitorowanie i ocena udziału społecznego
komputerowe narzędzia do przetwarzania opinii i uwag społeczeństwa.

Wykaz publikacji
W wykazie nie wymieniono na razie żadnych publikacji, w przyszłości jednak można w nim
umieścić materiały i opracowania na temat narzędzi wykorzystywanych w procesie udziału
społecznego.
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1. Analiza zainteresowanych stron
W chwili rozpoczynania interaktywnego procesu, najważniejszą kwestią staje się rozważenie,
kto będzie w nim uczestniczył. Chcąc uzyskać ogólny obraz wszystkich właściwych stron
(lub uczestników procesu), które zaliczają się do kręgu zainteresowanych problemem, należy
przeprowadzić tak zwaną „analizę zainteresowanych stron”. Dzięki takiej analizie ogranicza
się ryzyko pominięcia ważnego uczestnika oraz uzyskuje się ogólny pogląd na to, z jakich
punktów widzenia należy rozpatrywać dane zagadnienie.
Analiza zainteresowanych stron, sama w sobie, jest zadaniem względnie prostym i rozpracowanym pod względem metodycznym. Użyteczna metoda jej przeprowadzenia została zaprezentowana w niniejszym załączniku i zilustrowana przykładami. Czytelnik powinien jednak
sam ocenić, w jaki sposób przystosować ją do własnych potrzeb, by móc wykorzystać do celów analizy ekonomicznej w konkretnej sytuacji.

Wprowadzenie
Zainteresowaną stroną może być każda osoba, grupa osób lub organizacja mająca interes w
związku z danym problemem, albo ze względu na to, że będzie odczuwać jego skutki (jako
poszkodowana lub wynosząca korzyści), albo dlatego, że może wywierać wpływ na bieg wydarzeń, posiada odpowiednią wiedzę lub doświadczenie. Analiza pozwoli wyjaśnić, jakie zainteresowane strony już istnieją i na czym polegają ich interesy. Zainteresowanymi stronami
są: rząd, władze lokalne, organizacje pozarządowe, organizacje polityczne, instytuty badawcze, sektory przemysłu, rolnictwo, gospodarstwa domowe lub inne podmioty prowadzące
działalność gospodarczą.
Analizę zainteresowanych stron rozpoczyna się od określenia treści projektu i znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Kto?” (na przykład: planując budowanie domu, trzeba znać odpowiedź
na pytanie: „Kto wie jak go zbudować?”). Należy mieć świadomość, że problem musi być jasno zdefiniowany od samego początku oraz że należy na niego spojrzeć z każdej możliwej
perspektywy.
Poza analizą zainteresowanych stron przydatne może się okazać sporządzenie mapy otoczenia
projektu, w celu określenia wpływu czynników zewnętrznych. Taka mapa może dostarczyć
pewnych informacji na temat rodzaju interesów i motywów, jakimi kierują się zidentyfikowane zainteresowane strony, a także relacji między nimi, zakresu i rodzaju ich wpływu oraz zagrożeń. Trzeba będzie na przykład określić, która zainteresowana strona wywiera pozytywny
lub negatywny wpływ na projekt, która posiada władzę, która jest najbardziej zainteresowana
finansowo. Podobne mapy można sporządzić w odniesieniu do czynników mających wpływ
na przebieg procesu, często stanowiących dla niego zagrożenie (np. pogoda, możliwości finansowe czy możliwości ludzi).
Ogólnie rzecz biorąc cały proces składa się z kilku etapów (patrz: rysunek 1). Na każdym z
etapów, należy się zastanowić, które zainteresowane strony powinny być zaangażowane w
proces i czy wszystkie mają takie same „prawa”. Rola i poziom zaangażowania zainteresowanych stron mogą być różne na poszczególnych etapach procesu. Analiza zainteresowanych
stron pozwoli je w miarę jasno określić.
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Etap 2

Etap 3

początek

Etap 4

koniec

Rysunek 1: Przebieg procesu w formie diagramu
Podczas przeprowadzania analizy zainteresowanych stron stopień zaangażowania każdej z
nich (na danym etapie) może zostać określony z punktu widzenia (patrz rysunek 2):
Wspólnego działania / współpracy – zainteresowane strony, które rzeczywiście będą uczestniczyły w procesie i wniosą do niego aktywny wkład (tzw. czynne zaangażowanie).
Wspólnych zapatrywań – zainteresowane stron, od których oczekuje się wkładu w merytoryczną treść projektu. Są one źródłem wiedzy podobnie jak eksperci (tzw. konsultacje).
Wspólnej wiedzy – zainteresowane stron, które nie odgrywają czynnej roli w procesie, jednak
powinny być informowane o jego postępach (tzw. dostarczanie informacji).

Rysunek 2: Model tarczy do określania stopnia zaangażowania zainteresowanych stron
W razie potrzeby można dokładniej określić zainteresowane strony według ich rodzaju (patrz
rysunek 3):
Decydenci: zainteresowane strony, które podejmują decyzje dotyczące projektu.
Użytkownicy: zainteresowane strony, które wykorzystują rezultaty projektu lub odczuwają
ich wpływ.
Realizatorzy / kierownicy: zainteresowane strony, których zadaniem jest wprowadzenie w życie rezultatów projektu lub nowej polityki.
Eksperci / dostawcy: zainteresowane strony, które udostępniają informacje, wiedzę specjalistyczną lub środki niezbędne do realizacji projektu.
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eksperci

realizatorzy

decydenci

użytkownicy

Rysunek 3: Szczegółowy model tarczy do określania stopnia zaangażowania zainteresowanych stron
Ważna uwaga: Jeżeli zainteresowane strony mają uczestniczyć (czynnie lub biernie) w projekcie, należy koniecznie przekazać im informacje zwrotne i jasno określić rolę w procesie, co
pozwoli uniknąć rozczarowań – zarządzanie oczekiwaniami.

Analiza zainteresowanych stron: prosta metoda
W praktyce analizę zainteresowanych stron wykonuje się, przechodząc kolejno przez jej poszczególne etapy, polegające na zadawaniu pytań i interakcji. Takie przedsięwzięcie wymaga
odpowiedniego przygotowania i dostosowania do konkretnej sytuacji, tak więc z pewnością
będą przydatne poniżej omówione ogólne zasady stosowania tej prostej metody oraz poszczególne etapy postępowania.
Etap 1. Określić etap procesu, którego będzie dotyczyła analiza zainteresowanych stron. Jeżeli nada się podstawowym zagadnieniom formę pytań, zazwyczaj stają się bardziej zrozumiałe i łatwiej jest wskazać podstawowe problemy / etapy. Rozsądne wydaje się zaproszenie
zainteresowanych stron (tych, których zaangażowanie nie ulega wątpliwości) do wzięcia
udziału w sesji „burzy mózgów”;
Etap 2. Zorganizować sesję „burzy mózgów” grupy składającej się z nie więcej niż 10 osób
(zespół projektowy), wliczając przewodniczącego, podczas której wymienia się jak najwięcej
zainteresowanych stron i rozpatruje się różne perspektywy i punkty widzenia związane z wybranymi etapami projektu.
Należy zastosować podejście raczej ogólne, określić grupy lub organizacje, ale nie podawać
ich nazw czy nazwisk osób.
Wszystkie sugestie powinny być zanotowane bez poddawania ich ocenie.
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Etap 3. Sprawdzić czy główne perspektywy / punkty widzenia mogą zostać podzielone na
mniejsze jednostki tematyczne / uporządkowane według rodzajów.
Etap 4. Oznaczyć nazwami poszczególne rodzaje zidentyfikowanych zainteresowanych stron
i podać adres / informacje dotyczące możliwości kontaktu.
Etap 5. Sprawdzić, czy:
– zostały uwzględnione wszystkie etapy procesu,
– znani są już wszyscy ci, którzy odnoszą korzyści i ci którzy są poszkodowani,
– została wskazana organizacja realizująca projekt,
– zostały zidentyfikowane osoby, których interesy są chronione przez organizacje.
Etap 6. Znając już zainteresowane strony, można przystąpić do porządkowania pełnej ich listy według stopnia zaangażowania każdej z nich na poszczególnych etapach procesu. W tym
celu należy:
– napisać nazwę każdego uczestnika na samoprzylepnej karteczce,
– narysować na tablicy papierowej koła modelu tarczy wykorzystywanego do określenia
stopnia zaangażowania,
– dokładnie sprecyzować etap procesu, który jest przedmiotem analizy.
Etap 7. Umieścić karteczki w odpowiednich miejscach modelu tarczy 2 (Należy skorzystać z
rysunku 2, a w razie konieczności posłużyć się modelem tarczy do szczegółowego określania
zainteresowanych stron, przedstawionym na rysunku 3).
Etap 8. Sprawdzić, czy nie powstały zbyt duże dysproporcje między poszczególnymi polami.
Etap 9. Wykorzystać uzyskane rezultaty na przykład do opracowania planu komunikacji w
celu informowania zainteresowanych stron. Należy bardzo precyzyjnie określić rolę każdej z
zainteresowanych stron, jaką ma odegrać w procesie oraz poziom jej zaangażowania (zarządzanie oczekiwaniami).
Etap 10. Sesję „burzy mózgów” można kontynuować, w celu określenia wzajemnych relacji
zainteresowanych stron, motywów, jakimi się kierują oraz czynników, które mają wpływ na
przebieg procesu.

Przykład analizy zainteresowanych stron
Opisaną tu metodę postępowania ilustruje poniższy przypadek. Dotyczy on zanieczyszczenia
rzeki Scheldt w jej dolnym biegu. W gminach miejskich położonych wzdłuż rzeki zauważono
problem i zamierzano poprawić jakość wody, podejmując opisane powyżej działania. Przebieg procesu został zaprezentowany w formie rysunku 4:

2

Trzeba pamiętać, że poziom wpływów zainteresowanych stron jest czynnikiem, który należy rozważyć. Korzystne może się okazać ściślejsze zaangażowanie „ważnych” uczestników posiadających znaczne wpływy, w
celu zapewnienia ich większego udziału i wsparcia.
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Kto poinformował?

1

Dlaczego rzeka Scheldt jest zanieczyszczona? – Istniejące presje

2

W jaki sposób można oczyścić rzekę?
– Niezbędne działania

3

Jaka jest efektywność działań
pod względem kosztów?

4

Jak zostaną pokryte koszty
działań?

decyzja

Kto poinformował?
decyzja

Kto poinformował?
decyzja

Kto poinformował?
decyzja

Rysunek 4: Poszczególne etapy procesu podjętego w związku zanieczyszczeniem rzeki
Scheldt
Tak jak w opisie metody zaprezentowanej w poprzednim podrozdziale, rezultaty możliwe do
uzyskania przedstawiono poniżej w odniesieniu do poszczególnych etapów analizy zainteresowanych stron i etapu 1 procesu (czyli: Dlaczego rzeka Scheldt jest zanieczyszczona? – Istniejące presje).
Etap 1 – Poszukiwanie potrzebnych informacji na temat zanieczyszczenia rzeki Scheldt, czyli
znalezienie odpowiedzi na pytania: „Dlaczego rzeka Scheldt jest zanieczyszczona?” oraz
„Kto poinformował o jej zanieczyszczeniu?”
Etap 2 – W skład zespołu projektowego wejdą przedstawiciele gmin miejskich, którzy postanowili zaprosić do uczestnictwa w pracach zespołu przedstawicieli portów w Antwerpii i
Vlissingen. W czasie sesji „burzy mózgów” rozważono wiele różnych punktów widzenia.
Efektem sesji było stworzenie listy (niezbyt szczegółowej) zaangażowanych zainteresowanych stron:
ICPS (Komisja ds. Rzeki
Scheldt)
Rolnictwo
Rekreacja
Firmy bagrujące rzekę
Rybacy
Rząd

Mieszkańcy w sąsiedztwie
Porty
Gminy miejskie
Przedsiębiorstwa żeglugowe
Sektory przemysłu
Oczyszczalnie ścieków

Etap 3 – W wyniku dalszych szczegółowych dyskusji stwierdzono, że „Sektory przemysłu”
można podzielić na dwie grupy:
– sektory przemysłu emitujące zanieczyszczenia do atmosfery (osady),
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– sektory przemysłu odprowadzające zanieczyszczenia do wody.
Etap 4 – Sporządzono bardziej szczegółową listę zainteresowanych stron:
ICPS (Komisja ds. Rzeki Scheldt)
Rolnictwo:
– gospodarze A, B, C
– ferma drobiu D
– tuczarnie świń E, F
Rekreacja:
– wędkarze
– kajakarze
– cykliści
Firmy bagrujące rzekę:
– firma X
– firma Y
Rybołówstwo

Mieszkańcy w sąsiedztwie
Porty:
– Antwerpia (B)
– Genk (B)
– Terneuzen (NL)
– Vlissingen (NL)
Gminy miejskie:
Antwerpia, Genk, Terneuzen,
Vlissingen

Przedsiębiorstwa żeglugowe:
– unijne organizacje sprawujące
nadzór nad żeglugą
Sektory przemysłowe:
– emitujące zanieczyszczenia do
atmosfery: sektor G
– odprowadzające zanieczyszczenia do wody: sektor H
Rządy:
Oczyszczalnie ścieków:
Belgia (Flandria, Walonia, Brukse- Antwerpia, Genk, Vlissingen,
la)
Terneuzen
Niderlandy
Każdej z zainteresowanych stron należy wyraźnie wskazać osobę, z którą można się kontaktować, określić właściwy dla niej organ, a także podać adres i inne informacje umożliwiające
kontakt.
Etap 5 – Analiza rezultatów wykazała, że nie jest jasne, które przedsiębiorstwa żeglugowe
mieszczą się w sformułowaniu „unijne organizacje sprawujące nadzór nad żeglugą”, ponieważ uznano, że jedynie przedsiębiorstwa żeglugowe działające na rzece Scheldt mają związek z problemem. To zagadnienie wymaga dalszego zbadania przez zespół projektowy. Zauważono również, że na liście zidentyfikowanych zainteresowanych stron nie znalazły się jak
dotąd organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska naturalnego; na listę wpisano
związek zajmujący się ochroną krajobrazu rzeki Scheldt.
Etap 6 i 7 – Określono poziom zaangażowania zainteresowanych stron, rozmieszczając je na
modelu tarczy (rysunek 5). Na pierwszym etapie projektu (Dlaczego rzeka Scheldt jest zanieczyszczona? – Istniejące presje) należy zebrać sporo informacji. Stąd wiele zainteresowanych
stron znalazło się w drugim okręgu modelu tarczy (wspólne zapatrywania). Do części zainteresowanych stron, o których wiadomo, że posiadają znaczne wpływy w sferze społecznoekonomicznej, zwrócono się z prośbą o współpracę z zespołem projektowym (okręg wewnętrzny modelu tarczy). Poza zewnętrznym okręgiem modelu znalazły się organizacje, które
będą informowane o realizacji projektu.
Etap 8 – Należy sprawdzić, czy nie powstały zbyt duże dysproporcje przy zapełnianiu pól
modelu przedstawionego na rysunku 5 i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.
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Tuczarnie
Związek ds. ochrony kraświń E, F
jobrazu rzeki Scheldt
Ferma
drobiu D
Przemysł G
4 gminy
Gospodarze
Ludzie z sąmiejskie
A, B, C
siedztwa
Wszystkie
Przemysł H 4 porty
Kajakarze
Firmy bagrujące rzekę X
Wędkarze
Firmy bagruCykliści
jące rzekę Y
Wszystkie oczyszUnijne organizacje
czalnie ścieków
nadzorujące żeglugą
Rybołówstwo
Rząd B

Rząd NL

Komisja ds. Rzeki Scheldt

Rysunek 5: Model tarczy z zaznaczonymi zainteresowanymi stronami, które mogą przekazać
informacje na temat zanieczyszczenia dolnego nurtu rzeki Scheldt
Etap 9 – Rezultaty sesji „burzy mózgów” włączono do projektu. Podjęto decyzję, że porty
Genk i Terneuzen oraz sektor przemysłowy H, których przedstawiciele nie weszli jeszcze w
skład zespołu projektowego zostaną włączeni do współpracy.
Etap 10 – Sesja „burzy mózgów” może być kontynuowana w celu naniesienia bardziej
szczegółowych danych na modelu tarczy, zgodnie z rysunkiem 3, i / lub sporządzenia mapy
otoczenia. Odpowiadając na proste pytania, takie jak: „Na czym polegają interesy sektora
przemysłowego H? Jakie są wzajemne relacje pomiędzy gminą A i portem W?” zespół projektowy będzie mógł lepiej zrozumieć rolę zainteresowanych stron i ich wzajemne relacje.

Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
Wstępne uwagi Światowego Funduszu na rzecz Przyrody na temat udziału społeczeństwa w
kontekście ramowej dyrektywy wodnej i zintegrowanego gospodarowania wodami w dorze-
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czu, Adam Harrison, Guido Schmidt, Charlie Avis, Rayka Hauser, Światowy Fundusz na
rzecz Przyrody, czerwiec 2001.
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2. Analiza problemu i jego przyczyn
Cel
Początkiem właściwej polityki powinna być dobrze przeprowadzona analiza istniejących problemów i leżących u ich podłoża przyczyn, do których powinna być dostosowana polityka. W
tym celu należy dokonać analizy problemu i jego przyczyn. Jest to typowe postępowanie, jeżeli za problemem kryją się złożone przyczyny lub takie leżą u jego podłoża. Analiza problemu i jego przyczyn kończy etap badań rozpoznawczych.
Nie będzie można stworzyć dobrej podstawy do rozważań na temat problemu do czasu osiągnięcia jednoznacznego porozumienia w sprawie problemu, który był przedmiotem analizy.
Przede wszystkim analiza dostarcza argumentów przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemu. Ponadto, stanie się ona podstawowym dokumentem dla właściwych władz przy określaniu, w odniesieniu do jakiego poziomu przyczyn lub w jakim obszarze mogą być podjęte
najbardziej skuteczne i zakończone powodzeniem działania.

Rozwinięcie
W wielu wypadkach analiza przyjmie kształt „drzewa”: najbardziej dokuczliwe problemy
znajdą się u podstawy, natomiast te, których symptomy są ledwo zauważalne są umiejscowione na poziomie wierzchołka. Z tego względu „drzewo” należy analizować od dołu do góry.
Okręgi stanowią swego rodzaju rekapitulację / podsumowanie grup cytatów pochodzących z
ogólnego zbioru (niekiedy na poparcie przytacza się dosłownie fragmenty wypowiedzi) lub
pełne wypowiedzi w dokładnym brzmieniu.
Jest bardzo wskazane, by w podsumowaniu zastosować formę możliwie jak najbliższą stwierdzeniom oryginalnym. W ten sposób daje się wyraz temu, że istotnie poświęcono im uwagę, a
nie ograniczono się do sformułowania oficjalnych stwierdzeń.

Tryb postępowania
Analizę problemu i jego przyczyn powinien podjąć zespół projektowy (lub część jego członków). Osoby, które będą się tym zajmować powinny dobrze znać sytuację i kontekst, a także
mieć pewne umiejętności analityczne. Warto zwrócić się o pomoc do kogoś, kto posiada doświadczenie w dokonywaniu analiz tego rodzaju.
Należy utworzyć ogólny zbiór cytatów.
W tym zbiorze cytaty są już w pewnym stopniu uporządkowane. Niektórzy potrafią bardzo
wnikliwie je analizować i dopatrywać się związku pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami i
w obrębie grupy zagadnień. Praca na tym etapie analizy polega w zasadzie na przemieszczaniu cytatów z miejsca na miejsce, a zakres porządkowania jest zależny od stopnia, w jakim
zostały posegregowane w czasie tworzenia zbioru.
Należy rozdzielić cytaty lub ich grupy, które składają się na ogólny zbiór. Podczas wykonywania tej czynności trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie trzeba obawiać się, że
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część pracy wykonanej w związku z tworzeniem ogólnego zbioru pójdzie na marne, jednak
warto zwracać uwagę na to, by bez potrzeby nie wykonywać jej dwukrotnie.
Kartony z tablicy papierowej skleić taśmą i umieścić je na podłodze. Rozłożyć na nich kartki
z cytatami i przystąpić do ich ostatecznego porządkowania: przyczyny najbardziej obszerne i
o zasadniczym znaczeniu na dole, u podstawy, symptomy – u szczytu. Podczas tego zajęcia,
powoli, ale z całą pewnością wyłoni się pewien plan (plany). W tej części pracy nie musi
uczestniczyć cały zespół. Może ją wykonać kilku jego członków, nawet niezależnie od siebie,
a na kolejnym etapie cały zespół projektowy może dokonać porównania „drzew” ilustrujących związki przyczynowo-skutkowe. Nie należy dzielić cytatów na grupy zbyt wcześnie,
ponieważ jest bardzo ważne, by wszyscy członkowie zespołu projektowego mogli wybierać
spośród tych, które zostały zgromadzone.

Osiągnięcie porozumienia
Analiza problemu i jego przyczyn po raz pierwszy zostanie przedłożona społeczeństwu do
akceptacji. Pytanie, na które trzeba odpowiedzieć brzmi: „Czy wszyscy zgadzają się, że dokonana analiza przedstawia trafną diagnozę problemów, w odniesieniu do których osoby odpowiedzialne powinny podjąć działania?”

Co uwzględnić, z czego zrezygnować
W następnej kolejności należy zdecydować, na których elementach wytyczonej polityki powinien się skoncentrować zespół projektowy. Często się zdarza, że analiza obejmuje sfery, na
które projekt nie ma wpływu. W związku z tym należy wyłączyć je z zakresu projektu, ponieważ przyjęta polityka nie będzie odnosiła się do tej części przyczyn. Ważne jest, by wnioski w tej sprawie podać społeczeństwu do wiadomości.

Priorytety
W odniesieniu do tych zagadnień, które pozostały, priorytety można określić z udziałem lub
bez udziału społeczeństwa, jednak w każdym przypadku powinny być zatwierdzone przez
właściwe władze. Na zakończenie etapu badań rozpoznawczych musi być dokładnie wiadomo, na jakim poziomie przyczyn i w jakiej dziedzinie można będzie podjąć działania zakończone powodzeniem.
Ogólnie rzecz biorąc, każdemu powinno zależeć na tym, by jak najdokładniej zgłębić złożone
przyczyny problemu, a nie prześcigać się w szeregowaniu symptomów. Jednakże, im głębiej
tkwią przyczyny i im są poważniejsze, tym trudniejsze może okazać się ich rozwiązanie.

Sformułowanie polityki
Na etapie uzgadniania i formułowania polityki, informacje pochodzące z etapu dokonywania
analizy mogą być wykorzystane jako podstawa do tworzenia konkretnych koncepcji.

Prezentacja
Analiza problemu i jego przyczyn w sposób bardzo ogólny i analityczny stanowi przegląd
problemów, których powinna dotyczyć polityka. Zawiera uzasadnienie wyborów, które muszą
być dokonane na dalszych etapach. Ta forma prezentacji nie zadowoli jednak wszystkich. W
związku z tym, warto przedstawić plany w sposób bezpośredni, albo poszukać jeszcze innych
sposobów.
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Materiały można dostosować do wewnętrznych potrzeb i wykorzystać jako „dowody” lub
materiał do dyskusji z niektórymi grupami ekspertów. W wypadku innych grup celowych
bardziej przydatne mogą się okazać materiały bardziej obrazowe, takie jak rysunki lub zdjęcia..., metaforyczne porównania, relacje w formie ustnej lub pisemnej. Z tego względu warto
opracować analizę problemu i jego przyczyn w formie pisemnej, a także jej streszczenie, natomiast plany dołączyć jako materiał uzupełniający, który daje wyraz dotychczas wykonanej
pracy i jednocześnie stanowi podstawę wyciągniętych wniosków.

Wskazówki
Należy zwrócić szczególną uwagę na martwe pola, czyli zagadnienia, co do których nie zostały przedstawione punkty widzenia. Tego rodzaju luki można wypełnić, przeprowadzając dodatkowe rozmowy czy wywiady.
W związku z problemami i ich przyczynami może powstać pewien opór: „Nie jest wcale tak
źle, są przecież także dobre strony?!” W takim wypadku należy zwrócić uwagę na cel analizy:
najpierw dokładnie poszukać przyczyn powstawania wąskich gardeł, ale nie starać się wskazywać rozwiązań problemu. Najważniejsze w takim podejściu jest to, by nie dać się ponieść
wizji problemu albo chęci rozwiązania go na zbyt wczesnym etapie.
W opracowaniu bardziej wnikliwej analizy bardzo pomocne będą spotkania z ekspertami.
Trzeba dobrze sobie zdawać sprawę z tego, jakie pytania czy nowe zadania trzeba będzie
omówić podczas prezentacji planów. Pytanie nie może brzmieć: „Czy się zgadzacie?” ale:
„Czy analiza została prawidłowo wykonana?” oraz „Czy problemy, do których ma się odnosić polityka, zostały właściwie rozpoznane?”
Niekiedy okazuje się, że plany są zbyt ogólnikowe lub za bardzo uproszczone, aby na ich
podstawie można było uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi. Sposobem na ukierunkowanie
dyskusji na temat analizy problemu i przyczyny jest zwrócenie uwagi na konkretne zagadnienia lub wnioski, na temat których zespół projektowy powinien mieć więcej informacji.
Podaliśmy tu sposób zarówno na poszukiwanie właściwych rozwiązań, jak i opracowanie
różnych wariantów polityki. Trzeba jednak liczyć się z naturalną reakcją ludzi: „Brzmi to
bardzo ładnie, ale jaki jest konkretny cel? Gdzie tu jest związek z tym ,do czego się zmierza,
czyli celami polityki?”

Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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3. Planowanie systemów przekazywania informacji (komunikacji)
Cel
Komunikacja jest ważnym instrumentem dla udziału społecznego, ponieważ stanowi rodzaj
siły napędowej całego procesu. Uzupełniający plan może być pierwszym krokiem w opracowaniu planu komunikacji.

Znaczenie komunikacji
Sformułowanie w ogólnych zarysach strategii komunikacji będzie miało miejsce w miarę
wcześnie, najlepiej na początkowym etapie projektu. Na wstępie każdego kolejnego etapu
plan powinien być odpowiednio dostosowany, ponieważ role i zadania uczestników (i w
efekcie ich potrzeby w zakresie informacji) mogą się zmieniać. Uzupełniający plan może być
wykorzystywany w tym celu jako dokument roboczy, pomocny w zorientowaniu się we
wszystkich działaniach związanych z komunikacją. Jest oczywiste, że elastyczny proces wymaga elastyczności w zakresie komunikacji: stałe śledzenie rozwoju sytuacji w toku realizacji
jest niezbędne, by komunikacja była możliwa.

Rozwinięcie
Podstawę harmonogramu planowania stanowią grupy uczestników, co do których wiadomo,
że są zaangażowane w proces. Na etapie ich analizy, zostają oni podzieleni na cztery podstawowe kategorie, z których każda wymaga zastosowania innego podejścia w zakresie komunikacji:
Osoby z kręgu wspólnego działania: Są nimi członkowie zespołu projektowego oraz inne
osoby, które aktywnie uczestniczą w realizacji projektu (czynne zaangażowanie).
Cel komunikacji: wymiana informacji dotyczących efektów działań podejmowanych w
związku z realizacją projektu.
Sposoby przekazywania informacji: zebrania zespołu projektowego, wykazy zadań do wykonania, dokumenty robocze itd.
Osoby z kręgu wspólnych zapatrywań: Są to uczestnicy procesu, z którymi można się
skonsultować w dowolnym momencie jego trwania lub ci którzy aktywnie przyczyniają się do
jego realizacji (konsultacje).
Cel komunikacji: informowanie, wzbudzenie zainteresowania, stymulowanie pozytywnego
nastawienia i chęci współpracy. Osoby zaliczające się do tej grupy udzielają ciągłego wsparcia na poszczególnych etapach procesu.
Sposoby przekazywania informacji: wywiady, warsztaty, biuletyny, rundy wymiany uwag i
opinii itd.
Osoby z kręgu wspólnej wiedzy: Są to uczestnicy, którzy powinni być dobrze poinformowani na temat projektu (dostarczanie informacji).
Cel komunikacji: informowanie i stworzenie możliwości reagowania.
Sposoby przekazywania informacji: broszury zawierające ogólne informacje, strona intranetowa, spotkania informacyjne itp.
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Decydenci: Są to przedstawiciele właściwych władz (oraz ich doradcy), którzy mogą podejmować decyzje w przełomowych momentach.
Cel komunikacji: informowanie oraz w miarę możliwości stymulowanie aktywnej postawy.
Sposoby przekazywania informacji: sprawozdania, prezentacje.
Powyżej przedstawiono strukturę procesu w układzie pionowym. Najważniejsze dane zostały
wprowadzone i powstał model komunikacji, w który w dowolnym momencie można wpisać
właściwe środki komunikacji odpowiednio dostosowane do potrzeb każdej grupy celowej.

Tryb postępowania
Należy przystąpić do sporządzenia wykazu uczestników według stopnia ich zaangażowania.
Wypełnić informacjami utworzony model procesu i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Które
dane są ważne?”
Dla każdej części modelu wskazać, co zamierza się osiągnąć w określonym momencie i w
wypadku każdej z grup (osób z kręgu wspólnego działania, osób z kręgu wspólnej wiedzy
itd.). Jaki będzie cel komunikacji i jakie informacje są najważniejsze na danym etapie realizacji projektu?
Teraz strukturę procesu należy uzupełnić środkami komunikacji, które będą wykorzystywane
i dokładnie wskazać, w jakim czasie:
– przyjąć za punkt wyjścia istniejące środki komunikacji i kanały informacyjne,
– spróbować utworzyć system łącznego wykorzystywania komunikacji ustnej i pisemnej.
Rozplanować wykorzystanie każdego środka komunikacji.

Wskazówki
Należy wyznaczyć jednego członka zespołu projektowego, który będzie odpowiedzialny za
komunikację. Na początku każdego etapu procesu trzeba skorygować skład poszczególnych
grup uczestników. Jest bardzo prawdopodobne, że uczestnik, z którym przeprowadzono wywiad na etapie rozpoznawczym, na dalszych etapach znajdzie się w gronie tych, którzy powinny być jedynie informowani. Można sobie również wyobrazić taką sytuację, że ktoś, kto
zaliczał się do osób z kręgu wspólnej wiedzy, na kolejnym etapie realizacji projektu stanie się
osobą z kręgu wspólnych zapatrywań.
Trzeba dokładnie sprawdzić, czy żaden uczestnik nie został pominięty. Każdy, kto odgrywał
choćby najmniejszą rolę w realizacji projektu, staje się przynajmniej osobą z kręgu wspólnej
wiedzy. Informacyjna cisza jest zjawiskiem najbardziej dokuczliwym i zniechęcającym dla
uczestników interaktywnego procesu.
Warto w możliwie jak największym zakresie wykorzystać istniejące kanały informacyjne oraz
dotychczas stosowane środki komunikacji, takie jak dotychczas wydawane poradniki, wewnętrzne broszury lub biuletyny, materiały publikowane przez własną organizację strony intranetowe itd. Należy pamiętać, że nadmiar nowych biuletynów może prowadzić do przeładowania informacjami, natomiast krótkie artykuły w istniejących i znanych są zwykle czytane
z większym zainteresowaniem.
Można wykorzystywać różne środki komunikacji, takie jak: broszury z informacjami o charakterze ogólnym, strona intranetowa, sprawozdania itd. Trzeba jednak zachować rozwagę
przy upowszechnianiu sprawozdań, opracowań zbiorczych, analiz problemu i jego przyczyn
itd. Nie zaleca się wysyłania tego rodzaju sprawozdań do wszystkich osób z kręgu wspólnej
wiedzy, lepiej przedstawiać im materiały zawierające streszczenie najważniejszych informacji. Nadmierna ilość informacji ma skutek odwrotny do zamierzonego.
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Trzeba zawsze wyraźnie podkreślić, że zespół projektowy jest do dyspozycji i można w każdej chwili zgłaszać pytania wymagające odpowiedzi czy sugestie, a także podać, w jaki sposób można się skontaktować z jego poszczególnymi członkami. Tu również interaktywne
kontakty powinny być widoczne.
Użytecznym rozwiązaniem może się okazać nadanie każdemu ze środków komunikacji, wykorzystywanemu do celów realizacji projektu, innego znaku rozpoznawczego: logo, sloganu,
kolorowego oznaczenia lub symbolu graficznego. Zawsze należy mieć na względzie bilans
kosztów (zasadniczych) i korzyści, ale trzeba pamiętać, że forma zewnętrzna ma ogromne
znaczenie.

Wykaz publikacji:
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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4. Narzędzia interakcji i komunikacji
Warsztaty, grupa opiniodawcza lub wywiady. Interakcja i komunikacja z otoczeniem mogą
przybierać wiele form. Ale które z nich są najbardziej odpowiednie z punktu widzenia wyznaczonego celu? Z której skorzystać i w jakim momencie? Jakie elementy wziąć pod uwagę?
W tym rozdziale podano charakterystykę różnorodnych środków, która daje pogląd na to, jakie narzędzia są do wyboru, którego należy dokonać już na etapie opracowywania procesu lub
planu komunikacji.
Poniżej zaprezentowano kryteria, które mogą być pomocne przy wyborze odpowiednich
środków.
W dalszej części znajduje się diagram kołowy, na którym zestawiono środki w zależności od
celów, jakim mają służyć.
Następnie przedstawiono krótką charakterystykę różnych środków, które uszeregowano w porządku alfabetycznym.

Kryteria wyboru – Kiedy zastosować który środek?
Zasadnicze pytania, na które należy sobie odpowiedzieć to:
– jaki jest cel interakcji, oraz
– jakiej reakcji oczekuje się od poszczególnych stron.
Wspólne działanie: wymaga zastosowania mediów interaktywnych, takich jak spotkania robocze itp.
Wspólne zapatrywania: wymagają zastosowania środków służących „wyciąganiu informacji”, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne itp.
Wspólna wiedza: wymaga wykorzystania środków, które służą uzyskaniu informacji, takich
jak prezentacje, artykuły prasowe, materiały faktograficzne.
Wykorzystując wyniki analizy zainteresowanych stron (patrz: rozdział 1), można odpowiedzieć na następujące pytania:
Czy ważne jest, by zwracać uwagę na relacje, a dopiero potem na treść? Jeśli tak, trzeba ograniczyć do minimum środki komunikacji pisemnej, a zastosować te, które służą kontaktom
bezpośrednim. Wykonania tego zadania nie należy powierzać innym osobom, tylko zrealizować we własnym zakresie.
Czy chodzi przede wszystkim o komunikację pomiędzy zespołem projektowym a grupą docelową, czy także o wymianę informacji między uczestnikami? Jeśli w grę wchodzi drugi przypadek z wymienionych, należy wybrać zebrania grupowe, przeznaczając dużo czasu na nawiązanie kontaktów i wymianę informacji.
Jakie fundusze są do dyspozycji, ile jest czasu oraz jakie są możliwości?
Czy zostanie ustanowiony stały komitet, czy będzie tylko zwoływany na określony czas?
Jak liczne są grupy docelowe? Im są większe, tym trudniejsza jest komunikacja między poszczególnymi osobami. W takim wypadku warto poszukać wzajemnych powiązań.
Czy zaproszenie do współpracy otrzyma tylko wybrane przedsiębiorstwo czy wszyscy chętni?
Czy informacje szybko stracą na aktualności? Należy raczej zrezygnować z materiałów w
formie wydruku na papierze a wykorzystywać takie, które można samodzielnie wydrukować
oraz Internet.
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Wskazówki
Nie można lekceważyć znaczenia kontaktów osobistych, ponieważ są one najlepszym sposobem tworzenia więzi i sprzyjają budowaniu zaufania. Świadczą o tym, że docenia się drugą
stronę. Warto pamiętać, że ludzie są w zasadzie lepszymi słuchaczami niż czytelnikami.
Rozmowa bezpośrednia przynosi najlepsze efekty. Należy dążyć do tego, by informacje ustne
były poparte materiałami w formie pisemnej.
Zarządzanie oczekiwaniami: trzeba zawsze wyraźnie określić, czemu ma służyć kontakt. Na
samym wstępie należy poinformować, jaki jest jego cel i jak będzie się postępować z rezultatami. Należy podać nazwisko osoby, z którą można się kontaktować lub wskazać miejsce,
gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski na temat wszystkich środków komunikacji.
Nie powinno się zapominać o ludziach, z którymi miało się styczność: raz nawiązany kontakt
powinien być kontynuowany. Po każdym zebraniu trzeba sporządzić protokół, w którym powinna się znaleźć informacja o tym, w jaki sposób zostaną potraktowane rezultaty.
Należy również przeczytać materiały informacyjne, zawarte w niniejszym załączniku, dotyczące planowania komunikacji i przygotowania warsztatów.
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Diagram kołowy prezentujący narzędzia interakcji i komunikacji
Zastosowanie w praktyce różnych środków komunikacji nie wymaga głębokiej wiedzy. W
nieco zmienionej formie narzędziami wykorzystywanymi w grupie osób o wspólnych zapatrywaniach można się posłużyć w grupie osób należących do kręgu wspólnego działania.
Bardzo często się zdarza, że te środki niewiele się różnią od siebie. Poniższa ilustracja pokazuje szeroki zakres stosowania środków, a każdy z nich, w kolejności alfabetycznej, bliżej
omówiono na kolejnych stronach.

Wspólne działanie

Studio projektowe
Sesja „burzy mózgów”
Platforma

Twórcze współzawodnictwo
Zespół projektowy
Wewnętrznych grupa użytkowników
Konferencja robocza
Giełda pomysłów

Wspólne badanie faktów

Grupa opiniodawcza
Rozmowa kontaktowa
Zebranie ekspertów

Prezentacja
Strona internetowa
Rozmowy kuluarowe

Panel obywateli

Ulotki

Uczestnictwo

Artykuły prasowe / Rubryka

Rozmowy kuluarowe

Sondowanie poglądów
Wieczór informacyjny

Materiały
faktograficzne

Wystawy /
Otwarte drzwi

Wywiady

Pamiątkowe prezenty
Ulotki

Poradnictwo / organ doradczy

Ogłoszenia

Wspólne zapatrywania
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Elementarz wzajemnych oddziaływań i wymiany informacji
Technika

Opis

Uwaga!

Ogłoszenia

Ten rodzaj informacji jest prezentowany w niezmienionej formie w
określonym czasie w wybranym
środku masowego przekazu. Umożliwia zwrócenie uwagi na projekt, na
przykład osób mieszkających w sąsiedztwie miejsca planowanej budowy.
Może być formą obowiązkową w
wypadku oficjalnie wymaganej procedury udziału społecznego.
Dociera do szerokiego kręgu odbiorców.
Organ doradczy służy radą na przykład na polecenie ministra lub z własnej inicjatywy.

Należy pamiętać o tym, że
miejsca na informacje jest niewiele, a wobec tego ogłoszenie
może być czasem potraktowane
jako „reklama handlowa”

Poradnictwo / Organ doradczy

Giełda pomysłów
Elektroniczne forum dyskusyjne
(głosowanie)

Ulotki

Technologia informacyjna stanowi
wsparcie dla uczestników sesji „burzy mózgu”, jest pomocna w porządkowaniu informacji i podejmowaniu
decyzji. Daje możliwość szybkiego
zbierania informacji z zachowaniem
anonimowości ich źródeł.
Mogą być wykorzystywane w celu
krótkiej prezentacji projektu, zawierają informacje na temat najistotniejszych zagadnień i wskazują możliwości uczestnictwa.
Można je wydać tylko w jednorazowym nakładzie, tanim kosztem lub w
bardzo drogiej formie. Docierają do
wielu osób, ograniczają możliwość
powstawania mylnych informacji.

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Kosztowne

Organ doradczy nie może bezpośrednio uczestniczyć w projekcie, może natomiast służyć
radą na wszystkich etapach
tworzenia polityki oraz sygnalizować problemy, które należy
wziąć pod rozwagę, właściwie
ukierunkować działania bądź
pełnić funkcję „ośrodka” zbierającego i przekazującego
wnioski i opinie lub grupy opiniodawczej
Bardzo ważną kwestią jest zaangażowanie doświadczonego
facylitatora. Warto połączyć
„burzę mózgów” przed ekranem komputera z dyskusją wokół stołu.
Informacje w nich zawarte mogą być błędnie interpretowane,
mogą zawierać zbyt mało konkretnych informacji. Nie ma
możliwości uzyskania bezpośredniej informacji zwrotnej od
odbiorcy, niekiedy trudno je
rozpowszechniać.
Szybko się dezaktualizują. Zawsze zawierają dane osób, z
którymi można się kontaktować, ich numery telefonów, adresy poczty elektronicznej.
Grudzień 2002
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Technika

Opis

Uwaga!

Rozmowy kuluarowe

Bezpośrednie (nieoficjalne) spotkania
różnych osób są dobrą okazją do
zwrócenia uwagi na projekt, proces
lub jego różne aspekty, można się
również dowiedzieć, czy wszystko
idzie zgodnie z zamierzeniami.
Pozwalają na wyrobienie sobie poglądu, gdzie tkwią zagrożenia.

Czy taka forma komunikacji,
dla której charakterystyczne są
informacje nieoficjalne, również bezsensowne, odpowiada
stylowi działania? Informacja
może zacząć żyć własnym życiem.
Trzeba pamiętać o poinformowaniu na bieżąco wszystkich
swoich bliskich współpracowników oraz osób z innych działów.

Grupy reprezentujące różne punkty
widzenia poszukują innowacyjnych
rozwiązań na określonym etapie tworzenia polityki „współzawodnicząc
ze sobą”.
Wykorzystując tę metodę, można
utrzymać wysoki poziom kreatywności w długim okresie, nie odrzucać
zbyt wcześnie ze względu na kompromisy.
Organizuje się ją w celu poznania i
Sesja „burzy mówybrania propozycji rozwiązań zgłazgów”
szanych przez poszczególne grupy.
Patrz również w niniejszym załączniku, rozdział: Sesje „burzy mózgów”.
Studio projektowe Technika stosowana wówczas, gdy
praca odbywa się w małych grupach
(do 5 osób) i ma na celu wypracowanie rozwiązań. „Lżejsza” wersja
twórczego współzawodnictwa (patrz
wyżej).
Narzędzia stosowane w celu udoWystawa,
Centrum informa- stępnienia wszystkim zainteresowanym stronom wiedzy posiadanej
cyjne
Słup ogłoszeniowy przez uczestników.
Wykorzystuje się je dla dostarczenia
Otwarte drzwi
informacji ogólnych stosunkowo
Kącik czytelniczy
Prezentacja plaka- niewielkim kosztem. Dzięki nim
można dotrzeć do osób, których inatów
Stoisko na targach czej nie udałoby się włączyć do
udziału. Przy ich stosowaniu projekt
jest bardziej „widoczny”.
Zebranie ekspertów Spotkanie zorganizowane w celu zebrania uwag / obserwacji poczy-

Twórcze współzawodnictwo

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Komunikacja jednokierunkowa: informacje są dostarczane,
ale się ich nie otrzymuje.
Należy używać prostego i zrozumiałego języka, nie stosować
żargonu
specjalistycznego.
Ogłoszenia mają
zwracać
uwagę. Trzeba zamieszczać
nazwiska osób, z którymi można się kontaktować i ich numery telefonów.
Zmobilizowanie większej liczby ekspertów do udziału w zeGrudzień 2002
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nionych przez ekspertów na temat
koncepcji i propozycji lub uzyskania
specjalnych informacji. Zebranie należy poprowadzić w taki sposób, żeby uczestnicy nie czuli, że tylko
„wyciąga” się od nich informacje.
Trzeba dać im coś w zamian za ich
wkład.

braniu i ustalenie daty spotkania może być kłopotliwe. Należy ich zapraszać ze znacznym
wyprzedzeniem.
Wśród ekspertów uczestniczących w zebraniach mogą znaleźć się tacy, którzy pochodzą z
konkurencyjnych firm, wówczas nie zawsze będą w pełni
wyrażać swoje myśli. Przewodniczący zebrania powinien
dobrze znać temat.
Warto również pomyśleć o zaproszeniu na takie zebranie
osób posiadających doświadczenie / wiedzę
teoretyczną.
Jeżeli celem spotkania jest poznanie i zebranie nowych koncepcji, nie należy ograniczać
się do zapraszania ekspertów
reprezentujących ten sam sektor lub dziedzinę.
Prawdopodobnie trzeba będzie
takie podsumowanie opublikować wielokrotnie. Od osób
głęboko zaangażowanych dobrze byłoby otrzymać informacje zwrotne, chociaż ten
środek nie jest przewidziany w
tym celu.
Podsumowanie powinno zawierać starannie dobrane informacje, odpowiadające konkretnym potrzebom odbiorcy.
Zawsze należy wskazać osobę,
z którą można się kontaktować.

Materiały faktogra- Na papierze formatu A4 należy opracować pisemne podsumowanie doficzne
tychczas osiągniętych rezultatów,
przeznaczone dla osób, które są dosyć głęboko zaangażowane w dane
zagadnienie lub prace nad projektem
(współpracownicy / wykonawcy oraz
osoby o wspólnych zapatrywaniach,
niekiedy osoby z kręgu wspólnej
wiedzy). Można je przygotować łatwo i szybko, zwłaszcza mając do
dyspozycji gotowy formularz z odpowiednimi rubrykami, w które wpisuje się aktualne informacje. Jest to
stosunkowo mało kosztowna metoda
przekazania informacji.
Planując spotkanie, należy pomyśleć
Wieczór informao stworzeniu możliwości nawiązania
cyjny
kontaktów między grupami osób o
wspólnych zapatrywaniach i należą
do kręgu wspólnej wiedzy.

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Nie należy przygotowywać
planu spotkania w najdrobniejszych szczegółach. Trzeba
przewidzieć długie przerwy, by
stworzyć okazję do kontaktów
nieoficjalnych.

Grudzień 2002
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Jest to grupa, w której są repreGrupa wewnętrznych użytkowników zentowani „użytkownicy” zwłaszcza
projektów wewnętrznych (przy organizowaniu właściwego organu).
Wywiady bezpośrednie lub przeprowadzane przez
telefon

Jest to bezpośredni sposób wymiany
informacji. Należy u rozmówcy wywołać odczucie, że jest słuchany z
uwagą. Trzeba dążyć do tego, by
przy okazji wnikliwej rozmowy nawiązać kontakt z rozmówcą. Może
się okazać korzystną inwestycją.

Strona intranetowa
Strona internetowa
Internetowe grupy
dyskusyjne
Uczestnictwo za pośrednictwem mediów elektronicznych i planowanie
on-line

Istnieje możliwość przekazywania
informacji i przeprowadzania wywiadów z ludźmi za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu. Dzięki
wykorzystaniu tych technik udział
jest łatwiejszy. Dyskusja może być
chroniona przed dostępem innych
użytkowników Internetu.

Wspólna grupa
rozpoznawczowiodąca

Należy utworzyć wspólną grupę
składającą się ze stron zaangażowanych i zainteresowanych, która będzie kierowała procesem gromadzenia faktów. Grupa będzie się również
zajmowała wskazywaniem problemów, których mają dotyczyć badania, wyborem instytucji badawczej i
oceną rezultatów cząstkowych. Jej
działania będą koordynowane przez
osobę mającą odpowiednie przygotowanie do oceny naukowej wartości
uzyskanych wyników.
Rozmowa przeprowadzona z człon- Jest bardzo prawdopodobne, że
kiem innej sieci / innego forum, pod- trzeba będzie podejmować te

Rozmowa kontaktowa, rozmowa z

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Metoda wywiadu jest czasochłonna i ma ograniczony zasięg.
Nie należy powierzać wywiadów innym, lecz przeprowadzić je we własnym zakresie,
zaangażowanie będzie wówczas większe.
Czynnikiem
ograniczającym
możliwości wykorzystania tych
narzędzi jest infrastruktura
komputerowa. Wymagane jest
pewne doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Nie
ma możliwości kontroli nad
grupą docelową. Konserwacja i
aktualizacja są bardzo pracochłonne. Chcąc skorzystać z
tego sposobu wymiany informacji, należy zwrócić szczególną uwagę na wcześniejsze
powiadomienie zainteresowanych o wprowadzeniu takiej
formy komunikacji. Grupy
dyskusyjne mogą stanowić dobre przygotowanie do planowanego zebrania.

Grudzień 2002
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ewentualnym udzia- czas której dokonuje się uzgodnień
dotyczących przekazywania informałem mediatorów
cji (zarówno w jedną, jak i w drugą
stronę).
Rozpowszechnianie informacji w
pewnej części zleca się wyspecjalizowanym firmom (outsoursing), co
umożliwia nawiązanie kontaktów,
jednak zazwyczaj na tyle odległych
od zasadniczego celu, że nie warto
zajmować się nimi szczegółowo.
Są to techniki przeprowadzania baPanel obywatelski / grupa fokuso- dań jakościowych z udziałem obywateli, mające formę wywiadów gruwa
powych, podczas których członkowie
zespołu projektowego / pracownicy
służby cywilnej obserwują wywiady
w wydzielonym pomieszczeniu za
pośrednictwem kamer. Mogą oni
zwracać się z prośbą do osoby przeprowadzającej wywiad o zadanie dodatkowych pytań.
Może to być prawnie usankcjoUdział społeczny
nowana procedura dająca obywatelom możliwość wyrażania opinii na
temat projektu i podjętych decyzji.
Sondowanie poglą- Sondaż, którego celem jest określenie
znaczenia oceny wydanej przez obydów
wateli oraz oszacowanie efektów polityki lub planów z punktu widzenia
obywateli.
Jest to komitet o mniej lub bardziej
Platforma
ustalonym składzie, złożony z przedstawicieli organizacji, spotykający się
regularnie w celu wymiany uporządkowanych opinii na temat niektórych
zagadnień. Może być traktowany jako wskaźnik nastrojów społecznych
w związku z konkurencyjną współpracą, lub przygotowywaną polityką.
Polega na prezentacji istniejącego
Prezentacja
problemu formalnie ustanowionym
komitetom, podczas zebrań roboczych itp. W ten sposób zwiększa się
prawdopodobieństwo, że zwrócą
uwagę na dany problem.

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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kontakty wielokrotnie.
Często odnosi się wrażenie, że
ludzie informują własną grupę
zainteresowaną
problemem.
Nie jest to jednak regułą (chyba
że nowe wiadomości mają dużą
wagę).
Jest to forma uzyskiwania informacji uzupełniających.
Wywiady są przeprowadzane
przez wyspecjalizowane agencje. Poznanie poglądów obywateli jest ważne w odniesieniu
do takich kwestii jak „bezpieczeństwo”.

Bardzo ważny jest właściwy
wybór terminu prezentacji.
Można do niego nawet dostosować plan pracy nad projektem.
Należy z pewnym wyprzedzeniem poinformować, dlaczego
Grudzień 2002
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Zespół projektowy

Lider projektu + zespół, którego
członkowie zazwyczaj reprezentują
właściwy organ. Zespół projektowy
sprawuje pieczę nad organizacją prac
w związku z projektem i kieruje jego
realizacją.

Pamiątkowe prezenty

Upominki są wyrazem podziękowania, ale również przypominają o
projekcie.
Dzięki drobnym przedmiotom codziennego użytku ludzie nie zapominają o przedsięwzięciu.

Przedstawiciele różnych zainteresowanych stron, którzy śledzą realizację przyjętej polityki oraz regularnie doradzają decydentom, jakie
decyzje należy podjąć lub w sprawach związanych z postępem prac.
Konferencje robo- Zebrania w niewielkim gronie osób,
przeprowadzane w celu dokładnego
cze (w czasie któzgłębienia problemów lub określenia
rych dokonywane
możliwych rozwiązań.
są symulacje, odSą one okazją do wymiany dużej ilobywa się „burza
ści informacji, pomysłów, argumemózgów”, nadaje
ntów. Można podejmować próby
się priorytet wariantom rozwiązań, rozwiązania problemów.
opracowuje scenariusze dyskusji itd.)
Grupa opiniodawcza

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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zamierza się dokonać prezentacji (w celu przekazania informacji, uzyskania opinii i poinformowania o tym, w jaki sposób zostaną wykorzystane oraz
czy będą brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji).
Jeśli jest to możliwe należy zaangażować do zespołu projektowego osoby, które powinny
odegrać rolę przy kontynuacji
danego projektu (następny lider
projektu, pracownicy regionalnych organów służby cywilnej).
Nie należy być rozrzutnym w
rozdawaniu upominków, ponieważ prawdopodobnie w grę
wchodzą pieniądze rządowe.
Upominki powinny być oryginalne, pospolite prezenty wywołują efekt przeciwny do zamierzonego.
Należy dokładnie określić status i zadania tej grupy opiniodawczej, zadbać o właściwą
organizację sekretariatu i terminowe dostarczanie informacji.
Ważne jest, by właściwie dobrać uczestników. Ich nabór,
przygotowania, udział w konferencji i prace po jej zakończeniu są bardzo czasochłonne.
Zawsze trzeba dokładnie określić cel. Zastanowić się, czy
wywoła on rozbieżne, czy raczej zbieżne reakcje uczestników? Czy wkład uczestników
konferencji jest faktycznie użyteczny?
Trzeba dopilnować, by został
zaangażowany odpowiedni facylitator i by zostało sporządzone dobre sprawozdanie.

Grudzień 2002
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Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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Przegląd dostępnych narzędzi 1
Dostępne narzędzia można podzielić na pięć kategorii, w zależności od celów, jakim służą:
strony internetowe, klasyczne narzędzia komunikacji, zebrania grupowe, wizyty i obserwacje
w terenie, programy komputerowe.
Można je również uszeregować według etapu (etapów) procesu udziału społecznego, na jakim
są najczęściej wykorzystywane: działania wstępne i organizacyjne, analiza uczestników i
ustalenie kontekstu, diagnoza istniejącej sytuacji, poszukiwanie rozwiązań, wprowadzanie ich
w życie i ocena końcowa.
ZASTOSOWANIE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH
UDZIAŁU SPOŁECZNEGO

Wprowadzanie w życie, ocena końcowa

Uszeregowane w zależności od zastosowania, a także
celu lub metody

Działania wstępne i
organizacyjne
Analiza uczestników,
ustalenie kontekstu
Diagnoza istniejącej
sytuacji
Poszukiwanie rozwiązań

NARZĘDZIA I TECHNIKI

STRONY INTERNETOWE

– Interakcyjne Systemy Informacji Geograficznej
(Strony internetowe GIS).
– Interakcyjne strony internetowe
– Internetowe strony informacyjne, głosowanie za
pośrednictwem Internetu
– Narzędzia samooceny (strony internetowe, wirtualne centrum informacyjne)

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

„KLASYCZNE” NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

– Narzędzia służące informacji biernej
*
– Narzędzia służące informacji czynnej
*
– Zbieranie opinii za pomocą głosowania lub wywiadów

*

*

*

ZEBRANIA GRUPOWE, WARSZTATY

– Z osobistym uczestnictwem osób
– Grupa dokonująca analizy uczestników
– Grupa dokonująca szybkiej oceny efektów udziału
społecznego
– Grupa dokonująca oceny wartości uznawanych
przez obywateli
– Obrady okrągłego stołu na temat określonych za1

*

*

*
*

*
*

*
*

*

Niniejszy przegląd został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych ostatnio na zlecenie
Departamentu ds. Zasobów Wodnych Francuskiego Ministerstwa ds. Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju.
Źródło: „Badania porównawcze dotyczące środków przekazywania informacji i organizacji udziału społeczeństwa w gospodarowaniu wodami w Niderlandach i Danii oraz kanadyjskiej prowincji Quebec”. Dominique
Drouet, Jean-Philippe Détolle, Michèle Sachs (RDI, Recherche Développement International).
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*
*

*

WIZYTY I OBSERWACJE W TERENIE

– Sieć obserwatorów ryb (ROPED)
– Sieć szkół zajmujących się badaniem zanieczyszczenia wód, inne sieci
– Wyjazdy i obserwacje w terenie

*

*

*
*

*
*

*

*

INNE NARZĘDZIA (PROGRAMY KOMPUTEROWE)

–

Programy komputerowe do zarządzania opiniami

Zalecenia dotyczące wyboru odpowiednich narzędzi
Wybór odpowiednich narzędzi i technik przekazywania informacji, przeprowadzenia konsultacji oraz organizowania udziału społecznego zależy od celów, jakie zamierza się osiągnąć,
dostępnych zasobów oraz etapu procesu, na jakim mają być wykorzystane. Niektóre z narzędzi zostały wypracowane w drodze kolejnych ulepszeń. Można więc uznać, że przeszły próbę
jakości. Przystępując do zbierania informacji, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę klasyczne techniki i narzędzia, czyli te, które sprawdziły się już w praktyce (zastosowano je wielokrotnie i często były pozytywnie ocenione).
Do nich zaliczają się również narzędzia doskonalone przez lata, które udowodniły swoją
przydatność.
Drugą grupę, którą także trzeba mieć na uwadze stanowią narzędzia nowej generacji, które
powstały dzięki najnowocześniejszym technologiom komunikacji, takie jak Internet i strony
www. Niektóre z tych nowych środków muszą być przebadane pod kątem przydatności w
procesie udziału społecznego, z zamiarem wykorzystania w średnim przedziale czasu.
Podejście polegające na osobistym udziale osób, mimo że wydaje się bardzo skuteczne, powinno być traktowane z pewną rezerwą.
Zagadnienie skali wydaje się tu mieć zasadnicze znaczenie: niezbędne jest odpowiednie dostosowanie celów do skali „projektu”.
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5. Wywiady
Cel
W procesie udziału społecznego opinie i/lub wiedza uczestniczących w nim stron odgrywają
ważną rolę. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób do nich dotrzeć. Sposobem na „wyczucie”
atmosfery panującej wokół sprawy jest przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów w cztery
oczy z wieloma osobami. Cel wywiadów wydaje się oczywisty: uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji na temat tego, co sądzi osoba, która go udziela na temat konkretnego elementu polityki. Właściwy dobór pytań i sposób ich zadawania mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, jak osiągnąć dobre rezultaty.

Najważniejsza kwestia
Na etapie badań rozpoznawczych przeprowadzanie wywiadów może być jednym ze sposobów zebrania opinii zaangażowanych stron. Jest to również dobra okazja, by osobiście poznać
osoby je reprezentujące. Wyniki przedstawia się w formie zbiorczego opracowania, na podstawie którego zostanie następnie przeprowadzona analiza problemu i jego przyczyn.

Rozwinięcie
Trzonem rozmowy jest pewna liczba jasno sformułowanych kluczowych pytań otwartych.
Nacisk należy położyć na określenie istniejących problemów i ich przyczyn.
Podstawowe pytania:
Jakiego rodzaju osiągnięcia pan(i) dostrzega?
Jakie problemy / wąskie gardła pana (pani) zdaniem mogą się pojawić?
Jakie pana (pani) zdaniem są źródła tych problemów?
Do jakiej sytuacji pana (pani) zdaniem dobrze byłoby doprowadzić?
Dlaczego należy do niej dążyć?
Co mógłby(łaby) pan(i) zrobić lub w jaki sposób chciałby(łaby) pan(i) przyczynić się do
osiągnięcia takiej sytuacji?

Pytania pomocnicze
Może się okazać, że niektóre z pytań mają zbyt otwarty charakter lub że osoba, która je zadaje
musi w pewnym stopniu stymulować odpowiedź. W takich okolicznościach najlepiej jest zadać pytanie w nieco inny sposób, nie pomijając jednak jego zasadniczej treści (rezultatów,
wąskich gardeł, przyczyn problemów).
Na przykład:
Proszę pomyśleć o rezultatach, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych.
Jak określiłby(łaby) pan(i) wymienione problemy: jako poważne, nieistotne itp.?
Proszę sobie wyobrazić, że spogląda pan(i) na swój dział, dziedzinę, którą się zajmuje, zakres
obowiązków z innego punktu widzenia / ... Jakie dostrzegłby(łaby) pan(i) problemy?
Kiedy i na jakiej podstawie uznałby(łaby) pan(i), że polityka w tej dziedzinie jest właściwa?
Co pana (pani) zdaniem należałoby zmienić?
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Tryb postępowania
Wywiady będą przeprowadzane przez członków zespołu projektowego, jeśli zajdzie taka potrzeba w składzie uzupełnionym o inne osoby. Liczba wywiadów zależy od wyników analizy
uczestników i może się wahać w granicach od 15 do 100.

Przygotowania
Wykorzystując listę uczestników i przeprowadzone analizy, należy określić, którzy z nich zaliczają się do kręgu osób o wspólnych zapatrywaniach.
Trzeba pamiętać o tym, by podczas rozmowy, w regularnych odstępach czasu, podsumowywać dotychczas poruszone tematy w celu nadania wywiadowi właściwej struktury i ułatwienia słuchającemu kontroli nad jego przebiegiem.
Należy wysłać zaproszenia do osób, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady z podaniem
powodów i celów planowanych rozmów:
∗ podać ogólne informacje o temacie, który będzie poruszony, nie ujawniając jednak żadnych pytań,
∗ zadbać o to, aby list został podpisany przez osobę zajmującą wysoką pozycję (dyrektora),
∗ po wysłaniu listów, zatelefonować do wybranych osób w celu ostatecznego uzgodnienia
terminu spotkania.
Z pewnym wyprzedzeniem należy zorganizować spotkanie informacyjne z osobami przeprowadzającymi wywiady, lub jeśli to właściwe, krótkie szkolenie z zakresu aktywnego słuchania.

Wywiad
Przed wywiadem: Należy się upewnić i jeszcze raz odtworzyć sobie pokrótce kontekst, w jakim powinna się odbyć rozmowa.
Podczas rozmowy:
∗ należy wykorzystywać zestaw pytań jako listę kontrolną i .............., a nie jako ................,
∗ nie należy przekraczać przyjętych ram czasowych (przeznaczyć na wywiad co najmniej
jedną godzinę),
∗ nie używać magnetofonu, lecz robić notatki,
∗ nie należy zachowywać się zbyt oficjalnie, lecz raczej potraktować wywiad jako swobodną rozmowę.
Na zakończenie rozmowy należy:
∗ sprawdzić, czy zostały zadane wszystkie pytania,
∗ zapytać, czy osoba udzielająca wywiadu chciałaby jeszcze coś dodać,
∗ zanotować adres osoby, która udzieliła wywiadu,
∗ poinformować rozmówcę o przeznaczeniu notatek (zostaną potraktowane jako poufne i
będą ujęte w formie podsumowania opracowaniu zbiorczym, to znaczy ............).

Sprawozdanie
Notatki z wywiadu należy opracować niezwłocznie po jego zakończeniu, kiedy jeszcze ma się
go świeżo w pamięci.
Sprawozdania z wywiadów należy wykorzystywać tylko dla własnych potrzeb, należy je traktować jako materiał poufny, a w opracowaniu zbiorczym przytaczać jedynie cytaty w formie
anonimowej.
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Należy się starać, by w możliwie najwierniejszy sposób podać wypowiedzi osoby udzielającej
wywiadu.
Wypowiedzi osób udzielających wywiadu można przekształcić, jeżeli mogą być niezrozumiałe dla członków zespołu.
Należy przyjąć następujące zasady:
∗ opracowywać informacje z wykorzystaniem komputera,
∗ oznaczyć, na własny użytek, gwiazdką ∗ szczególnie interesujące stwierdzenia,
∗ pogrupować odpowiedzi po każdej sekwencji pytań.

Wskazówki
Nie należy zlecać przeprowadzenia wywiadów innym. Dzięki wywiadom powstają możliwości nawiązania ważnych kontaktów w danej sferze działania. Przydzielając wywiady, należy
unikać sytuacji, w której byłyby przeprowadzane przez osoby znające swoich rozmówców.
Przy zbyt bliskiej zażyłości często można uzyskać odpowiedzi: „No przecież rozumiesz, co
mam na myśli”. Istnieje duże ryzyko, że rezultaty takich wywiadów będą raczej mierne.

Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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6. Aktywne słuchanie
Cel
Cel przeprowadzania wywiadów na etapie rozpoznawczym jest łatwy do określenia: zdobycie
możliwie ich największej ilości informacji o poglądach osób udzielających wywiadów na temat określonego elementu polityki. Okazuje się jednakże, że trudno jest osobom przeprowadzającym wywiady nie wdawać się w dyskusje. Można tego uniknąć, jeżeli osoby przeprowadzające wywiad będą kontrolować swoje zachowanie podczas tych rozmów. A oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących umiejętności słuchania, których zastosowanie pozwoli
uzyskać możliwie największe korzyści z przeprowadzonych wywiadów:

Najważniejsza kwestia
Wskazówki zamieszczone poniżej mogą być wykorzystane jako podstawowy materiał krótkiego szkolenia osób przeprowadzających wywiady na wstępie etapu rozpoznawczego w zakresie umiejętności aktywnego słuchania.

Wskazówki
Jak należy postępować:
Zadawać pytania otwarte
Na takie pytania – czyli zaczynające się od zaimków pytających: jak, co, dlaczego itd. – rozmówca może udzielać szerokich odpowiedzi Podsumowywać dotychczas poruszone zagadnienia
Podsumowując poruszone tematy w regularnych odstępach czasu, nadaje się właściwą strukturę całej rozmowie, a słuchający może sprawdzić, czy we właściwy sposób zrozumiał odpowiedź: „Jeśli dobrze rozumiem, to .......”.
Zadawać pytania sondujące
Pytania takie jak: „Czy dostrzega pan(i) jeszcze jakieś inne aspekty?” lub „Czy może pan(i)
podać przykład?” pozwalają dokładniej zgłębić problem.
Reagować na wypowiedź rozmówcy
Podczas rozmowy należy regularnie dawać rozmówcy do zrozumienia, że się podąża za tokiem odpowiedzi, powtarzając np. „aha” lub „tak, tak”, „rzeczywiście”. W ten sposób zachęca
się interlokutora do kontynuowania wypowiedzi.
Wprowadzać chwile milczenia
Podczas rozmowy ludzie tolerują chwile milczenia trwające nie dłużej niż kilka sekund. Już
po upływie czterech sekund zazwyczaj ktoś z uczestników rozmowy zaczyna mówić. Milczenie zalegające co pewien czas motywuje rozmówcę do kontynuowania wypowiedzi: będzie
bardziej skłonny do przekazania słuchającemu informacji na temat omawianego zagadnienia.
Zachować kontakt pozawerbalny
Utrzymywać kontakt wzrokowy, siedzieć w pozycji nieco pochylonej do przodu, kiwać od
czasu do czasu głową na potwierdzenie słów rozmówcy itd. takie zachowanie świadczy o
tym, że słucha się wypowiedzi z uwagą.
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Jak nie należy postępować
Nie zadawać zamkniętych pytań
Pytania takie jak: „Czy zna pan(i) ten dział?”, „Czy lubi pan(i) szarlotkę?” skłaniają rozmówcę do udzielania tylko krótkiej odpowiedzi „tak” lub „nie” i w efekcie nie wnoszą do sprawy
zbyt wielu nowych informacji.
Nie zadawać pytań kafeteryjnych (wieloodpowiedziowych)
Jest to odmiana pytań zamkniętych: „Czy lubi pan(i) czy nie lubi szarlotki”? podobnie jak poprzednie, nie są źródłem zbyt wielu informacji
Nie zadawać pytań sugerujących odpowiedź
Faktycznie w pytaniu podanym poniżej jest już zawarta odpowiedź: „Rozumiem, że lubi
pan(i) szarlotkę?”. Zadając tego rodzaju pytania w pewien sposób sugeruje się rozmówcy odpowiedź.
Nie prezentować własnej opinii
Rozmówca będzie powstrzymywał się przed opowiedzeniem własnej wersji wydarzeń, jeżeli
przedstawi mu się własną opinię na dany temat. Ponadto, w takiej sytuacji osoba przeprowadzająca wywiad nie będzie uważnie słuchać wypowiedzi swego rozmówcy.
Nie wdawać się w dyskusje
Jest to największy problem dla słuchającego, szczególnie wtedy, gdy jego rozmówca wspomina o kwestiach, z którymi osoba przeprowadzająca wywiad się nie zgadza. Trzeba jednak
pamiętać, że rozmowy, w czasie których na pytania udziela się wyłącznie odpowiedzi „tak”
lub „nie”, służą innym celom niż uzyskanie informacji.
Nie należy przerywać rozmówcy
Należy pozwolić rozmówcy dokończyć wypowiedź.

Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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7. Przygotowanie warsztatów
Warsztaty – można je również nazwać spotkaniami – mogą być bardzo pomocne przy przeprowadzaniu konsultacji z zainteresowanymi stronami. Muszą jednak być starannie przemyślane zarówno jeśli chodzi o zakres, w jakim będą wpływać na przebieg procesu jak i etap na
jakim zostaną przeprowadzone.

Przygotowanie listy kontrolnej
1 – Ustalenie etapu z punktu widzenia całego procesu
– W jakiej fazie realizacji jest projekt?
– Czy jest to wciąż stadium rozbieżnych opinii czy została osiągnięta zbieżność poglądów?
– Czy decyzja może być już wkrótce podjęta?
– Czy od ludzi oczekuje się jedynie reakcji czy twórczych koncepcji?
– Jakie jest nastawienie uczestników procesu?
2 – Określenie problemu oraz pod jego kątem treści warsztatów
Jaki jest cel spotkania, jak powinno przebiegać i kto powinien w nim uczestniczyć?
Na jakie pytania należy znaleźć odpowiedzi?
Czy grupa uczestników spotkania jest w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania?
Należy starannie przemyśleć, co powinno, a co nie powinno stać się przedmiotem dyskusji!
Wyznaczyć graniczne warunki rozmów: ustalić, które tematy nie podlegają już dyskusji?
Czy celem spotkania jest:
wypracowanie wizji przedsięwzięcia, zebranie koncepcji? – Jeśli tak, należy:
zwrócić uwagę na aspekt ludzki, ostateczną ocenę odłożyć na później.
podjęcie decyzji? – Jeśli tak, należy:
wzięć pod uwagę poglądy zbieżne i rozbieżne i ocenić sytuację
przekazanie wiedzy? – Jeśli tak, należy:
położyć nacisk na treść, uprzednio stwarzając dobrą atmosferę (relacje).
nawiązanie współpracy? – Jeśli tak, należy:
zbudować wzajemne relacje na podstawie wspólnej znajomości treści (np. procesu
roboczego).
stworzenie wspólnej bazy, wsparcie? – Jeśli tak, należy:
poznać i wyodrębnić postawy gniewne i wyrażające sprzeciw oraz wyraźnie określić warunki uczestnictwa.

3 – Zbadanie sytuacji
w odniesieniu do grupy:
Jakie są cechy charakterystyczne całej grupy?
Jak liczna jest grupa?
Kto wchodzi w jej skład? Czy członkowie grupy się znają?
Czy w przeszłości utrudniali jakieś działania?
Czy biorą udział z własnej woli, czy jest to uczestnictwo obowiązkowe? Czy mają dobre
nastawienie (wyodrębnić tych, którzy są niechętni lub niezadowoleni)?
Czy uczestnicy prezentują podobny sposób myślenia?
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w odniesieniu do miejsca zebrania:
Czy wszystkie pomoce są na swoim miejscu (tablica, pisaki, rzutnik, wskaźnik na podczerwień itd.)?
Czy zapewniono wystarczającą liczbę pomieszczeń, gdyby zaistniała konieczność równoległego przeprowadzenia kilku warsztatów?
Czy jest dostatecznie dużo miejsca, by można było swobodnie poruszać się między stołami/krzesłami?
Jaka panuje atmosfera? Lepiej jest, aby pomieszczenie w miarę możliwości nie odbiegało wyglądem od stanu normalnego: oszczędzi to również pracochłonnych przygotowań.
Sesjom „burzy mózgów” sprzyja twórczy nieład.
w odniesieniu do czasu pozostającego do dyspozycji i terminu:
Należy zastanowić się nad możliwością rozpoczęcia spotkania poprzedniego dnia wieczorem. Powstają dzięki temu sprzyjające warunki do realizacji nieformalnych punktów
programu, np. organizacja wieczorka tanecznego. Następnego dnia można od razu rozpocząć zajęcia warsztatowe.
Trzeba dokonać wyboru odpowiedniego facylitatora.
Spotkania zorganizowane dla osiągnięcia celu, jakim jest nawiązanie relacji międzyludzkich, wymagają innych warunków niż te, które przede wszystkim koncentrują się na
treści. Jeden facylitator nadaje się bardziej do pracy z rolnikami, niż z prawnikami, inny
dobrze współpracuje z osobami decydującymi o polityce. Wyboru facylitatora należy
dokonać, kierując się charakterem spotkania.
w odniesieniu do struktury programu
Bez względu na cel zebrania, podstawową zasadą jest:
przechodzenie od koncepcji abstrakcyjnych do konkretnych, oraz
przechodzenie od koncepcji poprzez ocenę do decyzji.
Na podstawie powyższego można przyjąć następującą strukturę spotkań:
1 – Stworzenie właściwej atmosfery
Filiżanka kawy itd.
2 – Tradycyjny wieczorek taneczny
Prezentacja wszystkich uczestników, nawiązanie kontaktów, powitalne wystąpienie lidera
projektu itd.
3 – Pierwsze reakcje
Mogą wystąpić frustracje, niezadowolenie; ludzie, zanim będą mogli czynnie uczestniczyć
w zebraniu, muszą także pozbyć się nadmiaru entuzjazmu i zadowolenia w odniesieniu do
ostatnio osiągniętych efektów. Dobrym sposobem jest zachęcenie ich na przykład do
przyklejania karteczek z uwagami na tablicy, głośnego prezentowania poglądów lub wyrażania krytyki.
4 – Rozgrzewka
Można wykorzystać „twórczą rozgrzewkę”, opowiadanie o wydarzeniach, ciekawą prezentację, historyjki obrazkowe itp.
5 – Poznanie poglądów rozbieżnych
Warto sporządzić wykaz koncepcji, opinii, dotychczasowych doświadczeń itd.,
zazwyczaj w podgrupach.
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6 – Ustalenie poglądów zbieżnych
Połączyć i pogrupować uwagi i opinie uczestników, wyciągnąć wnioski oraz
przedstawić na forum ogólnym informacje zwrotne z pracy w podgrupach
7 – Planowanie działań
Zaplanować działania w związku z istniejącymi problemami lub w odniesieniu do dalszych etapów procesu.
8 – Planowanie działania
W celu uzgodnienia trybu przetwarzania wyników spotkania.

Wskazówki
Należy zachęcać uczestników do przemieszczania się podczas spotkania (przechadzania się,
wstawania z krzeseł itd.).
Po obiedzie należy przeznaczyć czas na krótki odpoczynek.
Trzeba zapewnić uczestnikom różnorodność zajęć: rozmowa, praca twórcza, rozpatrywanie
zagadnień z udziałem całej grupy, praca w podgrupach.
Warto rozważyć przeprowadzenie wstępnych wywiadów z kluczowymi uczestnikami warsztatów.
Należy jasno określić, na czym polega rola lidera projektu / uczestników podczas sesji.
Nie angażować zespołu projektowego, tak by jego członkowie mogli zająć wypełnianiem
swojej roli i skoncentrować się na treści. Warto zaangażować zewnętrznego facylitatora i
powierzyć mu nadzór nad procesem.

Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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8. Sesje „burzy mózgów”
Na etapie procesu, na którym określana jest przyszła polityka, prace koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań. Sesje „burzy mózgów” z udziałem osób o wspólnych zapatrywaniach
są dobrą okazją do powstania twórczych i innowacyjnych koncepcji. A oto kilka możliwości
organizowania takich sesji:

Struktura programu
Generalnie sesja „burzy mózgów” składa się z dwóch części:
Etapu poznania rozbieżności: powstawania koncepcji, „podsycania wyobraźni”
(różnorodnych koncepcji)
Etapu ustalenia zbieżności:
grupowania efektów uzyskanych na etapie poznawania rozbieżności, poszukiwania powtarzających się motywów, wyciągania wniosków, podsumowywania.
(Patrz również: rozdział dotyczący przygotowania warsztatów)
Program sesji „burzy mózgów” składa się często z następujących punktów:
Charakterystyka kontekstu
Jasne określenie zasadniczego zagadnienia, w celu przekazania podstawowych informacji
Wyjaśnienia dotyczące procesu roboczego i przedstawienie harmonogramu
Motywacyjne rozpoczęcie spotkania
Poznanie różnorodnych koncepcji
Swobodna prezentacja nowych koncepcji indywidualnie lub w grupach
Sporządzenie listy koncepcji (patrz poniżej)
Ustalenie poglądów zbieżnych: uporządkowanie
Poszukiwanie związków / spójności pomiędzy poszczególnymi koncepcjami, na przykład poprzez łączenie ich w grupy
Ustalenie poglądów zbieżnych: nadanie nazwy
Dyskusja i wyciąganie wniosków, na przykład w formie nadawania nazw i priorytetów poszczególnym grupom koncepcji
Refleksje
Podjęcie decyzji o uwzględnieniu proponowanych rozwiązań w procesie
Przyjęcie ustaleń w sprawie przetwarzania wyników sesji i ich rozpowszechnianiu.
(źródło dodatkowe: Instytut Kultury)

Rozbieżności i zbieżności
W zasadzie wszystkie sesje „burzy mózgów’ mają taką samą strukturę: po etapie poznania
rozbieżności (rzeczywista „burza mózgów”) następuje etap ustalenia zbieżności (analiza i
wyciąganie wniosków). Można wykorzystywać różne metod. Ważne jest jednak, by dostosować metodę poznawania rozbieżności do metody ustalania zbieżności.
Należy określić pożądane rezultaty.
Należy ocenić, jak daleko mogą sięgać rozbieżności, by później doprowadzić do zbieżności w
odniesieniu do pożądanych rezultatów.
Rozpatrując rozbieżności, należy zawsze mieć na względzie, jak potem osiągnąć zbieżności.
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Poznanie rozbieżności: sposoby przeprowadzania „burzy mózgów”
Niektóre zasady w tym przypadku są zawsze aktualne:
Przyjmuje się każdą wypowiedź.
Nie wydaje się żadnych ocen na bieżąco.
Każde spostrzeżenie zostaje zapisane lub zarejestrowane w inny sposób.
Stwarza się możliwość wypowiedzenia się każdemu uczestnikowi.

Jednoosobowa „burza mózgów”
Uczestnicy pracują samodzielnie, notują kilka swoich koncepcji. Następnie wybierają 5 – 7
najlepszych / najzabawniejszych i przekazują je do ogólnej puli koncepcji stworzonych przez
grupę. Jest to bezpieczny sposób przeprowadzenia „burzy mózgów”, odpowiedni dla grup, w
których wzajemne relacje między osobami stanowią przeszkodę (tzn. takich, w których
uczestnicy nie czują się swobodnie) lub grup, w których znajdują się osoby zaczynające dominować podczas dyskusji.
„Burza mózgów” z interaktywnym notowaniem (midmapping)
Najprostszy sposób przeprowadzenia „burzy mózgów” polega na pozwoleniu uczestnikom na
„wykrzykiwanie” pomysłów, doświadczeń itd. Facylitator notuje je, tworząc mapę: główny
problem lub temat zapisuje pośrodku, wokół niego umieszcza (w formie sieci pajęczej) koncepcje zgłaszane przez grupę. Koncepcje związane ze sobą można łączyć od razu, tworząc w
ten sposób kategorie. Ta metoda dobrze sprawdza się w grupach osób mających wiele pomysłów, wśród których nie istnieje bariera na tle hierarchii zależności (uczestnicy wypowiadają
się swobodnie).
„Małe” studio projektowe
Uczestnicy warsztatów powinni przedstawić swoje poglądy dosłownie w formie wycinanek,
wyklejanek, śpiewu lub tańca. Liczebność (pod)grup powinna oscylować wokół
5 – 7 osób. Trzeba znaleźć odpowiednie pomieszczenie z dużą ilością materiałów, którymi
można się posłużyć (stare czasopisma, mazaki, papier, klej, itd.), by wyzwolić kreatywność.
Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż dwie godziny. Jest to czas właściwy w przypadku grup,
którym potrzebna jest zachęta do działania, a osoba prowadząca będzie miała możliwość uaktywnienia nowych źródeł kreatywności. Doskonałym terminem na przeprowadzenie takich
zajęć jest nudna i senna pora, jaką jest piątkowe popołudnie.
Skojarzenia
Uczestnicy są proszeni o przeprowadzenie rozumowania drogą skojarzeń, poczynając od zupełnie odmiennych tematów czy rzeczy, a kończąc na zagadnieniu, któremu poświęcony jest
warsztat. Tę metodę często stosuje się przy tworzeniu wzorów przemysłowych, a jej celem
jest uzyskanie innowacyjnych rozwiązań. Na przykład: od pudełka zapałek do stadionu. Rezultat: rozbudowane boisko do piłki nożnej.
Omawiana metoda może również okazać się skuteczna przy rozstrzyganiu kwestii organizacyjnych lub szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które mają stać się częścią polityki. Można
choćby posłużyć się przykładami ze świata zwierząt lub wybrać zupełnie niezwiązane ze sobą
sfery działalności gospodarczej i poszukiwać różnic i podobieństw. Takie sesje powinny
przebiegać w swobodnej atmosferze.
Poszukiwanie właściwych obrazów
W odniesieniu do problemów szczególnie delikatnych (takich jak działania ludzi lub funkcjonowanie poszczególnych części organizacji) użyteczne może okazać się poproszenie uczestników o zilustrowanie koncepcji w formie obrazu lub metafory, które uznają za reprezentatywne pasujące do nich samych lub do organizacji. Należy sporządzić listę takich obrazów i
zapytać, co mówi ona o uczestnikach lub organizacji, a poprosić o wskazanie, które z zapreWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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zentowanych cech są ważne? Niekiedy warto ukierunkować porównania, na przykład do
zwierząt lub samochodów.
Giełda pomysłów
Pokój decyzji grupowych lub pokój pomysłów jest to pomieszczenie, w którym uczestnicy
mają do dyspozycji komputery pracujące w sieci. Każdy może w tym samym czasie anonimowo przedstawiać wnioski / opinie / koncepcje i odnieść się do uwag wniesionych przez inne osoby. W krótkim czasie zostanie wygenerowana duża ilość informacji, a to pobudza
twórcze myślenie. Program komputerowy musi posiadać następujące funkcje: „burza mózgów”, porządkowanie / grupowanie koncepcji, ustalanie priorytetów, głosowanie i forum
dyskusyjne. Powinien również dawać możliwość analizowania koncepcji rozbieżnych i
zbieżnych, być odpowiednio dostosowany do potrzeb dużych grup osób o różnym doświadczeniu, zajmujących się złożonymi problemami i posiadających ustalone zwyczaje porozumiewania się. Przeprowadzanie sesji z bezpośrednim udziałem całej grupy jest niezbędne dla
dokonania oceny oraz podjęcia ustaleń dotyczących dalszych działań.

Ustalenie zbieżności: grupowanie i określenie priorytetów
Grupowanie
Koncepcje zanotowane na żółtych kartkach samoprzylepnych można łatwo umieszczać w
różnych miejscach tablicy. Tworzy się grupy koncepcji od sformułowań ogólnych do bardziej
szczegółowych. W pierwszej kolejności umieszcza się kartki pod stwierdzeniem (chodzi o...),
następnie należy zwrócić uwagę na szczegóły (pozytywne–negatywne, krótkoterminowe–
długoterminowe itd.) i wreszcie zbudować zdania podsumowujące grupę koncepcji.
Przydzielanie punktów, ostateczny wynik
Każdy może przedzielać punkty lub wystawiać oceny. Na przykład 1x8, 2x4, 4x2 i 8x1 punktów dla pozycji umieszczonych na wykazie. Wynik jest swego rodzaju sprawdzianem: opinie,
które uzyskały największą liczbę punktów przyjmuje się bez zastrzeżeń. Nie będzie również
wątpliwości co do tych, które należy odrzucić. Dyskusja może się skoncentrować na opiniach,
które uzyskały wynik pośredni.
Naklejanie
Każdy uczestnik ma do dyspozycji 10 naklejek, które może umieścić przy wybranych przez
siebie pozycjach. Wynik będzie mniej konkretny niż przydzielanie punktów, jednakże zwykle
nie wywołuje sporów.
Informacja zwrotna i dyskusja
„Burza mózgów” w formie studia projektowego i podobnych ćwiczeń nie prowadzi do sporządzenia listy rozwiązań, którym można nadać priorytet lub uszeregować według stopnia
skuteczności. W takich wypadkach wykorzystuje się sesje plenarne z udziałem wszystkich
uczestników w celu przekazania informacji zwrotnych na temat rezultatów pracy w
(pod)grupach i przeprowadzenia dyskusji podsumowującej pod kierunkiem przewodniczącego.

Wskazówki
Jeśli jest to tylko możliwe należy organizować prace w małych grupach, ponieważ wówczas
istnieje większa szansa na to, że wszyscy się do niej włączą.
Sesja „burzy mózgów” powinna trwać co najmniej pół dnia roboczego.
Wskazane byłoby zaangażowanie facylitatora / przewodniczącego. Poszczególni członkowie
zespołu projektowego mogą również wziąć udział w zajęciach.
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Wykaz publikacji
Zestaw narzędzi ARB, Gereedschap voor het managen van open beleidsprocessen (zestaw narzędzi do zarządzania procesami otwartej polityki); Adviesunit Resultaatgericht Beleid, Ministry of Public Works, Transport and Water Management, Niderlandy, 2002.
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9. Sąd obywatelski
Cel
Sąd obywatelski (SO) jest grupą losowo wybranych osób, które stanowią przekrój danej społeczności. Za opłatą uczestniczą one w sesji, by poznać i przedyskutować określony problem,
a następnie publicznie ogłaszają sformułowane przez siebie wnioski 2. Każdy z sędziów powinien reprezentować interes publiczny, a nie własny. U podstaw działania SO leży założenie,
że zwykli ludzie, mając do dyspozycji odpowiednio długi czas i właściwe informacje, mogą
podejmować decyzje na temat złożonych zagadnień polityki. Stosowanie tej metody ma na
celu wzmocnienie demokratycznego procesu poprzez uwzględnianie w nim poglądów przekrojowej grupy członków społeczeństwa.

Rozwinięcie
Typowy SO powinien odpowiadać następującej charakterystyce 3:
Najważniejszą zasadą działania sądu powinien być interes publiczny.
Sędziowie powinni być wybrani według kryterium nastawienia do projektu lub aspektów demograficznych, albo obu tych czynników.
Sędziowie są wynagradzani za udział w posiedzeniach SO, które zwykle trwają od 2 do 4 pełnych dni.
Informacje przekazane sędziom powinny być zbierane przy uwzględnieniu wielu punktów
widzenia.
Przeprowadzaniem wszystkich dyskusji powinien zająć się bezstronny moderator.
Sędziowie powinni odnieść się do „zarzutów” lub rozpatrywanego problemu.
Sąd powinien dokonać przeglądu wszystkich sformułowanych przez siebie wniosków i zaleceń oraz je zatwierdzić.
Sędziowie muszą mieć możliwość dokonywaniu oceny procesu i publicznego wyrażaniu swoich opinii.
Sędziowie muszą być przekonani, że ich zalecenia będą miały wpływ na przebieg procesu lub
co najmniej będą wzięte pod rozwagę.

Tryb postępowania
SO nie jest techniką, która byłaby odpowiednia w każdej sytuacji. Przed podjęciem decyzji
dotyczącej ewentualnego zastosowania tej techniki należy odpowiedzieć sobie na poniższe
pytania 4:
Czy można istniejący problem sprowadzić do jednego zasadniczego pytania?
Czy istniejący problem jest złożony, posiada wiele aspektów lub zasadniczych kwestii, które
należy rozważyć?
Czy istniejący problem wymaga zebrania podstawowych informacji?
2

Crosby, N. (1995). Citizens’ Juries: One Solution for difficult Environmental Questions. O. Renn, T., Webler,
& P. Wiedemann (Eds.), Fairness and Competence in Citizen Participation (str. 157-174). Dordrecht: Kluwer
Academic Press.
3
Opracowano na podstawie: Crosby (1995: ibid) i James, R.F. (1999) Public Participation in Environmental
Decision-Making - New Approaches. Materiały zaprezentowane na Corocznej Krajowej Konferencji Instytutu
Środowiska Naturalnego Australii. Hobart, Tasmania.
4
Rada Regionu Fife (1997). W jaki sposób organizować sąd obywatelski. Polityka przedsiębiorstw. Rada Regionu Fife. Szkocja.
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Czy problem dotyczy całej społeczności?
Czy istnieją sponsorzy gotowi wprowadzić zmiany w związku z wnioskami sądu?
Czy możliwe jest rozwiązywanie problemu oraz sformułowanie wniosków w czasie na to
przeznaczonym?

Wybór członków sądu
Właściwy dobór członków sądu ma decydujące znaczenie dla zakończenia powodzeniem całego przedsięwzięcia. Typowy sąd obywatelski składa się z 12 do 24 osób wybranych w taki
sposób, aby reprezentowały daną populację. Sędziowie powinni być wybrani w sposób
uczciwy i jawny spośród mieszkańców odczuwających wpływ problemu. Czasem skład sądu
jest wyłaniany w sposób zupełnie przypadkowy, na przykład przy wykorzystaniu spisów wyborczych. Inni stosują system kwot, tak by zapewniona była reprezentacja osób o różnym poziomie dochodów, różnych grup etnicznych, a także osoby o zróżnicowanym nastawieniu do
rozważanej kwestii.

Wybór świadków
Wybrani świadkowie powinni reprezentować różne punkty widzenia. Skrajne opinie przedstawione w trakcie dyskusji powinny być neutralizowane poglądami stron o przeciwnych poglądach. Zazwyczaj świadkowie są proszeni o wypowiedź trwającą 15 minut, a następnie odpowiadają na pytania sądu przez kolejne 30 minut. Świadkowie mogą stawać przed sądem indywidualnie, w towarzystwie innego świadka lub grupowo. Najlepiej jest w toku posiedzenia
sądu wykorzystać wszystkie wymienione wyżej sposoby w celu urozmaicenia przebiegu obrad i podtrzymania zainteresowania sędziów.

Procedura
Aby obrady zdominowała atmosfera sumienności, posiedzenia sądu muszą być starannie
przygotowane. Zwykle angażuje się facylitatora, który przewodniczy sesjom plenarnym, wyjaśnia, jak powinny przebiegać obrady w mniejszych grupach i pomaga sądowi w podjęciu
decyzji w końcowej fazie procesu. Facylitator może, chociaż nie musi, posiadać wiedzę na
temat dyskutowanego problemu, natomiast zawsze musi być bezstronny w swoich wypowiedziach ci postępowaniu.
Podczas całego procesu sędziowie powinni koncentrować się bez przeszkód na rozważanym
zagadnieniu, jednakże, aby mogło to nastąpić niezbędna jest staranna organizacja, a personel
obsługujący sąd powinien dołożyć starań, by proces przebiegał sprawnie. Poza głównym facylitatorem, każdy członek personelu ma obowiązek prowadzenia sesji odbywających się w
mniejszych grupach, przyjmowania świadków i udzielania im instrukcji dotyczących na temat
ich wystąpień oraz pełnić rolę gospodarzy.
Facylitator po raz pierwszy spotyka się z sędziami podczas sesji wstępnej. Poprzedza ona posiedzenia oficjalne i jest przeznaczona na prezentację sędziów, poinformowanie ich, czego
mogą się spodziewać podczas obrad, które nastąpią w najbliższych dniach, i na przedstawienie personelu odpowiedzialnego za przebieg procesu.
Harmonogram procesu zawiera zwykle różne sesje. Są to sesje, podczas których przed sądem
zeznają świadkowie i następnie odpowiadają na jego pytania, zwykle są też przewidziane sesje przeznaczone na dyskusje sędziów w pełnym składzie i w mniejszych grupach. Sędziowie
mogą również otrzymywać zadania, na przykład określenie i nadanie rangi korzyściom związanym z konkretnym zagadnieniem. Taki styl działania urozmaica posiedzenia i umożliwia
podzielenie ogromnego zadania stojącego przed sądem na drobniejsze elementy, z którymi łatwiej sobie poradzić.
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Podejmowanie decyzji
Jednomyślność jest bardzo pożądana, ponieważ prowadzi do podjęcia ostatecznej decyzji lub
sformułowania zaleceń, jednakże nie zawsze możliwa. By uzyskać konsensus potrzeba dużo
czasu na uzgodnienie rozbieżności. Zdarza się, że w niektórych sprawach, bez względu na
ilość poświeconego czasu, konsensus nie zostanie osiągnięty. W takich sytuacjach należy zastosować głosowanie. Sposób, w jaki sąd podejmuje decyzje ma duże znaczenie, ponieważ
poznanie poglądów mniejszości jest istotną rolą SO. Takie poglądy powinny zawsze znaleźć
odzwierciedlenie w końcowym sprawozdaniu.

Sprawozdanie
Końcowym efektem pracy SO jest sprawozdanie prezentujące w szczegółach przebieg procesu i zalecenia sformułowane przez sąd. Typowe sprawozdania zawierają szczegółowy opis
procesu, z uwzględnieniem wystąpień świadków, sprawozdania z dyskusji przeprowadzonych
podczas sesji, a także ostateczne zalecenia i dokładne informacje dotyczące kwestii spornych.
W celu uniknięcia nieścisłości w sprawozdaniu końcowym, jego roboczą wersję przekazuje
się wszystkim sędziom wraz z prośbą o uwagi i akceptację przed opracowaniem wersji ostatecznej. Taki sposób postępowania daje gwarancję, że przed wysłaniem sprawozdania do
sponsorów zostaną wyeliminowane wszelkie nieścisłości.
Sprawozdanie często zawiera także ocenę przebiegu procesu z punktu widzenia sędziów.
Ocena wprowadza element kontroli do całości sprawozdania i daje pogląd na temat odczuć
sędziów w związku z procesem pozwala stwierdzić, czy zostały sformułowane właściwe
wnioski.
Gotowe sprawozdanie przesyła się do organu nadzorującego i kolejne działania zależą od
efektów pracy sądu i jego zaleceń.

Co dalej
Jednym z podstawowych elementów w postępowaniu sądu obywatelskiego jest przekonanie
sędziów, że ich opinie przyczyniają się do zmian. Jest bardzo ważne, by sponsor podjął działania w ślad za sprawozdaniem sądu. Mogą one przyjąć formę pisemnego raportu, lub warsztatu. Właściwy sponsor powinien ustosunkować się do zaleceń, wyjaśnić, które z nich wprowadzi w życie, a których nie i dlaczego oraz przedstawić harmonogram dalszych działań.
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10. Interaktywne systemy informacji geograficznej
(strony internetowe GIS)
Cel / cele zastosowania narzędzia

Zanotowanie reakcji społeczeństwa z uwzględnieniem lokalnej specyfiki: interaktywne strony internetowe połączone z systemem informacji geograficznej (GIS), dają możliwość powiązania uwag i
opinii społeczeństwa z położeniem geograficznym lub układem
współrzędnych.

Etap(y) udziału społecznego, na których
można skorzystać z
tego narzędzia

Rozpowszechnienie informacji wśród społeczeństwa, przesłuchania
publiczne, wspólne wypracowywanie rozwiązań, wspólne podejmowanie decyzji. Narzędzie może być użyteczne na różnych etapach
procesu określanego mianem „wspólnego planowania” lub „wspólnego fizycznego planowania”.

Opis narzędzia

Narzędzie jest w fazie eksperymentowania. Zostało nazwane
„LODERWeb” (skrócona forma „Location-Dependent Reaction”
Web). Jego opis jest dostępny na stronie internetowej
http://cgi.girs.wageningenur.nl/cgi/education. To narzędzie (opracowane przy wykorzystaniu „Mook Technology” i „ARCView IMS”)
pozwala na wyświetlanie filmów wideo z użytecznymi instrukcjami
(wymagane jest oprogramowanie „Lotus-Screencam”) wyjaśniającymi, w jaki sposób wywołać reakcję w zależności od lokalizacji.

Wdrożenie

Metoda została szczegółowo opisana w pracy doktorskiej
R.
Kluskensa
z
Wageningen
University
(Centrum
Informacji Geograficznej). Wdrożenie LODERWeb przewidziano na
6 etapie tej metody (reakcje mieszkańców w powiązaniu z określonymi lokalizacjami geograficznymi). Na etapie 7 definiuje się „strefy
występowania problemu” na podstawie wspomnianych reakcji, a następnie proponuje się te strefy, jako przedmiot dyskusji. Wykorzystanie stron internetowych GIS w procesie wspólnego fizycznego
planowania z udziałem lokalnych społeczności: utworzenie interaktywnej strony internetowej w celu informowania obywateli o planach fizycznych i konsultowania się z nimi w sprawie tych planów
fizycznych.

Rozwiązania alternatywne

Rozwiązania alternatywne są opracowywane w ramach planów indywidualnych, a digitalizowane informacje geograficzne mogą być
tworzone z wykorzystaniem tego narzędzia.

Przykłady zastosowa- Zastosowano przy projektowaniu miasta o nazwie Zwuile posiadająnia
cego 23 000 mieszkańców. Ten wirtualny eksperyment polega na
utworzeniu nowej strefy przemysłowej w granicach miasta.
Źródło: R. Kluskens (Wageningen University)
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11. Wysłuchania społeczeństwa (patrz również narzędzie 9 – Sąd
obywatelski)
Cel/cele zastosowania narzędzia

Zaprezentowanie społeczeństwu wszystkich elementów składowych projektu, utworzenie forum, które będzie udzielało odpowiedzi na wszystkie pytania, zebranie opinii w formie wniosków przedłożonych wcześniej Komisji ds. Przesłuchań, które następnie będą uzasadniane przez
ich autorów. Ta procedura spełnia wymogi określone przepisami prawa i
daje możliwość oficjalnego odnotowania wniosków zgłaszanych przez
społeczeństwo.

Etap(y) udziału
W całym procesie, a przede wszystkim na etapie opracowywania diaspołecznego, na
gnozy i projektowanie rozwiązań.
których można skorzystać z tego narzędzia
Opis narzędzia

Dwustopniowa procedura: ogólne wyjaśnienie obejmujące pytania zadawane przez społeczeństwo i odpowiedzi ekspertów z odpowiednich
instytucji (1). Po tej fazie następuje etap zbierania opinii i sprawozdań.
W wypadku projektu dotyczącego zasobów wodnych prowincji Quebec,
wysłuchania trwały 3 dni w każdym z 17 regionów (odbyło się po 5 do 6
sesji z udziałem społeczeństwa). Złożono 370 wniosków, które zostały
wysłuchane przez Komisję. Wszystkie właściwe dokumenty były dostępne i konsultowane jednocześnie w 35 „centrach konsultacyjnych”
(miejskich bibliotekach, siedzibach rad miejskich itp.) (2).
Budżet Komisji wyniósł 2 mln dolarów kanadyjskich ($CAD) i pokrywał logistykę (przejazd, zakwaterowanie) oraz płace personelu zaangażowanego na czas określony. (Następnie 200 000 $CAD dodatkowo
przeznaczono na płace dla osób sporządzających sprawozdania).

Informacje zwrotne W odniesieniu do przesłuchań związanych z zarządzaniem zasobami
wodnymi, które odbyły się w prowincji Quebec, informacje zwrotne dotyczyły: znaczącej roli, jaką odegrała Komisja ds. Przesłuchań w pobudzeniu dyskusji publicznej, całkowitej przejrzystości działania, reagowania na wszystkie sygnały uczestników, uwzględnienia wszystkich
różnorodnych opinii, które zostały zaprezentowane, ochrony prawnej
członków komisji. Najważniejszych napotkanych trudności: w procedurze wystąpiły tendencje do przesadnego eksponowania poglądów przeciwnych, taka sytuacja może się powtarzać i mogą dominować interesy
mniejszości (w celu nadania im większego znaczenia).
Zgodnie i opinią Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Udziału Społeczeństwa jest to jedno z tych narzędzi, z których można byłoby zrezygnować, o ile to w ogóle możliwe (w przeciwnym razie, całe przedsięwzięcie powinno być poprzedzone nieformalnymi zebraniami). Zdaniem
stowarzyszenia obecność publiczności sprzyja swobodnym reakcjom,
jednak nie daje możliwości podejmowania dialogu i powoduje polaryzację przeciwnych poglądów.
Przykłady zasto-

Przesłuchania w związku z gospodarowaniem zasobami wodnymi w

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Dokument zawierający wskazówki
dotyczące udziału ogółu społeczeństwa

sowania

Załącznik I, Techniki

46

prowincji Quebec (patrz: zestawienie danych).

Źródła: A. Beauchamp (Environ-Sage Inc.) – Przewodniczący Komisji ds. Przesłuchań podjął
decyzję o przeprowadzeniu przesłuchania publicznego w sprawie gospodarowania zasobami
wodnymi w prowincji Quebec, R. Beaudet – Biuro ds. Wysłucha Społeczeństwa w sprawach
Środowiska Naturalnego (BACE), H. Marchand (BAPE).
Uwagi do narzędzia „Przesłuchania publiczne”
(1) W procesach przesłuchań publicznych przeprowadzonych w prowincji Quebec, pierwsza ich faza została przeprowadzona dwuetapowo. BAPE rozpoczęło od opracowania podstawowego dokumentu, w którym zostały zarysowane ramy podejścia i który służył jako materiał wyjściowy do dyskusji. Zdaniem niektórych uczestników, w tym dokumencie „brakowało
kwintesencji” i nie pomógł społeczeństwu w lepszym zrozumieniu istniejących zagrożeń. Ministerstwo Środowiska uzupełniło następnie dokument o przekrojowy przegląd problemów
dotyczących zasobów wodnych we wszystkich 17 regionach, w których odbyły wysłuchania
społeczeństwa. Następnie, przedstawiciele wszystkich ministerstw związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi wzięli udział we wspólnej sesji roboczej – przedłożyli odpowiednie dokumenty i udzielili odpowiedzi na pytania od społeczeństwa. To podejście dało
początek działaniom na dwóch poziomach:
– Na poziomie ogólnym, obejmującym całe terytorium prowincji Quebec, gdzie problemy
ochrony zasobów wodnych, z uwagi na działalność prywatną stały się głównym tematem
debaty o eksporcie wód podziemnych i powierzchniowych i prywatyzacji infrastruktury
będącej własnością publiczną.
– Na poziomie lokalnym i praktycznym, obejmującym problemy specyficzne dla poszczególnych regionów: jakość wody, zagrożenie dla zdrowia, zagrożenie dla wód podziemnych ze strony podziemnych składowisk odpadów, produkcja rolnicza itp.
(2) W skład komisji wchodzili trzej komisarze (w tym przewodniczący), 2 analityków, osoba zajmująca się planowaniem i druga do spraw informacji oraz 11 ekspertów.
Złożoność problemów była wyraźniej zaznaczona na terenach objętych porozumieniem, tzn.
w regionach północnych zamieszkałych przez Inuitów i Indian ze szczepu Cris, wyłączonych
z art. 31 ustawy w sprawie jakości środowiska naturalnego. W tej sytuacji niezbędne okazało
się zawarcie umowy pomiędzy wspomnianymi terytoriami i rządem prowincji, w celu zintegrowania konsultacji prowadzonych przez BAPE.
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12. Monitorowanie i oceny z udziałem społeczeństwa
Cel / cele zastosowania Umożliwienie dokonania oceny projektu przez osoby najbardziej zanarzędzia
interesowane (a nie tylko przez sponsorów). Zastosowanie tego narzędzia wiąże się z możliwością oceny samego projektu i jego rezultatów (planu itd.), a nie tylko aspektów udziału społeczeństwa.
Etap(y) udziału spoEtap oceny
łecznego, na których
można skorzystać z tego narzędzia
Opis narzędzia

To narzędzie różni się od tradycyjnego monitorowania i metod oceniania z następujących powodów:
– Proces był zaprojektowany i zarządzany nie przez liderów projektu ani zewnętrznego eksperta, ale przez zainteresowane strony
we współpracy z zespołem projektowym (przy wsparciu facylitatora).
– Zainteresowane strony opracowują i przystosowują metody, zbierają i analizują dane.
– Wskaźniki są określane przez zainteresowane strony.
Przy wdrażaniu tego rodzaju monitorowania i oceny można wykorzystywać różne materiały pomocnicze: mapy (dla zlokalizowania
zmian, które zostały zapoczątkowane dzięki realizacji projektu),
schematy wzajemnych zależności (wśród grup, instytucji itd.), tabele
wyników (dla porównania preferencji i rezultatów).

Informacje zwrotne

Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów tego podejścia zależy od zaangażowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet, organizacji pośredniczących (również organizacji pozarządowych), zainteresowanych
firm prywatnych i wszystkich, którzy instytucjonalnie zajmują się
nadzorem.

Przykłady zastosowania

Przykład zastosowania tej techniki w wypadku Lokalnej Agendy
21(monitorowanie i ocena) wskazuje komisji zastosowanie tego podejścia przy definiowaniu wskaźników do celów monitorowania i
oceny (ponieważ wybrane wskaźniki, w niektórych wypadkach,
umożliwiają ujawnienie „niespodziewanych problemów”).
„Obywatelskie zespoły edukacyjne” utworzone w celu monitorowania i oceny programów federalnych; śledzenie realizacji programu
Lokalna Agenda 21 w Zjednoczonym Królestwie.

Źródło: Institute of Development Studies (IDS Policy Briefing No. 12)
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13. Komputerowe narzędzia do przetwarzania uwag i opinii społecznych
Cel / cele zastosowa- Wyodrębnienie określenie elementów ze sprawozdań i dokumentów
nia narzędzia
przedstawianych w związku z procesem przesłuchań społecznych, w
uzupełnieniu uwag i opinii. Daje możliwość wyrażenia tych elementów w postaci numerycznej elementów w celu dokonania analizy i następnie włączenia ich do sprawozdania końcowego.
Etap(y) udziału spo- W wypadku konsultacji społecznych, które miały miejsce w prowincji
łecznego, na których Quebec, oprogramowanie komputerowe było wykorzystane na etapie
można skorzystać z pisania sprawozdania, po drugim etapie przesłuchań społecznych.
tego narzędzia
Opis narzędzia

Powyższe oprogramowanie komputerowe znajduje się w ofercie firmy
AGIR działającej w prowincji Quebec, która opracowała nową technologię śledzenia informacji, jedyną z jego funkcji jest wyszukiwanie za
pomocą dostępu indeksowo-sekwencyjnego. Oprogramowanie nosi
nazwę „Naturel” (Dyrektor marketingowy: Pierre-Paul Proulx,
ppproulx@natquest.com).
Narzędzie to nawiązuje do tradycyjnego instrumentu wyszukiwania
informacji: zbiory informacji są przechowywane w formie plików
Word (z plikami PDF są niekiedy problemy). Program tworzy wykaz
dokumentów przechowywanych w banku. Menedżer projektu może za
pomocą słów kluczowych łatwo uzyskać dostęp do zbioru dokumentów, w których te słowa zostały zastosowane. (Użytkownik może od
razu przeglądać wybrany fragment, w którym występują poszukiwane
słowa). Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie danych statystycznych (według częstotliwości występowania określeń, liczby dokumentów, w których występują określone słowa kluczowe itd.).

Przykłady zastosowań

W czasie konsultacji społecznych przeprowadzonych w prowincji Quebec, dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi, każde ze 370
sprawozdań (14 000 stron) przedłożonych w formacie cyfrowym przeniesiono do bazy danych i przeanalizowaniu za pomocą oprogramowania „Naturel” opracowanego przez firmę AGIR.

Informacje zwrotne

Wykorzystanie standardowych programów użytkowych, które nie
wymagają modyfikacji, odpowiadających potrzebom BAPE: według
informacji przekazanej przez lidera projektu, oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i nie wymaga specjalnego szkolenia – można je z powodzeniem polecić.
Osoby zainteresowane mogą się skontaktować ze Stephanem Moreau:
stephane.moreau@bape.gouv.qc.ca

Źródła: S. Moreau, R. Beaudet i H. Marchand – Biuro ds. Wysłuchań Społeczeństwa w sprawach Środowiska Naturalnego (BAPE), www.natquest.com
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Wprowadzenie
Niniejszy załącznik zawiera przykłady udziału społeczeństwa oraz wyjaśnia znaczenie tej
procedury dla realizacji projektów gospodarowaniu zasobami wodnymi w niektórych Państwach Członkowskich i państwach Europy Wschodniej. Przedstawia wiele możliwych do zastosowania podejść do udziału społecznego organizowanego w różnej skali i w związku z
różnymi problemami. Jednym z jego celów jest skłonienie właściwych władz do wykorzystywania nowych narzędzi i metod.
Tabela zaczynająca się na str. 5 pomoże w odnalezieniu najbardziej interesujących przykładów.
Przytoczone przykłady dotyczą przede wszystkim zdarzeń przeszłych i w zasadzie nie wiążą
się z ramową dyrektywą wodną (RDW). Można wśród nich znaleźć również takie, które ilustrują działania podejmowane w związku z wprowadzeniem w życie RDW i są wciąż w trakcie realizacji.
W większości przypadków przykłady dotyczą przedsięwzięć zakończonych powodzeniem, ale
niektóre z nich wskazują również trudności i błędy, z którymi należy się liczyć. Dlatego też w
opisie zaprezentowanych przykładów zwrócono uwagę na „naukę wyniesioną”.
Lista przykładów, nie jest w żadnym razie zamknięta. Można przytoczyć ich znacznie więcej,
także zaczerpniętych spoza Europy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że istnieje również wiele projektów badawczych będących w trakcie realizacji lub właśnie ukończonych, które są
źródłem kolejnych przykładów i rodzajów podejść do udziału społeczeństwa i związanych
wdrażaniem RDW:
– Badania przeprowadzane we Francji, których przedmiotem było porównanie narzędzi
i technik stosowanych w procesie udziału społecznego w Niderlandach, Danii i Kanadzie (ukończone). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Ministerstwie
Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju, Departament ds. Zasobów Wodnych – 20,
avenue de Segur – 75 302 PARIS Cedex 07, pani Coralie NOЁL – Bureau de
l’economie de l’eau et de la programmation, tel. (00 33) 1 42 19 13 76 – Faks:
(00 33) 1 42 19 12 94, E-mail: coralie.noel@environnement.gouv.fr
– Projekt SLIM (dotyczący edukacji społecznej na temat zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi i zrównoważonego korzystania z wody na poziomie zlewni) projekt w trakcie realizacji w Anglii/Szkocji, Francji, Włoszech i Niderlandach.
Więcej
informacji
można
uzyskać
na
stronie
internetowej:
http://www.slim.open.ac.uk/
– Projekt HARMONICOP (obejmujący przygotowanie podręcznika „Metody stosowane w procesie udziału społecznego” (RDW) – projekt w trakcie realizacji. Porównanie i ocena doświadczeń w zakresie udziału społecznego na poziomie krajowym z
uwzględnieniem podłoża tego procesu). Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej:
www.usf.uni-osnabrueck.de/~pahl/projekte/harmonicop
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Spis treści
1. Belgia

Plany gospodarowania wodami w zlewniach we Flandrii

2. Dania
3. Dania
4. Dania

System planowania regionalnego
Strumień Tubaek
Ograniczanie zużycia wody w sektorze poligraficznym

9
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Anglia (patrz:
także Szkocja)
5. Anglia
Westcountry Rivers Trust
6. Anglia
Opiniodawcza grupa zainteresowanych stron działająca na rzecz
DEFRA
7. Anglia
Projekt dotyczący rozsądnego wykorzystania równi zalewowych w
Somerset (WUF)
8. Anglia
Projekt dotyczący mokradeł równi zalewowej – wschodnia Anglia
9. Estonia
Opracowanie planu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania
ścieków na terenach wiejskich regionu Nõo
10. Finlandia
Jezioro Pyhäjärvi: lokalne gospodarowanie wodą
11. Francja
Krajowy Komitet „Comité National de l’Eau”
12. Francja
Plany gospodarowania wodami w dorzeczach (S.D.A.G.E.,
„Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux”)
13. Francja
Lokalne plany gospodarowania wodami (S.A.G.E., „Schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux”)
14. Francja
Plan zarządzania rzeką Drôme
15. Francja
Krajowa Komisja ds. Dyskusji Publicznej (CNDP)
16. Niemcy
Listy informacyjne dotyczące wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, (Turyngia)
17. Niemcy
Plan gospodarowania wodami w dorzeczu rzeki Maas /zlewni rzeki
Niers, (Nadrenia Północna – Westfalia)

17
19
21
26
29
32
34
37
41
45
48
52
55

18. Irlandia

Projekt dotyczący trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne, leżących na pograniczu Irlandii i Irlandii Północnej

58

19. Niderlandy

Zintegrowane badanie rozpoznawcze dotyczące rzek Ren, Waal i
Ijssel (tak zwane projekty RVR i IVB)
Projekt IIVR, Zintegrowane planowanie dotyczące jezior regionu
Veluwe
Plan gospodarowania zasobami wodnymi w gminie miejskiej Hilversum
Udział społeczeństwa, konsultacje społeczne i tworzenie możliwości w trakcie procesu transpozycji RDW do ustawodawstwa krajowego; Szkocka Agencja Ochrony Środowiska (SEPA) i lokalny
rząd Szkocji
Projekt odtworzenia równi zalewowej rzeki Ettrick położonej w regionie Scottish Borders, opracowany przez Borders Forest Trust
Konsultacje dotyczące załączników technicznych II i V do RDW,
(także Anglia i Walia)
Ogólny plan ochrony przeciwpowodziowej na rzece Júcar
Alcobendas – „miasto wody” na miarę XXI wieku

62

20. Niderlandy
21. Niderlandy
22. Szkocja

23. Szkocja
24. Szkocja
25. Hiszpania
26. Hiszpania
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Forum wodne na Balearach, Helcom
Współpraca na poziomie zlewni w dorzeczu rzeki Emån
Plan gospodarowania zasobami wodnymi w gminie Örebro
Stowarzyszenie Ochrony Wód Rzeki Fyrisån

86
89
93
95

Program Helcom MLW, region Morza Bałtyckiego
Komisja Ochrony Dunaju/Forum Środowiska Naturalnego Dunaju
Zielony Korytarz dla Dolnego Dunaju, Bułgaria, Rumunia,
Ukraina, Mołdawia
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Informowanie

Międzynarodowy Komisja Ochrony Dunaju/Forum Środowiska Komisja Ochrony Duna- Komisja Ochrony DuNaturalnego Dunaju
ju (32.)
naju (32.)
(32.)
Krajowy

Plany gospodarowania
wodami w zlewniach
we Flandrii (1.)
Opiniodawcza grupa
zainteresowanych stron
działająca na rzecz
DEFRA (6.)

Plany gospodarowania
wodami w zlewniach
we Flandrii (1.)
Opiniodawcza grupa zainteresowanych stron
działająca na rzecz
DEFRA (6.)
Krajowy Komitet „Comité National de l’Eau”
(11.)

Krajowa Komisja ds.
Dyskusji Publicznej
(CNDP) (15.)
Listy informacyjne dotyczące wdrażania ramowej dyrektywy
wodnej, Turyngia (16.)
Szkocka Agencja
Ochrony Środowiska
(SEPA) i lokalny rząd
Szkocji (22.)
Szkocka Agencja
Ochrony Środowiska
(SEPA) i lokalny rząd
Szkocji (22.)

Szkocka Agencja
Ochrony Środowiska
(SEPA) i lokalny rząd
Szkocji (22.)

Ogólny plan ochrony
przeciwpowodziowej na
rzece Júcar (25.)
Współpraca na poziomie zlewni w dorzeczu
rzeki Emån (28.)
Współpraca na poziomie Współpraca na poziozlewni w dorzeczu rzeki mie zlewni w dorzeczu
Emån (28.)
rzeki Emån (28.)
Stowarzyszenie Ochrony Wód (30.)
Regionalny

System planowania regionalnego (2.)
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Informowanie

Westcountry Rivers
Trust (5.)

Westcountry Rivers
Trust (5.)

Plany gospodarowania
wodami w dorzeczach
SDAGE (12.)

Plany gospodarowania
wodami w dorzeczach
SDAGE (12.)

Plan gospodarowania
wodami w dorzeczu
rzeki Maas /zlewni rzeki Niers
(17.)

Plan gospodarowania
wodami w dorzeczu
rzeki Maas /zlewni rzeki
Niers (17.)

Plan gospodarowania
wodami w dorzeczu
rzeki Maas /zlewni rzeki Niers (17.)

Zintegrowane badanie
rozpoznawcze dotyczące rzek Ren, Waal i Ijssel (tak zwane projekty
RVR i IVB) (19.)

Zintegrowane badanie
rozpoznawcze dotyczące rzek Ren, Waal i Ijssel (tak zwane projekty
RVR i IVB) (19.)

Projekt IIVR, Zintegrowane planowanie
dotyczące jezior Veluwe (20.)

Projekt IIVR, Zintegrowane planowanie
dotyczące jezior Veluwe (20.)
Konsultacje dotyczące
załączników technicznych II i V do RDW,
(także Anglia i Walia)
(24.)

Konsultacje dotyczące
załączników technicznych II i V do RDW,
(także Anglia i Walia)
(24.)

Forum wodne na Balearach, Helcom (27.)
Lokalny

Strumień Tubaek (3.)
Ograniczanie zużycia
wody w sektorze poligraficznym (4.)
Projekt dotyczący rozsądnego wykorzystania
równi zalewowej w
Somerset (WUF) (7.)
Projekt dotyczący mokradeł równi zalewowej
– wschodnia Anglia (8.)
Opracowanie planu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania
ścieków na terenach
wiejskich Nõo (9.)
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Informowanie

Jezioro Pyhäjärvi (10.)
Lokalne plany gospoda- Lokalne plany gospodarowania zasobami wod- rowania zasobami wodnymi (13.)
nymi (13.)
Plan zarządzania rzeką
Drôme, SAGE (14.)

Plan zarządzania rzeką
Drôme, SAGE (14.)

Projekt dotyczący trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne, leżących na pograniczu Irlandii i Irlandii
Północnej (18.)
Plan gospodarowania
zasobami wodnymi w
gminie Hilversum (21.)
Projekt przywrócenia
poprzedniego stanu
równiny zalewowej rzeki Ettrick położonej w
regionie Scottish Borders, opracowany przez
Borders Forest Trust
(23.)

Projekt przywrócenia
poprzedniego stanu
równiny zalewowej
rzeki Ettrick położonej
w regionie Scottish
Borders, opracowany
przez Borders Forest
Trust (23.)

Alcobendas – „miasto
wody” na miarę XXI
wieku (26.)

Alcobendas – „miasto
wody” na miarę XXI
wieku (26.)

Alcobendas – „miasto
wody” na miarę XXI
wieku (26.)

Współpraca na poziomie zlewni w dorzeczu
rzeki Emån (28.)

Współpraca na poziomie
zlewni w dorzeczu rzeki
Emån (28.)
Plan gospodarowania
zasobami wodnymi w
gminie Örebro (29.)

Stowarzyszenie Ochrony Wód Rzeki Fyrisån
(30.)

Plan gospodarowania
zasobami wodnymi w
gminie Örebro (29.)
Stowarzyszenie Ochrony Wód Rzeki Fyrisån
(30.)

Program Helcom MLW
(31.)
Program Helcom MLW Program Helcom MLW
(31.)
(31.)
Zielony Korytarz dla
Dolnego Dunaju (33.)
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1. Plany gospodarowania wodami w zlewniach we Flandrii, Belgia
Źródło inspiracji / najważniejsze czynniki:
Kompleksowe gospodarowanie wodami, tworzenie planów na poziomie dorzecza, udział społeczeństwa na różnych etapach procesu tworzenia planów, zainteresowane strony, grupy robocze z udziałem przedstawicieli społeczeństwa, wywiady, badania sondażowe.

Cele/zadania projektu:
We Flandrii gospodarowaniem systemem wodnym zajmują się różne organy na poziomie lokalnym (prowincji, gminy itp.) i regionalnym (flamandzkim). Z uwagi na różne problemy i
interesy tych władz z jednej strony oraz rolę, jaką odgrywają zainteresowane strony w korzystaniu z systemu wodnego z drugiej, zostanie opracowanych, z udziałem społeczeństwa, 11
planów gospodarowania wodami w dorzeczach.
Wspomniane wyżej plany gospodarowania wodami obejmują:
◦ opis systemu wodnego oraz jego otoczenia,
◦ opis potrzeb zainteresowanych stron,
◦ analizę wyżej wymienionych opisów, wąskich gardeł i oczekiwań,
◦ wizję rozwoju systemu wodnego (określającą również cele),
◦ program działań.
Ostatecznym celem jest wyznaczenie bardziej praktycznego poziomu wysiłku włożonego w
zbieranie i analizowanie informacji, a także zapewnienie większego udziału zainteresowanych
stron. Plany dotyczące zlewni będą wykorzystane przy tworzeniu (międzynarodowych) planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

Skala / jednostki objęte planem:
Zlewnie (dorzecza) 11 rzek we Flandrii

Okres realizacji:
2001 – 2006

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zaangażowanie wszystkich władz i osiągnięcie porozumienia w zakresie rozwoju systemu
wodnego.
Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron oraz społeczeństwa w ogóle.
Poinformowanie społeczeństwa, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Opis systemu wodnego i jego otoczenia: konsultacje z wszystkimi władzami, szkołami wyższymi i (niektórymi) zainteresowanymi stronami w ramach grup roboczych.
Opis potrzeb zainteresowanych stron: czynne zaangażowanie zainteresowanych stron, przede
wszystkim w formie wywiadów udzielonych przez przedstawicieli 12 wyznaczonych sektorów (zapytania kierowane w formie pisemnej nie są skuteczne).
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Analiza wyżej wymienionych opisów, wąskich gardeł i oczekiwań: czynne zaangażowanie
władz i zainteresowanych stron (w formie wielu warsztatów oraz wywiadów z udziałem najważniejszych uczestników).
Opracowanie wizji rozwoju systemu wodnego (określającej również cele): czynne zaangażowanie władz i zainteresowanych stron.
Opracowanie programu działań: czynne zaangażowanie władz i zainteresowanych stron.

Stosowane metody i narzędzia:
Konsultacje z zainteresowanymi stronami (najważniejszymi uczestnikami) w formie pisemnych zapytań, wywiadów, warsztatów.
W celu dokonania oceny rezultatów w każdej zlewni zostały utworzone grupy robocze, w których skład weszli przedstawiciele wszystkich władz.
Strona internetowa, za pośrednictwem której można się kontaktować z wszystkimi zainteresowanymi stronami: www.bekkenwerking.be

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Wiedza, wskazanie poszczególnych problemów i rozwiązań, informacje zwrotne dotyczące
zaproponowanych tekstów (poparcie lub brak zgody).

Wymierne rezultaty:
Udział społeczeństwa jest ważnym narzędziem, niezbędnym dla uzyskania akceptacji w procesie planowania regionalnego. Po nawiązaniu kontaktów i przekonaniu ogółu o słuszności
podejmowanych działań znacznie łatwiej jest skoncentrować uwagę mieszkańców na tworzeniu regionalnych planów gospodarowania (i ich znaczeniu).

Nauka wyniesiona:
Kontakty osobiste z najważniejszymi przedstawicielami zainteresowanych stron są niezwykle
ważne i wnoszą wartość dodaną do procesu planowania. Dzięki takim kontaktom podtrzymuje się stałe zainteresowanie. Z tego względu naprawdę warto informować zainteresowane
strony na wszystkich etapach procesu.

Formalne procedury udziału społecznego:
Nie istnieją jeszcze żadne formalne procedury. Opracowano natomiast stosowną instrukcję (
aktualizowaną na bieżąco).

Koszty projektu:
Działanie w jednej zlewni wymaga pracy co najmniej 4 osób. Przy dokonywaniu analiz w
sektorach wskazane jest wsparcie ze strony partnera z zewnątrz (koszt: w przybliżeniu 75 000
euro na jedną zlewnię).

Więcej informacji można uzyskać od:
Didier D’hont
Ministerstwo Flandrii
Aminal, Water Depart. (E. Jacqmainlaan 20 box 5, 1 000 Brussel)
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Didier.dhont@lin.vlaanderen.be

Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej:
www.bekkenwerking.be
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2. System planowania regionalnego, Dania
Źródło inspiracji:
Integracja zasad użytkowania ziemi i wody; procedury konsultacji społecznych

Cele / zadania projektu:
Planowanie regionalne w Danii obejmuje użytkowanie gruntów i gospodarowanie wodą.
Określa ramy dla rolnictwa i leśnictwa. Wyznacza się obszary wrażliwości na stan wód podziemnych, obszary przeznaczone na naturalne korytarze, a także lokalizację dużych obiektów
infrastruktury i obszarów urbanizowanych. System planowania jest ściśle powiązany z wymaganiami Agencji Badania Środowiska (EIA), oraz wszystkimi działaniami związanymi z
planowaniem oczyszczania ścieków, zaopatrzeniem w wodę do picia. Jak wynika z powyższego, siła systemu tkwi w wysokim stopniu integracji użytkowania gruntów ziemi i gospodarowania zasobami wodnymi.

Skala / jednostki objęte planem:
System planowania regionalnego, Dania, powierzchnia do 5 000 km2.

Okres realizacji:
Od lat siedemdziesiątych XX wieku

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?)
Udział społeczeństwa realizowany jest na poziomie konsultacji w formie publicznych przesłuchań. Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i na
jakim etapie opracowywania planu:
Liczba osób uczestniczących w zebraniach publicznych nie jest bardzo duża. Zainteresowane
strony – przedstawiciele różnych organizacji, przemysłu, rolnicy itd. – dostarczają swoje opinie drogą listowną oraz podczas spotkań z władzami okręgów administracyjnych.

Stosowane metody i narzędzia:
Oficjalne sesje publicznych przesłuchań przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych, artykuły w prasie lokalnej i regionalnej, materiały informacyjne wyłożone w budynkach instytucji publicznych itd.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Wiedza. Przekazywanie informacji o poparciu lub sprzeciwie.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Stworzenie szerokim rzeszom społeczeństwa i najważniejszym zainteresowanym stronom
możliwości wywierania wpływu na przebieg procesu. Zaakceptowanie systemu planowania
regionalnego jako najbardziej efektywnego podejścia do powiązania zagadnień korzystania z
wody i użytkowania gruntów.
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Nauka wyniesiona:
Zdobyta wiedza: włączenie wód przybrzeżnych do planowania regionalnego powinno mieć
miejsce w granicach zlewni rzek. Realizacja odbywa się za pośrednictwem struktur powołanych do celów współpracy w okręgu administracyjnym, jakkolwiek podejmowane działania
mogą być różne w różnych okręgach. Duński plan działania w odniesieniu do zasobów wodnych jest wprowadzany w życie w poszczególnych okręgach, ciągle jednak występują trudności z niepunktowymi źródłami zanieczyszczeń.

Formalne procedury udziału społecznego:
Zostały opisane w ustawie dotyczącej planowania regionalnego.

Więcej informacji można uzyskać w:
Duńskie Ministerstwo Środowiska
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dessing@wwf.dk

Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej:
www.mem.dk
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3. Strumień Tubaek, Dania
Źródło inspiracji:
Włączenie do współpracy rolników jako partnerów w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Cele / zadania projektu:
Trzyletni projekt angażujący po jednej osobie z każdego okręgu administracyjnego i jednej ze
związku rolników, mający na celu włączenie do współpracy wszystkich rolników (około 50
osób) gospodarujących wzdłuż strumienia Tubaek, którego długość wynosi 15 km, w ramach
dobrowolnych porozumień o ograniczeniu nadmiernego stosowania substancji biogennych i
pestycydów. W drodze starannie przygotowanego dialogu, nawiązana została pozytywna i
konstruktywna współpraca z rolnikami, prowadząca do znacznego ograniczenia spływu azotu,
wyeliminowania nadmiernego zużycia związków fosforu i pestycydów. Podstawą dobrowolnych porozumień były istniejące ramy wspierania produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla
środowiska naturalnego, wchodzącego w zakres drugiego filaru wspólnej polityki rolnej
(WPR).

Skala / jednostki objęte planem:
Strumień o długości 15 km wraz ze zlewnią położoną w obrębie okręgu administracyjnego
Storstroem.

Okres realizacji:
1998 - 2001

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?)
Osiągnięcie sytuacji bez przegranych, czyli takiej, w której rolnicy są partnerami w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Rolnicy gospodarujący w zlewni strumienia wraz z przedstawicielami władz okręgu administracyjnego i instytucje zajmujące się doradztwem dla rolników.

Stosowane metody i narzędzia:
Kluczowe znaczenie dla konstruktywnego dialogu miały zebrania organizowane przez związek rolników. Największe znaczenie miało to, że zebrania odbywały się w gospodarstwie rolnym – na zasadzie nieformalnych rozmów (tzw. „rozmów przy kuchennym stole”).

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Wiedza dotycząca lokalnych problemów, potencjał aktywnego uczestnictwa i zaangażowania
w realizację procesu.
Chęć i gotowość wprowadzenia zmian w praktykach produkcyjnych dla zapewnienia wyższej
jakości środowiska naturalnego.
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Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Zaakceptowanie celów środowiskowych przez miejscowych rolników, przyczynienie się do
aktywnego wprowadzenia w życie programów, dzięki temu, że realizowano je jako przedsięwzięcia, w których nie ma przegranych, nawiązanie opartych na wzajemnym zaufaniu relacji
między rolnikami i przedstawicielami władz okręgu administracyjnego.

Nauka wyniesiona:
Zdobyta wiedza: jeżeli w dialogu szanuje się rolnika i dociera się bezpośrednio do jego gospodarstwa, istnieje możliwość zmobilizowania rolników do wprowadzenia w życie metod
produkcji rolnej, przyjaznych środowisku naturalnemu. Stosowanie tego podejścia jest czasochłonne, ale pozwala zapobiec powstawaniu konfliktów. Efekty są widoczne w codziennej
pracy rolnika, a dzięki temu nie ma przegranych. Podejście takie stosuje się w uzupełnieniu
istniejących struktur współpracy w ramach społeczności rolników.

Więcej informacji można uzyskać:
Storstroems County, Annette Larsen, ajl@npk.stam.dk
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dissing@wwf.dk

Sprawozdania:
Zostaną udostępnione w terminie późniejszym.
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4. Ograniczanie zużycia wody w sektorze poligraficznym, Dania
Źródło inspiracji:
Nawiązanie współpracy z różnymi przedsiębiorstwami. Wiedza na temat codziennej praktyki
prowadzenia działalności. Współfinansowanie kosztów czasu pracy personelu przydzielonego
do działań demonstracyjnych. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi przedsiębiorstwami
działającymi w tym sektorze, które w istocie stanowią konkurencję. Mniej zanieczyszczające
sposoby działania w sektorze poligraficznym.

Cele / zadania projektu:
Cel: ograniczenie zużycia wody i wpływu na środowisko naturalne ze strony przedsiębiorstw
sektora poligraficznego poprzez realizację projektów demonstracyjnych – osiągnięto imponujący rezultat w postaci 70 – 90% ograniczenia zużycia wody.

Skala / jednostki objęte planem:
Przedsiębiorstwo / cała branża.

Okres realizacji:
2000 rok

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zaangażowanie się całego sektora przedsiębiorstw w inwestycje związane z czystymi praktykami produkcyjnymi. Wymaga to pokonania wielu trudności wynikających z: braku informacji o problemach środowiska naturalnego oraz o możliwościach poprawienia sytuacji w tym
zakresie (wiedza na temat korzyści), braku zainteresowania / motywacji (zachęty), braku dostępu do źródeł finansowania. Prezentowanie konkretnych rozwiązań i dostarczanie przykładów działań, w których nie ma strony przegranej stwarza możliwości propagowania nowego
modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, poprzez taką współpracę, właściwe
władze zdobywają wiedzę o tym, jak tworzyć plany możliwe do zrealizowania i określać ramy zachęt.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Jednostka duńskiej Agencji Ochrony Środowiska zajmująca się zagadnieniem „czystszej”
produkcji, firma doradcza, wybrane przedsiębiorstwa z sektora poligraficznego, Zrzeszenie
Przedsiębiorstw Branży Poligraficznej.
Udział społeczeństwa: wiele przedsiębiorstw, a także organizacje związane z sektorem poligraficznym zostało zaangażowanych w sposób kompleksowy w całym procesie wprowadzania udoskonaleń do codziennej działalności przedsiębiorstw i testowania nowych urządzeń;
ekonomiczne wsparcie pochodziło z funduszy projektu.
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Stosowane metody i narzędzia:
Bezpośrednie zaangażowanie wybranych przedsiębiorstw w ściśle określone działania, zamieszczenie opisów najważniejszych rezultatów w sprawozdaniu zawierającym ocenę, rozpowszechnionym za pośrednictwem sieci Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska i sektora
poligraficznego.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Wiedza na temat praktyk stosowanych w codziennej działalności podmiotów gospodarczych.
Współfinansowanie kosztów czasu pracy personelu przydzielonego do działań demonstracyjnych. Dzielenie się posiadaną wiedzą z przedsiębiorstwami w ramach sektora, konkurującymi
między sobą.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Wyraźna poprawa sytuacji środowiska naturalnego, znacznie bardziej pozytywne nastawienie
przedsiębiorstw sektora do wprowadzania mniej zanieczyszczających praktyk produkcyjnych.

Nauka wyniesiona:
Przy dość ograniczonych możliwościach finansowych, z powodzeniem można podejmować
działania demonstracyjne, a ich rezultaty wykorzystywać następnie przy wprowadzaniu zmian
do rozporządzeń dotyczących wpływu sektorów przemysłowych na środowisko naturalne.
Dzięki zastosowaniu takiego podejścia, nowe rozporządzenia w pełni uwzględniają rozwiązania możliwe do zastosowania w danym sektorze. Jednocześnie organizacja może poinformować swoich członków o tych rezultatach, a także, z wyprzedzeniem, o planowanych zmianach
w ustawodawstwie.
Inwestycje sfinansowane z budżetu państwa zwrócą się w terminie późniejszym w formie
oszczędności kosztów oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać:
Danish EPA, +45 32660100, Danish Technological University, Christian Poll, cp@ipu.dk
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dissing@wwf.dk
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5. Westcountry Rivers Trust, Anglia
Źródło inspiracji:
Charytatywna fundacja ekologiczna. Podjęcie działań dotyczących gospodarowania w obrębie
zlewni.

Cele / zadania projektu:
The Westcountry Rivers Trust (WRT) jest ekologiczną fundacją charytatywną założoną w latach 1994/5 w celu ochrony, utrzymania i podniesienia walorów naturalnego piękna i ekologicznej integralności rzek, strumieni i terenów podmokłych. WRT uznaje, że właściwe gospodarowanie gruntami i przywrócenie naturalnych reżimów przepływu ma zasadnicze znaczenie dla odtworzenia bioróżnorodności.
WRT działa w regionie jako lider i facylitator, stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian
poprzez organizowanie i realizację działań w zlewni.
W 2000 roku Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – Zjednoczone Królestwo (WWF-UK)
uznał WRT za swojego partnera. Celem partnerstwa, znajdującego się ciągle na etapie wstępnym, jest zaprezentowanie podstawowych przesłań polityki Światowego Funduszu na rzecz
Przyrody i włączenie doświadczeń wypływających z prac WRT do polityki realizowanej na
poziomie krajowym i europejskim. W początkowym okresie prace skupiały się na ochronie
wód słodkich, zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich i innych ważnych elementach polityki użytkowania gruntów.

Skala / jednostki objęte planem:
W swojej działalności Westcountry Rivers Trust koncentruje się na terenach południowowschodniej Anglii (hrabstwa Devon i Cornwall). Projekty w przeważającym stopniu dotyczą
poziomu zlewni (np. projekt Tamar 2000 dotyczył zlewni rzeki Tamar).

Okres realizacji:
Organizacja Westcountry Rivers Trust istnieje od 1995 roku. O czasu powołania do życia podejmowała się realizacji wielu projektów o różnym okresie realizacji. Projekt Tamar 2000, finansowany przez UE w ramach celu 5b, trwał trzy lata.

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
–
–

podniesienie świadomości,
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zainteresowanych stron dla zrównoważonego
rozwoju obszarów zlewni rzeki,
– poprawienie jakości wody poprzez szerokie zaangażowanie okolicznych rolników.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Włączenie do udziału dotyczyło przede wszystkim rolników i lokalnych zainteresowanych
stron (np. ustawowych agencji działających na rzecz środowiska naturalnego, miejscowych
spółek wodnych, organizacji pozarządowych).
WRT działa w regionie jako lider i facylitator, stawiając sobie za cel wprowadzanie zmian
poprzez organizowanie i realizację działań. Na przykład ostatnio, fundacja WRT, korzystając
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ze środków finansowych Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody – Zjednoczone Królestwo
zorganizowała spotkanie najważniejszych zainteresowanych stron z regionu w formie warsztatów, w celu zapoczątkowania procesu uzgadniania długoterminowej wizji krajobrazu południowo-wschodniej Anglii. Na zakończenie warsztatu zainteresowane strony zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza, w celu określenia priorytetów użytkowania gruntów na
terenach wiejskich. Zaplanowano również działania na przyszłość.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
◦ określenie długoterminowej wizji kształtowania krajobrazu,
◦ wskazanie priorytetów użytkowania gruntów na terenach wiejskich,
◦ dostarczenie wiedzy na temat lokalnych problemów oraz zasobów dla potrzeb aktywnego
uczestnictwa i zaangażowania w realizację procesu,
◦ chęć i gotowość wprowadzenia zmian w praktykach produkcyjnych dla zapewnienia wyższej jakości środowiska naturalnego.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Efekty realizacji projektów WRT:
◦

Lepsza jakość wody dzięki ograniczeniu zużycia środków chemicznych w gospodarstwach rolnych (nawozów sztucznych, pestycydów itd.). Z biegiem czasu przyczyni się to
również do poprawy stanu ekosystemów wodnych.
◦ Wzrost dochodów gospodarstw rolnych poprzez: bardziej efektywne korzystanie z wody,
usprawnienie praktyk rolniczych i ograniczenie zużycia środków chemicznych na obszarze
dwóch zlewni przyniosły w efekcie korzyści netto oceniane na około 2 700₤ rocznie na
jedno gospodarstwo. Korzyści pośrednie trzeba jeszcze oszacować.
◦ Do wymiernych rezultatów realizacji proponowanych działań należy zaliczyć także: ponowne pojawienie się łososia, możliwość kąpieli w rzece itd.

Nauka wyniesiona:
Najważniejsza jest wiedza o tym, że rolnicy stanowią grupę, która sama najlepiej rozpowszechnia wiadomości we własnym gronie, oraz że informacje dotyczące sposobu poprawy
jakości wody w rzekach i stanu środowiska naturalnego posiadają dla nich większe znaczenie,
jeśli jasno wskazują korzyści wynikające dla rolników.

Więcej informacji można uzyskać:
WWF UK, Dave Tickner
Henrik Dissing, WWF Dania, h.dissing@wwf.dk

Sprawozdania są dostępne na stronie:
www.wwf.uk
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Opiniodawcza grupa zainteresowanych stron działająca na rzecz
DEFRA, Anglia

Kluczowe słowa:
Zaangażowanie krajowych zainteresowanych stron

Cele / zadania projektu:
W dokumencie określającym warunki i zakres działania opiniodawczej grupy zainteresowanych stron mówi się, że jest to forum dla zainteresowanych stron, by mogły:
◦ wnosić swój wkład na rzecz DEFRA (Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Rolnictwa) w zakresie zagadnień polityki transportowej, zagadnień poruszonych w ramowej
dyrektywie wodnej (RDW) oraz podnosić kwestie budzące obawy w związku z RDW,
◦ uczestniczyć w opracowywaniu długofalowej strategii poprawy jakości środowiska wodnego, wskazując, jakie zagadnienia powinna obejmować, jak szczegółowo powinny być
omówione, jakie wskazywać zagrożenia i możliwości.

Skala / jednostki objęte planem:
Na poziomie krajowym, opiniodawcza grupa zainteresowanych stron rozpatruje zagadnienia
poruszone w ramowej dyrektywie wodnej w odniesieniu do całego terytorium Anglii. Jak dotąd nie utworzono podobnych grup w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Okres realizacji:
Opiniodawcza grupa zainteresowanych stron została utworzona na początku 2001 roku na
wniosek kilku organizacji reprezentujących zainteresowane strony (wśród nich także Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – Zjednoczone Królestwo). Nie określono ram czasowych
działania grupy.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Do organizacji reprezentowanych w opiniodawczej grupie zainteresowanych stron należą:
Rząd
DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Rolnictwa)
Agencje powołane na mocy ustawy
Agencja ds. Środowiska Naturalnego (Environment Agency) (ustawowa agencja rządowa
zajmująca się ochroną środowiska naturalnego w Anglii i Walii).
Agencja Ochrony Przyrody w Anglii (English Nature) (ustawowy doradca rządowy w sprawach ochrony przyrody i agencja zajmująca się ochroną przyrody w Anglii).
Sektor prywatny
Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (Confederation of British Industry) (CBI).
Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (Chemical Industries Association) (CIA).
Stowarzyszenie Ochrony Roślin (Crop Protection Association) (CPA).
Stowarzyszenie Biznesu i Terenów Wiejskich (Country Land and Business Association)
(CLA).
Krajowy Związek Rolników (National Farmers’ Union) (NFU).
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Water UK (Zrzeszenie spółek wodnych i organów ds. zasobów wodnych w Zjednoczonym
Królestwie).
Organizacje pozarządowe
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Royal Society for Protection of Birds) (RSPB),
Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – Zjednoczone Królestwo (WWF – UK).
Inne zainteresowane strony
Centrum Rozwoju Gospodarczego i Środowiska (UK Centre for Economic and Environmental Development) (UKCEED).
Biuro Krajowej Rady Konsumentów (Office of the National Consumer Council) (ONCC).
Udział społeczny ma formę regularnych spotkań (około 3 lub 4 w ciągu roku), organizowanych przez różnych członków opiniodawczej grupy zainteresowanych stron. Zebraniom
przewodniczy urzędnik wyższego szczebla z DEFRA. DEFRA przyjęła również na siebie
obowiązek prowadzenia sekretariatu.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Organizacje reprezentujące jedną zainteresowaną stronę i organizacje reprezentujące niewielkie grupy zainteresowanych stron mogą zgłaszać kwestie wymagające przedyskutowania. Następnie opiniodawcza grupa zainteresowanych stron zwraca się do nich z prośbą o przygotowanie materiałów dotyczących danej kwestii. Przygotowane materiały poddane są do dyskusji
na kolejnych zebraniach. DEFRA może również uzupełniać porządek zebrania o inne punkty.
W tych ramach WWF i UKCEED przygotowały dokumentację dotyczącą udziału społecznego. RSPB wraz z innymi organizacjami przygotowały dokumentację dotyczącą terenów podmokłych i ramowej dyrektywy wodnej; RSPB, WWF, Water UK oraz NFU przygotowują dokumentację dotyczącą zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych.

Problemy wymagające rozwiązania:
Nie jest jasne, jaki status rząd nadaje powyższej dokumentacji. Mimo że opracowane dokumenty zawierają zalecenia dotyczące działań, które powinien podjąć rząd i inne zainteresowane strony, DEFRA nie wyraziła się jasno, czy podejmie się wykonania zaleceń, nawet jeśli
wszystkie zainteresowane strony wyrażą zgodę.
Wzajemne relacje pomiędzy opiniodawczą grupą zainteresowanych stron a wewnętrznym zespołem doradców technicznych rządu Zjednoczonego Królestwa w sferze wprowadzania w
życie ramowej dyrektywy wodnej nie zostały jeszcze wyraźnie określone.

Nauka wyniesiona:
Rzeczywiście użyteczne jest istnienie krajowego forum pozwalającego zainteresowanym
stronom bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu koncepcji polityki. Zapewnia bezpośredni
kontakt z pracownikami organów rządowych i stanowi mechanizm, dzięki któremu rząd może
ocenić najważniejsze problemy. Przy stosunkowo niskich kosztach i niewielkim nakładzie
pracy podjęte działania podnoszą efektywność tradycyjnych metod konsultacji i spotkań z
każdą organizacją zainteresowanych stron.
Ważne jest, by zachować pełną przejrzystość, żeby organizacje zainteresowanych stron wiedziały, czy ich koncepcje i obawy są brane pod uwagę i jakie działania są w związku z tym
podejmowane przez rząd (jeśli w ogóle są podejmowane). Obecnie, w ramach opiniodawczej
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grupy zainteresowanych stron, wciąż trwają prace nad lepszymi rozwiązaniami w tym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać:
WWF UK, David Tickner, DTickner@wwr.org.uk
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7. Projekt dotyczący rozsądnego wykorzystania równi zalewowej w Somerset (WUF), Anglia
Wykonanie prac było możliwe dzięki przyznaniu 50% dotacji ze środków programu UE LIFE
– Environment Fund.

Źródło inspiracji – ten przykład jest inspirujący, ponieważ:
Dzięki połączeniu kilku inicjatyw, niniejszy projekt ułatwił nawiązanie twórczego i pozytywnego dialogu na temat przyszłego zarządzania w przypadku wystąpienia zjawisk powodzi w
całej zlewni, podczas gdy od dziesiątków lat opinie zainteresowanych stron były tak krańcowo różne, że przerodziły się w trwały konflikt w kręgach zajmujących się zagadnieniami środowiska naturalnego na terenie kraju.

Cele / zadania projektu:
Projekt WUF, dotyczący równi zalewowych, miał na celu zachęcenie do rozsądnego korzystania z zasobów wodnych w zlewniach rzek z korzyścią dla ludzi, ich egzystencji i środowiska. Ten cel zamierzano osiągnąć poprzez:
1. Stworzenie nowych możliwości zrównoważonego zarządzania w przypadku wystąpienia zjawisk powodzi w zlewni i zarządzania rocznym poziomem wód na równi zalewowej.
2. Przetestowanie różnych metod organizowania udziału społeczeństwa w celu uzyskania
informacji dotyczących ekonomicznych, społecznych i środowiskowych kosztów oraz
korzyści z zastosowania różnych wariantów zarządzania w wypadku powodzi oraz zarządzania poziomami wód równi zalewowej.
Projekt ten, dzięki zastosowaniu procedury udziału społecznego, pomógł w ustaleniu, w jaki
sposób należy zmienić politykę rządu i Unii Europejskiej, by przyczynić się do zrównoważonego gospodarowania w zlewni i w obrębie jej równi zalewowej. Uzyskane informacje zostały przekazane osobom zarządzającym zlewniami w całej Europie, aby umożliwić właściwym
organom wprowadzenie w życie ramowej dyrektywy wodnej.

Skala / jednostki objęte planem:
Zlewnia rzeki Parrett w hrabstwie Somerset, w południowo-zachodniej Anglii. Jest to największy system rzeczny w Somerset, rozciągający się na powierzchni 1 665 km2. Zajmuje
około połowy powierzchni hrabstwa i obejmuje pięć głównych rzek: Parrett, Isle, Tone, Yeo i
Cary. Równia zalewowa stanowi znaczną część równin i wrzosowisk (Somerset Somerset
Levels & Moors) – rejonu o międzynarodowym znaczeniu dla dzikiej przyrody.

Okres realizacji:
Styczeń 2000 – marzec 2002

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
W Somerset, projekt WUF przyczynił się do wypracowania nowych sposobów pomocy zainteresowanym stronom ze zlewni rzeki Parrett poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań, poprzez udział społeczny w gospodarowaniu zasobami wodnymi, zarówno w okresach występowania powodzi, jak i w pozostałych częściach roku.
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Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa) i
na jakim etapie opracowywania planu:
Projekt uwzględniał zaangażowanie „zainteresowanych stron” (osób czy organizacji), na każdym etapie, obejmując wszystkich tych, którzy mają interes w gospodarowaniu zasobami
wodnymi w zlewni rzeki Parrett. Ponadto stworzył okazję do wysłuchania głosów lokalnej
społeczności. Od chwili zorganizowania pierwszych, otwartych warsztatów w 2000 roku,
włączono do udziału wielu przedstawicieli miejscowych społeczności oraz lokalnych interesów, a także różnych organizacji, począwszy od szczebla lokalnego, a skończywszy na poziomie rządu.

Stosowane metody i narzędzia:
Projekt WUF wychodził naprzeciw potrzebom społeczności i indywidualnych osób. Przy ścisłej współpracy z istniejącym i jedynym (w Zjednoczonym Królestwie) lokalnym forum demokratycznym – organizacją partnerską Levels & Moors Partnership* (LAMP) zorganizowano warsztaty, których celem było zachęcenie zainteresowanych stron do wyrażenia poglądów
i ustosunkowania się do problemów w ramach partnerstwa. Warsztaty były sprawnie prowadzone przez doświadczonego facylitatora, przy wykorzystaniu technik zarządzania grupą, co
pomogło zainteresowanym stronom współpracować w bezkonfliktowej atmosferze. Przedstawiciel grupy twórców projektu WUF był facylitatorem wszystkich warsztatów z udziałem zainteresowanych stron. Aby pomóc im w zrozumieniu istniejących problemów, podczas zajęć
zapoznano uczestników z najnowszymi wynikami badań dotyczących skuteczności obecnie
stosowanych metod zarządzania w przypadku wystąpienia zjawisk powodzi.
Wspólna praca musi być ściśle ukierunkowana na ostateczny efekt, by była użyteczna. Jeśli
wyznacznikiem kierunku działania nie jest potrzeba osiągnięcia wspólnego celu, łatwo jest
zboczyć z obranego kursu, a szanse na osiągnięcie zamierzonych rezultatów są wówczas niewielkie.
Zainteresowane strony zgodziły się, że nie istnieje jedno rozwiązanie problemów powodzi i
gospodarowania zasobami wodnymi, wobec tego należy zastosować cały zestaw działań. W
wyniku dialogu poprowadzonego przez facylitatora powstała platforma porozumienia pozwalająca na współpracę stron o zróżnicowanych interesach w kierunku wspólnego celu.
Podczas serii przeprowadzonych warsztatów z udziałem zainteresowanych stron zaproponowano wiele rozwiązań dotyczących osiągnięcia pożądanego celu, jakim jest zintegrowane zarządzanie w przypadku powodzi i zarządzanie zasobami wodnymi. Wszystkie rozwiązania
zostały ujęte w „Strategii działania w zlewni Rzeki Parrett” określającej, jakie przedsięwzięcia, według społeczności i organizacji zainteresowanych stron, powinny być zrealizowane do
roku 2050.
Dzięki lokalnym inicjatywom i współpracy powstał projekt WUF, a organizacja partnerska
LAMP kierowała warsztatami z udziałem zainteresowanych stron w ramach inicjatywy, jaką
był projekt dotyczący rzeki Parrett.
Ocenia się, że przybliżony koszt prowadzenia w ciągu dwóch lat dialogu zbliżającego stanowiska wyniósł 30 000 euro (płace osoby odpowiedzialnej za projekt / facylitatora). Ponadto
zostały poniesione stosunkowo niewielkie koszty przeprowadzenia warsztatów – na poziomie
150 – 180 euro za każdy warsztat (wynajęcie pomieszczeń i poczęstunek dla około 40 uczest-
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ników). Dokładne wyliczenie poniesionych kosztów jest trudne, ponieważ pracownicy wielu
organizacji poświęcili nieodpłatnie swój czas na realizację podjętych inicjatyw. W wypadku
projektu w LIFE wydatkowano 75 000 euro na wykonanie nowych prac badawczych w Somerset, natomiast organizacje partnerskie wniosły wkład w wysokości około 36 000 euro w
formie czasu poświęconego na wsparcie projektu rozsądnego wykorzystania równi zalewowej. (Uwaga: wszystkie przytoczone liczby są orientacyjne). Ostatecznie należy stwierdzić, że
łączne koszty prowadzenia tak złożonego dialogu w ciągu dwóch lat były zdecydowanie niewielkie, a osiągnięte korzyści znacznie przekraczają poniesione nakłady finansowe.
Organizacja partnerska LAMP służy 86 radom parafialnym z terenów podmokłych równin i
wrzosowisk Somerset. Z kolei rady reprezentują interesy lokalnych społeczności i organizacji.

Istotny wkład zainteresowanych stron w przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa:
Zaproszono 85 przedstawicieli społeczności lokalnych i organizacji do udziału w warsztatach,
w których każdorazowo uczestniczyło 30 – 40 osób. Wśród organizacji znalazły się zarówno
najważniejsze agencje rządowe, jak i niewielkie grupy wpływów zainteresowane jednym problemem. Po raz pierwszy w Somerset miała miejsce współpraca zainteresowanych stron na
tak szeroką skalę.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Efekty 27 warsztatów z udziałem społeczeństwa, przeprowadzonych przez facylitatora, które
rozpoczęły się w maju 2000 roku są następujące:
Sformułowano oświadczenie o osiągnięciu konsensusu w odniesieniu do interesów
wszystkich zainteresowanych stron, będącego podstawą wizji przyszłego gospodarowania
w zlewni i na równi zalewowej.
Powstało jedenaście „komponentów” czy też potencjalnych rozwiązań dotyczących zarządzania w przypadku powodzi, które łącznie złożą się na zintegrowany system zarządzania w sytuacjach powodziowych.
Dokonano szczegółowej analizy polityki, sposobów finansowania, barier administracyjnych i technicznych oraz możliwości wdrożenia jedenastu komponentów.
Oszacowano społeczne, ekonomiczne i środowiskowe koszty i korzyści każdego z
komponentów.
Uzyskano wyższy poziom zrozumienia przez zainteresowane strony konsekwencji celów
zarządzania ochroną przyrody, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia „sprzyjających warunków” określonych dla obszarów specjalnej ochrony (dyrektywa o ochronie
dziko żyjącego ptactwa).
Zapoczątkowano konstruktywny dialog w poszukiwaniu właściwych proporcji pomiędzy
interesami rolnictwa i środowiska naturalnego w celu osiągnięcia korzystnych warunków
w obszarach specjalnej ochrony i obszarach wyznaczonych na mocy konwencji z Ramsar,
stwarzając rolnictwu i przemysłowi na terenach wiejskich możliwości działania na rzecz
zrównoważonego zarządzania terenami podmokłymi o międzynarodowym znaczeniu.
Określono wskaźniki zrównoważonego gospodarowania, w celu skutecznego nadzorowania zmian w gospodarowaniu zasobami wodnymi i gruntami.
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Wiele z powyższych rezultatów wciąż wprowadza się w życie po zakończeniu projektu realizowanego w ramach programu LIFE. Przynosi to praktyczne efekty dla tego obszaru w zakresie zarządzania gruntami i zintegrowanego gospodarowania w zlewni.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
•
Należy podejmować dialog na temat spraw związanych z życiem ludzi.
W Somerset realizacja projektu koncentrowała się na najważniejszym problemie środowiskowym, którego wpływ odczuwało szerokie grono zainteresowanych stron.
•
Dialog należy podejmować stopniowo i często.
Częste dialogi przeprowadzane w małej skali przynoszą lepsze rezultaty niż długie jednorazowe dyskusje. Bardziej elastyczne procesy są lepsze z punktu widzenia korygowania poglądów i dochodzenia do konsensusu. Ciągły dialog przynosi również lepsze efekty przy budowaniu i podtrzymaniu zaufania, a także pomaga w zarządzaniu bardziej realistycznymi oczekiwaniami uczestników w odniesieniu do rezultatów.
•
Utrzymywanie tempa realizacji procesu.
Należy zapewnić, by kolejny etap procesu udziału społecznego był kontynuacją poprzedniego. Trzeba przedyskutować problemy i znaleźć rozwiązania, dokonać ich oceny, przetestować
pod kątem trwałych efektów oraz ocenić ich skuteczność po wprowadzeniu w życie.
•
Stworzenie atmosfery zaufania poprzez zachowanie bezstronności.
Był to element o zasadniczym znaczeniu, który zdecydował o powodzeniu przedsięwzięć
podjętych w Somerset. Po raz pierwszy sprawy gospodarowania zasobami wodnymi były
dyskutowane na neutralnym forum publicznym. Projekt WUF realizowano w gronie organizacji sponsorujących (partnerów projektu w ramach programu LIFE), jednakże żadna z nich
nie traktowała go jako własny. Dzięki roli członka ekipy realizującej projekt WUF jako bezstronnego facylitatora, zainteresowane strony nabrały przekonania, że uczestniczą w rzeczywistym, niezależnym procesie udziału społecznego.
•
Wykazanie, że czas jest również formą inwestycji.
Należy ciągle przypominać uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom o potrzebie poświęcenia czasu – bez tego wysiłek włożony w realizację procesu zostanie zaprzepaszczony.
Uczestnicy bardzo zaangażowali się w projekt w Somerset: trzydziestu do czterdziestu przedstawicieli zainteresowanych stron regularnie uczestniczyło w warsztatach.
Zjawiska negatywne:
•
Kosztowne, jednorazowe przedsięwzięcia mogą doprowadzić do przerwania dialogu
poprzez wydanie ostatecznego „werdyktu” i mogą nie być odpowiednie z punktu widzenia
postępu dyskusji nad konkretnym problemem w określonym kontekście.
•
Nie należy zwoływać forum dyskusyjnego bez określonego celu – trzeba zarządzać
oczekiwaniami.
•
Nie należy powierzać kierownictwa procesu jednej organizacji, ponieważ wówczas nie
towarzyszy mu atmosfera bezstronności, niezbędna dla zbudowania zaufania wśród zainteresowanych stron.
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Więcej informacji można uzyskać od:
Barry Phillips, Rural Environmental Facilitation Service, b.phillips@tiscali.co.uk
+44(01934)713864
Patrz również strona internetowa: www.floodplain.org
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8. Projekt dotyczący równi zalewowej – wschodnia Anglia
Źródło inspiracji:
Czynne zaangażowanie: można skutecznie wnioskować na podstawie próby społeczności z
kilku wsi położonych w dorzeczu.

Cele / zadania projektu:
Zaangażowanie społeczności przy ustalaniu możliwości odtworzenia równi zalewowej i zintegrowanego gospodarowania.

Skala / jednostki objęte planem:
Podregion – dwie wsie położone w dorzeczu

Okres realizacji:
1999 –2002

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zaangażowanie okolicznej ludności w bezpośrednie składanie propozycji dotyczących odtworzenia równi zalewowej w miejscu ich zamieszkania oraz wypróbowania nowych metod
udziału społecznego i oceny w kilku wsiach w celu stwierdzenia, w jakim stopniu ich sytuacja
jest odzwierciedleniem sytuacji całego dorzecza. Dzięki udziałowi społecznemu dokładniej
zrozumiano wizje społeczeństwa dotyczące kształtowania równi zalewowej, bez konieczności
ponoszenia kosztów konsultacji z udziałem znacznej liczby osób. Rezultaty udziału miejscowej społeczności zostały porównane z opiniami innych zainteresowanych stron zebranymi za
pomocą innych technik angażowania społeczeństwa (np. warsztatów, seminariów) w celu dokonania oceny, w jakim stopniu propozycje zgłaszane przez społeczeństwo zbiegają się z
przedstawionymi przez kluczowe organizacje.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Grupa osób z dwóch wsi, o zróżnicowanym składzie: od uczniów szkół, po osoby dorosłe w
różnym wieku i emerytów. Wszystkich poproszono o zgłaszanie propozycji doprowadzenia
równi zalewowej do bardziej zrównoważonego stanu pod względem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Stosowane metody i narzędzia, posiadane zasoby:
Została opracowana metoda zwana „planowaniem równi zalewowej”. Polegała ona na tym, że
lokalni mieszkańcy włączyli się do umieszczania symboli na modelu, w celu wskazania projektów odtworzenia równi zalewowej, na przykład: nowych rezerwatów przyrody na terenach
podmokłych, ścieżek rowerowych wzdłuż brzegów rzeki, większej liczby miejsc cumowania
łodzi dla turystów.
W obu wsiach, na podstawie symboli, wyłoniono trzy główne grupy propozycji:
– utworzenie rezerwatu przyrody na terenach podmokłych,
– wyznaczenie większej liczby miejsc cumowania łodzi dla turystów,
– budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegów rzeki.
Koszty szkolenia osoby prowadzącej projekt dotyczący „planowania równi zalewowej” i jego
asystenta wyniosły 800 euro na osobę. Koszt 20 dni poświęconych przez asystenta na prace
związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opisaniem sesji z udziałem społeczności
zamknął się kwotą 5 500 euro. Koszty materiałów wyniosły około 620 euro. Koszty czasu
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pracy osoby prowadzącej projekt, która poświęciła 6 dni zostały już uwzględnione w budżecie projektu. Zgodnie z zasadami przyjętej metody, na miejscu znajduje się zawsze osoba
prowadząca projekt, która jest odpowiedzialna za przebieg procesu i zarządzanie.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Mieszkańcy obu wsi, z których pobrano próbę, stanowiący 2% ogółu mieszkańców, złożyli
200 propozycji.
Modele każdej wsi i jej równi zalewowej były przez ponad dwa dni udostępnione społeczeństwu do wglądu w takich miejscach jak biblioteki i szkoły, mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania propozycji.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
W każdej wsi przedstawiono 200 sugestii dotyczących zrównoważonego rozwoju równi zalewowej. Większość z nich złożyła się na trzy główne propozycje w każdej wsi. Zostały one
wykorzystane na poparcie wizji odtworzenia równi zalewowej, ujętej w istniejącym projekcie
zatytułowanym „Torfowiska dla przyszłości”. Było to cenne potwierdzenie znaczenia projektu „Torfowiska dla przyszłości” dla organizacji, które zainwestowały w jego opracowanie.
Uznanie znaczenia projektu dotyczącego torfowisk zachęciło zaangażowane organizacje do
realizacji projektów związanych z odtworzeniem wcześniejszego stanu równi zalewowej,
obejmujących 15 000 hektarów i zaplanowanych na 50 lat, których koszty wynoszą
15 600 000 euro. W Zjednoczonym Królestwie jest to program odtworzeniowy zakrojony na
bardzo dużą skalę.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
– Wykorzystano reprezentatywną próbę z dwóch wsi podregionu i zaangażowano do
udziału, w wyniku czego stwierdzono, że można w ten sposób uzyskać użyteczne dane
potwierdzające słuszność istniejących propozycji lub ocenić, czy warto inwestować w
proces udziału społecznego na szerszą skalę.
– Przyjęta metoda „planowania równi zalewowej” umożliwia każdemu członkowi społeczności zaproponowanie, w sposób łatwy i szybki, najbardziej jego zdaniem, odpowiedniej dla tych terenów formy zarządzania równią zalewową.
– Dzięki zastosowaniu metody „planowanie równi zalewowej” można uzyskać reprezentatywną próbę opinii społecznych względnie szybko i niskim kosztem.
Zjawiska negatywne:
– Poszukiwanie typowych wsi lub reprezentatywnych grup społeczności w dorzeczu jest
czasochłonne i pracochłonne, na przykład pod względem określenia wielkości grupy,
lokalizacji i cech charakterystycznych. Zawsze mogą napływać krytyczne uwagi związane z wyborem nie dość typowych wsi. Idealnym wyjściem byłoby stworzenie możliwie jak największej liczby „reprezentatywnych prób”.
– Wadą wykorzystywania prób jest to, że statystycznie obejmują one małą liczbę osób i
w związku z tym mogą nie odzwierciedlać szerokiego wachlarza poglądów mieszkańców całego dorzecza. Wyniki uzyskane w ten sposób powinny być potwierdzone danymi uzyskanymi za pomocą innych metod udziału społecznego w tym samym dorzeczu (warsztaty / seminaria).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
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www.floodplains.org lub jac.cuff@virgin.ner (Europejskie Biuro ds. Ochrony Środowiska).
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9. Opracowanie planu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania
ścieków na terenach wiejskich regionu Nõo, Estonia
Źródło inspiracji:
Zastosowanie skutecznych technik konsultacji społecznych podczas opracowania planów gospodarowania zasobami wodnymi na terenach wiejskich, jest pomocne przy opracowywaniu
wykonalnych z ekonomicznego punktu widzenia planów, a także łączeniu celów społecznego
i gospodarczego rozwoju regionu z celami ochrony środowiska naturalnego.

Cel i skala projektu:
Władze samorządowe regionu Nõo pracowały nad stworzeniem planu zaopatrzenia w wodę i
systemu odprowadzania ścieków, wykorzystując przy tym różne techniki konsultacji społecznych. Plan składał się z dwóch części – pierwsza dotyczyła zbudowania centralnego systemu
wodociągowego i kanalizacyjnego (50% mieszkańców korzysta ze scentralizowanego systemu wodociągowego), druga była związana z korzystaniem z wody i z systemu odprowadzania
ścieków w regionach nie podłączonych do centralnego systemu wodociągów.
Region wiejski, o którym mowa, obejmuje 170 km2. Znajduje się w nim 20 wsi, i jest on położony w okręgu Tartu w Estonii. W regionie mieszka 400 osób.

Okres realizacji:
1998 – 2001

Cel udziału społeczeństwa:
Podczas przygotowywania planu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków
miejscowe władze zorganizowały konsultacje z mieszkańcami wiejskiego okręgu, wykorzystując różne rodzaje technik.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Przedstawiciele lokalnych władz, miejscowe zainteresowane strony, w większości rolnicy
oraz społeczeństwo – mieszkańcy regionu wiejskiego. Informacje przekazywano społeczeństwu w formie publikacji w lokalnej prasie. Ponadto, stworzono możliwość reagowania oraz
przekazywania uwag i opinii władzom samorządowym. Miejscowe władze samorządowe regularnie organizowały wywiady i zebrania / konsultacje z lokalnymi zainteresowanymi stronami i społeczeństwem, a także bezpośrednie spotkania ekspertów z rolnikami na terenie gospodarstw oraz zebrania grupowe z okolicznymi mieszkańcami.

Stosowane metody i narzędzia:
Na początku procesu lokalne władze samorządowe poinformowały o rozpoczęciu przygotowań planu gospodarowania zasobami wodnymi w lokalnych (regionalnych) gazetach.
Studenci socjologii przeprowadzili długie nieustrukturyzowane wywiady z zainteresowanymi
stronami oraz wywiady z przedstawicielami społeczności, z użyciem kwestionariuszy umożliwiających zamieszczenie dodatkowych uwag. Przeprowadzone badania pomogły określić
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sposób postrzegania przez lokalnych mieszkańców kwestii wody do picia i ścieków. Rezultaty tych badań uzupełniły ocenę sytuacji w zakresie wody do picia i ścieków, dokonaną przez
specjalistów z dziedziny inżynierii wodno – ściekowej.
Po dokonaniu wstępnej oceny, lokalne władze samorządowe opublikowały w miejscowej gazecie wyniki badań i zwróciły się z prośbą o nadsyłanie komentarzy do redakcji. Mieszkańcy
wykazali pasywną postawę wobec opublikowanego tekstu. Natomiast publikacja mapy obszaru, zawierająca konkretne informacje na temat jakości wody w studniach i ich lokalizacji,
wywołała znacznie większe zainteresowanie problemami jakości wody ze strony właścicieli
terenów, na których znajdowały się studnie. W rezultacie publikacji zamieszczonych w gazetach, komórka organizacyjna władz lokalnych, zajmująca się zagadnieniami środowiska naturalnego, otrzymała wiele próśb o udzielenie szczegółowych informacji na temat jakości wody
w niektórych studniach.
Władze samorządowe zorganizowały serię spotkań z lokalnymi mieszkańcami, w celu przedyskutowania kwestii jakości wody w studniach, a także innych spraw związanych z opracowaniem planu gospodarowania zasobami wodnymi.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Konsultacje pozwoliły na bardziej szczegółowe rozpoznanie i precyzyjne zlokalizowanie problemów związanych z wodą do picia i ściekami na obszarach wiejskich. Bez przeprowadzenia
konsultacji społecznych na wiele z tych problemów nie zwrócono by uwagi. Konsultacje
przyczyniły się do opracowania bardziej szczegółowego, realistycznego planu gospodarowania zasobami wodnymi, którego realizacja jest możliwa z ekonomicznego punktu widzenia.

Rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Przepisy estońskiego prawa krajowego, dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi, wymagają, by po 31 grudnia 2007 roku 95% ścieków było oczyszczanych we wsiach podłączonych do centralnego systemu kanalizacji, funkcjonującego na obszarach wiejskich. Wyniki
przeprowadzonych badań wykazują, że ten cel nie jest realny ze względu na niskie dochody
ludności w tych regionach i określone problemy związane z infrastrukturą wodną w różnych
częściach terenów wiejskich. Obecnie trwają prace nad planem inwestycyjnym dostosowanym do istniejących potrzeb, w celu zapewnienia, że plan gospodarowania zasobami wodnymi dla Nõo jest możliwy do zrealizowania z ekonomicznego punktu widzenia i realistyczny.
Dzięki komunikacji z lokalnymi zainteresowanymi stronami opracowano rozwiązania konkretnych problemów gospodarowania zasobami wodnymi w sposób efektywny pod względem
kosztów.

Nauka wyniesiona:
Miejscowe zainteresowane strony uświadomiły sobie lokalne problemy środowiskowe na
podstawie doświadczeń wynikających z korzystania z zasobów naturalnych, ale także w pewnej części ta świadomość ukształtowała się pod wpływem środków masowego przekazu. Na
przykład, codzienne korzystanie z wody pochodzącej z miejscowej studni w połączeniu z informacją podaną przez media na temat jakości wody przyczynia się do wzrostu świadomości i
promowania udziału społecznego. Miejscowa gazeta jest podstawowym źródłem informacji o
lokalnych problemach. Okazało się również, że organizowane zebrania odegrały ważną rolę w
nawiązaniu dialogu pomiędzy miejscowymi władzami i mieszkańcami.
Sondaże i aktywne konsultacje z miejscową ludnością przy wykorzystaniu różnych rodzajów
podejść, przygotowane w sposób dostosowany do konkretnych potrzeb, mają decydujące znaWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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czenie w procesie opracowywania planów gospodarowania wodą, realistycznych i możliwych
do zrealizowania z ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza w krajach znajdujących się w
okresie przejściowym, w których budżety organów samorządowych są bardzo ograniczone, a
priorytety społecznych i gospodarczych potrzeb ludności należy dopiero określić.

Więcej informacji można uzyskać:
Opis przypadku przygotowany przez:
Ms. Gea Jarvela, doradcę ds. środowiska gminy Nõo
Tel. 327 50 88 359, email: gea@nvv.ee , www.nvv.ee

Tłumaczenie i redakcja opisu przypadku:
Gulnara Roll, Peipsi Centrum Współpracy Transgranicznej
Tel. 372 4 421 001, email Gulnara. Roll@ctc.ee , www.ctc.ee
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10. Jezioro Pyhäjärvi: gospodarowanie zasobami wodnymi na poziomie lokalnym, Finlandia
Źródło inspiracji:
Bazą dla przywrócenie wcześniejszego stanu jezioru jest ścisła współpraca i zaangażowanie
lokalnych władz i mieszkańców.

Skala / jednostki objęte planem:
Zasięg lokalny

Okres realizacji:
1990 – 2000

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zachęcenie mieszkańców do udziału w rozwoju i planowania lokalnego środowiska naturalnego i zwrócenie ich uwagi na ochronę zasobów wodnych i środowiska naturalnego w celu
ograniczenia wielkości ładunku substancji biogennych pochodzących z lądu (eutrofizacji) i
podniesienia jakości wody jeziora Pyhäjärvi oraz rzek Yläneenjoki i Pyhäjoki.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Lokalne gminy, organizacje i zakłady przemysłowe wraz z władzami lokalnymi i krajowymi
utworzyli Fundusz Ochrony Pyhäjärvi (PPF), w celu zapewnienia środków na ochronę jeziora. W latach 1996 – 2000 na terenach zlewni jeziora Pyhäjärvi zrealizowano plany siedmiu
miejscowości. Plany były oparte na własnych pomysłach ich mieszkańców, którzy jednocześnie byli odpowiedzialni za wprowadzenie ich w życie.

Stosowane metody i narzędzia:
Planowanie rozpoczęto od nawiązania kontaktów ze stowarzyszeniami działającymi w lokalnych miejscowościach i zorganizowania zebrań informacyjnych dla mieszkańców. Po podjęciu przez stowarzyszenia decyzji o realizacji planu, wszyscy mieszkańcy zostali o tym skutecznie powiadomieni, a następnie wybrali zespół ds. tworzenia planu (5 – 6 osób), który
zmodyfikował i opracował plan. Trzeba tu zaznaczyć, że zebrania tego zespołu były otwarte
dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Osoba reprezentująca twórców projektu
spełniała głównie rolę asystenta i wykonywała prace sekretarskie.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Podstawę planów stanowiły pomysły mieszkańców, którzy jednocześnie byli odpowiedzialni
za wprowadzenie go w życie.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Ponieważ zewnętrzne ładunki substancji biogennych pochodzą z działalności rolniczej, wiejskich ścieków i zanieczyszczeń powietrza, począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku
podejmowano wiele działań w celu ochrony wody w zlewni, co doprowadziło w efekcie do
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pewnego zmniejszenia ładunków fosforu, jednakże nie znalazło odbicia w poprawie jakości
wody w jeziorze. Podczas realizacji projektu poprawiła się jakość wody w rowach uchodzących do rzek Yläneenjoki i Pyhäjoki. Niektóre ze stowarzyszeń działających w okolicznych
miejscowościach są chętne do opracowania nowych planów.

Nauka wyniesiona:
Z planów opracowanych na poziomie miejscowości wynikają korzyści dla stałych i czasowych mieszkańców, a także organów władzy, ponieważ wzrasta interakcja i komunikacja
między mieszkańcami, władzami i osobami zaangażowanymi w planowanie, a wobec tego łatwiej jest przekształcić pomysły w konkretne inicjatywy i wyasygnować fundusze na realizację przyszłych projektów. Wzrasta świadomość problemów środowiska naturalnego wśród
mieszkańców, a poszczególne osoby oraz całe miejscowości mają większe szanse na to, że ich
głos zostanie wysłuchany. Planowanie uwzględniające potrzeby mieszkańców zaowocowało
stworzeniem społecznej listy pomysłów, które będą wzięte pod uwagę i podjęta zostaną starania, by wprowadzić je w życie.

Więcej informacji można uzyskać:
Ventela, Anne-Mari, Fundusz Ochrony Jeziora Pyhäjärvi, Ruukinpuisto FIN-27500 Kauttua,
Finlandia, Fax +358-2-838 0660, email: anne-mari.ventela@pyhajarvi-instituutti.fi
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11. Krajowy Komitet „Comité National de l’Eau”, Francja
Źródło inspiracji:
Dzięki temu, że skład Krajowego Komitetu ds. Zasobów Wodnych jest zróżnicowany, istnieje
możliwość przeprowadzenia dogłębnych i konstruktywnych dyskusji. Stosując podejście polegającego na włączeniu społeczeństwa do udziału, ostateczne zalecenia formułuje się po
osiągnięciu konsensusu. Debaty poświęcone ważnym kwestiom związanym z zasobami wody
podnoszą przejrzystość krajowej polityki wodnej.

Kluczowe słowa:
Poziom krajowy, organ doradczy, zainteresowane strony, debaty, konsensus, przejrzystość.

Okoliczności:
Krajowy Komitet ds. Zasobów Wodnych został powołany na mocy Ustawy Prawo wodne z
1964 roku, a jego skład określony dekretem z 1965 roku. Istnieje obowiązek uwzględniania
zaleceń Krajowego Komitetu ds. Zasobów Wodnych przy opracowywaniu Ustawy Prawo
wodne, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz dekretów określających listę działań
wymagających uprzedniego zatwierdzenia lub zadeklarowania.

Skala / jednostki objęte planem:
W skali krajowej – 550 000 km2 – 77 osób 60 000 000 mieszkańców.

Okres realizacji:
Istnieje od 1965 roku. W ciągu ostatnich 10 lat miały miejsce 43 posiedzenia plenarne (odbywa się po kilka zebrań w ciągu roku).

Cel udziału społecznego:
– doradztwo w sprawach planowania w dorzeczu, opracowaniu dużych projektów i przygotowywaniu programów dystrybucji wody, rozwiązywania problemów pojawiających
się w dwóch dorzeczach lub większej ich liczbie, kwestii związanych z prawem wodnym
lub dekretami,
– przedyskutowanie wstępnej koncepcji krajowej polityki wodnej,
– proponowanie rozwiązań problemów wynikających z Ustawy Prawo wodne z roku 1964
i 1992.

Uczestnicy, sposób ich zaangażowania:
– Zgodnie z rozporządzeniem premiera rządu, Krajowa Rada Gospodarki Wodnej składa
się z 77 członków, podzielonych na 5 grup:
– 23 użytkowników wody (izby rolne, stowarzyszenia rybaków, przedstawiciele różnych
gałęzi przemysłu, zrzeszenia konsumentów i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony
środowiska naturalnego, stowarzyszenia turystyczne, dostawcy wody itd.),
– 6 przewodniczących komitetów dorzeczy,
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– 8 osób o określonych kompetencjach (naukowcy, eksperci, specjaliści itd.),
– 18 przedstawicieli administracji państwowej (ministerstw odpowiedzialnych za kwestie
związane z wodą),
– 22 wybieralnych przedstawicieli władz (deputowani, radni ze szczebla regionu lub departamentu itd.).

Stosowane metody i narzędzia:
Przed każdym zebraniem, biuro komitetu, prowadzone przez Departament Zasobów Wodnych
Ministerstwa ds. Ekologii, przygotowuje materiały informacyjne i rozsyła je członkom komitetu.
W czasie zebrań dyskutuje się nad każdym punktem programu spotkania, a każdy członek
komitetu może zaprezentować własny punkt widzenia. Przedkłada się konsensus nad głosowanie.
Po zakończeniu zebrania, członkowie komitetu mogą przekazać dodatkowe komentarze do
biura, które włącza je do protokołu z zebrania. Protokół analizuje się i zatwierdza na kolejnym zebraniu.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Warto wspomnieć, że Krajowy Komitet ds. Zasobów Wodnych miał ostatnio swój udział w
tworzeniu projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczach w Gujanie, na wyspach
Martynika i Reunion oraz transpozycji dyrektywy dotyczącej wody do picia do ustawodawstw krajowych. Konsultacje z komitetem będą też prowadzone przy transpozycji ramowej
dyrektywy wodnej.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Dzięki szerokiej reprezentacji zainteresowanych stron w Krajowym Komitecie ds. Zasobów
Wodnych poprawiły się warunki dialogu prowadzonego pomiędzy zainteresowanymi stronami. Komitet pełni rolę wysokiego rangą „centrum” doradztwa na rzecz ministra. Komentarze
dotyczące tekstów przyczyniają się do poprawy ich jakości. Jednakże najważniejszym rezultatem jest możliwość zorganizowania prawdziwej dyskusji dotyczącej problemów związanych
z gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
– Krajowy Komitet ds. Zasobów Wodnych jest ważnym organem z punktu widzenia przejrzystości polityki wodnej.
– Komitet zajął istotne miejsce i odgrywa znaczącą rolę w dyskusjach na temat polityki
wodnej. Nie posiada, co prawda, możliwości stanowienia prawa, ale pełni ważną rolę –
jego zalecenia są brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
– Dyskusje poprzedzające opracowanie projektów ustaw, przeprowadzone w ramach komitetu, przyczyniają się do wypracowania lepszego teksu ustaw, pozwalają osiągnąć
konsensus przed ich zaprezentowaniem organom ustawodawczym.
– Komitet zapewnia koordynację działań na poziomie krajowym i procesu planowania na
poziomie obszaru dorzecza.
Zjawiska negatywne:
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– Położenie głównego nacisku na ekonomiczne aspekty korzystania z wody i pozostawienie na drugim planie spraw ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji można uzyskać:
Ministerstwo ds. Ekologii I Zrównoważonego Rozwoju – Departament ds. Zasobów Wodnych
20 avenue de Ségur 75 302 PARIS Cedex 07
Madame Coralie NOEL – Bureau de l’économie de l’eau et de la programmation
Tel: (00 33) 1 42 19 13 76, Fax: (00 33) 1 42 19 12 94
E-mail: mailto:coralie.noel@environnement.gouv.fr
Madame Nelly BOBLIN-COLLET – Bureau de la coordination interministérielle
Tel: (00 33) 1 42 19 12 63, Fax: (00 33) 1 42 19 12 69
E-mail: mailto:nelly.boblin-collet@environnement.gouv.fr
Strona internetowa: http://web/ministere/organismes/old/CNE.htm
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Plany gospodarowania wodami w dorzeczach (S.D.A.G.E., „Schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux”), Francja

Źródło inspiracji:
○ Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron na poziomie dorzecza i zlewni.
○ Wielostopniowy proces planowania (modyfikacja sporządzonego w formie pisemnej
projektu planu i konsultacje z zainteresowanymi stronami).
○ Sporządzanie sprawozdań zawierających uwagi i opinie zainteresowanych stron i odpowiedzi właściwych władz.
Pozytywne rezultaty dialogu i udziału zainteresowanych stron przyczynią się do opracowania
właściwych planów gospodarowania wodami w dorzeczach. By mogły one być wykorzystywane przez przedstawicieli służb państwowych, gminy i użytkowników jako dokumenty referencyjne, ich treść musi być dokładnie przedyskutowana i uzgodniona, dobrze rozumiana i
zaakceptowana.

Kluczowe słowa:
Skala dorzecza, planowanie długoterminowe, czynne zaangażowanie, zainteresowane strony,
proces wielostopniowy, sprawozdawczość, stan początkowy, cele i działania, dokument referencyjny, informowanie społeczeństwa.

Okoliczności:
Francuska Ustawa Prawo wodne z dnia 2 stycznia 1992 roku wprowadziła zdecentralizowane
narzędzia planowania w sferze gospodarowania zasobami wodnymi: plany gospodarowania
wodami w dorzeczach (tak zwane SDAGE) na poziomie 6 największych dorzeczy oraz lokalne plany gospodarowania wodami (tak zwane SAGE) na poziomie zlewni.

Cele / zadania projektu:
Dokonanie oceny stanu początkowego oraz głównych problemów, określenie celów jakościowych i ilościowych, opracowanie wytycznych i określenie priorytetowych działań. Opracowanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu (SDAGE), określającego główne kierunki zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania środowiskiem wodnym z uwzględnieniem
jego wykorzystania, a także wyznaczającego ramy dla procesu tworzenia planu w całym dorzeczu.

Skala / jednostki objęte planem:
„Regionalna”, poziom dorzecza (około 1 000 000 km2 – 5 do 15 000 000 mieszkańców – 800
do 1 500 zaangażowanych zainteresowanych stron).

Okres realizacji:
1992 – 1997
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Cel udziału społecznego:
– Opracowanie dokumentów referencyjnych dla wszystkich kwestii w całym obszarze dużego dorzecza (od powodzi po jakość wody), określających cele gospodarowania, strategię i
działania.
– Osiągnięcie konsensusu wśród wszystkich grup użytkowników / zainteresowanych stron.
– Wykorzystanie wstępnego etapu działań na zbudowanie wspólnego rozumienia problemów, stworzenie wspólnej wizji na skalę dorzecza służb państwowych, lokalnych społeczności i użytkowników.
– Zaangażowanie mieszkańców w ustalenie zasad postępowania: im więcej osób zostanie
włączonych do udziału w procesie, tym większe są szanse na to, że ustalone zasady będą
przestrzegane.

Poziom udziału społecznego i zaangażowanie zainteresowanych stron:
W skład Komitetu Dorzecza wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron i
użytkowników z dorzecza (około 100 członków): 1/3 stanowią wybieralni przedstawiciele
władz lokalnych (merowie, przedstawiciele gmin), 1/3 stanowią użytkownicy, konsumenci,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 1/3 stanowią przedstawiciele władz państwowych. Komitet Dorzecza ustala plan gospodarowania wodami w dorzeczu (SDAGE) i zajmuje się koordynacją spójności lokalnych planów gospodarowania z lokalnym planem gospodarowania wodami (SAGE). Rozstrzyga konflikty dotyczące zasobów wodnych, podejmuje decyzje w sprawie podatków nakładanych na użytkowników i wytycza programy działania.

Stosowane metody i narzędzia: wielostopniowe procesy planowania i sprawozdawczości:
Każdy Komitet Dorzecza powołał Komisję Planowania i kilka komisji geograficznych (zajmujących się problemami na poziomie zlewni lub innymi określonymi zagadnieniami związanymi z międzyregionalną warstwą wodonośną lub terenami przybrzeżnymi), w gronie których przeprowadzono wiele debat. Odbyły się również liczne zebrania. Setki zainteresowanych stron mogły wyrazić opinie na zebraniach tych komisji geograficznych.
Dla zilustrowania zaangażowania zainteresowanych stron i przekazania informacji o wynikach konsultacji, można jako przykład przytoczyć proces opracowywania planu gospodarowania w dorzeczu rzek „Adour i Garonne”.
Poziom dorzecza:
Prefekt jako koordynator
Komitet Dorzecza (120 zainteresowanych stron)
Rada Planowania (36 zainteresowanych stron)
Zarząd Operacyjny (służby publiczne w obszarze
dorzecza)

Poziom zlewni (8 w obszarze dorzecza Adour i Garonne)
Komisje geograficzne (łącznie około
1000 zainteresowanych stron)

Etap 1: Na podstawie wiedzy przekazanej przez ekspertów, Zarząd Operacyjny przygotował
projekt SDAGE, oznaczony symbolem V0. Diagnoza, podstawowe problemy, cele zostały
opisane dla każdej zlewni w „notatniku zlewni” oraz w formie syntetycznej dla całego dorzecza.
Etap 2: Wersja SDAGE oznaczona symbolem V0 została wysłana pocztą do wszystkich zainteresowanych stron pracujących w komisjach geograficznych. Wszystkie te strony mogły
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przedstawić swoje opinie i uwagi podczas zebrań zorganizowanych w każdej zlewni. Konsultanci opracowali dokument ujmujący w formie syntetycznej wszystkie komentarze i przesłali
go Zarządowi Operacyjnemu.
Etap 3: Projekt SDAGE V0 został poprawiony przez Zarząd Operacyjny, który wziął pod
uwagę wszystkie otrzymane komentarze. Projekt SDAGE, oznaczony symbolem V1 – opracowanie zawierające 70 stron i „notatniki 8 zlewni” (25 stron i liczne mapy) – został zatwierdzony przez Radę Planowania.
Etap 4: Plan SDAGE i notatniki zlewni przesłano pocztą każdej zainteresowanej stronie i zaprezentowano podczas kolejnego zebrania w każdej zlewni. Zwrócono się z prośbą do zainteresowanych stron o nadsyłanie opinii i uwag w terminie 2 miesięcy, z podaniem nazwy (nazwiska) i funkcji oraz wskazaniem dyskusyjnego punktu w projekcie. Ta sama procedura została przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich służb publicznych mających związek z
polityką dotyczącą zasobów wodnych.
Etap 5: Wszystkie opinie i uwagi potraktowano w taki sam sposób:
a) projekt odpowiedzi został przygotowany przez Zarząd Operacyjny,
b) projekt został zatwierdzony / zmodyfikowany przez Radę Planowania,
c) wszystkie informacje zostały zawarte w „spisie opinii i uwag”. Przeznaczono po jednej
stronie na każdy rozdział projektu z podaniem: dyskutowanego problemu, wszystkich opinii i
uwag odnoszących się do danego problemu, nadesłanych przez zainteresowane strony i
przedstawicieli służb cywilnych, odpowiedzi Zarządu Operacyjnego i ostatecznej decyzji Rady Planowania,
d) spisy udostępniono społeczeństwu w Biurach Służb Publicznych, w siedzibach komisji
geograficznych.
Etap 6: Przy uwzględnieniu około 600 opinii i uwag zainteresowanych stron i 1000 komentarzy zgłoszonych przez pracowników służb cywilnych opracowano nowy projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu (V2: SDAGE i notatniki zlewni) i przeprowadzono nowe konsultacje oraz sporządzono sprawozdania zawierające opinie i uwagi zainteresowanych stron
(w czasie trzeciej rundy konsultacji reakcji było mniej).
Etap 7: Projekt w wersji V3, zatwierdzony przez Radę Planowania, został zaprezentowany
jako „projekt SDAGE” do konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron (zgromadzeniami na poziomie regionalnym / departamentu, radami ważniejszych miast itp.) podczas
50 zebrań publicznych. Na tym etapie odnotowano już bardzo niewiele wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie.
Etap 8: Projekt został zatwierdzony przez Komitet Dorzecza i podpisany przez koordynującego prefekta.
W celu poinformowania społeczeństwa opublikowano trzy dokumenty: pełny tekst SDAGE
(110 stron), streszczenie jego najważniejszych aspektów (25 stron) i czterostronicową ulotkę.
Utworzono również stronę internetową, z której każdy zainteresowany mógł pobrać powyższe
opracowania. Notatniki zlewni są udostępniane na żądanie. Obecnie Zarząd Operacyjny publikuje roczne sprawozdanie wraz ze streszczeniem oraz ulotkę informacyjną na stronie internetowej, opisującą aktualny stan dorzecza w porównaniu z przyjętymi celami. Społeczeństwo
może zwracać się z pytaniami i przesyłać uwagi i wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
– Zainteresowane strony przedyskutowały w szczegółach elementy planu, wstępne sprawozdania i raport końcowy, który został modyfikowany i ostatecznie zaakceptowany
przez wszystkich.
Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady

89

– Rzeczywiste zaangażowanie użytkowników wody w proces podejmowania decyzji
wśród nich również tych, którzy zaliczają się do „zanieczyszczających”.
– Obszerna wymiana ilości poglądów pomiędzy zainteresowanymi stronami, będąca swego rodzaju „społeczną edukacją” z dziedziny gospodarowania zasobami wodnymi (zrozumienie dla zróżnicowanych interesów, większa akceptacja różnych oczekiwań i form
korzystania z wody).
– Okazało się, na przykład, że organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego przyczyniły się w sposób istotny do stymulowania rozwiązań wielu kwestii: zarządzanie równinami aluwialnymi, wytwarzanie hydroenergii, wydobywanie żwiru z dna
rzek itd.).

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
– Plan gospodarowania wodami w dorzeczu (SDAGE) został opracowany i przedyskutowany w gronie wszystkich zainteresowanych stron skupionych w Komitecie Dorzecza i
komisjach geograficznych.
– Dzięki decentralizacji zadań Komitetu Dorzecza, poprzez udział w procesie komisji geograficznych, użytkowników i komisji konsumentów można było włączyć do udziału lokalnych mieszkańców.
– Stowarzyszenia były zainteresowanymi stronami w fazie koncepcyjnej i na etapie podejmowania decyzji, co miało zasadnicze znaczenie. Na przykład osiągnięto znaczny postęp w zakresie ochrony terenów podmokłych, obszarów podatnych na częste występowanie powodzi, lasów łęgowych, aluwialnych wód podziemnych itd.
– Zastosowane działania były bardziej akceptowane społecznie.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
– Istnieje konieczność prowadzenia szkoleń i podejmowania działań informacyjnych w
trakcie całego procesu.
– Na konsultacje i efektywne uczestnictwo użytkowników powinno się przeznaczyć dość
dużo czasu, aby stworzyć warunki dla różnych form aktywnych konsultacji.
– Należy przeznaczyć czas na to, by zainteresowane strony dorzecza wzajemnie się poznały i zrozumiały, miały możliwość przeprowadzenia ze sobą rozmów, wspólnie zaakceptowały diagnozę dotyczącą stanu dorzecza i razem zastanowiły się nad możliwymi rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów.
Zjawiska negatywne:
– Plan SDAGE był opracowany i przedyskutowany przez przedstawicieli; jest to jedynie
udział reprezentatywnej części, a nie ogółu społeczeństwa.
– Plan SDAGE został udostępniony ogółowi społeczeństwa jako już zatwierdzony.
– Koszty projektu są trudne do oszacowania; w każdym dorzeczu, zespół składający się z
2 – 5 osób zajmował się sprawami zaangażowania zainteresowanych stron i informowania społeczeństwa w ciągu dwóch dni.

Więcej informacji można uzyskać:
Ministerstwo ds. Ekologii I Zrównoważonego Rozwoju – Departament ds. Zasobów Wodnych
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20 avenue de Ségur – 75 302 PARIS Cedex 07
Madame Coralie NOËL – Bureau de l’économie de l’eau et de la programmation
Tel: (00 33) 1 42 19 13 76, Fax: (00 33) 1 42 19 12 94
E-mail: mailto:coralie.noel@environnement.gouv.fr
Strony internetowe: http://www.environnement.gouv.fr/ministere/sdage.htm
http://www.oieau.fr/anglais/gest_eau/index.htm
http://www.eaufrance.tm.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
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Lokalne plany gospodarowania wodami (S.A.G.E., „Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux”), Francja

Źródło inspiracji:
Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron na poziomie lokalnym – tworzenie potencjału. Skala tych lokalnych planów gospodarowania wodami (około 1000 km2) pozwala na to, by
znaleźć się bliżej ludzi i poznać konkretne problemy. Jest więcej możliwości włączania społeczeństwa, niż gdy ma się do czynienia z większą skalą. Przytoczony poniżej przykład pokazuje, że dla osiągnięcia konsensusu wśród zainteresowanych stron potrzeba czasu i pedagogicznego podejścia. W opisanym przypadku, zainteresowane strony mogą zadecydować w końcowym dokumencie o zastosowaniu jedynie istniejącego prawa wodnego, albo wykroczyć
poza jego ramy, by osiągnąć więcej niż jest wymagane.

Kluczowe słowa:
Skala lokalna, lokalne zamierzenia, planowanie długoterminowe, czynne zaangażowanie, zainteresowane strony, stan początkowy, cele i działania, dokument referencyjny, konsultacje
społeczne.

Okoliczności:
Francuska Ustawa Prawo wodne z dnia 2 stycznia 1992 roku wprowadziła zdecentralizowane
narzędzia planowania w sferze gospodarowania zasobami wodnymi: plany gospodarowania
wodami w dorzeczach (tak zwane SDAGE) na poziomie 6 największych dorzeczy oraz lokalne plany gospodarowania wodami (tak zwane SAGE) na poziomie zlewni. Plan SAGE jest
sporządzany przez Lokalną Komisję ds. Zasobów Wodnych, a następnie przedkładany do
konsultacji Komitetowi Dorzecza, instytucjom lokalnych władz samorządowych, izbom handlowym i rolnym oraz ogółowi społeczeństwa, zanim zostaną poddane pod głosowanie na forum Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych, i wreszcie oficjalnym i ostatecznym zatwierdzeniem przez prefekta.

Skala / jednostki objęte planem:
„Lokalna”, poziom zlewni – około 1 000 km2 – w przybliżeniu 100 zaangażowanych zainteresowanych stron na 100 000 mieszkańców.

Cele / zadania projektu:
– rozpoczęcie od analizy życzeń lokalnych mieszkańców i przechodzenie do osiągnięcia
konsensusu wśród użytkowników,
– włączenie do udziału lokalnych mieszkańców,
– opracowanie wytycznych określonych w SDAGE i dostosowanie ich do lokalnych warunków,
– zbliżenie się do konkretnych problemów i wdrożenie wytycznych określonych w SDAGE.

Okres realizacji:
Około 5 lat
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Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
– Opracowanie tego rodzaju planów wymaga współpracy opartej na lokalnej solidarności na
poziomie dorzecza lub zlewni. Najistotniejszym czynnikiem gwarantującym sukces jest
wytworzenie dynamicznej atmosfery wokół określenia założeń wspólnego projektu.
– Opracowanie dokumentu referencyjnego dla ważnych problemów związanych z zasobami
wodnymi w całej zlewni (począwszy od powodzi po jakość wody), zdefiniowanie celów
gospodarowania, strategii i konkretnych działań poprzez osiągnięcie konsensusu wśród
użytkowników.
– Wykorzystanie wstępnego etapu działań na zbudowanie powszechnego zrozumienia, stworzenia wspólnej wizji, na skalę dorzecza, służb państwowych, społeczności i użytkowników.
– Zaangażowanie ludzi w ustalenie zasad postępowania: im więcej osób zostanie włączonych do udziału w procesie, tym większe są szanse, że ustalone zasady będą przestrzegane.

Poziom udziału społecznego i zaangażowanie zainteresowanych stron:
Diagnozy, cele i działania zostały przedyskutowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w ramach Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych (50 do 100 członków): 1/2 stanowią
wybieralni urzędnicy miejscowych władz, 1/4 stanowią użytkownicy, konsumenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 1/4 stanowią przedstawiciele władz państwowych. Plany
SAGE są końcowym efektem prac Komisji, zwieńczonym konsultacjami ze obywateli, którzy
mieli dostęp do projektu planu w ciągu dwóch miesięcy.

Stosowane metody i narzędzia:
– W początkowej fazie prac nad projektem zostaje zaangażowany facylitator (technik lub
inżynier), który zarządza całym procesem,
– Facylitator rozpoczyna pracę od zorganizowania zebrań informacyjnych dla członków
Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych, w celu przedyskutowania kwestii związanych z
zasobami wodnymi i rolą planu SAGE. Informuje również wszystkich wybieralnych
urzędników z terenu dorzecza oraz stara się uświadomić istniejące problemy różnym partnerom i zainteresowanym stronom związanym z dorzeczem.
– W czasie wielu zebrań Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych zainteresowani mieszkańcy mogą uczestniczyć w dyskusjach na temat planu od początku do końca prac nad jego tworzeniem.
– Dzięki temu członkowie Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych wspólnie przechodzą
na kolejny etap prac, mając do dyspozycji wstępne sprawozdania, które zostały już szczegółowo przedyskutowane, uzupełnione i zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane
strony: ocena początkowego stanu dorzecza i zauważonych tendencji, określenie celów
jakościowych i ilościowych dla wody, ustalenie zasad zachowania środowiska wodnego i
planowanych działań.
– Z chwilą zakończenia prac nad projektem SAGE przez Lokalną Komisję ds. Zasobów
Wodnych jest on udostępniony przez 2 miesiące, w miejscach publicznych, do wglądu
społeczeństwu, które może zgłaszać opinie i uwagi.
– Projekt planu przed zatwierdzeniem przez prefekta może być zmieniany przez Lokalną
Komisję ds. Zasobów Wodnych, w celu uwzględnienia opinii i uwag społeczeństwa.
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– Po przyjęciu planu, Lokalna Komisja ds. Zasobów Wodnych przystępuje do jego wykonania, organizując w czasie realizacji zadań dwa zebrania rocznie.
– W trakcie całego procesu są wykorzystywane narzędzia komunikacji, w celu pobudzenia
i podtrzymania motywacji zarówno zainteresowanych stron, jak i społeczeństwa (niektóre
rodzaje broszur są regularnie dostarczane do wszystkich domów).

Istotny wkład zainteresowanych stron:
– Wszystkie zainteresowane strony przedyskutowały w szczegółach elementy planu,
wstępne sprawozdania i raport końcowy, który został modyfikowany i ostatecznie zaakceptowany przez wszystkich.
– Rzeczywiste zaangażowanie użytkowników wody w proces podejmowania decyzji
wśród nich również tych, którzy zaliczają się do „zanieczyszczających”.
– Na lokalnym poziomie zlewni, podczas przygotowaniu planów SAGE, miejscowe stowarzyszenia mogą bez przeszkód wypowiadać się na temat problemów związanych z rzeką.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa
– Wymiana ogromnej ilości poglądów pomiędzy zainteresowanymi stronami, będąca swego rodzaju „społeczną edukacją” z dziedziny gospodarowania zasobami wodnymi (zrozumienie dla zróżnicowanych interesów, większa akceptacja różnych oczekiwań i form
korzystania z wody).
– Ukształtowanie wspólnej kultury.
– Decentralizacja podejmowania decyzji.
– Rzeczywiste wprowadzenie w życie, na poziomie zlewni, istniejącego prawa wodnego i
zdefiniowanie niektórych uzupełniających uregulowań dotyczących zasobów wodnych.
– Zastosowanie działań i środków bardziej akceptowanych społecznie.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
– W porównaniu z planami SDAGE, plany SAGE są bliższe konkretnym problemom i dotyczą skali bardziej odpowiedniej z punktu widzenia udziału społecznego.
– Istnieje konieczność przeprowadzenia szkoleń i podejmowania działań informacyjnych w
trakcie całego procesu.
– Niezbędne jest posiadanie jasno określonych poglądów na temat wspólnych celów, aby
stworzyć stabilną, ale również instytucjonalnie otwartą organizację.
– Ważne jest, by prace podejmować we właściwej skali i w sposób dostosowany do kontekstu.
– Lokalna Komisja ds. Zasobów Wodnych jest miejscem dialogu pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami na danym terytorium. Istotnym czynnikiem dla zrealizowania zamierzeń jest reprezentatywny skład Komisji.
– Ważnym elementem są zasoby ludzkie: personel powinien być odpowiedni do zakresu i
kontekstu planu.
– Niezbędne jest podtrzymywanie motywacji wszystkich uczestników na wszystkich etapach procesu i informowanie o postępach ze wskazaniem konkretnych działań zrealizowanych podczas opracowywania SAGE.
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Zjawiska negatywne:
– dyskusje pomiędzy przedstawicielami (dotyczy szczebla lokalnego),
– asymetria informacji posiadanych przez zainteresowane strony,
– powolny postęp procesu, głównie z powodów prawnych, politycznych i instytucjonalnych,
– konsultacje społeczne są jedynie formalne, gdy prace nad ostatecznym kształtem projektu zostały już zakończone,
– koszty projektu są trudne do oszacowania; w związku z projektem istnieje potrzeba zaangażowania facylitatora i sekretarki na 2 do 4 lat oraz konsultantów do opracowania diagnozy pierwszego projektu planu.

Więcej informacji można uzyskać:
Ministerstwo ds. Ekologii I Zrównoważonego Rozwoju – Departament ds. Zasobów Wodnych
20 avenue de Ségur - 75 302 PARIS Cedex 07
Madame Coralie NOËL – Bureau de l’économie de l’eau et de la programmation
Tel: (00 33) 1 42 19 13 76, Fax: (00 33) 1 42 19 12 94
E-mail: mailto:coralie.noel@environnement.gouv.fr
Strona internetowa: http://www.sitesage.org/
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14. Plan gospodarowania wodami rzeki Drôme, Francja
Źródło inspiracji:
Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron na poziomie lokalnym – tworzenie potencjału.

Kluczowe słowa:
Skala lokalna, lokalne życzenia, planowanie długoterminowe, czynne zaangażowanie, zainteresowane strony, stan początkowy, cele i działania, dokument referencyjny, konsultacje społeczne.

Okoliczności:
Plan gospodarowania wodami rzeki Drôme był pierwszym planem SADE w pełni opracowanym z zastosowaniem procedury przewidzianej w Ustawie Prawo wodne z roku 1992 (patrz
poprzedni przykład).

Cele / zadania projektu:
Ochrona doliny rzeki Drôme, charakteryzującej się pięknym krajobrazem oraz zróżnicowanym i cennym dziedzictwem przyrody każdej z rzek zlewni, ich podziemnych zbiorników
wody i zależnych od nich ekosystemów terenów podmokłych.
Rozwiązanie najważniejszych problemów zlewni związanych z gospodarowaniem zasobami
wodnymi w kategoriach ilościowych, utrzymaniem koryta i brzegów rzeki.
Określenie wytycznych dotyczących innych aspektów gospodarowania wodą.

Skala / jednostki objęte planem:
Lokalna / zlewni – obejmuje 83 okręgi samorządowe – powierzchnia dorzecza 1 640 km2,
42 500 mieszkańców.

Okres realizacji:
1994 – 1997
Badania techniczne, dyskusje i zebrania na poziomie lokalnym – od 1994 do 1997 roku (trzy
lata).
Konsultacje i zatwierdzenie – 1997 rok; wdrożenie od 1997 roku.

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Celem projektu była ochrona dziedzictwa przyrody w rejonie rzeki i zapewnienie, że będzie
ono bardziej ceniona przy uwzględnieniu różnych form korzystania z wody oraz podejmowania działań dla zapobiegania zagrożeniom. W związku z tym, lokalne konsultacje, negocjacje
i dążenie do osiągania konsensusu służyły osiągnięciu celów gospodarowania wodami,
uwzględnionych przez różne zainteresowane strony i użytkowników rzeki.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Czynne zaangażowanie zainteresowanych stron: Lokalna Komisja ds. Zasobów Wodnych
rzeki Drôme składała się z 44 członków: 50% stanowili wybieralni przedstawiciele miejscoWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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wych władz, 25% przedstawiciele administracji państwowej i departamentów, 25% przedstawiciele lokalnych grup użytkowników wody (podmioty zajmujące się nawadnianiem obszarów rolnych, wydobywaniem żwiru, organizacją wypoczynku, stowarzyszenia itp.)
Komitet Dorzecza (konsultacje)
Wybieralni urzędnicy miejscowych władz (konsultacje)
Izby handlowe i rolne (konsultacje)
Prefekt (podjęcie ostatecznej decyzji)

Stosowane metody i narzędzia:
Zebrania Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych na poziomie dorzecza.
Zebrania na poziomie zlewni.
Specjalnie zaangażowany facylitator (z zawodu technik) był odpowiedzialny za przygotowania zebrań, wymianę informacji na temat postępu prac podczas całego procesu oraz za techniczną stronę organizacji sekretariatu, a także koordynację sporządzania planu SAGE w formie pisemnej.
Projekt planu był dostępny w miejscach publicznych dla ogółu społeczeństwa i można było
zgłaszać opinie i uwagi do planu (w ciągu 2 miesięcy).
Lokalna Komisja ds. Zasobów Wodnych regularnie publikowała podczas realizacji procesu
gazetę, informującą ludzi mieszkających w dorzeczu o różnych pracach wykonanych w zlewni.
Obecnie plan jest na etapie wprowadzania w życie, a Lokalna Komisja ds. Zasobów Wodnych
w dalszym ciągu regularnie publikuje gazetę.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Zorganizowanie około 20 zebrań Lokalnej Komisji ds. Zasobów Wodnych, wielu zebrań na
poziomie zlewni.
Przeprowadzenie konsultacji z ogółem społeczeństwa.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Proces składał się z trzech głównych etapów, podczas których osiągnięto konsensus wśród
różnych zainteresowanych stron i użytkowników w zakresie: oceny obecnej sytuacji, określenia priorytetów gospodarowania wodami, oszacowania środków niezbędnych dla osiągnięcia
wytyczonych celów. Cele określone w planie SAGE zostały uwzględnione w 6 planach działania odnoszących się do: zasobów wodnych, kanałów rzecznych i brzegów rzeki, jakości
wody, zarządzania ryzykiem, dziedzictwa przyrody w ekosystemach, działalności w zakresie
turystyki i wypoczynku.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
Uzgodnienie planu SAGE było możliwe dzięki woli lokalnej społeczności, uznającej priorytetowe znaczenie interesu publicznego. Rzeka Drôme była postrzegana jako czynnik jednoczący, ułatwiający utożsamianie się z całą doliną i stanowiący wyróżnik całego procesu konsultacji.
Dzięki osiągnięciu konsensusu w odniesieniu do planu SAGE została zapewniona możliwość
wprowadzania go w życie począwszy od 1997 roku, właściwa koordynacja między istniejącymi strukturami i trwała działalność na tym polu.
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Zjawiska negatywne:
Asymetria informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Powolna realizacja procesu, głównie z powodów prawnych, politycznych i instytucjonalnych.
Problemy z tworzeniem możliwości w wypadku niektórych zainteresowanych stron.
Konsultacje społeczne są jedynie formalnością, gdy prace nad ostatecznym kształtem projektu
zostały już zakończone.

Więcej informacji można uzyskać:
Ministerstwo ds. Ekologii I Zrównoważonego Rozwoju – Departament ds. Zasobów Wodnych – 20 avenue de Ségur – 75 302 PARIS Cedex 07
Madame Coralie NOËL:
Tel (00 33) 1 42 19 13 76, Fax (00 33) 1 42 19 12 94
E-mail: mailto:coralie.noel@environnement.gouv.fr
District d’aménagement du Val de Drôme
Cours Verdun 26400 CREST
Tel: (00 33) 4 75 25 43 82, Fax: (00 33) 4 75 25 44 96
Strona internetowa: http://www.icpdr.org/
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15. Krajowa Komisja ds. Dyskusji Publicznej (CNDP), Francja
Źródło inspiracji:
W otwartych dyskusjach publicznych organizowanych przez CNDP może wziąć udział każdy
obywatel. Do chwili obecnej CNDP nie odniosła się do żadnej kwestii związanej z gospodarowaniem zasobami wodnymi, ale w przypadku każdej zorganizowanej przez nią dyskusji
publicznej, wykorzystywano zestaw metod i narzędzi informowania społeczeństwa i włączania go do udziału oraz przekazywania informacji. Najbardziej innowacyjnym narzędziem
gromadzenia rezultatów udziału społecznego są „księgi zainteresowanych stron”, które są
przekazywane wszystkim uczestnikom spotkania do dyskusji, podobnie jak dokumenty opracowane przez lidera projektu.

Kluczowe słowa:
Dyskusje publiczne, wczesne uczestnictwo, szerokie grono odbiorców, zestaw narzędzi, księgi zainteresowanych stron.

Okoliczności:
Krajowa Komisja ds. Dyskusji Publicznej (CNDP) została powołana do życia ustawą z dnia 2
lutego 1995 roku dla wzmocnienia świadomości zagadnień środowiska naturalnego przy realizacji wielkich projektów gospodarczych (budowa sieci autostrad, lotnisk, portów itd.).
Komisja składa się z członków parlamentu, przedstawicieli lokalnych władz, sędziów pokoju,
przedstawicieli społeczeństwa i ekspertów.

Cel / zadania:
Jeżeli w związku ze zgłoszonymi petycjami zachodzi taka potrzeba, Komisja organizuje czteromiesięczną dyskusję publiczną, albo zwraca się o to z prośbą do lidera projektu. Dyskusja
publiczna musi dotyczyć celów i cech charakterystycznych projektu, co oznacza, że odbywa
się na samym początku procesu. Powoływana jest specjalna komisja, składająca się ze specjalistów z danej dziedziny i to do niej należy koordynacja dyskusji.

Skala / jednostki objęte planem:
Projekty dotyczą zwykle wielu regionów Francji. Na przykład, dyskusja publiczna zorganizowana między marcem a czerwcem 2000 roku na temat projektu TGV Ren-Rodan (w południowej części szybkobieżnej linii kolejowej łączącej wschodnią i południową część kraju)
dotyczyła czterech regionów: Alzacji, Burgundii, Franche-Compte i Rodanu-Alp, w których
zamieszkuje 4,5 miliona ludzi, od Strasbourga po Lyon.

Okres realizacji:
4 miesiące (z możliwością wydłużenia tego okresu w niektórych wypadkach do 6 miesięcy).

Cel udziału społeczeństwa:
Dyskusja publiczna może przyczynić się do osiągnięcia konsensusu w odniesieniu do celu i
właściwości projektu, a w szczególności może być pomocna przy określeniu jego potencjalnych oddziaływań na środowisko naturalne i mieszkańców, którzy mogą odczuwać skutki
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projektu. Dzięki niej będzie można zgłosić na ręce lidera propozycje dotyczące sposobów
ograniczenia tych oddziaływań i wprowadzić stosowne zmiany do projektu.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Na przykład, w odniesieniu do projektu TGV Ren-Rodan, federacja organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska (France Nature Environment) przedłożyła CNDP
wniosek o zorganizowanie dyskusji publicznej na temat tego projektu. Utworzono specjalną
komisję złożoną z przedstawicieli Sieci Kolejowej Francji, jako lidera projektu, „zorganizowanego społeczeństwa” (przedstawicieli różnych środowisk, szefów departamentów, organów gospodarczych itd.), przedstawicieli prasy, użytkowników, stowarzyszeń zajmujących
się ochroną środowiska naturalne oraz pojedynczych osób („niezorganizowane społeczeństwo”). Osoby te reprezentują główny krąg uczestników. Należy zaznaczyć, że zebrania publiczne są otwarte dla wszystkich obywateli i dotyczą tysięcy uczestników.

Stosowane metody i narzędzia:
Metody wykorzystywane przy informowaniu społeczeństwa:
◦ „Dokumentacja uzupełniająca” dostarczana przez lidera projektu zwiera informacje potrzebne społeczeństwu w związku z udziałem społecznym – ogólny opis celów i charakterystykę zasadniczych elementów projektu, szacunkową ocenę zagrożeń ekonomicznych i
społecznych, identyfikację głównych oddziaływań na środowisko naturalne, ocenę kosztów ekonomicznych i społecznych projektu – (na przykład, w odniesieniu do projektu
TGV Ren-Rodan, rozpowszechniono 6 000 egzemplarzy takiej dokumentacji).
◦ Strona internetowa udostępniana w celu przekazania informacji na temat projektu i organizacji dyskusji publicznej (w ramach projektu TGV Ren-Rodan odnotowano 6 500 odwiedzin na takiej stronie, 70 dziennie).
◦ „Listy informacyjne na temat dyskusji publicznej” albo „lettres du débat, których celem
jest informowanie społeczeństwa o dyskusji, mobilizowanie do regularnego uczestnictwa
oraz przekazywanie informacji na temat oceny dyskusji” (w ramach projektu TGV RenRodan rozpowszechniono 2 700 000 egzemplarzy takich listów).
◦ Wizyty w siedzibach poszczególnych komisji w celu dokładnego przekonsultowania dokumentów dotyczących projektu.
◦ Zwrotne karty pocztowe rozpowszechniane wraz z listami informacyjnymi, zawierające
prośbę o przekazanie dalszych informacji.

Metody wykorzystywane dla pozyskania udziału społeczeństwa:
Spotkania ze społeczeństwem (w ramach projektu TGV Ren-Rodan odbyło się 10 takich spotkań w różnych miastach).
System pytań i odpowiedzi (w ramach projektu TGV Ren-Rodan wpłynęło 2 000 pytań).
Zwrotne karty pocztowe i bezpłatna linia telefoniczna: umożliwiające zgłaszanie pytań i potrzeby informacji.
Adres pocztowy: na który można przesyłać korespondencję z uwagami, opiniami i spostrzeżeniami.
Poczta elektroniczna: istnieje możliwość wysyłania korespondencji ze strony Internetowej, w
celu zgłaszania pytań oraz konsultowania wszelkich, już udzielonych odpowiedzi.
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„Uwagi do stanowiska”: korespondencja otrzymana przez komisję, dotycząca jednego konkretnego i wypracowanego stanowiska (w ramach projektu TGV Ren-Rodan wpłynęło 85 takich listów).
„Księga zainteresowanych stron”: zawiera wybrane spostrzeżenia zgłoszone przez społeczeństwo. Zostały one opublikowane w formie tzw. „księgi zainteresowanych stron” („cahiers
d’acteurs”) i rozprowadzone (w ramach projektu TGV Ren-Rodan rozprowadzono łącznie 10
takich ksiąg).
Prasa (przykłady pochodzące z projektu TGV Ren-Rodan: 163 artykuły zostały opublikowane
w prasie regionalnej i 26 – w prasie ogólnokrajowej; ponadto, odbyło się 10 spotkań z udziałem przedstawicieli prasy w 10 miastach, w których miały miejsce spotkania ze społeczeństwem).

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Najważniejszym wkładem pozostały opinie i uwagi wyrażone podczas spotkań ze społeczeństwem, zgłoszone za pośrednictwem systemu pytań i odpowiedzi, a także zebrane w księgach
zainteresowanych stron.

Wymierne rezultaty udziału społeczeństwa:
Społeczeństwo jest zapraszane do wyrażenia opinii i uwag, jednakże lider projektu nie jest
prawnie związany udzielonymi odpowiedziami. Bierze on wprawdzie pod uwagę opinie i
uwagi osób uczestniczących w dyskusji publicznej i projekt może pod ich wpływem zostać
zmieniony. Sprawozdanie zawierające ocenę dyskusji publicznej jest udostępniane społeczeństwu.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
Udział poszczególnych osób jest traktowany z taką samą powagą jak przedstawicieli różnych
środowisk.
System pytań i odpowiedzi: umożliwia zadanie pytań przez zainteresowanego i jednocześnie
zapewnia uzyskanie odpowiedzi.
„Księga zainteresowanych stron”: innowacyjne narzędzie dające możliwość głębszego poznania poglądów społeczeństwa.
Wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa tego rodzaju demokratycznymi procesami konsultacyjnymi, na etapie, na którym ostateczny kształt projektu nie został jeszcze określony i
ciągle istnieje możliwość wprowadzenia zmian.
Bardzo ważna rola prasy regionalnej i lokalnej jako uzupełniającego środka przekazywania
informacji społeczeństwu.
Dzięki nauce wyniesionej z tego projektu, CNDP będzie służyć radą władzom publicznym i
zachęcać do korzystania z procedury udziału społecznego i stosowania jej w szerszym zakresie (Ustawa o demokracji lokalnej z dnia 27 lutego 2002 r.).
Zjawiska negatywne:
Niektóre działania miały charakter powierzchowny; nie we wszystkich spotkaniach odnotowano taki sam poziom uczestnictwa.
Niewystarczająca liczba zebrań (z powodu kosztów, ograniczonego czasu i możliwości
uczestnictwa zainteresowanych stron).
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Więcej informacji można otrzymać:
Commission Nationale du Débat Public – Ministère de l’écologie et du développement
durable
20 avenue de Ségur – 75 302 PARIS Cedex 07
Tel: (00 33) 1 42 19 20 26, Fax: (00 33) 1 42 19 17 90
E-mail: mailto:cn-debatpublic@environnement.gouv.fr
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16. Listy informacyjne dotyczące wdrażania ramowej dyrektywy wodnej,
Niemcy (Turyngia)
Źródło inspiracji:
Przykład opisany poniżej ilustruje jedną z możliwości bieżącego informowania zainteresowanych stron i szerzej społeczeństwa o treści RDW i procesie wprowadzania jej w życie.

Kluczowe słowa:
Stała i bieżąca informacja dotycząca procesów wdrażania i planowania, zainteresowane strony i szersze społeczeństwo

Okoliczności:
RDW jest rodzajem nowego podejścia, również w 16 krajach związkowych Niemiec (regionów), które posiadają kompetencje w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Na terytorium Turyngii mieszczą się części kilku dorzeczy i jest ona zobowiązana do wprowadzania
w nich w życie RDW. Od samego początku procesu wdrażania w regionie Ministerstwo Środowiska Turyngii jest zainteresowane stałym informowaniem zainteresowanych stron i szerokiego społeczeństwa w celu zachęcenia do jego akceptacji i zapewnienia przejrzystości.

Cel / zadanie projektu:
Odpowiednio wczesne informowanie jest podstawą umożliwiającą podjęcie działań
związanych z czynnym zaangażowaniem i zachęcaniem do niego zgodnie z wymaganiami
art. 14 RDW. Celem listów informacyjnych było wyjaśnienie etapów wprowadzania w życie
dyrektywy i prac, które mają być wykonane oraz przekazanie zainteresowanym stronom i
ogółowi społeczeństwa wiadomości pozwalających na śledzenie postępów procesu wdrażania, a także przygotowanie ludzi do dyskusji na temat programu działań i środków i konsultacji związanych z planem gospodarowania wodami w dorzeczu.

Skala / jednostki planowania:
Turyngia (jeden z 16 krajów związkowych), poziom krajowy / regionalny / zlewni. Na terytorium Turyngii znajdują się części dorzecza rzek Elby, Weser i Renu. Kraj związkowy zajmuje
powierzchnię 16 171,5 km2 i ma 2 449 082 mieszkańców.

Okres realizacji:
Obejmuje cały okres wdrażania dyrektywy, to znaczy co najmniej do 2009 roku. Do października 2002 roku zostały już opublikowane trzy listy informacyjne.

Cel udziału społeczeństwa:
Nie wszystkie zainteresowane strony wchodzą w skład zespołów zajmujących się wdrażaniem
dyrektywy w Turyngii, tak więc ważna sprawą jest dotarcie do szerszych kręgów społeczeństwa. Można to osiągnąć za pomocą listów informacyjnych, w których przekazuje się szczegółowe wiadomości, na przykład, na temat treści RDW i aktualnego etapu prac związanych z
wprowadzaniem jej w życie (w chwili obecnej art. 5 RDW z opisem status quo), projektów
pilotowych w Turyngii, przedsięwzięć informacyjnych itd. Społeczeństwo może z odpowiedWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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nim wyprzedzeniem zapoznać się z celami i wymaganymi etapami określonymi w RDW oraz
przedstawić swoje koncepcje i propozycje.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Grupą docelową są przede wszystkim osoby lub organizacje zainteresowane zagadnieniami
gospodarowania zasobami wodnymi, a także szeroki kręgi społeczeństwa. Listy informacyjne
służą również informowaniu, zwłaszcza zainteresowanych stron i osób, które nie wchodzą w
skład zespołów wprowadzających w życie RDW w Turyngii. Listy informacyjne są wysyłane
do ministerstw środowiska w innych krajach związkowych Niemiec, do wszystkich administracyjnych władz okręgowych i innych regionalnych instytucji zajmujących się sprawami
środowiska naturalnego, rolnictwa i planowania w Turyngii, wszystkich stowarzyszeń przemysłowych reprezentujących różne gałęzie przemysłu, działających na rzecz środowiska naturalnego, rolniczych itp., a także organizacji pozarządowych w Turyngii i na poziomie federalnym, partii politycznych, reprezentowanych w parlamencie Turyngii i osób prywatnych,
prywatnych instytucji zajmujących się planowaniem, oraz wyższych uczelni.

Stosowane metody i narzędzia:
Obecnie listy informacyjne (sześciostronicowe) są publikowane dwa lub trzy razy do roku
(są one dostępne w formie drukowanej na papierze lub na stronie internetowej
www.thueringen.de/tmlnu, patrz: Europäische Wasserrahmenrichtlinie, tylko w języku niemieckim). Listy w formie drukowanej (w liczbie 3 000 egzemplarzy) są rozsyłane pocztą według opracowanego wykazu odbiorców. Ponadto listy są rozsyłane automatycznie do wielu
odbiorców za pomocą poczty elektronicznej. Każdy może zwrócić się z prośbą o wpisanie na
listę odbiorców poczty elektronicznej. W końcowej części listu podaje się nazwisko osoby, z
którą można się kontaktować (również numer telefonu i adres poczty elektronicznej), w celu
zasięgnięcia informacji lub złożenia propozycji. Listy informacyjne można również otrzymać
podczas seminariów poświęconych gospodarowaniu zasobami wodnymi, warsztatów itp. organizowanych przez władze Turyngii lub inne instytucje.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Proces wprowadzania w życie RDW dopiero się rozpoczął, stąd wkład zainteresowanych
stron jest o wiele mniejszy niż zgłaszane przez nie potrzeby jak największej ilości informacji.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa
Odnotowuje się wyraźne zainteresowanie RDW i wprowadzaniem jej w życie. Społeczeństwo
pragnie być powiadomione w szerszym zakresie niż zaprezentowany w trzech ostatnich listach informacyjnych. Ministerstwo Środowiska Turyngii, zachęcone efektami zastosowanego podejścia, planuje rozszerzyć w przyszłości tę formę przekazywania informacji. Listy informacyjne i kontakt z ministerstwem wykorzystane będą jako platforma współdziałania z innymi ministerstwami Turyngii i z pozostałymi 16 krajami związkowymi. Informacji powinno
być więcej i powinny być bardziej ukierunkowane, np. dotyczyć konkretnych zagadnień. Z
tego względu również inne osoby, spoza kręgu właściwych władz, będą dostarczać teksty.

Nauka wyniesiona:
Odnotowano ogromne zapotrzebowanie na szczegółowe informacje dotyczące RDW i wprowadzania jej w życie, czego być może początkowo nie doceniano. Jasne informacje przekazaWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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ne z odpowiednim wyprzedzeniem, a także komunikacja są podstawą wprowadzenia w życie
RDW w sposób spójny i w przewidzianym czasie.

Więcej informacji można uzyskać:
http://www.thueringen.de/tmlnu (EU-Wasserrahmenrichtlinie, wyłącznie w języku niemieckim)
Heide Jekel
Federalne Ministerstwo ds. Środowiska,
Ochrona Przyrody i Bezpieczeństwo Jądrowe
Division WA I 2 (B)/Prawo wodne
P.O. Box 12 06 29, 53048 Bonn, Germany
Tel.: 0049/1888/305-2521, Fax: 0049/1888/305-3334
mailto: mailto:heide.jekel@bmu.bund.de
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Plan gospodarowania wodami w dorzeczu rzeki Maas /zlewni rzeki
Niers, Niemcy (Północna Nadrenia – Westfalia)

Czynniki inspirujące:
Opisany przykład przedstawia jedną z możliwości zaangażowania zainteresowanych stron na
poziomie regionalnym w toku wprowadzania w życie RDW od początku tego procesu, w celu
skorzystania z ich wiedzy i przedyskutowania kolejnych etapów i następstw podejmowanych
działań.

Kluczowe słowa:
Informowanie społeczeństwa i konsultacje społeczne, społeczeństwo zorganizowane, regionalne fora, społeczeństwo niezorganizowane.

Okoliczności:
RDW jest rodzajem nowego podejścia, również w 16 krajach związkowych Niemiec (region),
które posiadają kompetencje w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Na terytorium
Północnej Nadrenii – Westfalii mieszczą się części kilku dorzeczy (np. Renu i rzeki Maas).
Kraj związkowy jest zobowiązany do wprowadzania w nich w życie RDW. Północna Nadrenia – Westfalia zajmuje powierzchnię 34 079 km2 i ma ponad 18 milionów mieszkańców.

Cel / zadania projektu:
Realizacja pilotowego projektu nawiązującego do art. 14 RDW w Północnej Nadrenii –
Westfalii. Zaangażowanie na szczeblu lokalnym
zorganizowanego społeczeństwa / zainteresowanych stron w pierwszym etapie wdrażania dyrektywy, którego koniec jest
zaplanowany na 2004 rok (art. 5 RDW: charakterystyki, przegląd, analiza ekonomiczna).
Przekazanie szerokim kręgom społeczeństwa w regionie ogólnych informacji na temat RDW
(cele, etapy wprowadzania w życie itd.).

Skala / jednostki objęte planem:
Poziom zlewni (zlewnia rzeki Niers została podzielona na trzy części do celów przeprowadzenia trzech regionalnych dyskusji i zorganizowania trzech forów informacyjnych (górny,
średni i dolny bieg rzeki Niers). Rzeka Niers jest częścią dorzecza rzeki Maas. Zlewnia Niers
zajmuje powierzchnię 1 382 km2 głównie w Niemczech i w niewielkiej części w Niderlandach. Ten obszar posiada 715 000 mieszkańców. Ministerstwu Środowiska w Północnej Nadrenii – Westfalii zależało na stworzeniu struktury pozwalającej na zaangażowanie właściwych
zainteresowanych stron w proces wdrażania dyrektywy.

Okres realizacji:
Realizacja trwa już dwa lata, ma trwać do roku 2004 (koniec pierwszego etapu wdrażania dyrektywy). Obecnie należy sądzić, że udział społeczny organizowany w ramach forów regionalnych potrwa do końca wprowadzania w życie RDW.
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Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Stworzenie warunków do przepływu informacji, umożliwienie zainteresowanym stronom
wniesienie wkładu, zastosowanie podejścia polegającego na osiąganiu konsensusu od samego
początku wprowadzania w życie RDW i w trakcie tego procesu.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
W ramach trzech forów związanych z rzeką Niers: Gminy, okręgi administracyjne, spółki
wodne, stowarzyszenia zajmujące się zagadnieniami wody, izby rolne, administracja leśna,
organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, jednostki planowania biologicznego, niderlandzkie władze i zainteresowane strony (wszystkich właściwych regionów), po 30 –
40 osób na każde forum. Obrady okrągłego stołu: przekazywanie informacji, prowadzenie
dyskusji, rozpowszechnienie odpowiednich materiałów, wymiana doświadczeń, zaangażowanie w gromadzenie danych.
Szerokie grono spoleczeństwa na poziomie regionalnym: udostępnienie strony internetowej
(www.niers.nrw.de), możliwość zadawania pytań.

Stosowane metody i narzędzia:
W ramach trzech forów związanych z rzeką Niers: Zebrania, które obecnie odbywają się raz
w roku (jest to wystarczająca częstotliwość na pierwszym etapie wdrażania dyrektywy, później zebrania będą prawdopodobnie odbywać się częściej), odrębna dla każdego forum strona
internetowa (dostęp do każdej ze stron, zawierającej odpowiednie informacje i materiał dyskusyjny, jest możliwy po podaniu hasła).
Szerokie grono społeczeństwa na poziomie regionalnym: Do tej pory wydano jedną ulotkę informacyjną (zawierającą ogólne informacje na temat RDW, strona internetowa
www.niers.nrw.de), relacje prasowe.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Zainteresowane strony z trzech forów dostarczyły niezbędne dane umożliwiające realizację
pierwszego etapu do 2004 roku (art. 5 RDW: oddziaływania, presje). Zainteresowane strony
zaprezentowały swoje poglądy odnośnie do RDW i jej wdrażania. Obecnie przede wszystkim
odnotowuje się dużą potrzebę informacji i zainteresowanie zaangażowaniem się w ten proces.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
W ramach trzech regionalnych forów żadna z zainteresowanych stron nie czuła się dyskryminowana, została zachowana równowaga między tym, co się wnosi, a tym, co się bierze, prowadzono otwarte i pozytywnie ukierunkowane dyskusje, wytworzyło się dobre nastawienie
do kolejnych etapów wdrażania dyrektywy.
Zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystane przy opracowywaniu poradnika metodycznego dla Północnej Nadrenii – Westfalii, dotyczącego udziału społecznego.
Dane dostarczone przez zainteresowane strony są wykorzystywane do spełnienia wymagań
określonych w art. 5 RDW i stanowią podstawę tworzenia planów, o których mowa w RDW.
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Nauka wyniesiona:
Ogromne zainteresowanie stron do włączenia się w proces wdrażania dyrektywy. Ich pozytywne reakcje były efektem odpowiednio wczesnego zaangażowania i dostarczenia im wielu
użytecznych informacji. Podjęcie działań na poziomie regionalnym i dyskusje w mniejszych
grupach potwierdziły swoją wartość (okazały się użyteczne już w przeszłości, przed przyjęciem RDW, w odniesieniu do programów dotyczących wód aluwialnych). Dzięki nim stworzono możliwości pożytecznej wymiany poglądów, uzyskano akceptację celów i zbudowano
powszechne zrozumienie, które stały się podstawą kolejnych etapów wdrażania RDW. Takie
podejście jest już stosowane w niektórych innych częściach Północnej Nadrenii – Westfalii, a
ze względu na płynące z niego korzyści prawdopodobnie zostanie wdrożone we wszystkich
zlewniach lub ich częściach na terytorium Północnej Nadrenii – Westfalii.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że zastosowanie tego podejścia jest bardzo pracochłonne
(przygotowanie i organizacja zebrań), wymaga odpowiedniego personelu i czasu.

Więcej informacji można uzyskać
http://www.niers.nrw.de/ (wyłącznie w języku niemieckim)
Heide Jekel
Federalne Ministerstwo ds. Środowiska,
Ochrona Przyrody i Bezpieczeństwo Jądrowe
Division WA I 2 (B)/Prawo wodne
P.O. Box 12 06 29, 53048 Bonn, Germany
Tel.: 0049/1888/305-2521
Fax: 0049/1888/305-3334
mailto: mailto:heide.jekel@bmu.bund.de
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18. Projekt dotyczący trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne,
na pograniczu Irlandii i Irlandii Północnej
Czynniki inspirujące:
Projekt dotyczący trwałych terenów podmokłych jeziora Erne był inspirującym przykładem
udziału społeczeństwa, ponieważ wykorzystano wiele metod włączania społeczeństwa do
udziału i w różnej skali. Zaowocowało to wspólną wizją terenów i konkretnych projektów.

Cel / zadania projektu:
Celem projektu dotyczącego trwałych terenów podmokłych jeziora Erne było określenie sposobów osiągnięcia zintegrowanego i zrównoważonego lub „rozsądnego” wykorzystania zasobów wodnych i gruntów z pożytkiem dla ludzi i świata dzikiej przyrody w obrębie zlewni jeziora Erne.
Cele projektu zostały osiągnięte poprzez:
– Opracowanie ram, lub zasad działania, które pomogły zaprezentować w praktyce, w
jaki sposób społeczeństwo może być zaangażowane w proces podejmowania decyzji
w obrębie zlewni.
– Opracowanie wspólnej wizji i ustanowienie systemu wartości pozwalającego na określenie „pożądanych warunków”, jakie w przyszłości powinna spełniać zlewnia Erne.
Wizja opisuje, jakie znaczenie dla zainteresowanych stron ma gospodarowanie rzeką,
równią zalewową i zlewnią, w odniesieniu do którego można będzie później wyznaczyć mierzalne cele.
– Badania problemów i propozycji dotyczących zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi i gruntami, mających praktyczne znaczenie oraz poparcie społeczeństwa.
– Opracowanie kryteriów i wskaźników oddziaływania ułatwiających dokonanie oceny
trwałego charakteru i wpływu propozycji dotyczących gospodarowania.
– Zastosowanie lokalnego modelu zrównoważonego rozwoju w celu dokonania ekonomicznej, społecznej i środowiskowej oceny zrównoważonego rozwoju w odniesieniu
do propozycji dotyczących gospodarowania.
– Opracowania metod oceny oddziaływania w skali zlewni.
– Zbadanie, w jaki sposób należy zmienić politykę, aby w większym stopniu przyczyniała się do tworzenia zintegrowanego i zrównoważonego gospodarowania zlewnią.

Skala / jednostki objęte planem:
Projekt dotyczący jeziora Erne obejmował działania w trzech różnych skalach:
◦ Zlewni
◦ Podzlewni
◦ Partnerskich działań przygranicznych (na powierzchni około 1000 km2)

Okres realizacji:
Realizacja projektu trwała dwa i pół roku, od listopada 1999 do marca 2002 roku.
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Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Kierownik projektu, Janie Crone, została przeszkolona i uzyskała kwalifikacje facylitatora,
opracowała podstawowe zasady udziału społeczeństwa, zaprojektowała proces udziału społecznego i przeprowadziła warsztaty i szkolenia. Proces udziału społecznego został tak opracowany, by istniała możliwość wykazania w praktyce, w jaki sposób społeczeństwo może być
włączone w proces podejmowania decyzji w obrębie zlewni. Zainicjowany proces miał charakter otwarty i obejmował wszystkich odpowiedzialnych za gospodarowanie, mających interes lub zagrożonych do wzięcia udziału w dyskusji na temat zlewni, a każde warsztaty zaczynały się, w pewnym sensie od czystej kartki papieru.
Aby zachęcić do podejmowania akcji informacyjnej, w proces włączono elementy edukacji,
podnoszenia świadomości, wymiany informacji i szkolenia. W toku realizacji projektu zorganizowano warsztaty z udziałem społeczeństwa i inne przedsięwzięcia. Szkolenia i tworzenie
potencjału były podstawowymi elementami pozwalającymi na: zwiększenie zaangażowania w
realizację procesu, skłonienie ludzi do utożsamiania się z procesem, kształtowanie trwałych
umiejętności na wszystkich poziomach, osiągnięcie efektywności pod względem kosztów.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Udział społeczny w realizacji projektu dotyczącego trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne miał miejsce w różnym czasie i na różnych poziomach. Niektóre z działań (wypełnianie kwestionariuszy, tworzenie map społeczności) wiązały się ze zbieraniem informacji i
podnoszeniem ogólnej świadomości, podczas gdy inne (warsztaty tematyczne dotyczące ustalania priorytetów) wymagały od zainteresowanych stron, organizacji ustawowych i pozaustawowych określenia priorytetów i dokonania wyborów, co zapewniło tym stronom i organizacjom równorzędną rolę w podejmowaniu decyzji.
Każdą osoba mieszkająca na terenie zlewni jeziora Erne należy uznać za zainteresowaną stronę. Zainteresowaną stroną jest każda osoba, grupa osób lub organizacja, która ma wpływ na
podejmowanie decyzji lub odczuwa wpływ podjętych decyzji dotyczących gospodarowania
zasobami wodnymi lub gruntami. Zlewnia jeziora Erne zajmuje powierzchnię ponad 4 340
km2 i ma około 150 000 mieszkańców. Jest to głównie społeczność wiejska, rozproszona –
średnia liczba mieszkańców przypadająca na jeden km2 wynosi 29 osób.
Do udziału w projekcie dotyczącym jeziora Erne starano się, na ile było to możliwe, włączyć
wszystkich chętnych do współpracy. Informacje o warsztatach były zamieszczane w lokalnej
prasie, ogłaszano w ulotkach informacyjnych, zamieszczano w broszurach i na plakatach, a
także rozsyłano w formie listów bezpośrednio do mieszkańców.
W ograniczonych ramach czasowych projektu (najwyższy poziom udziału społeczeństwa
przypadał na okres od września 2000 do lutego 2001 roku) nie byłoby możliwości włączenia
wszystkich mieszkańców do udziału, nawet 10% uczestnictwo (to znaczy 15 000 osób), wymagane dla wiarygodnej próby reprezentatywnej, było trudne do uzyskania. Mimo to, w czasie realizacji projektu nawiązano kontakt z ponad 150 zainteresowanymi stronami, organizacjami funkcjonującymi w obrębie społeczności i stowarzyszeniami na rzecz rozwoju. Każda z
tych stron jest zainteresowana przyszłością terenów podmokłych wokół jeziora Erne albo ze
względów ekonomicznych, albo związanych z egzystencją miejscowej społeczności, albo z
powodu troski o środowisko naturalne. Pod względem liczebności grupy osób włączonych do
udziału wiele zaangażowanych organizacji i grup reprezentowało znaczną liczbę mieszkańców, na przykład, współpracująca w realizacji projektu miejscowa grupa myśliwych polują-
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cych na ptaki składa się z ponad 400 członków. Również wielu radnych, którzy mają status
reprezentantów społeczności uczestniczyło w zebraniach.
Wobec powyższego, chociaż przedstawione dane liczbowe dotyczące „zaangażowanych jednostek” sugerują mniejszy udział ogółu, w rzeczywistości procent udziału społeczeństwa był
znacznie wyższy.

Stosowane metody i narzędzia; wykorzystanie zasobów, co do których są informacje (czas, pieniądze):
Metody włączania społeczeństwa: prowadzenie przez facylitatora, dialog zainteresowanych
stron, ocena dokonań z udziałem wszystkich zainteresowanych, sondaż miejscowej społeczności, kwestionariusze i lokalny model zrównoważonego rozwoju. Członkowie miejscowej
społeczności, organizacje zainteresowanych stron i grupa sterująca zostali także przeszkoleni
w zakresie stosowania niektórych z powyższych metod.

Orientacyjne koszty wykorzystania niektórych metod:
Prowadzenie przez facylitatora: 3 098 ₤.
Szkolenia w zakresie oceny dokonywanej z udziałem wszystkich zainteresowanych: 3 960 ₤.
Pięciodniowy program szkoleniowy dla 10 – 16 osób.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Uznano, że zainteresowane strony mają zasadniczy wpływ na powodzenie projektu dotyczącego trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne. Jedną z pierwszych decyzji związanych z projektem było włączenie tych stron w jego realizację na bardzo wczesnym etapie tak,
aby mogły mieć również wpływ na kształt rezultatów [Uwaga tłumacza: brak części zdania w
oryginale]

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
W ograniczonych ramach czasowych realizacji projektu trudno jest dokonać oceny wymiernych rezultatów udziału społeczeństwa.
Jednak, mimo to, można wymienić wiele mierzalnych efektów:
◦ Instytucje ustawowe i organizacje pozarządowe wykazują więcej zrozumienia dla znaczenia udziału społeczeństwa.
◦ Udział społeczny stał się zagadnieniem, które znalazło się na porządku dziennym w
wielu organizacjach, nawet jeśli zajmowano się nim jedynie w formie dyskusji.
◦ Zostały rozbudzone oczekiwania i uruchomiono potencjał w zlewni jeziora Erne.
◦ Stworzono długookresową wizję.
◦ Opracowano model zarządzania umożliwiający stałe wykorzystywanie procedury
udziału społecznego.

Nauka wyniesiona:
Zjawiska pozytywne:
–

Zaprojektowano początkowy etap procesu w celu określenia ram udziału społecznego
w skali dorzecza / zlewni. Zakończył się powodzeniem pod względem realizacji wyznaczonych celów. Przeprowadzono wiele owocnych debat i dyskusji, a podczas każ-
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dego z warsztatów rozpatrywano kwestie, które zostały przekształcone w propozycje
do planu gospodarowania.
– Ludzie od razu podejmują temat środowiska naturalnego i związanych z nim problem
ów mających bezpośredni wpływ na ich życie. Z doświadczeń związanych z pracą
skoncentrowaną na konkretnym terenie (pomiędzy Newtownbutler i Belturbet, obszar
około 100 km2), wynika, że:
Mieszkańcy:
– utożsamiają się ze swoim miejscem zamieszkania, występuje poczucie lokalnej
dumy,
– posiadają wiedzę na temat swego miejsca zamieszkania,
– potrafią często połączyć lokalne przedsięwzięcia i lokalnymi oddziaływania,
– czują, że są zdolni do podejmowania działań na poziomie lokalnym i że mają odpowiedni potencjał w tym względzie.
Nie można więc powiedzieć, że społeczeństwo nie jest zdolne w znaczący sposób uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji w skali zlewni. Wręcz przeciwnie, jednakże proces
włączania społeczeństwa do udziału powinien rozpocząć się na poziomie bardziej lokalnym,
by można było łatwiej tworzyć odpowiedni potencjał i budować zaufanie.
Zjawiska negatywne:
Wyniki głębszej analizy w odniesieniu do uczestników warsztatów wskazują, że proces nie
zyskał sobie szerokiego poparcia i szerokiego udziału na poziomie danej społeczności.
Gdy zainicjowano proces na poziomie zlewni, wiele zainteresowanych stron z miejscowej
społeczności nie zdawało sobie sprawy z tego, że może cokolwiek wnieść do dyskusji, ponieważ mieszkańcy:
– nie potrafili odnieść lokalnego doświadczenia do całej zlewni / dorzecza,
– często nie dysponowali wiedzą na temat problemów związanych ze zlewnią i nie miało świadomości ich istnienia, ani nie umieli znaleźć związku między działaniami a ich
efektami,
– nie czuli się pewnie w dyskusjach toczonych przy jednym stole ze „specjalistami i
ekspertami”, oraz
– pozostawali się w przekonaniu, że agencje ustawowe nie interesują się potrzebami
społeczności lokalnych, a zatem angażowanie się jest stratą czasu.

Podsumowanie:
Istnieje potrzeba stworzenia struktury gospodarowania w zlewni, takiej, do której ludzie odnosiliby się z zaufaniem i chcieli włączać się do udziału w przedsięwzięciach. Skuteczne zaangażowanie ludzi w proces podejmowania decyzji w skali dorzecza / zlewni wymaga stworzenia struktury opierającej się na lokalnych grupach.

Więcej informacji można uzyskać:
JANIE CRONE, Przedstawicielka twórców projektu dotyczącego trwałych terenów podmokłych wokół jeziora Erne:
mailto:abocurragh@utvinternet.com
Europejskie Biuro Środowiska via mailto:jac.cuff@virgin.net
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Patrz również: http://www.floodplains.org/
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Zintegrowane badanie rozpoznawcze dotyczące rzek Ren, Waal i Ijssel (tak zwane projekty RVR i IVB), Niderlandy

Źródło inspiracji:
Konsultacje ekspertów, organizacji pozarządowych i instytucji rządowych w badaniu rozpoznawczym na poziomie dorzecza.

Cel / zadania projektu:
Rząd Niderlandów opracował politykę pod nazwą „miejsce dla wody”, przy czym zwrócił się
z prośbą do regionalnych biur Ministerstwa Robót Publicznych, by w bliskiej współpracy z
innymi instytucjami rządowymi opracowało otwarte propozycje rozwiązań gospodarowania
wodą dla przepływu wynoszącego 16 000 m3/s (do 2015 roku) i rozważyło możliwości dla
przepływu wynoszącego 18 000 m3/s, a po roku 2015 większej ilości (w zależności od postępu zmian klimatycznych). Rozpoczęto realizację czterech projektów, z których dwa: RVR i
IVB zastały omówione poniżej.

Skala / jednostki objęte planem
Poziom regionalny (obejmujący dwie prowincje).
Skala 1 : 375 000

Okres realizacji:
1998 – 2001

Cel udziału społeczeństwa:
Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia innych instytucji rządowych przy opracowywaniu
wariantów gospodarowania zasobami wodnymi w nadchodzących dziesięcioleciach i w efekcie poprawa jakości krajowej polityki.
Stworzenie atmosfery zaangażowania i wsparcia dla sformułowania i wdrożenia krajowej polityki.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Na otwarty i interaktywny proces składają się:
– działania komitetów sterujących,
– ścisła współpraca z innymi instytucjami rządowymi. W komitetach sterujących reprezentowane są dwie prowincje, gminy, regionalne biura ministerstw: PW, VROM i
LNV, a także zarządy gospodarki wodnej. Komitety sterujące są odpowiedzialne za
podejmowanie decyzji i doradztwo dla rządu w sprawach przyszłej polityki. (Dotychczas tylko regionalne biuro ministerstw PW prowadziło takie badania i zajmowało się
doradztwem),
– prace grupy ekspertów (złożonej z pracowników organów rządowych i przedstawicieli
organizacji pozarządowych).
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Podczas realizacji projektu IVB zespół projektowy był wspierany (w późniejszych fazach)
przez trzy „grupy robocze” ekspertów do spraw następujących tematów: 1. przepływu wody,
korzystania z wody i użytkowania gruntów 2. zagadnień prawnych i kwestii sprawowania
władzy 3. komunikacji. Aspekty prawne mają bardzo duże znaczenie, ponieważ polityka
„miejsce dla wody” wymaga wprowadzenia wielu zmian w obowiązujących przepisach prawa
i procedurach. W ramach realizacji projektu RVR zorganizowano grupy rozważań złożone z
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Otwarta komunikacja
Od początku projektu zespół pozytywnie odniósł się do wywiadów, pytań zgłaszanych przez
zainteresowane strony. Dołożono starań, by opracować przejrzyste sprawozdania oraz ulotki
informujące o postępie prac i uzyskanych rezultatach.
Sympozja (projekt IVB)
W ramach projektu IVB odbyły się dwa sympozja – jedno dla kadry kierowniczej, a drugie
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i zainteresowanych obywateli. Ich celem było
wyjaśnienie rezultatów badania przeglądowego, uzyskanych do tego czasu, budowanie zrozumienia i uzyskanie wsparcia, a także zebranie opinii i porad w odniesieniu do proponowanych działań.
Wieczory informacyjne dla ogółu społeczeństwa (projekt IVB)
W ramach wieczorów informacyjnych odbywała się projekcja filmu (z płyty DVD) przedstawiającego gospodarowanie zasobami wodnymi w ujęciu historycznym, łączenie interesów
pod wspólnym hasłem bezpieczeństwa, stanowiącego ilustrację wszystkich proponowanych
działań wraz ze wskazaniem ich następstw. Przyjęto jako cel informowanie społeczeństwa,
wyposażenie w potrzebną wiedzę, budowanie zrozumienia dla konieczności podejmowania
działań i poznanie różnych punktów widzenia i poglądów. Jakie są konsekwencje tych działań
dla użytkowników, mieszkańców i władz lokalnych?
Przeprowadzono w nieformalnej atmosferze narady z udziałem przedstawicieli ministerstwa i
rolnikami, w celu przedyskutowania możliwych działań.
Zorganizowano rundy konsultacyjne (wywiady) z udziałem zaangażowanych stron na temat
trybu postępowania.
Rząd uzależnił podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia określonej polityki od wyników badań
„gospodarowania zasobami wodnymi w XXI wieku” (tak zwane WB21). Te badania również
miały charakter interaktywny, w tym sensie, że do celów tworzenia strategii zorganizowano:
– zebrania ekspertów na różne tematy (takie jak: rolnictwo, ochrona przyrody, rekreacja,
transport wodny, planowanie miast i aspekty międzynarodowe),
– zebrania ekspertów i badania dotyczące różnych instrumentów polityki,
– badania dotyczące spójności regionalnych i krajowych systemów wodnych.

Metody i narzędzia:
Patrz wyżej: grupy ekspertów, grupy robocze zajmujące się konkretnym problemem, otwarta
komunikacja, wywiady, sympozja, wieczory informacyjne, projekcja filmu z płyt DVD, nieformalne narady, rundy konsultacyjne.

Doświadczenie i nauka wyniesiona:
Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu problemu i opracowaniu wytycznych co do gospodarowania zasobami wodnymi, zespół projektowy zorganizował dyskusje z przedstawicielami
organizacji pozarządowych. Chodziło o to, by rząd mógł ustalić kierunek działania zanim pozostałe strony zostaną włączone do dyskusji. Temat jest trudny, ponieważ dotyczy problemów
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bezpieczeństwa i zagrożonych interesów krajowych. Jednakże, z perspektywy czasu widać, że
konsultacje z różnymi zainteresowanymi stronami byłyby pożyteczne już w połowie realizacji
projektu w celu uświadomienia ludności, że problem dotyczy wszystkich i zachęcenia do poszukiwania rozwiązań.
Władze prowincji są skłonne do objęcia roli menedżera procesu. Z jednej strony są odpowiedzialne za zintegrowany rozwój obszaru, z drugiej obawiają się, że ministerstwo będzie miało
decydujący głos przy opracowywaniu planu (patrz: wypowiedź ministra).
Badanie rozpoznawcze staje się bardziej efektywne, jeżeli uwzględnia się propozycje różnych
wariantów działań i różne scenariusze. Takie podejście może wprawdzie wywołać konflikty z
uwagi na różnice interesów, ale daje również szansę na jasne wskazanie nowych rozwiązań.
Na przykład, działania zaproponowane w ramach projektu IVB pozwoliły na ujawnienie interesów różnych stron i przyczyniły się do opracowania nowych rozwiązań przez te strony. W
wypadku projektu RVR zdecydowano, że nie będzie tworzony plan, opracowano natomiast
swego rodzaju zestaw narzędzi prezentujący 100 działań, bez wskazywania miejsca, w którym mogą być zastosowane ani efektów, jakie mogą przynieść. Dyskusja na temat konkretnych działań, miejsca i czasu ich zastosowania oraz tego, komu mają one służyć została odłożona na później i dlatego strony do chwili obecnej nie osiągnęły porozumienia.
W początkowym etapie badań brakowało strategii dotyczącej gospodarowania zasobami
wodnymi w XXI wieku, która obecnie jest opracowywana. Dlatego właśnie warunki wstępne
i wytyczne nie były jasne. Zespół projektu IVB przejął inicjatywę i opracował nowe warunki
wstępne, które mogą być (po zatwierdzeniu przez rząd w Hadze) wykorzystane w dalszych
pracach nad określaniem działań.
Komunikacja ze społeczeństwem w celu przekazania informacji o postępach prac i rezultatach
projektu RVR jest niewystarczająca. Ludzie nie dostrzegają konieczności podjęcia takich badań.
Projekty (finansowane przez EWG) zostały wprowadzone w życie w zakresie dotyczącym koryt rzecznych, natomiast polityka gospodarowania zasobami wodnymi w nadchodzącym stuleciu jest ciągle na etapie opracowywania. Przyczyniło się to do powstania kłopotliwej sytuacji, w której w przypadku jednego z projektów rząd jawił się jako instytucja nie budząca zaufania. Przy innym projekcie zaproponowano działania „nie do odrzucenia”, które mają być
sfinansowane z tych funduszy EWG.

Wymierne rezultaty
1. Nowy styl działania rządu
Komitet sterujący pragnie kontynuować współpracę i docenia panującą atmosferę zaufania,
dobrych wzajemnych relacji oraz wspólnego wysiłku. „Jako rozsądni ludzie dostrzegający
sens tego rodzaju przedsięwzięć chcemy utrzymać tę współpracę”. „Jest to forma podejmowania rozważnych decyzji na kolejnych etapach działania”.
Inne organizacje rządowe i pozarządowe, jak departament rolnictwa i ochrony przyrody wykazały zrozumienie dla interesów reprezentowanych przez ministerstwo PW i znaczenia bezpieczeństwa („przyroda jest bardziej elastyczna niż bezpieczeństwo”). Dlatego poszukują alternatywnych rozwiązań, jak na przykład bezpieczeństwo w „przyrodzie obejmującej środowisko wodne”. Poczucie wzajemnego zrozumienia i zaufania rozwinęło się w gronie różnych
zaangażowanych organizacji.
Organizacje pozarządowe wystąpiły z nowymi inicjatywami, np. wspólnota wodna opracował
własne, niezależne rozwiązania (i opublikował w formie ulotki informacyjnej).
Również rolnicy zaprezentowali konstruktywne rozwiązania dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi w określonych regionach.
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2. Zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi:
Ogólna koncepcja gospodarowania wodami w dorzeczu (Renu).
Opracowanie wizji planowania przestrzennego w powiązaniu z koncepcją gospodarowania
zasobami wodnymi przez rząd prowincji i departament ministerstwa VROM w regionie.
Opracowano różne warianty i określono efekty, jakie można uzyskać.
Znaleziono następującą odpowiedź na postawione na początku pytanie: istniejący system
można dostosować do ilości przepływającej wody rzecznej (16 000 m3/s) poprzez lepsze
utrzymanie systemu i działania w jego ramach.
Zidentyfikowano słabe części systemu wodnego (w odniesieniu do bezpieczeństwa) w regionie.
Nie opracowano wariantów możliwych rozwiązań, ale określono różne działania, które kolejno można wprowadzać w życie (projekt IVB). Dotyczą one:
– obszarów pomiędzy wałami,
– przepływów przez park narodowy Biesbosch,
– „zielonych” rzek (po 2015 roku).
Zostały zaproponowane działania „nie do odrzucenia” (subsydiowane z funduszy EWG), które mogą być wdrażane bezpośrednio (dają bezpośrednie rezultaty, które można przedstawić
wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w realizację projektu).
„Zostały zakończone badania dotyczące działań budowlanych i technicznych, trwa jednak organiczny proces, w którym skoncentrowano się na bezpieczeństwie, jakie ma zapewnić stworzenie miejsca dla wody [...]. Działania muszą być elastyczne, by można było je dostosowywać do przyszłych zmian, a także efektów tych działań [....]. Wszystkie odnośne strony (organizacje) podzielają poglądy dotyczące problemów oraz działań!”
(Lider projektu)
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Projekt IIVR, Zintegrowane planowanie dotyczące jezior regionu Veluwe, Niderlandy

Źródło inspiracji:
Przykład tego projektu ilustruje podział kompetencji między poszczególne organy w trakcie
opracowania zintegrowanego planu. Prezentuje on wiele instytucjonalnych wyzwań i różne
formy udziału społecznego na poszczególnych etapach procesu.

Cel / zadania projektu
Gospodarowaniem jeziorami regionu Veluwe zajmuje się kilka instytucji, z których każda
stosuje własną politykę i instrumenty w odniesieniu do różnych części wód i odcinków ich
brzegów. Poza wspomnianymi władzami lokalnymi i regionalnymi (łącznie 20 instytucji),
również pozarządowe grupy problemowe mają swój interes w tym gospodarowaniu. Okazało
się to wówczas, gdy plany nie były ze sobą zbieżne i często ujawniały się konflikty interesów
dotyczące przyrody, rekreacji, połowu ryb i transportu wodnego.
W roku 1996 Ministerstwo Robót Publicznych i Gospodarowania Zasobami Wodnymi (PW)
rozpoczęło realizację projektu polegającego na zintegrowanym planowaniu w regionie.

Skala:
Setki zainteresowanych stron, 3 prowincje, 10 gminch, 4 krajowe ministerstwa współpracujące w zakresie planu dla jezior regionu Veluwe (około 64 km2). Patrz: mapa zamieszczona poniżej.

Okres realizacji:
1996 – 2010

Cel udziału społeczeństwa:
Zdecydowano się zastosować otwarte podejście do planowania, przyjmując następujące cele:
– osiągnięcie większego poziomu spójności w obecnym i przyszłym rozwoju,
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– opracowanie planu o wysokiej jakości, który jest możliwy do zrealizowania i powszechnie
akceptowany.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
W realizacji projektu wybrano drogę współpracy (patrz: rozdział 2), zgodnie z którą różne organy władz i organizacje pozarządowe (lub zainteresowane strony) współpracują i mają takie
samo prawo głosu przy formułowaniu ostatecznych wniosków. Ich interakcję organizuje komitet sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa różnych organów
rządowych. Ukierunkowują oni proces i podejmują decyzje. Komitet sterujący jest wspierany
przez grupę inicjatywną.
Grupa inicjatywna składająca się z ekspertów, pracowników administracji państwowej i
członków organizacji pozarządowych prowadziła dyskusje nad treścią procesu planowania.
Konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami.
Organizuje się ponadto wiele sesji w celu konsultacji z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz dla stworzenia im możliwości podzielenia się opiniami na temat problemów i
przedstawienia pomysłów rozwiązań.
Zespół projektowy kieruje procesem planowania. W skład tego zespołu wchodzą pracownicy
Ministerstwa Robót Publicznych, mają oni jednak własne biuro, oficjalną nazwę, logo i pracują niezależnie. Istotnym credo zespołu projektowego jest wykazanie obywatelom, że nie
powinni czuć się ograniczeni tym, że administracja rządowa jest podzielona na agendy centralne i prowincjonalne oraz inne organizacje rządowe.
W realizacji procesu powinny być wyodrębnione cztery etapy: wstępny, rozpoznania problemów, wypracowania rozwiązań i działania. Po zakończeniu każdego etapu podejmuje się decyzje dotyczące dalszego trybu postępowania.
1. Etap wstępny
Plan procesu (1966)
Opracowanie warunków porozumienia ze wszystkimi władzami (1997)
Zwołanie zespołu i komitetu sterującego, przydzielenie zadań
2. Rozpoznanie istniejącej sytuacji
Przegląd wszystkich problemów i kwestii oraz pierwszych koncepcji (lato 1997).
Przedstawiciele władz państwowych z trzech prowincji, organizacji pozarządowych i obywatele (łącznie 300 osób) zostali włączeni do udziału poprzez uczestnictwo w jednej z
ośmiu sesji. Zgłoszono 400 kwestii. Podczas sesji atmosfera burzy mózgów i otwartości na
wszelkie pomysły była pobudzana za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń. Zawodowi rysownicy starali się przedstawić problemy w postaci wizualnej, co miało skłaniać uczestników
sesji do dyskusji. W sesjach uczestniczyli również eksperci, jednakże (na razie) proszono
ich o to, by nie zajmowali stanowiska. Konsultowano się również z osobami, które nie brały udziału w sesjach, w celu zweryfikowania uzyskanych rezultatów. Po zakończeniu sesji
wszystkie problemy zostały pogrupowane i dokonano ich analizy przy udziale centrum
ekspertów. Sprawozdania z wynikami zostały rozesłane do wszystkich uczestników. Komitet sterujący zatwierdził rezultaty i wyraził zgodę na kontynuowanie procesu.
3. Wypracowywanie rozwiązań
◦ Zgłaszanie pomysłów i poszukiwanie rozwiązań (lato 1999)
Podczas sesji z udziałem 170 uczestników powstało wiele pomysłów i propozycji rozwiązań istniejących problemów. Twórcze myślenie stymulowano za pomocą różnych narzęWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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dzi i technik (począwszy od prezentacji artystycznych, poprzez różne formy „burzy mózgów”, po wykorzystywanie systemu informacji geograficznej w celu zlokalizowania istniejących problemów i rozwiązań). Podczas sesji zgromadzono wszelkiego rodzaju wiedzę
i pomysły, w celu skłonienia obywateli, zainteresowanych stron, zespołu projektowego,
ekspertów i władz do przeanalizowania poszczególnych rozwiązań z różnych punktów widzenia. Po zakończeniu sesji centrum ekspertów dokonuje analiz i przekształca pomysły w
„elementy konstrukcyjne”.
Przegląd obecnej sytuacji i aktualnie realizowanych projektów, analiza struktury i sporządzanie map obszarów.
Opracowanie scenariusza.
Analiza oddziaływań.
Efekty zostały określone dla każdego scenariusza podczas dwudniowej sesji z udziałem
ekspertów i użytkowników, którzy określili kryteria i rezultaty, przedstawiając obiektywne
uzasadnienie i odwołując się do własnej wiedzy i doświadczenia.
Podjęcie decyzji w sprawie dalszej strategii przez komitet sterujący (koniec 1999).

4. Wprowadzenie w życie (przygotowania)
◦ Opracowanie planu określającego zakres, miejsca, termin i osoby zaangażowane we
wdrażanie.
◦ Podczas trzech jednodniowych sesji 8 grup roboczych, składających się z członków grup
inicjatywnych i najważniejszych osób, opracowano szczegółowy plan pod kątem różnych
aspektów, takich jak: przyroda, rekreacja, rozwój gospodarczy itd.
◦ Określenie warunków porozumienia (w sprawie odpowiedzialności za wprowadzenie planu w życie).
◦ Podjęcie decyzji przez komitet sterujący dotyczącej wprowadzenia planu w życie (listopad 2000).
◦ Wprowadzenie planu w życie w trzech etapach, począwszy od 2002 roku. Przewidziano
również czas na refleksje, co pozwoli na dostosowanie planu do nowej sytuacji w związku
z osiągniętymi rezultatami i poczynionymi spostrzeżeniami.

Rezultaty:
Kierownictwo wykazało entuzjastyczne nastawienie do projektu, przyjmując na siebie odpowiedzialność i rozdzielając fundusze na wdrożenie 38 działań.
Odnotowano również pozytywną reakcję wszystkich uczestników procesu.
Zainicjowano nowe formy współpracy pomiędzy władzami rządowymi (na różnych poziomach), ich biurami i organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe przyczyniły się do poprawy jakości planów. Przedstawiły nowe
spostrzeżenia i argumenty, podtrzymywały uwagę innych stron (np. poprzez zadawanie pytań,
takich jak: Na czym polegają interesy użytkowników?).
Organizacje pozarządowe rozszerzyły zakres swego działania i zaczęły liczyć się z interesami
innych zaangażowanych stron. Z własnej inicjatywy utworzyły nowe konsorcjum składające
się z grup zajmujących się rekreacją i ochroną przyrody, opracowały plan (lub wizję) określający ich wspólne interesy, a także (same) organizowały dyskusje polemiczne.
Główne biuro ministerstwa PW w Hadze pozytywnie oceniło dotychczasowe rezultaty procesu, ponieważ powstał zintegrowany plan wraz z przeglądem różnych działań, argumentów i
priorytetów. Obejmuje on również (finansowy) wkład innych zaangażowanych stron.
W planie uwzględniono nie tylko długoterminowe działania, lecz także przedsięwzięcia, które
można wdrożyć bezpośrednio, co stanowi element motywujący dla różnych stron.
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Nauka wyniesiona:
Nauka wynikająca z procesu:
◦ Należy przeznaczyć czas na czynności przygotowawcze.
Zainicjowanie procesu trwało prawie dwa lata, ponieważ zatwierdzenie projektu i współpraca pomiędzy jednostkami władz była czasochłonna.
◦ Należy określić warunki wstępne i/lub kierunek działania, zanim rozpocznie się interaktywne sesje z udziałem obywateli i zainteresowanych stron.
Konieczność zgromadzenia i przeanalizowania ogromnej ilości informacji zebranych podczas dokonywania przeglądu również przyczyniła się do opóźnienia. Przetworzenie
wszystkich danych oraz ich pogrupowanie i przygotowanie w taki sposób, by mogły być
wykorzystane na kolejnym etapie, jakim było wypracowywanie rozwiązań zajęło bardzo
dużo czasu. Patrząc z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że interaktywne sesje miały
nazbyt otwarty charakter, to znaczy nie stawiano żadnych ograniczeń, nie wyznaczono preferencji, ani warunków wstępnych. Przeciętni obywatele być może mieliby łatwiejsze zadanie, gdyby te sesje były przynajmniej w pewnym stopniu ukierunkowane (komitet sterujący powinien wskazać, co zamierza się osiągnąć, do jakiego zakresu zagadnień należy się
odnieść oraz nakreślić kształt procesu dostosowanego do konkretnych potrzeb jeszcze
przed jego zapoczątkowaniem).
Dopiero w połowie realizacji projektu opracowano pełny plan. Na początku przeglądu nie
było jasne, jak postępować z tak dużą liczbą problemów (niekiedy wykluczających się
wzajemnie).
◦ Należy włączyć interaktywny proces planowania w formalne ramy procedur podejmowania decyzji.
◦ Należy włączyć do czynnego udziału kierownictwo i wspierać je przy wypełnianiu nowej
roli.
Najważniejszym zadaniem kierownictwa jest dokonanie jasnego rozdziału zadań. Przedstawiciele kierownictwa muszą być zaangażowani w prace związane z identyfikacją problemów, by istniała pewność ich zaangażowania i tego, że dostrzegają konieczność podjęcia działania. Przedstawiciele kierownictwa nie chcą uczestniczyć w sesjach i brać udziału
w wypracowywaniu rozwiązań (nie czują się pewnie i nie potrafią tego robić). Zajmują się
raczej rozpatrywaniem podsuniętych im wariantów rozwiązań i kierunków postępowania
(oraz dokonują wyboru). Nieformalne zebrania pozwalają na wyczucie kontekstu politycznego i wyrobienie właściwego stosunku do możliwych rozwiązań. Kierownictwo potrzebuje odpowiedniej ilości czasu na przedyskutowanie propozycji i zorganizowanie wsparcia ze
strony własnych organizacji. Obecność kierownictwa na wieczorach informacyjnych przynosi efekty, ponieważ jest to okazja, by określić swoją rolę i uświadomienia pojawiających
się dylematów. Podstawowym zadaniem lidera projektu jest podtrzymanie zaangażowania
kierownictwa w proces i informowanie o jego rezultatach.
◦ Należy pracować z niezależnym zespołem projektowym.
Chociaż w skład zespołu wchodzą pracownicy ministerstwa robót publicznych (PW), pozyskali oni wsparcie i zaufanie pozostałych stron, którzy traktują jako tych, którzy dbają o
ich interesy. Ponieważ zostały zaangażowane dwa rządy prowincjonalne, a głównym problemem były zasoby wodne, wydawało się logiczne, że zespół projektowy wywodzący się
z ministerstwa pełni funkcję menedżera procesu. Władze prowincji okazały rosnące zainteresowania rolą menedżera procesu (ponieważ zintegrowany rozwój przestrzenny stał się
przedmiotem ich głównego zainteresowania).
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Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.iivr.nl (tylko w języku niderlandzkim)

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

21.

Załącznik II, przykłady 122

Plan gospodarowania zasobami wodnymi w gminie miejskiej Hilversum, Niderlandy

Źródło inspiracji:
Jest to przykład konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami w procesie opracowywania zintegrowanego planu gospodarowania zasobami wodnymi w gminie miejskiej.
Naglące potrzeby stały się podstawą współpracy opartej na zdrowym rozsądku.

Cele/ zadania projektu:
Plan gospodarowania zasobami wodnymi w gminie miejskiej ma charakter zintegrowany.
Określa politykę gospodarowania zasobami wodnymi i korzystania z wody w mieście. Istniejący plan w odniesieniu do gminy miejskiej Hilversum nie uzyskał poparcia wszystkich zaangażowanych organizacji. Ponadto, sytuacja polityczna była tym trudniejsza, że gmina miejska
borykała się z problemami finansowymi i została objęta nadzorem rządu centralnego. Również ze względów fizycznych sytuacja była złożona. Niski poziom wody w rzece doprowadził
do braków w dostawach wody, a przestarzały system odprowadzania ścieków był źródłem
kłopotów związanych z zalewaniem i zanieczyszczeniem. Dodatkową komplikacją było to, że
odpowiedzialność za gospodarowanie zasobami wodnymi spoczywała na różnych organizacjach (władze prowincji odpowiadały za głębokie wody podziemne, zarząd gospodarki wodnej za wody powierzchniowe, dno i brzegi, służby miejskie za gospodarowanie wodą i system
odprowadzania ścieków, przygotowanie polityki działania oraz utrzymanie i konserwację,
podczas gdy władze gminy za jakość wody poniżej powierzchni gruntów). Dlatego szef miejscowej administracji podjął decyzję dotyczącą konieczności opracowania alternatywnego planu.

Skala / jednostki objęte planem:
Gmina miejska.

Okres realizacji:
1995 rok.

Cel udziału społeczeństwa:
◦
◦
◦
◦

Rozważenie sytuacji bez uwzględnienia kwestii politycznych
Opracowanie bardzo dobrego planu
Wyznaczenie nowych form współpracy
Stworzenie atmosfery zrozumienia i wsparcia dla zintegrowanych sposobów korzystania z
wody w gminie miejskiej, poprzez opracowanie zrównoważonego planu

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Włączanie społeczeństwa do udziału odbywało się w drodze konsultacji. W wypadku gdy zespół projektowy uznał, że jest to niezbędne, przeprowadzał konsultacje z zainteresowanymi
grupami i organizacjami (odbyło się 25 konsultacji).
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Zespół projektowy został utworzony przez gminę miejską, odpowiedzialną za opracowanie
planu. Wsparcie zapewniał komitet sterujący składający się z członków innych zaangażowanych organizacji, a także władze prowincji, zarząd gospodarki wodnej oraz instytucje odpowiedzialne za czystość wody. W sytuacjach, które tego wymagały konsultowano się z przedstawicielami władz i zainteresowanymi stronami.

Stosowane metody i narzędzia:
Udział społeczny był realizowany w formie:
– tematycznych sesji dyskusyjnych,
– cyklicznego dostarczania informacji,
– wieczorów konsultacyjnych organizowanych między innymi w celu umożliwienia zainteresowanym stronom przekazania opinii i uwag oraz określenia priorytetów w odniesieniu
do zaproponowanych działań i środków.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Ponieważ nie jest możliwe dalsze poszukiwanie rozwiązań jedynie w zastosowaniu nowych
środków technicznych, takich jak rury o większym przekroju lub bardziej wydajne pompy,
zwrócono uwagę na rozwinięcie możliwości ludzkich, w celu znalezienia rozwiązań problemów u źródeł ich powstawania.
Plan gospodarowania zasobami wodnymi został opracowany w połączeniu z planem nowego
systemu odprowadzania ścieków. Całą uwagę skupiono na tym, by powstał możliwie jak najlepszy plan, i zaniechano sporów o podział kompetencji między różne organizacje.
Nawiązała się ścisła współpraca pomiędzy gminą miejską, zarządem gospodarki wodnej i
władzami prowincji w trudnej sytuacji politycznej i atmosferze silnej konkurencji pomiędzy
uczestnikami procesu. Ostateczna wersja planu została poparta przez wszystkich.

Nauka wyniesiona:
Dzięki właściwemu zaprojektowaniu procesu można było jasno określić, kiedy, w jaki sposób
i które osoby lub organizacje mogą zostać włączone do udziału.
Przedstawiciele kierownictwa dali wiele swobody liderowi projektu w zarządzaniu procesem,
przyznając mu odpowiednie kompetencje (co okazało się słusznym posunięciem w trudnej sytuacji politycznej).
Taki stan rzeczy wymagał zarówno od przedstawicieli kierownictwa, jak i od osoby zarządzającej procesem utrzymania dobrych i stałych kontaktów roboczych w celu ustalenia, kiedy i
jaką rolę powinien odegrać przedstawiciel władz.
Przedstawiciele kierownictwa chcą mieć możliwość dokonywania wyboru i muszą wiedzieć,
jakie efekty mogą przynieść różne warianty rozwiązań.
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22. Udział społeczeństwa, konsultacje społeczne i tworzenie potencjału w
trakcie procesu transpozycji RDW do ustawodawstwa krajowego; Szkocka
Agencja Ochrony Środowiska (SEPA) i lokalny rząd Szkocji, Szkocja
Kluczowe słowa:
Lokalny rząd Szkocji, SEPA, transpozycja, tworzenie możliwości, kluczowe zagadnienie / zainteresowana strona / warsztaty sektorowe

Czynniki inspirujące – niniejszy przykład jest inspirujący, ponieważ:
Przez ostatnie 2,5 roku w Szkocji podejmowano różne przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie potencjału organizacyjnego i podniesienie poziomu zrozumienia RDW wśród wielu
szkockich instytucji. Ten proces przyczynił się do pogłębienia debat i dyskusji na temat kluczowych zagadnień RDW i wzmocnienia wspólnego zrozumienia zarówno zagadnień, które
nie budzą zastrzeżeń, jak i tych, z którymi wiążą się pewne obawy. Wiele różnych organizacji
tak prywatnych, jak i publicznych zaangażowało się czynnie w podjęte działania i wniosło
swój wkład w proces wdrażania dyrektywy.

Cel / zadania projektu:
W Szkocji wiele przepisów przewidzianych w RDW jeszcze nie jest stosowanych, np. środki
kontroli poboru i retencjonowania wody, środki kontroli regulacji rzek lub plany będące odpowiednikami planu gospodarowania wodami w dorzeczu. Wprowadzenie w życie RDW jest
w tej sytuacji poważnym wyzwaniem, stojącym przed wieloma organizacjami i zainteresowanymi stronami.

Ogólne cele podejmowanych przedsięwzięć:
Poinformowanie wielu władz publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji reprezentujących interesy sektorowe i innych zainteresowanych stron o transpozycji RDW i wprowadzenie w życie jej przepisów, zwłaszcza o terminach formalnych konsultacji społecznych.
Zwiększenie potencjału organizacyjnego w odniesieniu do zrozumienia RDW, pozwalającego
na wniesienie znaczącego wkładu oraz zaangażowanie w zasadniczy proces transpozycji
RDW i przeprowadzenie konsultacji z tym związanych.
Informowanie organizacji i zainteresowanych stron na temat aktualnej interpretacji zasadniczych kwestii ujętych w RDW, zorganizowanie debat i dyskusji na ich temat.
Zachęcenie do konstruktywnych dyskusji na temat RDW w gronie zainteresowanych stron, w
celu podniesienia poziomu wspólnego zrozumienia dla reprezentowanych przez nie stanowisk
i poglądów.
Zachęcanie do udziału na tych wstępnych etapach wdrażania RDW przyczynia się do tworzenia potencjału organizacji i zainteresowanych stron, opracowania bardziej użytecznych
PGWD oraz charakterystyk, a w efekcie podejmowania bardziej skutecznych działań.

Skala / jednostki objęte planem:
Sesje informacyjne, seminaria i warsztaty były organizowane w różnej skali i przy różnym
poziomie uczestnictwa:
– w skali krajowej (w ramach prac przygotowawczych do transpozycji RDW),
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– w skali sektorowej (grupy przedstawicieli poszczególnych sektorów uczestniczyły w
określonych przedsięwzięciach),
– w celu przedyskutowania poszczególnych kwestii (konkretne kwestie RDW były wyodrębnione i przedstawione jako temat do dyskusji).

Okres realizacji:
Począwszy od wiosny 2000 roku – wciąż w trakcie realizacji

Poziom udziału społecznego i zaangażowane zainteresowane strony:
Podejmowane w Szkocji działania informacyjne związane z udziałem społeczeństwa miały
różne formy pozwalające na rozważenie spraw dotyczących wielu sektorów, problemów i
skali geograficznej.
Wiele zainteresowanych stron zostało w ten sposób zaangażowanych w proces na jego różnych etapach i w sytuacjach, w których czuły się one pewnie i swobodnie.

Zainteresowane strony zaangażowane w proces:
Lokalny rząd
„Przemysł”
Użytkownicy ziemi na terenach wiejskich (przedstawiciele rolnictwa, leśnictwa itp.)
Przedstawiciele rybołówstwa słodkowodnego
Organizacje pozarządowe
Grupy działające na rzecz środowiska naturalnego
Agencje publiczne i rządowe oraz służby administracji państwowej
Inne zainteresowane strony zaangażowane poprzez uczestnictwo w otwartych przedsięwzięciach.

Stosowane metody i narzędzia:
W prezentowanym przykładzie przede wszystkim odbywały się sesje informacyjne, warsztaty
i konferencje organizowane na wszystkich etapach przygotowań do konsultacji na temat
RDW.
W celu podniesienia efektywności zastosowano różnego rodzaju podejście, a mianowicie:
przedsięwzięcia o charakterze sektorowym (by można było dotrzeć do najważniejszych grup
społeczeństwa), lub
dotyczące konkretnych kwestii (by można było rozważyć najważniejsze problemy), lub
o szerokim zasięgu (by można było przeprowadzić otwartą dyskusję, zebrać propozycje rozwiązań problemów oraz różne opinie, na przykład przedstawicieli poszczególnych sektorów).
Zainteresowane strony uczestniczyły we wszystkich rodzajach organizowanych przedsięwzięć.
Wiele grup dokonało prezentacji na temat określonych zagadnień RDW i związanych z nimi
aspektów. Bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa przyczyniło się do osłabienia powszechnego przekonania, że przedsięwzięcia te są jedynie obowiązkiem poszczególnych organizacji. Przedsięwzięcia były organizowane i zarządzane przez różnych partnerów w zależności od rozpatrywanego zagadnienia.
Wiele działań było podejmowanych wspólnie przez lokalny rząd Szkocji i SEPA. Inni partnerzy również zajęli się organizacją różnych przedsięwzięć, np. lokalny rząd Szkocji i Światowy
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Fundusz na rzecz Przyrody były odpowiedzialne za przeprowadzenie sesji warsztatowej, której tematem był udział społeczeństwa przewidziany w RDW.
Stosując różnego rodzaju podejście przy organizacji poszczególnych przedsięwzięć, w celu
zachęcenia różnych grup do uczestnictwa, zapoczątkowano proces wdrażania RDW z udziałem społeczeństwa.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Zainteresowane strony były zaangażowane w proces w różny sposób. Niektóre organizowały
prezentacje z zakresu posiadanej wiedzy specjalistycznej na temat zagadnień budzących ich
obawy lub spraw mieszczących się w zakresie ich obowiązków, niektóre przedstawiały rozważania nad techniczną interpretacją poszczególnych kwestii poruszonych w RDW, podczas
gdy inne odgrywały podstawową rolę w zarządzaniu. Szczególnie na wstępnych etapach procesu istniało zapotrzebowanie na ogólne informacje dotyczące RDW, stanowiące podstawę
późniejszych, bardziej szczegółowych debat i dyskusji. Początkowo tą sprawą zajmowały się
SEPA i lokalny rząd Szkocji. Dzięki sesjom z udziałem niezależnych facylitatorów powstały
warunki do czynnego zaangażowania zainteresowanych stron, bez ukierunkowywania czy
prezentacji określonego wydarzenia lub ograniczenia dyskusji do konkretnego tematu.
W seminariach i warsztatach przeznaczonych dla przedstawicieli poszczególnych sektorów
brało udział od 30 do 40 uczestników, natomiast w przypadku przedsięwzięć o charakterze
ogólnym, lub takich, podczas których rozważano sprawy określonego sektora lub kwestie o
szczególnym znaczeniu, liczba uczestników przekraczała 100.
Organizowanie przedsięwzięć towarzyszących procesowi formalnych konsultacji społecznych
na poszczególnych etapach pozwoliło na wyłonienie konkretnych problemów do dyskusji. W
ten sposób można było dogłębnie rozważyć ten sposób reakcje zainteresowanych stron podczas otwartych debat i dyskusji nad zagadnieniami, co zaowocowało większym zrozumieniem
dla konsekwencji wdrożenia RDW zarówno dla tych, jak i innych stron. W efekcie osiągnięte
wspólne zrozumienie problemów, do których odnosi się RDW.

Wymierne rezultaty udziału społeczeństwa:
Zorganizowane przedsięwzięcia przyczyniły się lub pomogły przyczynić się do:
◦ Wzrostu potencjału organizacyjnego i poziomu zrozumienia zagadnień, do których odnosi
się RDW.
◦ Lepszego wspólnego zrozumienia różnych stanowisk, obaw i sposobów interpretacji
przepisów RDW poszczególnych organizacji.
◦ Stwarzania możliwości rozwiązania zagadnień budzących obawy i wyjaśnienia poszczególnym grupom sposobu interpretacji RDW.
◦ Zgłaszania bardziej przemyślanych uwag na temat RDW w czasie formalnych konsultacji
na temat RDW.
◦ Przedstawienia nowych koncepcji i wymagań w związku z RDW (w odniesieniu do Szkocji) najważniejszym grupom na początku procesu.
◦ Zapoczątkowania procesu udziału społecznego na wczesnym etapie wdrażania RDW w
Szkocji i stworzenia podstaw dla przyszłych procesów, procedur i zbudowanie relacji
opartych na zaufaniu.

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady 127

Koszty realizacji projektu:
Nie jest możliwe określenie kosztów poniesionych w związku z organizowaniem udziału społecznego i konsultacji w ramach opisanego procesu. Jednakże znaczna liczba osób z personelu
SEPA, lokalnego rządu Szkocji, Światowego Funduszu na rzecz Przyrody i innych organizacji zajmowała się organizacją i kierowaniem różnymi przedsięwzięciami. Ponadto, wiele zainteresowanych stron poświęciło znaczną ilość czasu na uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach i prezentacjach.

Nauka wyniesiona:
Najwięcej wiedzy zdobyto podczas realizacji procesu w Szkocji i w jego wyniku.
Złożyły się na nią między innymi niżej przedstawione elementy:
Jest oczywiste, że podejście uwzględniające udział społeczny, podobne do tego, które zostało
pokrótce scharakteryzowane powyżej, może okazać się niezwykle przydatne przy tworzeniu
potencjału organizacyjnego wszystkich zaangażowanych instytucji. Z całą pewnością, dzięki
temu, że w Szkocji została zapoczątkowana debata na temat RDW, w całym procesie jej
transpozycji uzyskano bardziej przemyślany i wartościowy wkład ze strony wielu grup.
Zastosowane w Szkocji podejście, ukierunkowane na dany sektor we właściwym czasie w
ramach procesu, np. w okresach konsultacji zorganizowanych przez lokalny rząd Szkocji,
okazało się wyjątkowo skuteczne. Przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa, konsultacje,
procesy i potencjał powinny być ukierunkowane i służyć konkretnym celom. Powinny być
konstruktywne, by przyniosły jak najwięcej korzyści z całego procesu. Jest to najważniejszy
wniosek z tej lekcji.
Stałe i bieżące angażowanie zainteresowanych stron w ciągu minionych lat, przyczyniło się
do rozwinięcia dialogu i poprawy stosunków między organizacjami. Takie nieprzerwane
uczestnictwo w procesie jest znacznie lepsze niż udział w jednorazowych przedsięwzięciach.
Wdrażanie RDW jest procesem ciągłym i powtarzalnym, tak więc przedsięwzięcia z udziałem
społeczeństwa i konsultacje muszą być podejmowane na bieżąco, aby zapewnić nieprzerwane
i znaczące zaangażowanie w realizację wielu procesów związanych z RDW.
Oczywiście, zawsze się wydaje, że wiele jeszcze pozostało do zrobienia! Trzeba pamiętać, że
wprowadzanie w życie RDW wymaga podejmowania kolejnych działań z udziałem społeczeństwa. W wielu przypadkach zupełnie rozsądne wydają się oczekiwania, że SEPA oraz inne odpowiedzialne organy muszą podejmować starania, by wychodzić naprzeciw potrzebom,
zająć stanowisko i pokierować pracą.

Więcej informacji można uzyskać:
Callum Sinclair
SEPA South West
5 Redwood Crescent
Peel Park
East Kilbride
Strathclyde
G74 5PP
Tel: 01355 574298

Michael Kellet
Scottish Executive
Environment Protection Unit
Victoria Quay
Edinburgh
EH6 6QQ
Tel: 0131 244 0219
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E-mail: Michael.Kellet@scotland.gov.uk
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23. Projekt przywrócenia wcześniejszego stanu równi zalewowej rzeki Ettrick położonej w regionie Scottish Borders, opracowany przez Borders Forest Trust, Szkocja
Źródło inspiracji:
Organizacja Borders Forest Trust, zarządzająca projektem zastosowała wiele technik, w celu
zapewnienia konstruktywnego udziału społecznego i zaangażowania zainteresowanych stron.
Zaliczają się do nich takie techniki, jak: wstępne zebrania publiczne, utworzenie grupy sterującej złożonej z przedstawicieli lokalnej społeczności i technicznej grupy sterującej (składającej się z przedstawicieli zainteresowanych stron). Zainicjowano również działanie sądu obywatelskiego składającego się z członków szeroko pojętej społeczności, w celu ukierunkowania procesu. W dalszym ciągu procesem miała pokierować i wspomagać go grupa sterująca,
składająca się z przedstawicieli społeczności lokalnej.

Cel projektu:
Celem projektu jest przywrócenie cech charakterystycznych równinie zalewowej poprzez wyeliminowanie lub udoskonalenie intensywnego leśnictwa i intensywnych praktyk rolniczych
łącznie z utworzeniem dużych, półnaturalnych siedlisk, w celu zapewnienia istnienia równi
zalewowej o wysokiej jakości w skali krajowej i międzynarodowej.
W ramach projektu opracowano strukturę powiązanych elementów położonych wzdłuż górnego biegu rzeki Ettrick, w celu stworzenia rozległej mozaiki lasów i powiązanych siedlisk.
Prace związane z przywróceniem wcześniejszego stanu równiny wymagały utworzenia pasa
nadbrzeżnych zarośli, terenów podmokłych i obszarów zalesionych na gatunkowo ubogich,
nieuprawnych łąkach i obszarach niegdyś porośniętych przez rzadkie rośliny szpilkowe. Usunięcie rzadkich roślin szpilkowych i przywrócenie naturalnych obszarów zalewowych przyczyniło się do zwiększenia możliwości buforowania wody w górnym biegu rzeki Ettrick, jak i
bioróżnorodności.

Skala / jednostki objęte planem:
W dolinie w górnym biegu rzeki Ettrick, która uchodzi do rzeki Tweed, znajdują się jej główne dopływy. Obszar objęty projektem ma powierzchnię ponad 2 km2 i ciągnie się w przybliżeniu 6 kilometrów wzdłuż głównego koryta. W związku z realizacją projektu, wielu prywatnych właścicieli ziemi z tego terenu, a także Forest Enterprise (agencja państwowa zarządzająca obszarem zalesionym) zaangażowała się w gospodarowanie: łąkami przeznaczonymi do
produkcji siana, terenami podmokłymi (pastwiskami porośniętymi sitowiem), zaroślami nadbrzeżnymi (wierzb i olch), miejscowymi liściastymi lasami i ubogimi gatunkowo terenami
trawiastymi.

Okres realizacji:
Realizacja projektu trwa już 5 lat i objęła okres 1998 –2002, do zakończenia pozostało jeszcze
kolejne 5 lat.
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Cel udziału społeczeństwa:
Borders Forest Trust jest organizacją utworzoną pierwotnie przez grupy społeczności i osoby
indywidualne. Jako cel przyjęła działanie na rzecz społeczności mieszkających na południu
Szkocji. W projekcie dotyczącym rzeki Ettrick cele wytyczone po konsultacjach społecznych
zostały sformułowane w następujący sposób:
◦ Określić społeczne oczekiwania i obawy związane z realizacją projektów środowiskowych dotyczących równi zalewowej.
◦ Zachęcić jak największą liczbę miejscowych mieszkańców do zaangażowania i utożsamienia się z projektami zmierzającymi do przywrócenia wcześniejszego stanu środowiska
naturalnego.
◦ Określić problemy na wczesnym etapie realizacji projektu.
◦ Nadać projektowi trwały charakteru poprzez mobilizację do działania miejscowej społeczności.
◦ Wykorzystać wiedzę posiadaną przez miejscową ludność.

Kto uczestniczył i w jaki sposób
Zainteresowane strony i lokalna społeczność uczestniczą w planowaniu i wprowadzaniu w
życie projektu poprzez udział w pracach dwóch grup: technicznej grupy sterującej, w której
skład wchodzą miejscowe organy i agencje działające na rzecz środowiska (takie jak Szkocka
Agencja Ochrony Środowiska, Szkockie Dziedzictwo Przyrody, Komisja ds. Leśnictwa), służące doradztwem w odniesieniu do technicznych aspektów projektu. Miejscowa ludność również miała prawo wypowiadania się na forum społecznej grupy sterującej, której członkowie
mieli swój udział w planowaniu i wprowadzaniu projektu w życie. Także szerokie rzesze społeczności miały możliwość uczestniczenia w tworzeniu projektu dzięki działaniu sądu obywatelskiego.

Stosowane metody i narzędzia:
Na początku realizacji projektu zaproszono miejscową ludność do uczestnictwa w publicznych zebraniach, podczas których dyskutowano na temat szczegółów projektu. Przedstawiciele społeczeństwa zostali na zasadach dobrowolności zaproszeni do udziału w pracach grupy
sterującej. Członkowie społecznej grupy sterującej spotykają się regularnie z menedżerami
projektu w celu przedyskutowania postępów prac i zaangażowania się w planowanie i wprowadzenie projektu w życie. W związku z istnieniem sądu obywatelskiego wielu mieszkańców
miało zapewniony dostęp do bieżących informacji i możliwość zapoznania się ze szczegółami
projektu oraz zgłaszania swoich wniosków i uwag. W skład sądu wchodzili obywatele całego
regionu Scottish Borders. Przedstawiciele różnych interesów, na przykład członkowie organizacji pozarządowych, agencji rządowych itd. uczestniczyli w posiedzeniach sądu jako świadkowie, przedstawiając sędziom informacje i odpowiadając na pytania. Sąd wydał oświadczenie na temat korzyści, jakie przyniesie projekt i zalecenia dotyczące zarządzania terenami objętymi jego zakresem.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Techniczna grupa sterująca, w skład której weszli przedstawiciele zainteresowanych stron i
agencji rządowej również spotykali się regularnie z menedżerami projektu, w celu doradztwa
w zakresie technicznych aspektów projektu.

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady 131

Przedstawiciele zainteresowanych stron uczestniczyli także w postępowaniu sądu obywatelskiego jako świadkowie. Ułatwiło to dialog pomiędzy członkami społeczności, zainteresowanymi stronami i menedżerami projektu.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
Do konkretnych rezultatów, jakie przyniósł udział społeczeństwa w realizacji projektu można
zaliczyć:
◦ Zapewnienie trwałego charakteru projektu. Na przykład, członkowie społeczności są żywotnie zainteresowani dalszą realizacją projektu i na zasadzie dobrowolności chcą przyjąć
na siebie rolę jego strażników.
◦ Stworzenie podstaw umożliwiających pokonanie trudności i rozwianie obaw na wczesnym etapie realizacji projektu i zachęcenie rolników do komplementarnego gospodarowania ziemią.
◦ Wprowadzenie zmian do różnych aspektów projektu. Na przykład: o wyznaczenie punktów wejścia i ścieżek dostępu do różnych części terenów objętych projektem zdecydowała
społeczna grupa sterująca, przy czym decyzje te różniły się od pierwotnych koncepcji personelu BFT zaangażowanego w zarządzanie projektem.

Nauka wyniesiona:
Zaangażowanie społeczności jest najważniejszym aspektem realizacji projektu przywracania
wcześniejszego stanu równi zalewowej i przyczyniło się do zaplanowania i realizacji wielu
elementów. Bez odpowiedniego zaangażowania społecznego i konsultacji projekt wywołałby
wiele sprzeciwów i towarzyszyłoby mu wrogie nastawienie. Potencjalne zastrzeżenia mogły
wynikać z niepewności co do charakteru projektu i przewrażliwienia ludzi w odniesieniu do
praktycznych prac związanych z powodziami.
Jedną z najważniejszych nauk dla BFT było zrozumienie znaczenia wczesnego nawiązywania
współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania w przypadku pojawienia się obaw lub nieporozumień.

Formalne procedury udziału społecznego:
Nie istniały żadne formalne wymagania związane z konsultacjami społecznymi, jednak, ponieważ BFT jest wiodąca grupą wśród miejscowej społeczności, uznano, że podejście polegające na włączeniu społeczeństwa do udziału ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu. Chociaż wiele procesów udziału społecznego zaprojektowano jako część projektu, interakcją w znacznym stopniu kierowała sama społeczność. W miarę postępów projektu konsultacje
społeczne i zaangażowanie stawały się coraz mniej ustrukuryzowane i formalne, a przy tym
bardziej dynamiczne, ponieważ miejscowa społeczność zaczęła przejmować przywództwo w
zakresie planowania dostępu do różnych części terenów objętych projektem oraz interpretacji
projektu.

Więcej informacji można uzyskać:
Willie McGhee, Director, Borders Forest Trust, Monteviot Nurseries, Ancrum,
Scottish Borders, TD8 6TU Scotland. will@borderft.force9.co.uk
Wendy Kenyon, SERP, Macaulay Institute, Aberdeen, AB15 8QH, Scotland
w.kenyon@macaulay.ac.uk

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady 132

Sprawozdania są dostępne:
http://www.bordersforesttrust.org/projects/ettrickhabitat.htm
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Konsultacje dotyczące załączników technicznych II i V do RDW,
Szkocja, Anglia i Walia

Źródło inspiracji:
Latem 2002 roku Szkocka Agencja Ochrony Środowiska (SEPA) i Agencja Środowiska Naturalnego (EA) w Anglii i Walii wydały dokument w sprawie konsultacji społecznych, zatytułowany „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące wymogów technicznych ramowej dyrektywy
wodnej”. Dokumenty te określały w ogólnych zarysach zasady i wymogi załączników technicznych II i V, a ich opracowanie poprzedzał etap tworzenia projektu z udziałem społeczeństwa i wkład zainteresowanych stron na początku tego procesu, a także wydanie dokumentów
dotyczących konsultacji społecznych.
Podejście polegające na włączeniu społeczeństwa do udziału w związku z technicznymi wymogami dyrektywy jest trudne do sformułowania i zarządzania, a także nie jest łatwo zastosować je tak, by przyniosło znaczące rezultaty, jednakże poniższy przykład ukazuje, w jaki
sposób można osiągnąć postęp, jeżeli istnieje wola działania.

Cele / zadania projektu:
Ogólne cele konsultacji społecznych można określić w sposób następujący:
◦ Ułatwienie zainteresowanym stronom zrozumienia technicznego kontekstu załączników
II i V w świetle przepisów administracyjnych i ustawowych niezbędnych do transpozycji
tych załączników do ustawodawstwa krajowego.
◦ Umożliwienie zgłoszenia opinii i uwag w odniesieniu do zaproponowanych zasad, które
mają być przyjęte przy wprowadzaniu w życie tych załączników, ponieważ stanowią one
podstawę zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych i skutecznego osiągnięcia
celów określonych w dyrektywie przy równoczesnym zapewnieniu faktycznych korzyści
dla środowiska naturalnego.
◦ Poznanie poglądów i opinii dotyczących sposobu, w jaki zainteresowane strony chciałyby
uczestniczyć w procesie wdrażania technicznych przepisów dyrektywy.

Skala / jednostki objęte planem:
Dokumenty dotyczące konsultacji społecznych, opracowane przez SEPA i EA, zostały wydane w Szkocji, Anglii i Walii.

Okres realizacji:
Dokumenty w sprawie konsultacji zostały opublikowane na początku lata w 2002 roku, opinie
i uwagi do nich można było zgłaszać w sierpniu i wrześniu tego samego roku. Warsztaty z
udziałem zainteresowanych stron odbyły się w tym samym czasie, w którym wydano dokumenty.
Wcześniej, na początku procesu (2001), przeprowadzano warsztaty z udziałem zainteresowanych stron, w celu umożliwienia im wniesienia wkładu na wczesnym etapie powstawania projektów tych dokumentów, wskazania kwestii budzących największe obawy i identyfikacji interesów.
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Cel udziału społecznego:
Załączniki techniczne do dyrektywy są dość złożone i nie jest łatwo je zrozumieć i interpretować. Niemniej jednak, zawierają podstawowe informacje i instrukcje mówiące o tym, w jaki sposób będzie dokonywana ocena środowiska wodnego, jak będzie ono monitorowane i
klasyfikowane. Posłużą one jako podstawa do formułowania celów, opracowywania programów działań oraz regulacji prawnych. Wobec powyższego, bardzo ważne jest, by na tyle, na
ile będzie to możliwe, przyjmowane lub rozważane do przyjęcia zasady, były dobrze zrozumiane i popierane przez zainteresowane strony, władze i organizacje, mogące odczuwać skutki takiej oceny lub wynikających z niej działań.

Celem tego przedsięwzięcia było:
◦

Umożliwienie zainteresowanym stronom zgłoszenia najważniejszych zagadnień i obaw w
odniesieniu do tego, jaki wpływ może mieć dla nich interpretacja technicznych załączników do dyrektywy.
◦ Umożliwienie zainteresowanym stronom przedstawienia uwag dotyczących proponowanej interpretacji RDW i zasad sformułowanych na jej podstawie.
◦ Stworzenie ram, w zakresie których organy publiczne na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa mogłyby wnieść swój wkład w opracowanie wspólnej interpretacji i wyjaśnienia istoty wymogów określonych w dyrektywie.

Poziom udziału społecznego i zaangażowania zainteresowanych stron:
Zainteresowane strony zachęcano do udziału na następujących etapach:
◦

Przed opublikowaniem załączników II i V zorganizowano warsztaty dla zainteresowanych
stron, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu oraz osoby reprezentujące różne interesy w związku ze środowiskiem naturalnym, a także inne organy publiczne i niepubliczne. W czasie tych warsztatów zebrano opinie i uwagi, zgłaszane przez
zainteresowane strony w odniesieniu do różnych kwestii i problemów, które następnie
wykorzystano przy opracowywaniu projektu i zagadnień do późniejszych dyskusji i debat
na temat interpretacji załączników.

◦

Opracowanie projektu dokumentu wymagało wkładu pracy wielu organów publicznych i
agencji, związanej ze zgromadzeniem i wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej różnych
sektorów grupy reprezentujących poszczególne interesy. W Szkocji w działaniach uczestniczyły takie organizacje jak: SEPA, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Scottish Water, organizacja działająca na rzecz ochrony przyrody Scottish Natural Heritage oraz ośrodek badawczy Fisheries Research Services. Ponadto, w procesie realizowanym w Szkocji
brały również udział organizacje zajmujące się ochroną środowiska: EA i Environment
and Heritage Service (EHS) z Irlandii Północnej. Podobnie SEPA i EHS uczestniczyły w
procesie realizowanym przez EA w Anglii i Walii, by pomóc Zjednoczonemu Królestwu
w zapewnieniu spójności pod względem treści oraz sposobu interpretacji.

◦

Wkrótce po opublikowaniu załączników I i V zorganizowano warsztaty dla zainteresowanych stron, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu oraz osoby
reprezentujące różne interesy w związku ze środowiskiem naturalnym, a także inne organy
publiczne i niepubliczne. W czasie tych warsztatów wstępne reakcje, obawy i pytania, które powstały w związku z publikacją załączników zostały zaprezentowane i poddane otwartej dyskusji.
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W okresie przewidzianym na konsultacje, po opublikowaniu załączników, zainteresowane
strony mogły oficjalnie zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Opinie i obawy zainteresowanych stron zaprezentowane podczas warsztatów zostały:
◦
◦

Zebrane w celu rozpatrzenia i uwzględnienia podczas przygotowywania projektu dokumentów.
Wykorzystane jako materiał informacyjny dla innych osób. Upowszechnienie opinii i
wniosków zainteresowanych stron miało zachęcić do dyskusji, przyczynić się do zgłaszania bardziej przemyślanych komentarzy podczas konsultacji przeprowadzanych z innymi
grupami społeczeństwa i stworzyć warunki dla lepszego, wzajemnego zrozumienia kwestii budzących obawy.

Wymierne rezultaty udziału społeczeństwa:
Okres konsultacji związany z tymi dokumentami został zakończony, a organizacje SEPA i
EA otrzymały bardzo wiele odpowiedzi. Będą one wykorzystane podczas trwającego obecnie
procesu interpretowania załączników technicznych do określenia zasad, które zostaną sformułowane w trakcie tego procesu i pozwolą na wyważone rozpatrzenie obaw wyrażonych przez
zainteresowane strony.
Jest bardzo prawdopodobne, że obecne zaangażowanie i wkład zainteresowanych stron w
związku z interpretacją wielu aspektów załączników II i V i ogólnie RDW przyniesie konkretne rezultaty dzięki podjętym działaniom. Należy wyrazić nadzieję, że w nadchodzących
latach organizacje SEPA i EA, wspierane przez różne inne organizacje publiczne, skorzystają
dzięki zastosowaniu przejrzystego podejścia z udziałem społeczeństwa do interpretacji RDW.
Lokalny rząd Szkocji i Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Rolnictwa (DEFRA) w
Anglii i Walii poparły i same zastosowały podejście przyjęte przez SEPA i EA.

Nauka wyniesiona:
Sformułowano następujące najważniejsze wnioski:
Istnieje możliwość stworzenia warunków dla uczestnictwa zainteresowanych stron w związku
z procesami i zagadnieniami technicznymi, o których mowa w RDW.
Próby angażowania zainteresowanych stron do takich zagadnień i procesów spotykają się z
uznaniem i przynoszą korzyści przyszłym właściwym organom pod względem przejrzystości
i wiarygodności oraz dzięki wartościowemu i wszechstronnemu wkładowi wniesionemu
przez zainteresowane strony.
Współdziałanie agencji i organów publicznych zarówno w Szkocji, jak i w Anglii i Walii,
przynosi korzyści w postaci większego zrozumienia na poziomie krajowym i budowania relacji opartych na współpracy.
Podobnie, wspólne zaangażowanie agencji SEPA, EA i EHS w procesie tworzenia projektów
przez każdą z tych organizacji przyczyniło się do wzrostu szerokiego zrozumienia, upewniając jednocześnie zainteresowane strony, że zastosowano wspólną interpretację i taką ostatecznie przyjęto.

Więcej informacji można uzyskać:
Callum Sinclair, SEPA South West, 5 Redwood Crescent, Peel Park,
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East Kilbride, Strathclyde, G74 5PP, Scotland.
Tel: 01355 574 298; Fax: 01355 574 688;
E-mail: callum.sinclair@sepa.org.uk

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

25.

Załącznik II, przykłady 137

Ogólny plan ochrony przeciwpowodziowej na rzece Júcar, Hiszpania

Źródła inspiracji:
W przypadku tego projektu informowanie społeczeństwa miało charakter dwukierunkowy i
wielokrotny. Władze obszaru dorzecza nie tylko przekazywały informacje dotyczące rezultatów oceny bezpieczeństwa powodziowego, ale równocześnie angażowały przedstawicieli społeczeństwa na etapie opracowywania strategii związanych z kontrolą przeciwpowodziową.

Kluczowe słowa:
Powodzie, ocena ryzyka, przejrzystość, współodpowiedzialność

Cele / zadania projektu:
Opracowanie ogólnego planu kontroli przeciwpowodziowej.

Okoliczności:
Władze sprawujące nadzór nad rzeką Júcar zleciły różne badania hydrologiczne i hydrauliczne rzeki Júcar, których ostatecznym celem było ograniczenie szkód spowodowanych przez
powodzie zalewające równię, mających duże znaczenie społeczne i ekonomiczne. Celem
udziału społecznego było przede wszystkim skłonienie zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa do podjęcia dyskusji na temat koordynacji działań na poziomie dorzecza, regionalnym i lokalnym. Równia zalewowa rzeki Júcar zajmuje obszar około 4 000 km2 i zamieszkuje
ją ponad milion osób.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Proces udziału społecznego rozpoczął się w 1998 roku od powołania doraźnego komitetu, w
skład którego weszli przedstawiciele władz wodnych i gmin położonych na terenach zagrożonych powodziami. Skład komitetu został poszerzony o przedstawicieli ministerstw szczebla
centralnego Hiszpanii, departamentów rządów regionalnych, organizacji pozarządowych i
stowarzyszeń użytkowników. Stały sekretariat komitetu zajmował się zarządzaniem procesem
konsultacji, natomiast tworzenie możliwości było domeną władz odpowiedzialnych za rzekę
Júcar. W celu zaprezentowania procesu ogółowi społeczeństwa zorganizowano wiele warsztatów i zebrań. Po długich konsultacjach z zainteresowanymi władzami administracyjnymi i
ogółem społeczeństwa, opracowano mapy ryzyka i przedstawiono je podczas warsztatów w
Walencji w kwietniu 2002 roku. Te mapy wraz z pozostałą dokumentacją źródłową zostały
nagrane na płytę kompaktową przy wykorzystaniu narzędzi stosowanych do celów systemu
informacji geograficznej (GIS), co pozwoliło na ich wizualizację i analizę. Wszystkie informacje, o których mowa powyżej zostały udostępnione społeczeństwu bezpłatnie.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Zasadniczym elementem było osiągnięcie porozumienia co do tego, że koncepcja „zerowego
ryzyka” nie może być przyjęta. Należy przyjąć istnienie pewnego zagrożenia i podjąć decyzje
dotyczące akceptowalnego poziomu ryzyka. Mapy ryzyka powodziowego mogą być dobrym
narzędziem przy stosowaniu tej zasady, stanowiąc podstawowe źródło informacji przy poszu-
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kiwaniu kompromisu pomiędzy rozwojem miast a kontrolą przeciwpowodziową, co wiąże się
z istotnymi konsekwencjami ekonomicznymi.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społeczeństwa:
◦
◦
◦
◦

publikacja i dystrybucja map ryzyka,
określenie działań priorytetowych,
zrozumienie przez miejscową społeczność poziomu zagrożenia i uświadomienie w jakim
stopniu odczuć skutki powodzi,
wzrost przejrzystości i zasadności przedsięwzięć, a także uwypuklenie ekonomicznej i
społecznej adekwatności strategii kontroli przeciwpowodziowej.

Więcej informacji można uzyskać:
www.mma.es (oficjalna strona internetowa hiszpańskiego Ministerstwa Środowiska);
teodoro.estrela@chj.mma.es (menedżer projektu z ramienia organu nadzorującego rzekę i facylitator procesu);
manuel.menendez@cedex.es (badania techniczne)
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Alcobendas – „miasto wody” na miarę XXI wieku, Hiszpania

Źródło inspiracji:
Podniesienie świadomości i zmiana postawy w stosunku do zużycia wody.

Cel / zadania projektu:
Podniesienie świadomości mieszkańców, lokalnych władz oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Alcobendas, położonym na przedmieściach Madrytu, w zakresie zużycia wody z
należytym poszanowaniem.

Skala / jednostki objęte planem:
Alcobendas, miasto satelitarne położone na peryferiach Madrytu, posiadające 90 000 mieszkańców.

Okres realizacji:
2000 – 2001

Cel udziału społecznego:
Skłonienie społeczeństwa do oszczędzania wody.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Rzesze mieszkańców, władze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Szeroki zakres przedsięwzięć, informacje i przekazy w mediach. Tylko w celu upowszechnienia rezultatów (patrz poniżej) podjęto następujące działania:
– zorganizowano konferencję prasową, w której brało udział 30 przedstawicieli prasy, radia i telewizji,
– przyjęto w biurze projektu ponad 1000 telefonów i wizyt przedstawicieli mediów,
– wyemitowano 4 reportaże telewizyjne na temat systemów oszczędzania wody,
– wyemitowano 17 programów na falach stacji radiowej „Olca Alcobendas”,
– przeprowadzono 14 wywiadów na falach innych stacji radiowych,
– opublikowano 113 artykułów w różnych periodykach i ilustrowanych czasopismach,
– poinformowano o realizacji projektu łącznie 250 dziennikarzy.

Stosowane metody i narzędzia:
Kompleksowy pakiet metod i narzędzi obejmował między innymi:
◦ Wymianę informacji technicznych i naukowych, w celu zachęcania do stosowania skutecznych technologii pozwalających na oszczędzanie wody oraz podejmowanie programów i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę.
◦ Upowszechnianie nowych uregulowań.
◦ Stymulowanie rynku wodooszczędnych technologii.
◦ Propagowanie zmian w sektorach produkcyjnych.
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Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie aktywnego uczestnictwa w oszczędzaniu wody.
Przedstawienie przykładów wprowadzania skutecznych działań w celu oszczędzania wody w nowych domach.
Podawanie do publicznej wiadomości wyników i metod, by można je było dostosować do
potrzeb innych miast.

Wymierne rezultaty:
Oszczędność wody w Alcobendas została oszacowana na: 102 200 000 litrów w skali roku.

Nauka wyniesiona:
Najważniejszym aspektem działań pod hasłem „Alcobendas – „miasto wody” na miarę XXI
wieku” nie są korzyści określone w wartościach bezwzględnych, lecz stworzenie mechanizmów przyczyniających się do trwałej zmiany nastawienia do oszczędnego korzystania z wody w miastach.

Więcej informacji można uzyskać:
WWF Spain, Alfredo Lopez, aguascont@wwf.es
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dissing@wwf.dk

Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej:
http://www.wwf.es/
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Forum wodne na Balearach, Helcom, Hiszpania

Źródło inspiracji:
Niniejszy przykład jest inspirujący, ponieważ realizację projektu wspiera Rada Środowiska
Naturalnego rządu Balearów, a sam projekt został zorganizowany przez Fundację Rozwoju i
Ekologii (ecodes), poważną i odpowiedzialną instytucję, członka Europejskiego Biura Ekologicznego (EEB). Ponadto, jak się zdaje, napłynęło wiele pozytywnych opinii od uczestniczących zainteresowanych stron, z dwóch pierwszych inicjatyw, a mianowicie warsztatów na Pitiuzach i Minorce.

Cel / zadania projektu:
Głównym celem Forum Wodnego na Balearach jest włączenie obywateli do udziału w sporządzaniu analizy dotyczącej aktualnej sytuacji w gospodarowaniu zasobami wodnymi i osiągnięcie konsensusu w zakresie podstawowych założeń polityki wodnej na wyspach. Osiągnięty konsensus powinien przyczynić się w zasadniczy sposób do skierowania gospodarki wodnej w stronę zrównoważonego modelu, którego pragnie ludność wysp, a w takim razie powinno znaleźć się w nim odniesienie do zasobów hydrologicznych.

Skala / jednostki objęte planem:
Baleary [Ibiza (Eivissa), Formentera, Majorka, Minorka, 5 016 km2], zachodnia część Morza
Śródziemnego, Hiszpania.

Okres realizacji:
2001 – 2003 (okres minimalny).

Cel udziału społeczeństwa:
Podstawowe cele podjętej inicjatywy są następujące:
– Osiągnięcie, na zasadzie neutralności, porozumienia pomiędzy podmiotami gospodarczymi, grupami społecznymi i instytucjonalnymi, bez zwykłej w takich przypadkach, interwencji mediów.
– Stworzenie nieformalnych warunków ułatwiających spotkania liderów sektorów społecznych często uwikłanych w konfrontacje.
– Zapewnienie, w atmosferze sprzyjającej negocjacjom, że strony otrzymują informacje dotyczące spraw konfliktowych od właściwej osoby zajmującej się problemami technicznymi w rządzie lokalnym.
– Zapoznanie się, bez udziału mediów, w atmosferze wolnej od napięć towarzyszących
dwustronnym negocjacjom, z podstawowymi obawami liderów głównych społeczności
sektora, dla których gospodarowanie zasobami wodnymi na trzech wyspach ma zasadnicze znaczenie.
– Stwierdzenie, jakie elementy gospodarowania zasobami wodnymi pozostają poza zakresem zainteresowania organizacji społecznych.
– Rozpoznanie głównych źródeł konfliktu oraz stanowisk reprezentowanych w tym względzie przez różne sektory działalności, a także aspektów pojawiających się podczas konfrontacji.
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– Uzgodnienie punktów, będących podstawą konsensusu w sprawach dotyczących zasobów
wodnych na Balearach, w celu stworzenia nowej kultury korzystania z wody na wyspach.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
W 2001 roku projekt miał na celu włączenie do udziału całego grona zainteresowanych stron,
łącznie z poszczególnymi osobami, organami administracji lokalnej i niezależnymi organizacjami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami partii politycznych, właścicielami
ziemi, dostawcami wody, technikami zajmującymi się oczyszczaniem i odsalaniem wody,
konsultantami itd. Zamierzano stworzyć grupy o możliwie różnorodnym składzie, zapewniając możliwość uczestnictwa kobietom, ludziom starszym i młodzieży, którzy, jak się wydaje
nie są reprezentowani w dostatecznym stopniu, gdy podejmuje się temat gospodarowania zasobami wodnymi. Na każde warsztaty zapraszano 32 osoby, przy czym średnia liczba uczestników wynosiła 23.

Stosowane metody i narzędzia:
Na pierwszym etapie (warsztaty na Pitiuzach i Minorce w 2001 roku) wykorzystano metodę
układów logicznych. Wspomniana metoda polega głównie na przeprowadzaniu dyskusji w
zespołach 4 – 5 osobowych, na temat propozycji zgłoszonych przez każdego z uczestników, i
umieszczaniu ich w odpowiednich miejscach przygotowanego schematu. Wyniki końcowe
tworzą szereg drzew logicznych, będących rezultatem konsensusu osiągniętego przez cały zespół. W tym konkretnym przypadku, zgłoszone propozycje nawiązywały do głównych problemów, zawierały również sugestie dotyczące rozwiązania kwestii gospodarowania zasobami wodnymi na trzech wyspach, Ibizie, Formenterze i Minorce.
Na Majorce, na etapie realizowanym w 2002 roku, zastosowano metodę EASW (European
Awareness Scenario Workshop). Jest to bardziej złożone metoda zajęć grupowych, której
przebieg nie różni się zasadniczo od opisanego wyżej, jednak jest realizowana w ściśle określonych ramach i według ustalonych zasad. Inicjatywa EASW została podjęta przez Dyrekcję
Generalną DG XIII D w Komisji Europejskiej w 1994 roku jako przedsięwzięcie pilotowe
mające na celu zbadanie nowych możliwości działania i podejmowania eksperymentalnych
przedsięwzięć społecznych ukierunkowanych na wspieranie korzystnych zmian w środowiskach społecznych Europy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.cordis.lu/easw/home.html
Zastosowanie obu metod wymaga udziału doświadczonych konsultantów. Do prowadzenia
warsztatów z wykorzystaniem metody układów logicznych zaangażowano jednego facylitatora, który miał do pomocy trzech równie doświadczonych asystentów, a w niniejszym przypadku wykorzystano uproszczoną wersję tych warsztatów trwających tylko jeden dzień (od
930 do 2030 z dłuższą przerwą na obiad i kilkoma krótszymi na kawę). Zwykle zajęcia tego rodzaju w pełnej wersji trwają dwa dni.
Metoda EASW wymaga zaangażowania znacznej liczby konsultantów (od 4 do 6), a jeśli sesja warsztatowa prowadzona z jej wykorzystaniem ma przynieść pożądany efekt, nie powinna
trwać krócej niż półtora dnia.
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Orientacyjne koszty:
Koszty realizacji pierwszego etapu Forum na Balearach wyniosły około 30 000 euro.
Koszty przeprowadzenia warsztatu metodą EASW wyniosły 13 000 euro.

Wymierne rezultaty:
Do chwili obecnej odnotowano pewne cenne inicjatywy zgłoszone przez zainteresowane strony, które zorganizowały się same, by mobilizować administrację do realizacji określonych
zadań. Na przykład, na Minorce członek organizacji Rezerwat Biosfery Minorca oraz pracownik techniczny władz miejskich Sant Lluis zostali bez wahania wyznaczeni przez pozostałe zainteresowane osoby, aby zwrócili się z zapytaniem do władz wysp, dotyczącym możliwości stworzenia administracji zasobami wodnymi na wyspach, chociaż istnieje już podobna
organizacja obejmująca Baleary. Mimo, że ta inicjatywa nie jest a priori wygodna dla rządu
Balearów (który popiera działania forum), uważana jest za dobre posunięcie w całym procesie udziału społecznego.

Więcej informacji można uzyskać:
* Fundación Ecología y Desarrollo/gea21. Plaza San Bruno, 9 - Of. 1ª.
50001 Zaragoza (Spain)/ Tous i Ferrer, 12, entlo.
C, 07003 Palma, Mallorca, Balearic Islands (Spain).
Tel +34 976 298282/+34 971728218. Fax +34 976 203092/+34 971728218.
www.ecodes.org
* Direcció General de Recursos Hídrics, Conselleria de Medi Ambient, Gran Via Asima, 4ª,
07009 Polígon Son Castelló. Palma, Mallorca, Balearic Islands (Spain).
Tel. +34 971 177141.
www.caib.es
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Współpraca na poziomie zlewni w dorzeczu rzeki Emån, Szwecja

Źródło inspiracji:
Szeroko pojęta współpraca w rejonie dorzecza, mająca na celu osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju drogą włączania do udziału lokalnych mieszkańców i wsparcia z ich strony na rzecz
przywrócenia wcześniejszego stanu na tym obszarze i wdrożenia działań na rzecz ochrony
środowiska. Gospodarowanie obszarem zlewni.

Kluczowe słowa:
Zainteresowane strony, szerokie grono społeczeństwa, działania, współpraca.

Okoliczności:
Istnieje wiele wciąż aktualnych konfliktów między różnymi zainteresowanymi stronami w
dorzeczu rzeki Emån. Koryto głównej rzeki i wiele jej dopływów leżą na terenach objętych
programem – Natura 2000. W tej części Szwecji wyraźnie odczuwalny jest spadek liczby
mieszkańców, a poziom ich wykształcenia ocenia się jako niski. Współpraca na dużą skalę
obejmująca dorzecze wykorzystywana jest jako metoda pozwalająca na osiągnięcie następujących celów:
◦ uzyskanie lepszej jakości wody w granicach zlewni rzeki Emån,
◦ osiągnięcie takiego stanu, by poziom zanieczyszczeń nie ograniczał możliwości wykorzystania zasobów wodnych do produkcji wody do picia, połowów ryb, kąpieli, do celów
przemysłowych itd.,
◦ stworzenie lepszego środowiska dla pstrągów i łososi,
◦ stworzenie warunków pozwalających na zachowanie i rozwój wysokich walorów środowiskowych zlewni,
◦ utrzymanie wszystkich naturalnych gatunków roślin i zwierząt na zrównoważonym poziomie,
◦ zachowanie równowagi ekonomicznej i środowiskowej w całym regionie.

Skala / jednostki planowania:
Obszar zlewni o powierzchni 4 500 km2.
Zaangażowana ludność – ponad 2 000 osób (=2% populacji)

Okres realizacji:
Od 1994 roku do chwili obecnej.

Cel udziału społecznego:
W zlewni rzeki Emån wytycza się drogę osiągnięcia zrównoważonego środowiska naturalnego poprzez włączanie społeczeństwa do udziału w gospodarowaniu zasobami wodnymi. Stowarzyszenie zainteresowanych stron zachęca lokalne społeczeństwo i przedstawicieli przemysłu do podejmowania dobrowolnych działań, angażowania się i wspieranie przedsięwzięć
związanych z odtworzeniem wcześniejszego stanu i rozwoju tego obszaru. Cele udziału społecznego w realizacji poszczególnych projektów są następujące:
◦ wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych stron,
Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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przeciwdziałanie nowym konfliktom oraz, w miarę możliwości, rozwiązywanie konfliktów zadawnionych,
podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na temat walorów środowiskowych regionu
rzeki Emån,
poprawa współpracy między różnymi przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami w
obrębie zlewni,
zwiększanie interakcji między różnymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania
strategii eksploatacji zasobów z perspektywy holistycznej i trwałego rozwoju.

Model udziału społecznego przyjęty w projekcie dotyczącym rzeki Emån – Kto
uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa):
W ramach Stowarzyszenia Zainteresowanych Stron projektu dotyczącego rzeki Emån współpracowali: osiem gmin miejskich, dwie Regionalne Rady Administracyjne, Rada rzeki Emån,
Stowarzyszenie Szwedzkich Rolników, właściciele wód przeznaczonych do wędkarstwa,
związki wędkarskie, miejscowe stowarzyszenia zajmujące się badaniem historii lokalnej,
stowarzyszenia działające na rzecz ochrony przyrody. Wszystkie wymienione powyżej organizacje mają swoich przedstawicieli w radzie dyrektorów.
Różne grupy zadaniowe wykonują powierzone im prace. Każda z takich grup ma swego
przewodniczącego, a w jej skład wchodzi od 6 do 15 członków reprezentujących różne zainteresowane strony, posiadających określoną wiedzę dotyczącą zadań, które mają być wykonane.
W pracach grup zadaniowych biorą również udział przedstawiciele różnych organów władzy i
organizacji pozarządowych.

Zarząd
Koordynator
projektu
Gospodarowanie
zasobami wodnymi

Handel, Przemysł, Turystyka

Rolnictwo
i Leśnictwo

Ryby
i wędkarstwo

Wody
burzowe

Cele środowiskowe

Przyroda
i kultura

Toksyny zagrażające środowisku
naturalnemu

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia Zainteresowanych Stron rzeki Emån

Stosowane metody i narzędzia:
Udział społeczny był realizowany w formie seminariów, zebrań informacyjnych i przesłuchań, udostępniania dokumentów (np. dotyczących celu projektu). Stworzono możliwości
zgłaszania opinii i uwag poprzez tworzenie grup zadaniowych (ich uczestnicy przekazują informacje swoim organizacjom i odwrotnie), dystrybucję ulotek informacyjnych, organizowanie konferencji prasowych itd. Sporządzono protokoły z różnych zebrań i rozsyłano zaintereWersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych
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sowanym stronom. W każdej chwili można było włączyć się do dyskusji za pośrednictwem
udostępnionej strony internetowej.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Zainteresowane strony były zaangażowane w proces planowania, określania celów środowiskowych i dyskusję na temat działań służących przywróceniu wcześniejszego stanu środowiska. Wszystkie zainteresowane strony, również organizacje pozarządowe, miały swój udział
w opracowywaniu materiałów informacyjnych i przedstawiły swoje opinie i uwagi w odniesieniu do proponowanych planów działań i środków.

Wymierne rezultaty udziału społecznego w dorzeczu rzeki Emån:
Poniżej przedstawione działania są efektem współpracy między społeczeństwem a innymi zainteresowanymi stronami:
– Utworzenie dwóch nowych, dobrze działających
przepławek przyczyniło się do powrotu pstrąga
morskiego (Salmo trutta) i łososia (Salmo salar) na 20
kilometrowym odcinku głównego koryta rzeki. Planuje
się budowę dalszych przepławek w górze rzeki.
– Odnowienie w wielu miejscach systemu rzecznego
ikrzysk dla utrzymania stałej ilości pstrągów.
– Dokonanie pełnego spisu i oceny zagrożeń, jakie niosą
ze sobą wody burzowe dla miast i sieci dróg. W 2002
roku zbudowano dwie zapory zabezpieczające przed
Nowa przepławka przy
wodami burzowymi.
elektrowni wodnej Finsjö
– Utworzenie 17 grup roboczych, składających się z
ponad 200 rolników, których celem działania jest poprawienie jakości wody i podniesienie bioróżnorodności.
– Spowodowanie, drogą negocjacji, że jeden z obiektów przemysłowych został poddany
gruntownej przebudowie. W efekcie wywieziono 35 000 ton związków kadmu i 9 000
ton materiałów zawierających ołów. Planowane jest również odtworzenie dobrego stanu
dwóch jezior zatrutych rtęcią.
– Skoordynowanie, począwszy od 2002 roku, przepływu wody z zapór dziewięciu elektrowni wodnych, zgodnie z nowym planem zapobiegania suszy (plan zarządzania przepływami). Zainteresowane strony przyjęły na siebie ekonomiczną odpowiedzialność za
niezbędne inwestycje,
– Przedstawienie planu dotyczącego łowienia ryb w podzlewni w wersji rozszerzonej na
cały obszar zlewni.
– Wykonanie map biotypów wszystkich rzek i strumieni (o łącznej długości 800 kilometrów).
– Opracowanie planu zachowania przyrody i zachowania zabytków kultury można również zaliczyć do efektów udziału społecznego.

Nauka wyniesiona:
–

Dla ogółu społeczeństwa ważne jest uzyskanie lokalnych korzyści i dostrzeganie wymiernych rezultatów wkładu i zaangażowania.
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Ludzie są bardziej skłonni do wnoszenia wkładu w działania i włączania się do udziału
w realizacji projektu, jeżeli problem dotyczy ich najbliższego sąsiedztwa.
Udział społeczeństwa wymaga wiele czasu i podejmowania inicjatyw w zakresie
kształcenia oraz informowania, a także zapewnienia możliwości wymiany poglądów.
Ważne jest stworzenie różnych płaszczyzn uczestnictwa i dyskusji.
Trzeba również pamiętać o tym, że mały czy większy pozytywny rezultat udziału społecznego musi być doceniony.
Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do osiągnięcia powodzenia jest zaangażowanie mediów.

Podsumowanie:
Współpraca w dorzeczu była w początkowym okresie sposobem rozwiązywania konfliktów.
Wiele osób uczestniczyło lub ciągle uczestniczy w tym procesie na różnych poziomach. Społeczeństwo zostało zaangażowane w bardzo konkretnym wymiarze. Jednakże, trudno jest
włączyć wszystkich do udziału. Często nie więcej niż 10 – 15% osób zaproszonych na seminaria lub przesłuchania publiczne, zgłasza się, by w nich uczestniczyć. Różne formy udziału
przyciągają różne zainteresowane strony. W związku z tym należy stworzyć wiele możliwości
komunikacji. Internet jest tu dobrym przykładem. Właściwe zaangażowanie mediów jest pomocne, jeśli chce się włączyć do realizacji projektu więcej ludzi. W niektórych przypadkach
zaangażowanie zainteresowanych stron na poziomie podzlewni okazało się korzystne. O wiele łatwiej jest prowadzić dyskusję na temat problemów lub możliwości bliżej miejsc zamieszkania.

Koszty projektu:
Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektów celu 5b, przypadającą na lata 1997 –
2000, zamykał się kwotą 2,02 mln euro. Koszt udziału społecznego w tym samym okresie
można ocenić na sumę 150 000 euro.
Koszty poniesione na organizację udziału społecznego w latach 2001 – 2002 można oszacować na około 100 000 euro, przy czym większa część tej sumy przypada na prace w ramach
projektu związanego z rolnictwem. Pozostałą, mniejszą część tej kwoty, przeznaczono na planowanie przepławek, działalność informacyjną i wykłady w szkołach oraz administrowanie
stowarzyszeniami zainteresowanych stron rzeki Emån.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.emaprojektet.h.se
Bodil Liedberg Jönsson,
bod@hultsfred.se
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Plan gospodarowania zasobami wodnymi w gminie Örebro, Szwecja

Źródło inspiracji:
Łącznie w sprawie projektu planu przeprowadzono konsultacje z około 70 różnymi organami
i organizacjami z obszarów zlewni położonych w górnym biegu rzeki i w granicach gminy.

Kluczowe słowa:
Doświadczenie, długa tradycja w przekazywaniu informacji i organizowaniu udziału społecznego.

Cele / zadania projektu:
Opracowanie planu gospodarowania zasobami wodnymi, stanowiącego uzupełnienie kompleksowego planu użytkowania gruntów i korzystania z wody w obrębie gminy. Dalszym zamiarem jest realizacja regionalnych i krajowych celów środowiskowych w odniesieniu do
wód powierzchniowych i podziemnych.

Skala / jednostki objęte planem:
Gmina zajmuje powierzchnię 1 600 km2 i jest podzielona na wiele obszarów zlewni.

Okres realizacji:
Realizację projektu rozpoczęto przed rokiem 1990 i trwa ona w dalszym ciągu.

Cele udziału społecznego:
Podstawowym celem jest takie zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia planu, by
mieli możliwość reagowania i wniesienia wkładu. Kolejnym celem jest spełnienie wymogów
stosowania procedury udziału społecznego, co przewiduje szwedzka ustawa w sprawie planowania i budownictwa z 1987 roku, dotycząca konsultacji społecznych przy opracowywaniu
kompleksowych planów. Inspirujące w tym przypadku jest również to, że Szwecja od wielu
lat ma wypracowany system stosowania procedury udziału społecznego i wykorzystuje ją rutynowo.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Grupa robocza i sterująca, złożone z pracowników służby cywilnej zajmowały się wprowadzaniem projektu w życie. Łącznie w sprawie projektu planu przeprowadzono konsultacje z
około 70 różnymi organami i organizacjami z obszaru zlewni w górze rzeki. Z ich opiniami i
komentarzami zapoznali się członkowie grup roboczej i sterującej. Odpowiednio dostosowany dokument ponownie poddano konsultacjom, w których wzięły udział stowarzyszenia rolników i działające na rzecz ochrony wód oraz Uniwersytet w Örebro.
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Stosowane metody i narzędzia:
Konsultacje przeprowadzono w formie seminariów, zebrań informacyjnych i przesłuchań publicznych oraz przekazania zainteresowanym stronom do rozważenia proponowanych planów
użytkowania gruntów.

Wkład zainteresowanych stron:
Wkład stowarzyszeń rolniczych dotyczył dobrowolnych i obowiązkowych działań, które powinny być stosowane przez rolników. Wkład stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
wód polegał na wypełnianiu przez nie ich obecnej roli w monitorowaniu, a udział stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody, na podejmowaniu działań, mających na celu ochronę
gatunków. Uniwersytet w Örebro przedstawił w jaki sposób powinny być określane i chronione obszary wrażliwe oraz wspierał projekt poprzez upowszechnianie informacji wśród
społeczeństwa.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Grupa robocza i sterująca spotykały się z zainteresowanymi stronami, aby udzielić odpowiedzi na zadawane pytania i uzasadnić celowość podejmowanych działań. Wkład wniesiony
przez zainteresowane strony jest bardzo istotny, ponieważ dzięki niemu istnieje możliwość
zweryfikowania planu gospodarowania wodami. Ma to również wpływ na opracowanie planów użytkowania gruntów.

Nauka wyniesiona:
Bardzo ważne jest , by społeczeństwo dostrzegało konkretne rezultaty i bezpośrednie korzyści
będące efektem jego wkładu i zaangażowania.

Formalne procedury udziału społecznego:
Zgodnie ze szwedzką ustawą w sprawie planowania i budownictwa z 1987 roku konsultacje
społeczne w sprawie planów i szczegółowych planów rozwoju są obowiązkowe. Zgodnie ze
szwedzką ustawą z 1986 roku, dotyczącą procedur administracyjnych, społeczeństwo ma
również dostęp do sprawozdań i dokumentacji dotyczących zagadnień, w które było zaangażowane.

Więcej informacji można uzyskać:
Gmina Örebro.
stadsbyggnadskontoret@orebro.se
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Stowarzyszenie Ochrony Wód Rzeki Fyrisån, Szwecja

Źródło inspiracji:
Zaangażowanie wielu właściwych zainteresowanych stron w prace zarządu Stowarzyszenia
Ochrony Wód i nawiązanie ściślejszych kontaktów stowarzyszenia ze społeczeństwem.

Kluczowe słowa:
Zainteresowane strony, szerokie grono społeczeństwa.

Cele / zadania projektu:
Ochrona i przywrócenie wcześniejszego stanu rzeki oraz poinformowanie ogółu społeczeństwa o efektach monitorowania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi (takich, jak
wydobycie, akwakultura), mających na celu zapewnienie wykorzystania zasobów rzeki w
sposób ekonomiczny i zrównoważony.

Skala / jednostki planowania:
Obszar zlewni: 2 000 km2.

Okres realizacji:
1962 – 1983 – do chwili obecnej.

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zaangażowania właściwych zainteresowanych stron w prace zarządu Stowarzyszenia Ochrony Wód i realizacji niezbędnych działań.
Przekazanie społeczeństwu odpowiednich informacji i w ten sposób promowanie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Stosowane metody i narzędzia oraz istotny wkład zainteresowanych stron:
Stowarzyszenie składa się z zarządu i trzech grup roboczych zajmujących się odpowiednio:
monitorowaniem, działaniami i środkami oraz gospodarowaniem zasobami wodnymi. Członkowie zarządu stowarzyszenia i grup roboczych są przedstawicielami gmin, przedsiębiorstw
przemysłowych, stowarzyszeń zajmujących się sprawami nawadniania, stowarzyszeń zajmujących się sprawami odwadniania, związków wędkarskich i właścicieli zapór. Reprezentują
mieszkańców różnych obszarów podzlewni. Wiele uczestników, takich jak szkoły, instytucje
pozarządowe itp. włącza się do udziału i realizacji różnych projektów na obszarach podzlewni
na poziomie ściśle lokalnym i uzyskuje wsparcie stowarzyszenia. Realizacja wielu projektów
dotyczących środowiska naturalnego (jeden z nich jest wspierany przez Światowy Fundusz na
rzecz Przyrody) została już rozpoczęta we współpracy ze stowarzyszeniem. Stowarzyszenie
Ochrony Wód zatrudnia jednego pracownika na pół etatu, zajmującego się sprawami administracyjnymi, i drugiego, który w pełnym wymiarze godzin pracy zajmuje się monitorowaniem.
Przeprowadzono seminaria, zebrania informacyjne i wysłuchania.
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Zorganizowano również dni aktywnych działań, w czasie których lokalni mieszkańcy podejmowali inicjatywę i pomagali w odtworzeniu wcześniejszego stanu jezior, na przykład, usuwali trzcinę rosnącą na brzegach rzeki aby stworzyć lepsze warunki dla życia zwierząt.
Odbyły się również zebrania właścicieli ziemi, podczas których rozważano kwestie wprowadzania w życie zaproponowanych działań.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Społeczeństwo przejmuje inicjatywy i wykazuje cierpliwość w ich realizacji, jest rzeczywiście zaangażowane w prace związane z wdrażaniem działań. Ludzie czują wtedy, że są włączeni do udziału.
Do efektów udziału społecznego należy zaliczyć ponowne rozważenie niektórych pozwoleń
wodno-prawnych, których przyznanie miało na celu uniknięcie zbyt małego przepływu wody
w systemie jeziora.
Odtworzenie terenów podmokłych przez właścicieli ziemi i inne osoby. Działania zostały
wdrożone na poziomie lokalnym.

Nauka wyniesiona:
Konstruktywny sposób pracy stowarzyszenia polega między innymi na inicjowaniu projektów
(niewielkich) dotyczących zasobów wodnych. Dzięki temu zapewnia się zaangażowanie społeczeństwa w ich realizacji na poziomie podzlewni.
Podsumowanie: Stosując procedurę udziału społecznego, można liczyć na to, że ograniczy
się koszty wymiernych działań. Ludzie wykonują dobrowolnie i nieodpłatnie wiele prac w
ramach różnych stowarzyszeń o celu nie nastawionym na zysk.

Zjawiska pozytywne i negatywne:
Bliskie kontakty pomiędzy Stowarzyszeniem Ochrony Wód a społeczeństwem, które umożliwił system działania Stowarzyszenia Ochrony Wód. Na zarządzie spoczywa główna odpowiedzialność i każdy zna swoją rolę.

Koszty projektu:
Ocenia się je na 60 000 euro (bez kosztów administracyjnych) z przeznaczeniem na działania
i środki dotyczące środowiska naturalnego i analizę wody.

Formalne procedury udziału społecznego:
Podstawę prawną działania stowarzyszeń ochrony wód stanowi szwedzka ustawa o stowarzyszeniach ochrony wód jako osobach prawnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
www.uppsala.se/miljokontoret (wyłącznie w języku szwedzkim),
Anders Larsson, Anders.Larsson@mk.uppsala.se
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Program Helcom MLW, region morza Bałtyckiego

Źródło inspiracji:
Ponadgraniczna współpraca mająca na celu przywrócenie wcześniejszego stanu rzeki, opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, tworzenie planów dotyczących zlewni przybrzeżnej i gospodarowanie tym terenem.

Cele / zadania projektu:
Podjęcie współpracy w zakresie zachowania przyrody na poziomie zlewni przybrzeżnej w 5
dużych obszarach, odtworzenie wcześniejszego stanu terenów podmokłych, gospodarowanie
zasobami wodnymi i rozwój społeczności, realizowany w ramach wspólnego projektu demonstracyjnego „Helcom MLW”, którego podstawę stanowi Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną (ICZM).

Skala / jednostki objęte planem:
Kilka tysięcy kilometrów kwadratowych (i połączonych ze zlewniami największych rzek w
Europie, takich jak Niemen, Odra i Wisła). Trzy spośród tych obszarów mają charakter ponadgraniczny.

Okres realizacji:
Począwszy od roku 1995 (1999) do chwili obecnej.

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zmobilizowanie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz realizacji międzynarodowych celów środowiskowych.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Podstawową kwestią dla udziału społecznego było utworzenie lokalnych grup doradczych, w
skład których wchodziły przede wszystkim właściwe zainteresowane strony zaangażowane
zwłaszcza w dyskusje przy okrągłym stole, odbywające się na różnych etapach tworzenia planu. Te przedsięwzięcia realizowano łącznie z różnymi akcjami informacyjnymi skierowanymi
do społeczeństwa.

Stosowane metody i narzędzia:
Dyskusje przy okrągłym stole z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Środki masowego przekazu, tablice informacyjne, ulotki, zebrania publiczne, konsultacje dotyczące projektów.
Proces udziału społecznego obejmował działania na rzecz podniesienia świadomości związanej z rolą, jaką odgrywają tereny podmokłe (obszary mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w skali międzynarodowej) z jednej strony, oraz mające na celu wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł dochodu z drugiej.
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Istotny wkład zainteresowanych stron:
Wiedza na temat lokalnej sytuacji, lokalnego rozwoju, koordynacja z innymi programami,
koncepcje dotyczące przedsięwzięć demonstracyjnych.

Wymierne rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Lokalna społeczność i zainteresowane strony przyczyniły się do kontynuowania rozpoczętego
procesu – zaniechanego z powodu braku finansowania z zewnątrz (zarówno ze strony darczyńców międzynarodowych, jak i fundacji krajowych).
Lokalne organizacje pozarządowe (np. „Fundusz na rzecz przyrody Rusne” i „Klub żeglarski
Kintai” – organizacje działające w delcie Niemna, leżącej na terytorium Litwy i Rosji) zdecydowanie skorzystały na uczestnictwie w procesie, a równocześnie same wniosły wkład w
formie rozpowszechniania najważniejszych informacji we własnej sieci (np. wśród miejscowych rolników).

Nauka wyniesiona:
W obrębie omawianych terenów ubóstwo jest wszechobecne i nie ma możliwości wzbudzenia
zainteresowania i uzyskania wsparcia miejscowej ludności w związku ze świadczeniem
„usług środowiskowych” na rzecz społeczności międzynarodowej bez zaoferowania w zamian
wsparcia umożliwiającego rozwój.
Zapewnienie holistycznego, zrównoważonego rozwoju regionu jest warunkiem koniecznym
dla uzyskania wkładu z jego strony i akceptacji międzynarodowych celów środowiskowych.
Taki proces jest możliwy, jednakże jego zapoczątkowanie wymaga czasu, a w kontekście, w
jakim miałby przebiegać należy koniecznie zaoferować coś, co miejscowa społeczność może
otrzymać od społeczności krajowej / międzynarodowej w zamian za akceptację pewnych
uregulowań dotyczących ograniczeń?
Lokalne organizacje pozarządowe (np. „Fundusz na rzecz przyrody Rusne” i „Klub żeglarski
Kintai” na Litwie), których członkami są rolnicy zainteresowani zagadnieniami środowiska
naturalnego, stanowią trzon, jeśli chodzi o utrzymanie możliwości zrealizowania chociażby
niektórych rozpoczętych działań po wycofaniu finansowania, które jest siłą napędowa procesu.
Ustanowienie lokalnych struktur zrównoważonego rozwoju, pozostanie przez długi czas bezwzględną koniecznością, by działania określone w projekcie mogły być utrzymane, i by powstały w regionie możliwości realizowania krajowych / międzynarodowych celów środowiskowych, a zarazem lokalnych potrzeb w zakresie rozwoju.
Ponadto, zwłaszcza wśród społecznościach odczuwających niedostatek zasobów (z jakimi ma
się do czynienia na obszarach Europy Wschodniej), takie struktury, w szerokim sensie, przyczynią się w istotny sposób do umocnienia lokalnych możliwości i zdolności do rozwoju.
Jednym z przykładów może być Partnerstwo na rzecz Zatoki Solway (Solway Firth Partnerhip) w Szkocji.

Więcej informacji można otrzymać:
Lennart Gladh, WWF Sweden, lennart.gladh@swipnet.se
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dissing@wwf.dk
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Komisja Ochrony Dunaju/Forum Środowiska Naturalnego Dunaju

Źródło inspiracji:
Planowanie na poziomie dorzecza. Powiązanie między poziomem obszaru dorzecza, dorzecza
i lokalnym.

Cel / zadania projektu:
Dialog dotyczący ponadgranicznego planowania dorzecza, utworzenia grup roboczych dla
RDW, opracowanie materiałów dotyczących RDW (zeszytu problemowego), zapewnienie
udziału społecznego w gospodarowaniu wodami Dunaju i skoordynowanie działań poprzez
ustanowienie Forum Środowiska Naturalnego Dunaju DEF. Forum jest platformą organizacji
pozarządowych, połączoną ze strukturami lokalnymi i regionalnymi, stworzoną w 1999 roku
w celu popierania udziału organizacji pozarządowych w forach, programach oraz inicjatywach rządowych. Sieć DEF i jego działalność są wciąż w fazie rozwoju.

Skala / jednostki objęte planem:
Planowanie dotyczące dorzecza Dunaju odbywa się na wielu poziomach począwszy od podzlewni / społeczności po komisje międzynarodowe. Udział zainteresowanych stron ma zróżnicowany przebieg na różnych poziomach w całym procesie. Różnorodne podejście do udziału społecznego, od bezpośredniej pracy ze społecznościami na jednym poziomie do zapewnienia, że właściwe reprezentatywne organizacje są zaangażowane na poziomie międzynarodowym, stanowi dobrą ilustrację tego, jak różnie może być rozumiany udział społeczny na
różnych poziomach, przy czym w każdym przypadku powinien on podlegać wspólnym zasadom przejrzystości procesu i włączania społeczeństwa

Okres realizacji:
Realizacja trwa od roku 1994

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Regionalny projekt dotyczący Dunaju (Danaube Regional Project) wspiera Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (zgromadzenia organizacji pozarządowych).
Powiązanie między poziomem obszaru dorzecza, podzlewni i lokalnym.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Zainteresowane strony mają status obserwatorów w ramach Komisji, pozwalający na udział
we wszystkich jej pracach, jednak bez prawa głosu.
Wiele międzynarodowych zainteresowanych stron włączono do udziału w realizacji projektu,
np. Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody jako obserwatora MKOD. Znaczna liczba mniejszych organizacji pozarządowych (krajowych i lokalnych) jest również zaangażowanych poprzez różne platformy współpracy, przede wszystkim Forum Środowiska Naturalnego Dunaju.
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Stosowane metody i narzędzia:
Przedstawicielom organizacji pozarządowych przyznano status obserwatorów podczas zebrań
Komisji. Organem koordynującym międzynarodowe aspekty dyrektywy jest Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (MKOD). Komisja ta zajmuje się promowaniem udziału społecznego w procesie planowania poprzez udzielanie finansowego wsparcia na rzecz systemu
informacyjnego MKOD, w tym również biuletynu „Danube Watch”, jak i sieci operacyjnych
takich jak Forum Środowiska Naturalnego Dunaju (DEF), MLIM i AEWS. Obserwatorzy z
organizacji pozarządowych uczestniczą w posiedzeniach MKOD, wnosząc w ten sposób
istotny wkład w prace Komisji (np. utworzenie Grupy Ekspertów ds. Ekologii).

Istotny wkład zainteresowanych stron:
–
–
–

opracowanie zeszytu problemowego poświęconego RDW,
udział w pracach wielu grup roboczych w ramach MKOD,
dostarczenie wiedzy na temat problemów lokalnych, a także tych, które mają wymiar
ponadgraniczny.

Rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Podjęcie międzynarodowej współpracy związanej z wymianą doświadczeń i skoncentrowanie
uwagi (Państw Członkowskich + państw ubiegających się o członkostwo + państw nie ubiegających się o członkostwo) na planowaniu w dorzeczu i wdrażaniu RDW.

Nauka wyniesiona:
Niezbędne są struktury koordynacji dla zapewnienia niewielkim organizacjom pozarządowym
(krajowym i lokalnym) bezpośredniego lub pośredniego dostępu do współpracy w międzynarodowym dorzeczu, np. poprzez przedstawicieli wyłonionych ze wspólnej platformy organizacji pozarządowych. Większe organizacje pozarządowe, posiadające program międzynarodowy, mogą odegrać pozytywną rolę poprzez ułatwianie mniejszym organizacjom pozarządowym włączanie się do struktur międzynarodowych.

Formalne procedury udziału społecznego w dorzeczu:
Organizacjom pozarządowym można przyznać status obserwatorów MKOD.
Należy rozważyć bardziej efektywne sposoby organizacji udziału społecznego na poziomie
obszaru dorzecza.

Więcej informacji można uzyskać w:
Sekretariacie MKOD
Charlie Avis, WWF DCPO, charlie.avis@wwf.hu

Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej:
www.icpdr.org
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Zielony Korytarz dla Dolnego Dunaju, Bułgaria, Rumunia, Ukraina,
Mołdawia

Źródła inspiracji:
Ponadgraniczna współpraca dotycząca odtworzenia wcześniejszego stanu terenów podmokłych, rola organizacji pozarządowych, PGWD w dużej skali, zaangażowanie międzynarodowych zainteresowanych stron, zapewnienie spójności udziału społecznego z poziomem lokalnym poprzez przeprowadzenie wywiadów przed rozpoczęciem realizacji projektu, dotyczących świadomości zagadnień środowiska naturalnego i oceny aspektów społecznych.

Skala / zadania projektu:
Współpraca ponadgraniczna pomiędzy czterema krajami, dotycząca odtworzenia wcześniejszego stanu terenów podmokłych, gospodarowania i zapobiegania przedostawaniu się substancji biogennych do Dunaju, obejmująca obszar o powierzchni 700 000 ha (w tym około
200 000 ha przeznaczonych na odtworzenie terenów podmokłych).

Okres realizacji:
Przygotowania rozpoczęły się w końcu lat dziewięćdziesiątych, stworzenie Zielonego Korytarza dla Dolnego Dunaju formalnie zatwierdzono w 2000 roku, realizacja projektu trwa – należy sądzić, że będzie to program wieloletni.

Cel udziału społeczeństwa (Czemu służy udział społeczeństwa?):
Zwiększenie świadomości szerokiego grona społeczeństwa, a także wybranych grup docelowych np. lokalnych gmin miejskich. Mobilizacja lokalnych społeczności mająca na celu odpowiednie przygotowanie ich do wykorzystania nowych możliwości rozwoju.

Kto uczestniczył, w jaki sposób (stopień / forma zaangażowania społeczeństwa)
i na jakim etapie opracowywania planu:
Organizacje pozarządowe brały udział w stworzeniu ogólnej koncepcji i realizacji konkretnych zadań.
Przedstawiciele miejscowej społeczności wydatnie uczestniczyli w opracowaniu szczegółów
projektu na poziomie lokalnym, przed rozpracowaniem go w całości w ramach wspólnej grupy sterującą projektem.
Organizacje pozarządowe zostały zaangażowane w opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji dla Zielonego Korytarza dla Dolnego Dunaju.
Zaangażowanie międzynarodowych zainteresowanych stron przy zapewnieniu spójności z
procesem udziału społecznego na poziomie lokalnym poprzez przeprowadzenie wywiadów
przed rozpoczęciem realizacji projektu, dotyczących świadomości zagadnień środowiska naturalnego i oceny aspektów społecznych.
Zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych w opracowanie i wdrożenie strategii
komunikacji dla Zielonego Koryta dla Dolnego Dunaju, m.in. organizacji Zielone Bałkany
(Bułgaria) i Klubu Pozaszkolnego (Rumunia).

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady 157

Stosowane metody i narzędzia:
Objazdowa wystawa, lokalne przedsięwzięcia, współpraca z prasą i innymi środkami masowego przekazu, ulotki, zebrania z udziałem przedstawicieli gmin miejskich i innymi zainteresowanymi stronami, gromadzenie funduszy pochodzących od międzynarodowych darczyńców.

Istotny wkład zainteresowanych stron:
Gromadzenie funduszy, dostarczenie personelu i wiedzy, motywacja, zaangażowanie, międzynarodowe kontakty, zdjęcia, twórcze podejście, kontakty lokalne.

Rezultaty (efekty) udziału społecznego:
Wzrost społecznego poparcia na poziomie lokalnym dla działań związanych z odtworzeniem
wcześniejszego stanu terenów podmokłych.

Nauka wyniesiona:
Ponadgraniczne zaangażowanie i działania dotyczące wykorzystania odtworzenia wcześniejszego stanu terenów podmokłych (zatrzymywanie substancji biogennych) umożliwia zajęcie
się sprawą niepunktowych źródeł zanieczyszczeń. Na podstawie z przeprowadzonych wywiadów można wyciągnąć wniosek, że ludzie wykazują pozytywne nastawienie do koncepcji odtworzenia wcześniejszego stanu terenów podmokłych, ale jednocześnie nie posiadają podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania takich terenów, co w efekcie świadczy o potrzebie
stworzenia strategii komunikacji.
Międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe mogą odegrać istotną rolę w mobilizowaniu społeczeństwa do działań związanych, np. z odtworzeniem wcześniejszego stanu terenów podmokłych.

Więcej informacji można uzyskać w:
Sekretariacie MKOD
Charlie Avis, WWF DCPO, charlie.avis@wwf.hu
Henrik Dissing, WWF Denmark, h.dissing@wwf.dk
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Załącznik III

Wykaz członków zespołu projektowego
oraz innych uczestniczących osób i instytucji

Listopad 2002
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Proces roboczy zespołu projektowego ds. organizacji udziału społecznego
Jeśli się chce, by inni postępowali zgodnie z zaleceniami, najlepiej dać im przykład samemu.
Mając na względzie tę zasadę, zespół projektowy zorganizował pracę nad niniejszym poradnikiem metodycznym dotyczącym udziału społeczeństwa, korzystając z uczestnictwa innych.
Harmonogram procesu roboczego, do listopada 2002 roku, jest następujący:
Faza 1: Rozpoczęcie prac i określenie ich warunków i zakresu
Wywiady z członkami Grupy Roboczej, WE
Sesja „burzy mózgów” opracowanie projektu zeszytu problemo24 października 2001 r.
wego
Warsztat
6 – 7 marca 2002 r.
Faza 2: Opracowanie wersji pisemnej poradnika według najnowszej techniki pracy koncepcyjnej
marzec/maj 2002 r.
Zebranie zgromadzonych informacji i pogrupowanie ich według
rozdziałów poradnika
Wybranie przykładów udziału społeczeństwa w projektach dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi
15 kwietnia 2002 r.
Spotkanie z grupą roboczą projektu 2.9 w Madrycie
21 – 22 maja 2002 r.
Opracowanie wersji 01 poradnika podczas warsztatu 2
czerwiec 2002 r.
Dostosowanie, zebranie danych uzupełniających
Opracowanie projektu poradnika metodycznego i przedstawienie 4 – 5 lipca 2002 r.
go na zebraniu grupy roboczej w Brukseli
Faza 3: Konsultacje i dostosowania
Konsultacje z ekspertami i grupami docelowymi w poszczególlipiec/wrzesień 2002
nych państwach (również państwach ubiegających się o członkostwo w UE)
Warsztat w Amsterdamie z udziałem ekspertów i grup docelo7 – 8 października 2002
wych z Państw Członkowskich i państw ubiegających się o człon- r.
kostwo w UE
Dostosowanie i opracowanie poradnika
Przedstawienie poradnika dyrektorom wodnym
październik 2002 r.
listopad 2002 r.
Od początku roku 2003 do 2005 poradnik metodyczny, opracowany przez różne grupy robocze wskazane we „Wspólnej strategii wdrażania”, będzie poddawany testom w wielu dorzeczach pilotowych w całej Wspólnocie Europejskiej, mającym w celu stwierdzenie, jak
sprawdzają się w praktyce wszystkie poradniki i wytyczne metodyczne oraz czy są ze sobą
spójne. Zagadnienia przewidziane w ramach etapu przypadającego na rok 2004 będą testowane jako pierwsze (2003 – 2004), natomiast te, które przypadają na późniejsze etapy będą
poddawane testom w dalszej kolejności. Tak zwane „poradniki i wytyczne horyzontalne” zostaną poddane testowaniu we wszystkich dorzeczach pilotowych w pierwszej fazie testów.
Prawdopodobnie niniejszy poradnik metodyczny, jako taki, zostanie również poddany badaniu w pierwszej fazie testów.
Kolejne działania mogą polegać na nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z Międzynarodowym Stowarzyszeniem ds. Udziału Społecznego (IAP2) mającym swoją siedzibę
w Denver 2 w Ameryce Północnej. Cała praca wykonana w związku z opracowaniem niniej2

IAP2 zostało utworzone w 1990 roku i zrzesza tych, którzy w praktyce zajmują się udziałem społecznym oraz osoby zainteresowane tym zagadnieniem. Stowarzyszenie posiada obecnie 1 000 członków,
głównie z Ameryki Północnej. Są oni zorganizowani w 18 grupach. Wśród nich jest 1 osoba z Australii
oraz 1 z Republiki Południowej Afryki, nie ma jednak nikogo z Europy. IAP2 zajmuje się rozpowszechnianiem dokumentów poświęconych najlepszym praktykom i metodom (patrz: www.iap2.org)

Wersja ostateczna uzgodniona na spotkaniu dyrektorów wodnych

Grudzień 2002

Poradnik metodyczny dotyczący
udziału społeczeństwa

Załącznik II, przykłady 160

szego poradnika metodycznego oraz rezultaty wynikające ze zdobytych doświadczeń podczas tworzenia sieci europejskich ekspertów mogą być doceniona poprzez zastosowanie w
odniesieniu do tych obszarów Europy, dla których dane nie są obecnie dostępne.
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Członkami zespołu projektowego są:
Belgia,

Didier D’hont

Didier.dhont@lin.vlaanderen.be
Tel: +32 2 553 2140
Fax: +32 2 553 2145

WE

Marta Moren

marta-cristina.moren-abat@cenc.eu.int
Tel: +32 2 296 7285

EEB

Jacqui Cuff,
EEB / RSPB

Jac.cuff@virgin.net
Tel/fax +44 1767 262670

Francja

Coralie Noël,

coralie.noel@environnement.gouv.fr
Tel: +33 1 4219 1376
Fax: +33 1 4219 1294

Niemcy

Heide Jekel

heide.jekel@bmu.bund.de
Tel: +49 1888 305 2521
Fax: +49 1888 305 3334

Grecja

Andreas Loukatos

alouk@epem.gr
Tel/fax: +30 3010 8627598

Niderlandy

Jetske Verkerk

j.verkerk@riza.rws.minvenw.nl
Tel: +31 320 298 882
Fax: +31 320 298 514

Marc de Rooy

m.drooy@riza.rws.minvenw.nl
Tel: +31 320 298 431
Fax: +31 320 298 514

Annet van den Hoek

avandenhoek@wxs.nl
Tel/fax: +31 26 3617 786

Szwecja

Clas Mangusson

clas.magnusson@naturvardsverket.se
Tel: +46 8 698 1223
Fax: +46 8 698 1480

Hiszpania

Manuel Menendez

manuel.menendez@cedex.es
Tel: +34 91 335 7939
Fax: +34 91 335 7922

TUD

Erik Mostert

e.mostert@citg.tudelft.nl
Tel: +31 15 2787800
Fax: +31 15 2787799

Zjednoczone
Królestwo

Aram Wood

aram.wood@environment-agency.gov.UK
Tel: +44 1454 624306
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Henrik Dissing, WWF hd@mof.kk.dk
Tel: +45 33662851
City Hall of Copenhagen
(nowa osoba kontaktowa: Guido Schmidt guido@airtel.net )

Inni uczestnicy
Zjednoczone
Królestwo

Kevin Collins, SLIM Project, Systems Discipline, Faculty of Technology,
Open University, przyczynił się z znacznym stopniu do opracowania rozdziału 7
E-mail: k.b.collins@open.ac.uk
Tel: +44 (0) 1908 655095

Przykłady udziału społeczeństwa w projektach dotyczących gospodarowania zasobami
wodnymi i / lub zastosowania technik włączania społeczeństwa do udziału
swój czas poświęcili również:
Estonia

Gulnara Roll, organizacja pozarządowa ds. współpracy ponadgranicznej
E-mail: Gulnara.Roll@ctc.ee
Tel: +372 7 421 001

Francja

Patrice Garin, Institute of water management CEMAGREF
E-mail: patrice.garin@cemagref.fr
Tel: +33 4 67 04 63 39

Francja

Dominique Drouet, Recherche Developpement RDI
E-mail: r.d.i@wanadoo.fr
Tel: 33-1 42 33 35 00

Zjednoczone Królestwo

Callum Sinclair, Scottish Environment Protection Agency
E-mail: callum.sinclair@sepa.org.uk
Tel: +44 1355 574298

Zjednoczone Królestwo

Wendy Kenyon, Macaulay Institute, Aberdeen
E-mail: w.kenyon@macaulay.ac.uk
Tel: +44 131 650 7251
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