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1. Akronimy
ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARR

Agencja Rynku Rolnego

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GIS

Główny Inspektorat Sanitarny

GUS

Główny Urząd Statystyczny

JCWPd
KFW

jednolita część wód podziemnych
Krajowe Forum Wodne

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KRGW

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

PGW

plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

RDW

dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego

działania

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa

Wodna
RGWRW

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego

RZGW

regionalny zarząd gospodarki wodnej

SK ds. US

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa

TKS

tura konsultacji społecznych

US

udział społeczeństwa
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2. Wprowadzenie
„Raport podsumowujący I, II i III turę konsultacji społecznych. Ocena
skuteczności i efekty zastosowanych działań” jest realizacją zadania 3
wynikającego z II części III etapu załącznika do umowy nr 256/08/Wn50/NEWU-Tx/D, zawartej pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej,
a konsorcjum firm: MGGP S.A. i Przedsiębiorstwem Geologicznym we
Wrocławiu PROXIMA S.A. dnia 21.10.2008 r.
Dokument zawiera podsumowanie całego przebiegu konsultacji społecznych
w procesie opracowania planów gospodarowania wodami w latach 2006 –
2009 z uwzględnieniem harmonogramu i programu prac, trybu i zasad
konsultacji oraz zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji. „Raport…”
zawiera również ocenę metod zastosowanych w procesie I, II i III tury
konsultacji społecznych (TKS).
3. Ramy czasowe I, II i III TKS
Przebieg

konsultacji

społecznych

w

procesie

opracowania

planów

gospodarowania wodami w latach 2006 – 2009 podzielony został na trzy
główne etapy, w ramach których zgodnie z art. 14 RDW i art. 119 ust. 7 – 9
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne konsultowano:
9 od 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. „Harmonogram i program
prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami
dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy
przeprowadzić
przedstawiający

w

drodze

konsultacji

kalendarz

społecznych”

wykonywania

–

głównych

dokument
działań

zmierzających do sporządzenia planów gospodarowania wodami
(PGW). Podczas I TKS poinformowano społeczeństwo o głównym
zarysie prac nad opracowaniem PGW, o tym, kiedy i które etapy
opracowania PGW będą następować, które jednostki administracyjne
będą odpowiedzialne za realizowanie działań, oraz jakie są możliwości
udziału społeczeństwa przy opracowaniu PGW. Celem działań było
zebranie uwag, opinii i komentarzy do konsultowanego dokumentu
oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat RDW.
9 od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. „Przegląd istotnych
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” – dokument
przedstawiający wstępną listę najważniejszych problemów gospodarki
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wodnej, które mogą utrudniać osiągnięcie dobrego stanu wód. Celem
II

TKS

było

m.

in.

uzyskanie

uwag,

opinii

i komentarzy

do

konsultowanego dokumentu. Pozyskiwane uwagi dotyczyły informacji o
stanie i zagrożeniach środowiska wodnego oraz problemów gospodarki
wodnej na danym obszarze. W trakcie konsultacji przekazywano także
informacje

o szeroko

w gospodarowaniu

rozumianym

wodami

w

procesie

świetle

planowania

prawodawstwa

unijnego

(Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz krajowego (ustawa - Prawo wodne).
9 od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. projekty planów
gospodarowania

wodami

na

obszarach

dorzeczy

w

Polsce

–

dokumenty konsolidujące wyniki poprzednich prac zrealizowanych w
cyklu planistycznym, zawierające m.in.:
- podsumowanie oceny wpływu działalności człowieka na stan
wód
- podsumowanie analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem
z wód
- opis programów monitoringowych opracowanych na potrzeby
badania i oceny stanu wód
- podsumowanie działań jakie należy podjąć dla poprawy stanu
wód, a które zostały szczegółowo opisane w „Programie wodno
– środowiskowym kraju”.
Ponadto dokumenty te podsumowują działania niezbędne dla
osiągnięcia celów środowiskowych określonych w RDW.
Celem

III

TKS

było

zebranie

uwag,

opinii

i

komentarzy

do

konsultowanych dokumentów, oraz uzyskanie akceptacji społecznej
dla działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu
środowiska wodnego zawartych w konsultowanych dokumentach. W
trakcie konsultacji starano się również podnieść świadomość społeczną
w zakresie problemów środowiska wodnego, kształtować poczucie
indywidualnej odpowiedzialności za jego stan oraz rozpowszechniać
wiedzę w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej.
Schemat

czasowo

–

organizacyjny

przeprowadzonych

społecznych przedstawiono na poniższym rysunku.
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konsultacji

Rysunek 1. Schemat czasowo - organizacyjny udziału społeczeństwa w Polsce

Celem konsultacji społecznych było zachęcenie wszystkich zainteresowanych
stron

do

aktywnego

udziału

we

wdrażaniu

RDW,

w

szczególności

w opracowaniu PGW. Opracowanie PGW jest wymogiem RDW, której
głównym celem jest ochrona wód dla przyszłych pokoleń, a celem
operacyjnym jest osiągniecie lub utrzymanie dobrego stanu wód, czyli stanu
jak najmniej zakłóconego przez człowieka do 2015 r.
Aby uzyskać jak najlepsze efekty konsultacji społecznych, konieczne było
przyjęcie pewnych założeń organizacyjnych procesu. W związku z powyższym
przebieg każdej TKS realizowany był według założonego programu prac,
który został zaprezentowany w „Harmonogramie i programie prac
związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla
obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić
w drodze konsultacji społecznych”:
1. Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami, w tym zestawienie działań, które należy
wprowadzić w drodze konsultacji społecznych.
1.1 Opracowanie

harmonogramu

i

programu

prac

związanych

ze

sporządzaniem planów gospodarowania wodami, wraz z zestawieniem
działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych.
1.2 Proces konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac
związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami, wraz
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z zestawieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji
społecznych.
1.2.1 Kampania informacyjna na poziomie obszarów dorzeczy i
regionów wodnych.
1.2.2 Konsultacje społeczne harmonogramu.
1.2.3 I spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
1.2.4 Analiza zgłoszonych uwag podczas konsultacji społecznych.
1.2.5 Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
społecznych.
1.3 Ostateczna wersja harmonogramu i programu prac związanych ze
sporządzaniem planów gospodarowania wodami, wraz z zestawieniem
działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji społecznych.
2. Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej.
2.1 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla regionów
wodnych.
2.1.1 Opracowanie raportów dotyczących istotnych problemów
gospodarki wodnej dla regionów wodnych.
2.1.2 Opracowanie przeglądów istotnych problemów gospodarki
wodnej w regionach wodnych.
2.2 Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów
dorzeczy.
2.2.1 Zestawienie

regionalnych

raportów

dotyczących

istotnych

problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.
2.2.2 Opracowanie przeglądów istotnych problemów gospodarki
wodnej dla obszarów dorzeczy.
2.3 Proces

konsultacji

społecznych

istotnych

problemów

gospodarki

wodnej dla obszarów dorzeczy na poziomie obszarów dorzeczy i
regionów wodnych.
2.3.1 Kampania informacyjna na poziomie obszarów dorzeczy i
regionów wodnych.
2.3.2 Konsultacje
gospodarki

społeczne
wodnej

przeglądu

dla

obszarów

istotnych
dorzeczy

problemów
na

poziomie

obszarów dorzeczy i regionów wodnych.
2.3.3 II Spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
2.3.4 Analiza zgłoszonych uwag podczas konsultacji społecznych.
2.3.5 Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
społecznych.
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2.4 Opracowanie ostatecznych wersji przeglądu istotnych problemów
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy na poziomie obszarów
dorzeczy.
3. Program wodno – środowiskowy kraju.
3.1 Opracowanie wstępnych programów działań dla części wód w
regionach wodnych.
3.2 Opracowanie programu wodno – środowiskowego kraju.
3.3 Opracowanie prognozy oddziaływań na środowisko programu wodno
– środowiskowego kraju.
4. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
3.1 Opracowanie projektów planów gospodarowania wodami.
3.1.1 Opracowanie projektów planów gospodarowania wodami.
3.1.2 Opracowanie prognozy oddziaływań na środowisko planów
gospodarowania wodami.
3.2 Proces konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania
wodami.
3.2.1 Kampania informacyjna na poziomie obszarów dorzeczy i
regionów wodnych.
3.2.2 Konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania
wodami.
3.2.3 III Spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
3.2.4 Analiza uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.
3.2.5 Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
społecznych.
3.3 Opracowanie ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy.

4. Tryb i zakres prac
Za opracowanie planów gospodarowania wodami, a tym samym za
realizację procesu konsultacji społecznych odpowiedzialny jest na poziomie
krajowym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponieważ RDW oraz
ustawa - Prawo wodne nie określają szczegółowo sposobu przeprowadzenia
procesu udziału społeczeństwa, Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy
Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, by sprawniej
zorganizować

udział

społeczeństwa
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w procesie

sporządzenia

PGW,

opracował

„Program

udziału

społeczeństwa

w

procesie

planowania

gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami Ramowej
Dyrektywy Wodnej”. W programie tym określono podstawowe założenia
organizacyjne procesu udziału społeczeństwa, m.in. określono w nim grupy
społeczne, które należy angażować w proces planowania, instytucje
odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa oraz narzędzia
niezbędne do właściwego przeprowadzenia tego procesu w odniesieniu do
poziomu krajowego (obszary dorzeczy) oraz regionalnego (obszar regionów
wodnych).
Zgodnie z „Programem…” za zaangażowanie społeczeństwa w proces
konsultacji społecznych odpowiedzialne są: na poziomie kraju – Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej, na poziomie regionów wodnych - regionalne
zarządy gospodarki wodnej (RZGW).
Skutki działań, które zostały wpisane do realizacji w PGW będą odczuwalne
przez wszystkich. Zatem w celu zaangażowania szerokiego przekroju
społeczeństwa

w

proces

konsultacji

społecznych

określono

grupy

zainteresowanych, stanowiące grupy docelowe konsultacji:
9 Użytkownicy, których działalność oparta jest na korzystaniu z wody:
przemysł w tym również energetyka wodna, rolnictwo i hodowla, w tym
gospodarstwa rybackie, izby rolnicze i leśnictwo, usługi w tym również
komunalne.
9 Administracja samorządowa, do której obowiązków należy dbanie o
stan środowiska, reprezentowana m.in. przez: urzędy miast i gmin,
stowarzyszenia miast i gmin, starostwa powiatowe i związki powiatów,
urzędy marszałkowskie, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń
wodnych, sejmiki samorządowe.
9 Administracja rządowa, do której obowiązków należy gospodarowanie
wodami

w określonych

właściwościach,

oraz

monitorowanie

środowiska: urzędy wojewódzkie, GIOŚ, wojewódzkie inspektoraty
ochrony
sanitarne,

środowiska,

GIS,

powiatowe

chemiczno-rolnicze,

państwowe

stacje

ARiMR,

wojewódzkie

inspektoraty

sanitarno-epidemiologiczne,

ARR,

ośrodki

doradztwa

stacje

rolniczego,

dyrekcje lasów państwowych, dyrekcje parków narodowych, dyrekcje
parków krajobrazowych, urzędy morskie, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Państwowa Straż Rybacka, Straż Ochrony
Przyrody i inne.
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9 Ekologiczne organizacje pozarządowe, do zadań których należy
ochrona środowiska, w tym również środowiska wodnego.
9 Inni: instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia naukowe, wyższe
uczelnie, instytucje użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki i placówki
pozaszkolne).

5. Metodyka oceny i efektów I, II i III TKS
Ocenę zastosowanych metod w niniejszym „Raporcie…” opracowano na
podstawie:
9 dokumentu pn.: „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa i konsultacji społecznych dotyczących Harmonogramu i
programu

prac

związanych

ze

sporządzaniem

planów

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które należy podjąć w drodze konsultacji społecznych”
opracowanego

przez

Instytut

Meteorologii

i Gospodarki

Wodnej

Oddział w Krakowie. Ocenę zastosowanych metod oraz poniesione
nakłady finansowe przedstawiono w odniesieniu do obszarów dorzeczy
Wisły i Odry.
9 dokumentu pn.: „Sprawozdanie z działań w celu informowania
społeczeństwa

i z konsultacji

społecznych

dotyczących

Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które należy podjąć w drodze konsultacji społecznych”
opracowanego

przez

Instytut

Meteorologii

i Gospodarki

Wodnej

Oddział w Krakowie. Ocenę zastosowanych metod przedstawiono w
odniesieniu do obszarów działania RZGW.
9 Dokumentu pn.: „Analiza uwag i opinii zgłoszonych do Harmonogramu i
programu

prac

związanych

ze

sporządzaniem

planów

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które należy podjąć w drodze konsultacji społecznych”
opracowanego

przez

Instytut

Meteorologii

i Gospodarki

Wodnej

Oddział w Krakowie. Ocenę zastosowanych metod przedstawiono w
odniesieniu do obszarów działania RZGW.
9 dokumentu pn.: „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa

i konsultacji

społecznych

Przeglądu

istotnych

problemów gospodarki wodnej w II turze konsultacji społecznych”
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opracowanego przez firmę MGGP S.A. Ocenę zastosowanych metod
oraz poniesione nakłady finansowe przedstawiono w odniesieniu do
obszarów działania RZGW.
9 informacji zawartych w sprawozdaniach podsumowujących III TKS nt.
projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Sprawozdania te opracowane przez poszczególne RZGW i KZGW
zawierały informacje m.in. nt. poniesionych kosztów na poszczególne
działania konsultacyjne, informacyjne i edukacyjne (nakłady finansowe
i zaangażowanie

kadrowe),

z wyszczególnieniem

oraz

oceny

prowadzonych

skuteczności

działań

konsultacji

(opinia

RZGW).

Dostarczone informacje opisano w odniesieniu do obszarów działania
poszczególnych RZGW.
Analiza

informacji

stanowiących

podstawę

niniejszego

opracowania

wykazała, że przeprowadzenie podsumowującej oceny poszczególnych
metod konsultacji jest możliwe jedynie w odniesieniu dla obszarów dorzecza
Wisły i Odry. Powyższe wynika z niejednolitego sposobu przedstawiania
informacji zawartych w ww. dokumentach źródłowych. Zestawienie danych
dla pozostałych mniejszych dorzeczy (Dniestru, Dunaju, Niemna, Pregoły,
Świeżej,

Jarftu, Łaby,

Ücker)

było

niemożliwe

ze

względu

na

brak

reprezentatywnej liczby zwróconych ankiet z tych obszarów dorzeczy. Analizy
wyników nie przedstawiono również w układzie poszczególnych RZGW z
uwagi na brak w takim zestawieniu oceny zastosowanych metod w I TKS, w
której ocenę oraz poniesione nakłady finansowe przedstawiono tylko dla
obszaru dorzecza Wisły i Odry. Zgodnie z powyższym podsumowująca ocena
metod i efektów I, II i III TKS została opracowana w układzie dwóch głównych
dorzeczy Wisły i Odry.
Podsumowanie oceny i efektów I, II i III TKS dokonano w oparciu o analizę:
poziomu zaangażowania społeczeństwa, reprezentatywności uczestników,
zasięgu

terytorialnego

wspierających

procesu

proces

(działań

konsultacji),

konsultacyjnych

środków

oraz

działań

przeznaczonych

na

przeprowadzenie procesu udziału społeczeństwa (US), jak również ilości
wniesionych uwag do konsultowanego dokumentu.
Ocenę zastosowanych metod przedstawiono w układzie:
9 Badania ankietowe
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9 Posiedzenia stałych komisji ds. udziału społeczeństwa i rad gospodarki
wodnej regionów wodnych
9 Spotkania konsultacyjne
9 Działania wspierające proces konsultacji społecznych.

6. Ocena zastosowanych metod
6.1. Badania ankietowe
Podstawą badań ankietowych w każdym z trzech etapów konsultacji
społecznych, był kwestionariusz ankiety dotyczący konsultowanych na
danym etapie dokumentów. W I TKS kwestionariusz został opracowany i
wydrukowany

przez

Departament

Zasobów

Wodnych

Ministerstwa

Środowiska, natomiast w II i III TKS ankietę opracował KZGW. Ankiety
rozpowszechniane były zarówno przez KZGW jak i wszystkie RZGW za pomocą
różnych środków: poczty, pośredników, podczas spotkań konsultacyjnych a
także posiedzeń rad gospodarki wodnej regionu wodnego (RGWRW) oraz
stałych komisji ds. udziału społeczeństwa (SK ds. US) i innych metod.
Zdecydowaną większość ankiet rozpowszechniły i pozyskały poszczególne
RZGW.

6.1.1. Adresaci (rozpowszechnienie)

Przed rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych ustalono, że ankiety
rozpowszechniane będą wśród szerokiego przekroju społeczeństwa, a zatem
wytypowano grupy społeczne mające wpływ na stan środowiska wodnego,
mogące odczuć skutki działań przewidzianych w procesie planowania, czyli
tzw. docelowe grupy konsultacji społecznych:
9 Administracja rządowa,
9 Administracja samorządowa,
9 Ekologiczne organizacje pozarządowe,
9 Użytkownicy,
9 Inni zainteresowani.
Grupy powyższe zostały szerzej opisane w punkcie 4.
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Ankiety,

którymi

dysponowały

poszczególne

RZGW

oraz

KZGW

rozpowszechniane były na obszarach dorzeczy Wisły i Odry zgodnie z
opisanym powyżej podziałem na grupy docelowe. Trudno oszacować
dokładną

liczbę

rozpowszechnionych

ankiet.

Liczba

ankiet

rozpowszechnianych podczas poszczególnych etapów konsultacji, zależnie
od metod dystrybucji, jest rozbieżna z danymi dotyczącymi liczby ankiet
rozpowszechnianych wśród grup użytkowników, co odzwierciedlają tabela 1
oraz tabela 2. Różnica w liczbie ankiet wynika ze sposobu grupowania i
klasyfikacji poszczególnych RZGW (niektóre ankiety zostały pominięte w
przypadku ilościowego podziału na grupy adresatów). Jednak uwzględniając
podział na metody dystrybucji możemy przyjąć, że całkowita liczba
rozpowszechnionych ankiet w trakcie trzech tur konsultacji to 53893 szt.
(obszar dorzecza Wisły – 26996 szt., obszar dorzecza Odry – 26897 szt.). W
tabeli poniżej przedstawiono liczbę rozpowszechnionych ankiet z podziałem
na grupy adresatów w okresach: I, II i III tury konsultacji społecznych,
opracowaną na podstawie materiałów źródłowych.

Tabela 1. Liczba rozpowszechnionych ankiet z podziałem na grupy docelowe

Tura konsultacji
społecznych

Administrac
ja rządowa

I TKS dorzecze Wisły

668

Administrac
ja
samorządo
wa
4513

I TKS dorzecze Odry
II TKS dorzecze
Wisły
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
Wisły
III TKS dorzecze
Odry
Łącznie

420

NGO
ekologiczn
e

Użytkowni
cy

Inni

suma

2016

189

858

8244

2887

1769

320

732

6128

1261

3101

3464

265

1848

9939

3619

714

3321

463

2024

10141

1348

1104

778

168

817

4215

713

2530

2343

308

2949

8843

8029

14849

13691

1713

9228

47510
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Rysunek 2. Adresaci rozpowszechnianych ankiet

W

I

TKS

najliczniejszą

grupą

adresatów

badań

ankietowych

była

administracja samorządowa, wśród której zostało rozpowszechnionych 55%
ankiet na obszarze dorzecza Wisły oraz 45% ankiet na obszarze dorzecza
Odry. Mniejszą grupę stanowili użytkownicy – 24% adresatów na obszarze
dorzecza Wisły oraz 29% ankiet na obszarze dorzecza Odry. Mniej niż połowa
rozpowszechnionych ankiet – 45% (łącznie na obszarze dorzecza Wisły i Odry)
w I TKS trafiła do pozostałych grup adresatów. W II TKS najliczniejszą grupą
adresatów

badań

ankietowych

na

obszarze

dorzecza

Odry

była

administracja rządowa, wśród której rozpowszechniono 36% ankiet. Natomiast
łącznie na obszarze dorzecza Wisły i Odry, w II TKS przeważała grupa
użytkowników, którzy otrzymali 68% ogólnej liczby ankiet. W III turze konsultacji
adresatami ankiet byli głównie przedstawiciele administracji rządowej i
samorządowej, którzy łącznie na obszarze obydwu dorzeczy otrzymali około
48% ankiet. Liczną grupę szczególnie na obszarze dorzecza Odry stanowili inni
adresaci (33%), wśród których wymienić należy przede wszystkim studentów.
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Rysunek 3. Średnia ilość rozpowszechnionych ankiet wśród grup adresatów badań ankietowych w
okresie I, II i III TKS na obszarze dorzecza Wisły i Odry

Podsumowując, największa liczba ankiet w trzech kolejnych turach konsultacji
społecznych trafiła do administracji samorządowej i rządowej, które łącznie
stanowiły niemalże połowę (48%) adresatów ankiet, ze względu na fakt, iż
liczba jednostek administracji samorządowej i rządowej znacznie przewyższa
liczbę pozostałych jednostek (np. organizacji ekologicznych). Liczną grupę
adresatów ankiet (29%) stanowili użytkownicy, czyli przedstawiciele zawodów
i branż związanych z wodą. Najmniejszą ilość ankiet rozpowszechniono wśród
organizacji ekologicznych – 4%, pozostali adresaci badań (tzw. Inni) stanowili
19% ankietowanych.

Tabela 2. Liczba rozpowszechnionych ankiet z podziałem na sposób rozpowszechniania

Tura konsultacji
społecznych
I TKS dorzecze Wisły
I TKS dorzecze Odry
II TKS dorzecze Wisły
II TKS dorzecze Odry
III
TKS
dorzecze
Wisły
III
TKS
dorzecze
Odry
Łącznie

Poczta

KRGW /
RGWRW

Spotkania
konsultacyj
ne

3482
4442
2074
4986

44
116
716
1747

223
558
1099
1190

Pośrednic
y (Zarządy
Zlewniowe
, …)
4425
939
3730
1689

1911

340

1087

2407

2529

8274

3472

1405

1280

3013

1197

10367

20367

4368

5437

16203

7518

53893
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Inni

suma

200
134
2729
729

8374
6189
10348
10341

Rysunek 4. Stopień wykorzystania danej metody w dystrybucji ankiet

Poszczególne RZGW korzystały z różnych sposobów dotarcia z ankietą do
odbiorców. Szczegółowe dane, co do liczby ankiet rozpowszechnionych przy
użyciu różnych metod na obszarze dorzecza Wisły i Odry zawiera powyższa
tabela.
Najbardziej powszechną metodą dystrybucji ankiet wśród grup docelowych
konsultacji społecznych okazała się wysyłka ankiet pocztą tradycyjną.
Metoda ta była skuteczna ze względu na możliwość dotarcia do wszystkich
grup adresatów na obszarze całego kraju przy niewielkich możliwościach
kadrowych we wszystkich jednostkach RZGW. Łącznie podczas trzech
etapów

konsultacji

pocztą

wysłano

20367

ankiet,

co

stanowi

38%

rozpowszechnionych ankiet. Duża część ankiet (30%) rozpowszechniana była
przez pośredników, najczęściej byli to pracownicy Zarządów Zlewni, czyli
terenowych jednostek RZGW, którzy docierali do adresatów. Do kategorii
pośredników można zaliczyć również inne instytucje i organizacje, oraz osoby
prywatne, które docierały do potencjalnych respondentów, wspierając
działania pracowników RZGW. Kolejnym sposobem rozpowszechnia ankiet
wśród społeczeństwa były spotkania konsultacyjne a także seminaria i
konferencje. Za pomocą „innych” metod ogółem rozpowszechniono 14%
ankiet. Ankiety rozdawano, wraz z innymi materiałami konsultacyjnymi,
16

członkom RGWRW i SK ds. US - za ich pomocą rozpowszechniono w sumie 8%
ogólnej liczby ankiet. RGWRW i SK ds. US aktywnie uczestniczyły w dystrybucji
ankiet szczególnie na obszarze dorzecza Odry podczas II i III TKS.

Rysunek 5. Ilość rozpowszechnionych ankiet z podziałem na metodę ich dystrybucji w okresie I, II i III
TKS na obszarze dorzecza Wisły i Odry

6.1.2. Zwrot
Przedstawienie rzeczywistego stopnia zwrotu ankiet oraz pełnej oceny
skuteczności poszczególnych sposobów rozpowszechniania ankiety, bądź
charakterystyki grup docelowych badań ankietowych jest niemożliwa ze
względu na nieujednolicony zakres danych, szczególnie w przypadku I tury
konsultacji w stosunku do danych sporządzonych dla II i III TKS.
Jednakże

bazując

na

analizach

źródłowych

dotyczących

badań

ankietowych, scharakteryzowano zwrot ankiet w różnych aspektach, czyli w
odniesieniu do liczby wszystkich rozpowszechnionych ankiet, w stosunku do
ogólnej liczby zwróconych ankiet oraz z podziałem na grupy respondentów i
metody dystrybucji ankiet na obszarze dorzecza Wisły i Odry. W celu
uzupełnienia

sporządzono

także

zestawienie

został

stosunek

zwrotu

ankiet

dla

poszczególnych RZGW.
Za

miernik

zwrotu

uznany

ankiet

otrzymanych

do

rozpowszechnionych, jedynie w przypadku analizy dla poszczególnych RZGW
17

za stopień zwrotu przyjęto liczbę otrzymanych ankiet do łącznej liczby
zebranych ankiet.

Tabela 3. Liczba otrzymanych ankiet

Tura konsultacji
społecznych
I TKS dorzecze Wisły
I TKS dorzecze Odry
II TKS dorzecze Wisły
II TKS dorzecze Odry
III TKS dorzecze Wisły
III TKS dorzecze Odry
Łącznie

W

efekcie

przeprowadzonych

podczas

Liczba
zwróconych
ankiet
1167
695
2597
2516
1830
2558

11363

trzech

tur

konsultacji

badań

ankietowych, otrzymano zwrot w ilości 11363 szt. Poniższa tabela przedstawia
rezultaty badań ankietowych w kolejnych etapach konsultacji na obszarze
dorzecza Wisły i Odry.

Tabela 4. Efektywność zwrotu ankiet

Liczba rozesłanych
Liczba
ankiet z podziałem na
Stopień zwrotu
zwróconych
sposób
ankiet1
ankiet
rozpowszechniania
I TKS dorzecze Wisły
8374
1167
14 %
I TKS dorzecze Odry
6128
695
11 %
II TKS dorzecze Wisły
10348
2597
25 %
II TKS dorzecze Odry
10341
2516
24 %
III TKS dorzecze Wisły
8272
1830
22 %
III TKS dorzecze Odry
10367
2558
25 %
Stopień zwrotu ankiet określony jest jako jest stosunek liczby ankiet otrzymanych do liczby
egzemplarzy rozpowszechnionych.
Tura konsultacji
społecznych

1

Najwyższy stopień zwrotu ankiet (25%) osiągnięto na obszarze dorzecza Wisły
w okresie II tury konsultacji oraz podczas III tury konsultacji na obszarze
dorzecza Odry.
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Rysunek 6. Zwrot ankiet na podstawie danych uwzględniających metodę dystrybucji
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Rysunek 7. Stopień zwrotu ankiet na podstawie danych uwzględniających metodę dystrybucji w okresie
I, II i III TKS na obszarach dorzeczy Wisły i Odry

Analiza zwrotu ankiet uwzględniająca metody dystrybucji ankiet
Ze względu na fakt, iż w opracowaniu źródłowym podsumowującym I TKS
brak

jest

szczegółowych

danych

dotyczących

zwrotu

ankiet

uwzględniających podział na grupy adresatów, a także ze względu na
metody rozpowszechniania, nie można porównać szczegółowych danych
dotyczących zwrotu w I turze z wynikami II i III TKS (tab. 5, rys. 8).

Tabela 5. Stopień zwrotu ankiet uwzględniający różne metody dystrybucji ankiet

Stopień zwrotu
ankiet 1
I TKS dorzecze Wisły
2

I TKS dorzecze Odry
2

II TKS dorzecze Wisły
II TKS dorzecze Odry
III
TKS
dorzecze
Wisły

Poczta

KRGW /
RGWRW

Spotkania
konsultacyjne

Pośrednicy

Inne

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

35 %
16 %

40 %
30 %

112 % 3
34 %

7%
16 %

3%
70 %

18 %

35 %

25 %

19 %

1%
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III
TKS
dorzecze
22 %
43 %
31 %
7%
53 %
Odry
1 Stopień zwrotu ankiet (stosunek ilości zebranych ankiet do ilości ankiet rozpowszechnionych
za pomocą różnych metod dystrybucji)
2 W opracowaniu podsumowującym wyniki I TKS jako wartość zwrotu ankiet podano stosunek
liczby otrzymanych ankiet do całkowitej liczby zwrotów, a więc dane te nie są porównywalne
z II i III TKS, zgodnie z założeniem, że zwrot jest to stosunek ankiet otrzymanych do
rozpowszechnionych. W przypadku I tury uwzględniono jedynie zsumowane wartości
zwrotów, natomiast podanie wartości zwrotu z podziałem na grupy docelowe czy metody
konsultacji nie jest możliwe.
3 Wartość wynikająca z kopiowania egzemplarzy ankiet rozpowszechnionych.

Mając na uwadze metody dystrybucji ankiet, imponujący wynik (stopień
zwrotu) osiągnięto podczas spotkań konsultacyjnych na obszarze dorzecza
Wisły w trakcie II TKS, tj. 112% rozpowszechnionych ankiet, czyli wśród
zebranych ankiet znalazły się dodatkowe, skopiowane egzemplarze. W
okresie II i III TKS ponad połowa zwróconych egzemplarzy ankiet została
rozpowszechniona w trakcie spotkań konsultacyjnych. Natomiast w stosunku
do

całkowitej

liczby

dystrybuowanych

ankiet

liczba

ankiet

rozpowszechnianych na spotkaniach konsultacyjnych jest stosunkowo mała i
stanowi 10% rozdystrybuowanych egzemplarzy. Wynik ten świadczy o dużej
skuteczności i efektywności metody. Pozostałe wartości zwrotu ankiet,
poszczególnymi metodami dystrybucji, stanowią łącznie mniej niż połowę
ilości zebranych ankiet.

Rysunek 8. Stopień zwrotu ankiet uwzględniający różne metody dystrybucji ankiet
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Zwrot ankiet z uwzględnieniem docelowych grup respondentów

Tabela 6. Stopień zwrotu ankiet uwzględniający podział na grupy docelowe

Zwrot ankiet

Administrac
ja rządowa

I TKS dorzecze Wisły

bd

Administrac
ja
samorządo
wa
bd

I TKS dorzecze Odry
II TKS dorzecze
Wisły
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
Wisły
III TKS dorzecze
Odry

bd

Użytkownic
y

NGO

Inni

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

27 %

33 %

23 %

6%

28 %

16 %

22 %

17 %

5%

31 %

14 %

32 %

36 %

5%

44 %

26 %

27 %

21 %

18 %

4%

Charakterystyka zwrotu ankiet pod względem użytkowników podobnie do
poprzedniej (ze względu na metodę rozpowszechniania) opierać się będzie
na danych z II i III TKS.
Najliczniej

na

ankiety

odpowiedzieli

przedstawiciele

administracji

samorządowej jak i rządowej. Reprezentanci tych grup stanowili około
połowę ogółu wszystkich respondentów ankiet. Najliczniej w II turze badań
ankietowych na obszarze dorzecza Wisły uczestniczyła grupa administracji.
33% respondentów stanowili przedstawiciele administracji samorządowej,
natomiast 27% respondentów to reprezentanci administracji rządowej.
Najniższy stopień zwrotu ankiet w II turze konsultacji pochodził od organizacji
ekologicznych. Natomiast dość wysoki stopień zwrotu ankiet na obszarze
dorzecza

Wisły

uzyskano

od

grupy

użytkowników

oraz

„innych”

ankietowanych m.in.: od przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych w
tym studentów, szkół oraz placówek oświatowych. Podczas ostatniej tury
konsultacji liczną grupę respondentów na obszarze dorzecza Wisły stanowią
„inni” (44%) oraz użytkownicy wód (36% zwrotu). Na obszarze dorzecza Odry w
III TKS najwyższy zwrot ankiet uzyskano wśród administracji. W porównaniu z
wynikami poprzedniej tury oraz z rezultatem zwrotów III tury na obszarze
dorzecza Wisły, na obszarze dorzecza Odry uzyskano stosunkowo wysoki
stopień zwrotu ankiet wśród organizacji ekologicznych (18%) (tab. 6, rys. 9).
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Rysunek 9. Stopień zwrotu ankiet uwzględniający podział na grupy docelowe

Zwrot ankiet dla poszczególnych obszarów RZGW
Analiza ankiet oparta jest o charakterystykę zwrotu ankiet dla obszarów
dorzeczy Wisły i Odry, aczkolwiek charakteryzując efekty badań ankietowych
opracowano także analizę zwrotu ankiet dla poszczególnych obszarów
działania RZGW.

Rysunek 10. Stopień zwrotu ankiet dla obszaru działań poszczególnych RZGW
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Stopień zwrotu ankiet dla poszczególnych RZGW opracowano w stosunku do
całkowitej liczby zwrotów ankiet. Najwyższy średni zwrot ankiet osiągnięto na
obszarze działania RZGW w Krakowie - 23% z trzech etapów konsultacji. Dobre
wyniki uzyskały także inne RZGW, odpowiednio średnia wartość zwrotu: RZGW
w Gliwicach - 18%, RZGW w Warszawie i RZGW w Szczecinie po 17% oraz
RZGW w Poznaniu - 16%. RZGW w Gdańsku oraz RZGW we Wrocławiu uzyskały
odpowiednio

2%

i 9%

zwrotu

(dane

na

podstawie

sprawozdań

poszczególnych RZGW).
Najmniejsza ilość ankiet została zebrana w I TKS przez wszystkie jednostki
RZGW (oprócz RZGW w Warszawie). Kolejne tury badań ankietowych były
bardziej efektywne. Społeczeństwo w I TKS po raz pierwszy spotkało się
z badaniami ankietowymi a także ogólnie z konsultacjami dokumentu z
branży gospodarki wodnej. Najniższy stopień zwrotu ankiet w I TKS wynikał z
braku działań informacyjnych. Działania te powadzone w dwóch kolejnych
etapach przyniosły pozytywne rezultaty, o czym świadczy fakt, iż badania
ankietowe przyniosły dwukrotnie wyższe wyniki.

6.1.3. Ocena metody
Prawidłowość doboru metody
Badania ankietowe stanowią podstawowe narzędzie pozyskiwania opinii
społecznej, dlatego uznano je za właściwe narzędzie konsultacji społecznych,
umożliwiające dotarcie do szerokiego przekroju społeczeństwa. Poszczególne
RZGW dokonując oceny tej metody konsultacji społecznych, uznały badania
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ankietowe za dość skuteczne narzędzie. Jednak zauważono, iż bardzo
ważnym elementem prowadzonych badań ankietowych jest dostosowanie
treści ankiety, tak by była napisana zrozumiałym dla respondentów językiem.
Odpowiedzi

respondentów

stanowią

nie

tylko

opinię

na

temat

konsultowanych dokumentów, ale są także cennym źródłem dodatkowych
uwag dotyczących np. innych działań konsultacyjnych.
Efektywność metody
Ważnym aspektem badań ankietowych jest wytypowanie właściwej grupy
adresatów. Założenie to zostało zrealizowane – ankieta była udostępniania i
rozpowszechniana wśród tzw. grup docelowych konsultacji, czyli grup osób
potencjalnie zainteresowanych tematyką gospodarki wodnej. Najbardziej
efektywne okazało się rozpowszechnianie ankiet wśród administracji. Poza
odpowiednim doborem adresatów ankiet, istotnym czynnikiem w uzyskaniu
pozytywnego rezultatu badań okazał się rodzaj metody dystrybucji ankiet.
Decyzja o sposobie dystrybucji ankiet w poszczególnych turach konsultacji
uzależniona była od ogólnych warunków działania danej instytucji, jej
zasobów

kadrowych,

kontaktów

z instytucjami,

istniejącymi

kanałami

komunikowania się z różnymi grupami społecznymi.

I TKS była dla społeczeństwa nowym doświadczeniem, z uwagi na to, iż po
raz pierwszy w planowaniu w gospodarce wodnej w Polsce organizowano
konsultacje

dokumentów

planistycznych

na

tak

szeroka

skalę.

Zaangażowanie dużej ilości społeczeństwa w badania ankietowe było
trudne, ponieważ po raz pierwszy zapoznawano je z tematyką RDW
i wynikającymi z niej działaniami. Uzyskane najniższe rezultaty badań w czasie
I TKS, mogą świadczyć o braku informacji na temat istoty konsultacji a także
konsultowanych dokumentów. Wzrost zainteresowania tematyką konsultacji,
a także udziałem w badaniach ankietowych nastąpił w drugiej turze (rys. 11).
Najlepszą metodą pozyskiwania ankiet w całym procesie konsultacji były
spotkania konsultacyjne. Dzięki rozpowszechnianiu ankiet na spotkaniach,
uczestnicy byli personalnie zachęceni do wypełnienia ankiety, mieli także
możliwość poznania bliżej przedmiotu konsultacji, przez co prawdopodobnie
chętniej odpowiadali na ankietę. Najliczniej na ankietę odpowiedziała grupa
administracji,

której

reprezentanci

licznie

uczestniczyli

w

spotkaniach

konsultacyjnych, a także rozpowszechniali ankiety np. w miejscu pracy. Dość
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duży stopień zwrotu ankiet pochodził od członków RGWRW i SK ds. US - 37%.
Pozostałe metody rozpowszechniania ankiet okazały się mniej skuteczne.
Skuteczność badań ankietowych dwóch ostatnich etapów konsultacji
wskazuje

na

społeczeństwu

bardzo
na

dużą

temat

rolę

informacji,

konsultowanych

jaką

należy

dokumentów

i

dostarczyć
na

temat

prowadzonych konsultacji społecznych (np. czas i sposoby składania uwag).

Rysunek 11. Stopień zwrotu ankiet w okresie I, II i III TKS na obszarze dorzeczy Wisły i Odry

6.1.4. Nakłady finansowe przeznaczone na badania ankietowe

Szacuje się, że na przygotowanie, dystrybucję i gromadzenie ankiet na
obszarze dorzecza Wisły w trakcie I TKS wydano 4,25 tys. zł. Średnio na każdy
RZGW przypadała zatem kwota 1,06 tys. zł. Dystrybucją i pozyskiwaniem
ankiet zajmowali się pracownicy etatowi RZGW. W badania zaangażowano
pracowników RZGW przy obciążeniu kadrowym na 1 RZGW maksymalnie 11,4
osobomiesiąca, a minimalnie 1 osobomiesiąc. Koszt badań ankietowych na
obszarze dorzecza Odry szacuje się na poziomie 4,5 tys. zł. W obszarze
każdego RZGW poniesiono zatem średnio koszty w wysokości 1,23 tys. zł. W
działaniach związanych z dystrybucją i pozyskiwaniem ankiet na obszarze
dorzecza Odry brali udział, podobnie jak w przypadku dorzecza Wisły,
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pracownicy etatowi, z obciążeniem kadrowym, łącznie 7,5 osobomiesięcy.
Czyli na 1 RZGW przypada 1,88 osobomiesiąca.
Podczas II TKS łącznie (bez kosztów osobowych) na badania ankietowe
wydano 16,75 tys. zł., czyli średni koszt rozpowszechniania i gromadzenia
ankiet poniesiony przez poszczególne RZGW to 2,4 tys. zł. Jednak wydatki na
badania ankietowe poszczególnych RZGW były diametralnie różne. RZGW w
Gdańsku nie wykazał żadnych kosztów, natomiast największy wkład, poniósł
RZGW w Krakowie – 9 tys. zł. Koszt związany z badaniami ankietowymi,
podczas II TKS na obszarze dorzecza Wisły to 9,9 tys. zł. Koszty zaangażowania
kadrowego stanowiły na tym etapie 16,5 osobomiesiąca, czyli około dwa
razy więcej w porównaniu z I TKS. Na obszarze dorzecza Odry koszt badań
ankietowych w II etapie konsultacji wyniósł 7,45 tys. zł., natomiast obciążenie
kadrowe wyniosło 12,5 osobomiesiąca. Najwyższy koszt badań ankietowych
na obszarze dorzecza Odry poniósł RZGW we Wrocławiu i RZGW w Szczecinie,
które nakłady na badania ankietowe oszacowały odpowiednio na: 2,5 tys. zł
i 1,6 tys. zł. Najwyższe zaangażowanie kadrowe wykazało na obszarze
dorzecza Wisły RZGW w Krakowie – 11 osobomiesięcy, natomiast na obszarze
dorzecza Odry RZGW w Gliwicach – 5,5 osobomiesiąca.
Ostatnia, III TKS została oszacowana przez poszczególne RZGW na łączną
kwotę 41,27 tys. zł, czyli kwota wydatków przypadająca na 1 RZGW to
niespełna 5,9 tys. zł. Kwoty te jednak były nierównomiernie rozłożone
pomiędzy jednostkami, zależnie od potrzeb i działań wykorzystywanych przy
badaniach ankietowych. Na obszarze dorzecza Wisły koszt dystrybucji i
pozyskiwania ankiet oszacowano na 12,09 tys. zł, natomiast obciążenie
kadrowe wyniosło 15 osobomiesięcy. Większe wydatki w tym etapie
konsultacji oszacowano na obszarze dorzecza Odry tj. niespełna 30 tys. zł przy
nakładach osób zatrudnionych w RZGW w liczbie 9 osobomiesięcy. Na
obszarze dorzecza Wisły najwyższe koszty finansowe badań ankietowych
poniósł RZGW w Krakowie – 11,04 tys. zł, który wskazał także najwyższe
zaangażowanie kadrowe – 7 osobomiesięcy. Na obszarze dorzecza Odry
najwyższy koszt wskazał RZGW w Szczecinie – 23,03 tys. zł, natomiast
stosunkowo wysokie obciążenie kadrowe na tym obszarze wskazał RZGW W
Szczecinie i RZGW we Wrocławiu po 3 osobomiesiące.
Ze względu na brak danych dotyczących zaangażowania w badania
ankietowe w I TKS, osób spoza RZGW (np. członków RGWRW i SK ds. US), nie
podano na ten temat szczegółowych danych w tabeli oszacowanych
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kosztów. Dane te natomiast znane są dla dwóch ostatnich tur konsultacji. W II
TKS na obszarze dorzecza Wisły wartość zaangażowania osób spoza RZGW
wyniosła 305 osobodni, natomiast na obszarze dorzecza Odry 603 osobodni.
Największe zaangażowanie osób spoza RZGW wykazały RZGW w Gliwicach
oraz RZGW w Poznaniu. W III TKS na obszarze dorzecza Wisły zaangażowanie
osób spoza RZGW oszacowano na ponad 6 osobodni, na obszarze dorzecza
Odry na około 54 osobodni.
Z uwagi na liczbę rozpowszechnionych różnymi metodami ankiet (53893 szt.),
koszt przypadający na przygotowanie, dystrybucję i gromadzenie jednego
egzemplarza ankiety (pomijając koszt druku) wyniósł średnio 0,87 zł.
Rosnący koszt badań ankietowych w kolejnych etapach konsultacji jest
konsekwencją większej ilości rozpowszechnianych w kolejnych turach ankiet,
co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów wysyłki. Poniesione koszty
podczas poszczególnych etapów konsultacji społecznych przedstawia
poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 7. Oszacowanie poniesionych kosztów na badania ankietowe (nakłady finansowe oraz
zaangażowanie kadrowe)

Tura konsultacji
społecznych
I TKS dorzecze
Wisły
I TKS dorzecze
Odry
II TKS dorzecze
Wisły
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
Wisły
III TKS dorzecze
Odry
Łącznie

Poniesione
koszty (bez
kosztów
osobowych)
[tys. zł]
4,25

Obciążenie
kadrowe (osoby
zatrudnione w
RZGW)
[osobomiesiące]
16,90

4,5

7,5

9,325

16,5

7,425

12,5

12,09

15

9,18

9

46,795

77,4
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Rysunek 12. Oszacowanie poniesionych kosztów średnich na badania ankietowe (nakłady finansowe i
kadrowe)

6.2. Posiedzenia rad gospodarki wodnej regionów wodnych i stałych komisji
ds. udziału społeczeństwa
Posiedzenia rad gospodarki wodnej regionów wodnych, tzw. Rad i stałych
komisji ds. udziału społeczeństwa, tzw. Komisji są bardzo istotnym elementem
konsultacji

społecznych.

Pozwalają

osiągnąć

porozumienie

pomiędzy

przedstawicielami różnych środowisk korzystających ze środowiska wodnego i
mających wpływ na jego stan, ponadto zapewniają cenne wsparcie
doświadczonych ekspertów.
Rada działa przy każdym RZGW, natomiast Komisja działa przy każdym RZGW
z wyjątkiem RZGW w Gdańsku. Większość Komisji zostało powołanych przez
Rady, tylko Komisje z obszaru RZGW w Szczecinie i RZGW w Warszawie
powołano przy dyrektorach RZGW. Na obszarze wszystkich RZGW działa 8
Rad i 7 Komisji:
9 RZGW w Gdańsku - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Wisły, nie powołano Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.
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9 RZGW w Gliwicach - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Górnej Odry i Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły,
oraz dwie Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy tych Radach.
9 RZGW w Krakowie - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Górnej Wisły oraz powołana przy niej Stała Komisja ds. Udziału
Społeczeństwa.
9 RZGW w Poznaniu - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty
oraz powołana przy niej Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa.
9 RZGW w Szczecinie - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz powołana przy Dyrektorze
RZGW w Szczecinie Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa.
9 RZGW w Warszawie - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Środkowej Wisły oraz powołana przy Dyrektorze RZGW w Warszawie
Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa.
9 RZGW we Wrocławiu - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego

Środkowej Odry oraz powołana przy niej Stała Komisja ds. Udziału
Społeczeństwa.

6.2.1. Skład rad gospodarki wodnej regionów wodnych i stałych komisji ds.
udziału społeczeństwa
W trakcie pierwszego cyklu konsultacji społecznych skład Rad i Komisji ulegał
zmianom, wynikającym ze zmian kadencji Rad.
Kiedy tworzono Komisje, na podstawie postulatu Grupy Roboczej ds.
Konsultacji Społecznych działającej przy KZGW zdecydowano, aby zaprosić
do nich przedstawicieli takich grup, by po zsumowaniu składów Rad i Komisji
uzyskać następujące proporcje: 33% użytkowników, 33%

administracji

samorządowej i 33% NGO. W praktyce jednak ta proporcja wyglądała
inaczej, co obrazuje tabela i wykres poniżej.
Tabela 8. Struktura składu członków RGWRW i SK ds. US

Tura konsultacji
społecznych

Adm.
Rząd.

Adm.
Sam.

Użytkownicy
(produkcja,
rolnictwo,
usługi kom.,
inni: usługi,
handel)

I TKS dorzecze
Wisły

17 (8,1%)

73
(34,9%)

75 (35,9%)
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NGO
ekol.

Inni
eksperci

Suma

27
(12,9%)

17 (8,1%)

209

I TKS dorzecze
66
12 (6,0%)
96 (47,8%)
14 (7,0%)
13 (6,5%)
201
Odry
(32,8%)
II TKS dorzecze
14
54
36
85 (40,7%)1
20 (9,6%)1
2091
Wisły
(6,7%)1
(25,8%)1
(12,2%)1
II TKS dorzecze
11
52
30
35
74 (36,6%)1
2021
Odry
(5,4%)1
(25,7%)1
(14,9%)1
(17,3%)1
32
47
III TKS dorzecze
21 (11,1%)
190
76 (40,0%)
14 (7,4%)
(16,8%)
(24,7%)
Wisły
28
49
III TKS dorzecze
33 (16,8%)
196
74 (37,8%)
12 (6,1%)
(14,3%)
(25,0%)
Odry
1 Z uwagi na brak danych w dokumencie „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa i konsultacji społecznych Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
w II turze konsultacji społecznych” wartości przyjęto ze „Sprawozdania z działań
zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i z konsultacji społecznych
dotyczących przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

Rysunek 13. Procentowy skład członków RGWRW i SK ds. US

W składzie Rad i Komisji w czasie I TKS na obszarze dorzecza Wisły
przedstawicieli administracji samorządowej było 34,9%, użytkowników 35,9%, a
NGO – prawie 13%. Pozostali członkowie to: administracja rządowa i inni
eksperci po 8,1%. Na obszarze dorzecza Odry: administracja samorządowa
stanowiła 32,8%, użytkownicy – 47,8%, NGO – 7,0%, administracja rządowa 6,0%, inni eksperci – 6,5%.
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Podczas II TKS na obszarze dorzecza Wisły przedstawicieli administracji
samorządowej było 25,8%, użytkowników - 40,7%, NGO – 12,2%, administracji
rządowej – 6,7% i innych ekspertów – 9,6%. Na obszarze dorzecza Odry
administracja samorządowa stanowiła 25,7%, użytkownicy – 36,6%, NGO –
14,9%, administracja rządowa – 5,4%, inni eksperci – 17,3%.
W

III

TKS

na

obszarze

dorzecza

Wisły

przedstawicieli

administracji

samorządowej było 24,7%, użytkowników - 40,0%, NGO – 16,8%, administracji
rządowej – 7,4% i innych ekspertów – 11,1%. Na obszarze dorzecza Odry
administracja samorządowa stanowiła 25,0%, użytkownicy – 37,8%, NGO –
14,3%, administracja rządowa - 6,1%, inni eksperci – 16,8%.
Podczas całego procesu trzech tur konsultacji społecznych, w składzie Rad i
Komisji największą grupę stanowili użytkownicy – 40%, następnie administracja
samorządowa – 28%, przedstawiciele NGO – 14 %, inni eksperci – 11%,
administracja rządowa – 7%. Procentowy skład Rad i Komisji podczas trzech
tur konsultacji społecznych przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 14. Procentowy skład członków RGWRW i SK ds. US podczas I, II i III TKS na obszarze dorzeczy
Wisły i Odry

6.2.2. Ilość zorganizowanych posiedzeń
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W trakcie pierwszego cyklu konsultacji społecznych zwoływane były Rady i
Komisje w celu zaopiniowania konsultowanego dokumentu. Posiedzenia
organizowane były dla Rady lub dla Komisji danego regionu wodnego
wspólnie lub osobno. W RZGW w Gliwicach zarówno Rady Gospodarki
Wodnej Regionów Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły, jak i Stałe Komisje ds.
Udziału Społeczeństwa zwoływane były wspólnie.
Zorganizowane posiedzenia były efektem wcześniejszych ustaleń zapisanych
w programach konsultacji społecznych. W trakcie każdej TKS poszczególną
Radę i Komisję należało zwołać przynajmniej raz, pozostałe posiedzenia były
inicjatywą RZGW.
W I TKS na obszarze dorzecza Wisły zwołano 2 wspólne posiedzenia Rad i
powołanych przy nich Komisji, 3 posiedzenia Rad i 3 posiedzenia Komisji. W
spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 200 osób. Natomiast na obszarze
dorzecza Odry zwołano 3 wspólne posiedzenia Rad i Komisji, 4 posiedzenia
Rad i 4 posiedzenia Komisji, łącznie uczestniczyło w nich 244 osób.
W II TKS na obszarze dorzecza Wisły zwołano 3 posiedzenia Rad i 5 posiedzeń
Komisji. W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 168 osób. Na obszarze
dorzecza Odry zwołano 8 posiedzeń Rad i 7 posiedzeń Komisji, łącznie
uczestniczyło w nich 298 osób.
W III TKS na obszarze dorzecza Wisły zwołano 1 posiedzenie Rady oraz 5
wspólnych posiedzeń Rad i powołanych przy nich Komisji. W spotkaniach
tych uczestniczyło łącznie 188 osób. Na obszarze dorzecza Odry zwołano 5
wspólnych posiedzeń Rad i Komisji, 5 posiedzeń Rad i 1 posiedzenie Komisji,
uczestniczyło w nich łącznie 248 osób.
Łącznie w czasie I TKS zwołano 19 posiedzeń Rad i Komisji, w II TKS - 23, a w III
TKS - 17. Ogólne zestawienie wszystkich posiedzeń przedstawia tabela i wykres
poniżej.

Tabela 9. Ilość zorganizowanych posiedzeń RGWRW i SK ds. US

Tura konsultacji
społecznych
I TKS dorzecze
Wisły
I TKS dorzecze
Odry

Ilość
zorganizowanych
posiedzeń

Ilość
zaproszonych

8

355

11

431
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Ilość
uczestników
200
244

1681
II TKS dorzecze
bd
81
Wisły
2981
II TKS dorzecze
bd
151
Odry
III TKS dorzecze
188
6
411
Wisły
III TKS dorzecze
2482
11
4482
Odry
Łącznie
59
13462
1 Z uwagi na brak danych w dokumencie „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa i konsultacji społecznych Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
w II turze konsultacji społecznych” wartości przyjęto ze „Sprawozdania z działań
zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i z konsultacji społecznych
dotyczących przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.
2 Poza posiedzeniem Rady Środkowej Odry w dniu 11 maja 2009 r. dla którego brak danych.

Rysunek 15. Ilość zorganizowanych posiedzeń członków RGWRW i SK ds. US

Podczas I, II i III TKS zorganizowano w sumie 59 spotkań, w których
uczestniczyło przynajmniej 1346 osób.

6.2.3. Efekty posiedzeń
W okresie I TKS na obszarze dorzecza Wisły dwie RGWRW zaopiniowały
dokument pozytywnie lub nie wniosły do niego uwag, jedna RGWRW nie
zatwierdziła uwag z powodu braku odpowiedniej ilości członków na
posiedzeniu, jedna RGWRW Górnej Wisły wniosła i zatwierdziła swoje uwagi
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do konsultowanego dokumentu. Uwagi tej Rady dotyczyły m.in.: zakresu
działań

wpisanego

w

Harmonogram

i

program

prac

(...),

obaw

o zabezpieczenie finansowe dla realizacji Harmonogramu (...), zapewnienia
środków finansowych na dalsze etapy konsultacji. Zgłoszono także postulat
dotyczący konieczności konsultowania zamierzeń inwestycyjnych mogących
mieć wpływ na środowisko. Na obszarze dorzecza Odry cztery RGWRW
zaopiniowały Harmonogram(...) pozytywnie lub nie wniosły uwag do
dokumentu. Jedna Komisja ds. US przy RGWRW Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego wypracowała opinię i pozytywnie zaopiniowała dokument,
jednak opinia ta nie została zatwierdzona z powodu braku quorum. Podczas II
TKS na obszarze dorzecza Wisły tylko jedna SK ds. US zaopiniowała
negatywnie konsultowany dokument uzasadniając opinię szeregiem uwag.
Wypracowane uwagi Rady i Komisji RW Górnej Wisły dotyczyły braków
merytorycznych w samym konsultowanym dokumencie jak i materiałach
opracowanych na potrzeby konsultacji. Jedna RGWRW zaopiniowała
dokument pozytywnie jednak wniosła do niego uwagi merytoryczne. RGWRW
Małej Wisły odniosła się do dokumentu dotyczącego istotnych problemów,
ale opracowanego z poziomu regionalnego. Pozostałe RGWRW i SK ds. US nie
wniosły uwag. Na obszarze dorzecza Odry dwie Komisje zaopiniowały
konsultowany

dokument,

przy

czym

Komisja

przy

Radzie

RW

Warty

zaopiniowała go negatywnie. Opinie Komisji zostały podtrzymane uchwałami
Rad Regionu - również dwie Rady Regionu (przy RZGW w Poznaniu i we
Wrocławiu) zaopiniowały dokument, w tym Rada RW Warty negatywnie.
Komisja przy Dyrektorze RZGW w Szczecinie sformułowała uwagi do
konsultowanego dokumentu, jednak Rada z tego regionu wodnego nie
ustosunkowała się do dokumentu.
W III TKS na obszarze dorzecza Wisły jedna Rada wraz z Komisją nie wniosła
uwag do konsultowanego dokumentu, ale uchwaliła wnioski i postulaty na III
KFW, oraz podjęła uchwałę zawierającą uwagi i wnioski ze spotkań
informacyjno-konsultacyjnych, jedna Komisja zaopiniowała pozytywnie ale
wniosła uwagi do dokumentu, trzy Rady wniosły uwagi i zaopiniowały
konsultowane dokumenty. Na obszarze dorzecza Odry jedna Rada wraz
z Komisją nie wniosła uwag do konsultowanego dokumentu, ale uchwaliła
wnioski i postulaty na III KFW, oraz podjęła uchwałę zawierającą uwagi i
wnioski ze spotkań informacyjno – konsultacyjnych, jedna Rada negatywnie
zaopiniowała dokument i wniosła obszerne uwagi, dwie Rady wniosły uwagi
do konsultowanego dokumentu. Posiedzenia Rad i Komisji w okresie III tury KS
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przyniosły

liczne

opinie

do

dokumentów.

Uwagi

te

poruszały

wiele

problemów, dotyczących m.in. kompetencji RGW, aspektów prawnych
planowania w gospodarce wodnej, aktualizacji danych oraz uzupełnienia
braków w konsultowanych dokumentach, kwestii finansowania planowanych
działań, samych konsultacji i rozpowszechniania informacji na temat PGW, a
także wielu innych kwestii nie związanych bezpośrednio z planowaniem w
gospodarowaniu wodami oraz konsultowanym dokumentem. Uwagi te
dotyczyły np. zagrożenia powodziowego, inwestycji (budowa zbiorników).

6.2.4. Ocena organizacji posiedzeń
Proces konsultacji za pomocą wszystkich Rad i Komisji trudno ocenić ze
względu na brak podobnych szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu posiedzeń. Z danych źródłowych można jedynie dokonać oceny
na podstawie zestawienia wniosków i propozycji zmian.
Podstawowa forma organizowanych posiedzeń we wszystkich TKS była
podobna. Treść konsultowanych dokumentów najczęściej przedstawiano w
prezentacji, połączonej z dyskusją, w czasie której każdy z uczestników mógł
wnieść uwagi. Podczas I TKS dyskusja po prezentacjach nie była zbyt
ożywiona, ani wnikliwa. W związku z tym zebrano niewiele uwag w stosunku
do ilości zorganizowanych posiedzeń. Jedynie RGWRW Górnej Wisły wniosła
do dokumentu uwagi.
W okresie II TKS posiedzenia Rad i Komisji zwoływane były co najmniej raz.
Jednak najlepsze efekty przyniosły posiedzenia Rad i Komisji, które zwoływane
były przynajmniej dwa razy. Przerwę między posiedzeniami poświęcano na
dokładne zapoznanie się z konsultowanym dokumentem oraz przygotowanie
do niego uwag, które można było przedstawić na kolejnym posiedzeniu, lub
przesłać do RZGW. RZGW po zestawieniu wszystkich zebranych uwag rozsyłał
je wszystkim członkom posiedzenia w celu zapoznania się z nimi i omówienia
podczas kolejnego spotkania. W III TKS zorganizowano łącznie 15 posiedzeń,
najmniej w porównaniu z I i II TKS. Okazały się one jednak bardziej efektywne,
o czym świadczy ilość zebranych uwag. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny
efektywności posiedzeń podczas III TKS było możliwe dzięki bardzo dobrej
organizacji spotkań. W celu zapoznania wszystkich członków Rady i Komisji z
konsultowanym dokumentem, posiedzenia zwoływano przynajmniej dwa
razy, lub wysyłano wszystkim uczestnikom materiały konsultacyjne
odpowiednio wcześniej przed posiedzeniem. Dzięki temu, każdy członek
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posiedzenia znał treść konsultowanego dokumentu i mógł swobodnie
wypowiedzieć się na jego temat podczas zaplanowanej na posiedzeniu
dyskusji.
Najwięcej uwag podczas posiedzeń Rad i Komisji zebrano w czasie III TKS.
Rady i Komisje dzięki bliższemu poznaniu tematu konsultacji oraz lepszej
organizacji spotkań (nastawionych na wnikliwą dyskusję) wypracowały szereg
cennych uwag do PGW.

6.2.5. Nakłady finansowe przeznaczone na spotkania z Radami i Komisjami
Na spotkania z Radami i Komisjami w I TKS przeznaczono na obszarze
dorzecza Wisły 12,75 tys. zł, a na obszarze dorzecza Odry 17,05 tys. zł. W
spotkania te zaangażowane były osoby zatrudnione w RZGW: na obszarze
dorzecza Wisły obciążenie kadrowe wyniosło w sumie 11 osobomiesięcy, a na
obszarze dorzecza Odry - 13 osobomiesięcy.
W II TKS nakłady finansowe poniesione na spotkania Rad i Komisji oraz na
pozostałe spotkania konsultacyjne, wyniosły łącznie prawie 30 tys. zł.
W organizacji tych spotkań zaangażowane były głównie osoby zatrudnione
w RZGW,

obciążenie

kadrowe

wyniosło

prawie
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osobomiesięcy.

Oszacowano również pracę osób spoza RZGW, zaangażowanych w
spotkania konsultacyjne oraz Rad i Komisji, poświęconą na przygotowanie się
do tych spotkań, uczestnictwo w spotkaniach, a także zaangażowanie tych
osób w inne działania konsultacyjne i informacyjne (zamieszczanie informacji
o konsultacjach na stronach internetowych instytucji, rozpowszechnianie
ankiet, publikowanie artykułów związanych z konsultacjami) na prawie 1100
osobodni, w tym 540 osobodni (osób spoza RZGW) - zaangażowanie
wskazane przez RZGW w Poznaniu. W III TKS na obszarze dorzecza Wisły na
spotkania Rad i Komisji wydano w sumie 13,46 tys. zł. W spotkania te
zaangażowano osoby zatrudnione w RZGW i osoby spoza RZGW. Obciążenie
kadrowe w RZGW wyniosło 16 osobomiesięcy, natomiast spoza RZGW
zaangażowanie kadrowe wyniosło w sumie 175,5 osobodni. Większe koszty
poniesiono na obszarze dorzecza Odry, w sumie na spotkania Rad i Komisji
wydano 42,00 tys. zł. Obciążenie kadrowe osób zaangażowanych z RZGW
w spotkania wyniosło tyle samo co na obszarze dorzecza Wisły - 16
osobomiesięcy. Zaangażowanie osób spoza RZGW było z kolei mniejsze niż na
obszarze dorzecza Wisły, wyniosło prawie 153 osobodni.
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Nakłady finansowe przeznaczone na spotkania z Radami i Komisjami podczas
I, II i III TKS przedstawia poniższa tabela i wykres.
Tabela 10. Oszacowanie poniesionych kosztów na spotkania z RGWRW i SK ds. US (nakłady finansowe
oraz zaangażowanie kadrowe)

Tura konsultacji
społecznych

Poniesione
koszty (bez
kosztów
osobowych)
[tys. zł]

Obciążenie
kadrowe (osoby
zatrudnione w
RZGW)
[osobomiesiące]

Zaangażowanie
osób spoza
RZGW (np.
członkowie
RGW i Komisji ds.
US) [osobodni]
bd

I TKS dorzecze
12,75
11
Wisły
I TKS dorzecze
17,05
13
bd
Odry
II TKS dorzecze
Wisły
50,81
10961
29,491
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
13,46
16
175,5
Wisły
III TKS dorzecze
42,00
16
152,5
Odry
Łącznie
114,75
106,8
1 dane dot. organizacji spotkań z RGWRW i SK ds. US oraz wszystkich innych spotkań
konsultacyjnych

Z uwagi na dużą rozbieżność wartości na wykresie przedstawiono tylko ogólne
poniesione koszty oraz zaangażowanie osób z RZGW.
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Rysunek 16. Poniesione koszty na spotkania z RGWRW i SK ds. US oraz zaangażowanie w nie osób z
RZGW

Z szacunkowych wykazów poniesionych kosztów wynika, że nakład środków
na

spotkania

z Radami

i Komisjami

był

zróżnicowany

pomiędzy

poszczególnymi turami. Najwyższy koszt w III TKS świadczy o większej liczbie
podejmowanych działań, które w efekcie przyczyniły się do sporej ilości uwag
do konsultowanych dokumentów. Łącznie na spotkania Rad i Komisji podczas
trzech tur konsultacji wydano 114,75 tys. zł.

6.3.Posiedzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej
W materiałach źródłowych dotyczących okresu I i II TKS konsultacji nie
wykazano posiedzeń KRGW, jednakże poniżej przedstawiono rezultaty
posiedzenia KRGW w III TKS.
Oprócz

posiedzeń

RGWRW

i

SK

ds.

US

w

konsultacje

społeczne

zaangażowano również członków KRGW. KRGW podczas III TKS składała się z
30 członków, jej szczegółową strukturę przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 11. Struktura składu KRGW

Ad

Ad

Użytkownicy

39

NG

Inni

Sum

III TKS

m.
Rzą
d.

m.
Sam
.

1

2

(produkcja,
rolnictwo, usługi
kom., inni: usługi,
handel) łącznie
3

O
eko
l.

eksper
ci

a

1

23

30

Rysunek 17. Procentowy skład członków KRGW

W składzie KRGW najmniej było reprezentantów administracji rządowej i
organizacji ekologicznych, każde z nich stanowiło 3% składu. Przedstawicieli
administracji samorządowej było 7%, a użytkowników różnych sektorów - 10%.
Największą grupę (77%) stanowili inni eksperci.
Podczas III TKS KRGW zwoływana była trzykrotnie w celu omówienia
konsultowanych dokumentów. Informacje nt. posiedzeń przedstawiono w
poniższej tabeli.

Tabela 12. Ilość posiedzeń KRGW

Data posiedzenia
KRGW podczas III
TKS
30.04.2009 r.
04.06.2009 r.
24.06.2009 r.
Łącznie

Liczba
zaproszonych

Liczba
uczestników

39
42
34
115

19
20
18
57
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Łącznie w trzech spotkaniach wzięło udział 57 uczestników na 115
zaproszonych. Na posiedzeniach KRGW członkom Rady zaprezentowano
konsultowane dokumenty, a następnie KRGW w tajnym głosowaniu zajęła
stanowisko wobec PGW. Z danych źródłowych wynika, że pomimo niskiej
frekwencji, która wyniosła niespełna 50% członkowie KRGW ustalili, iż
konsultowane dokumenty wymagają istotnych zmian, m.in. poprawek
i uzupełnień, ze szczególnym uwzględnieniem uaktualnienia w nich danych.
6.4. Spotkania konsultacyjne
W ramach procesu konsultacji społecznych zorganizowano wiele spotkań,
mających na celu pozyskanie uwag i opinii uczestników na temat
konsultowanych dokumentów. Spotkania te miały charakter prelekcji,
wykładów,

seminariów,

moderowanych

spotkań

dyskusyjnych

w czasie

których prezentowano konsultowane dokumenty, a następnie poddawano je
do dyskusji uczestników. Spotkania te organizowane były przez KZGW,
poszczególne RZGW, a nawet przez RGWRW i SK ds. US i miały różny zasięg
terytorialny.

Ponadto

przedstawiciele

KZGW

i

poszczególnych

RZGW

uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez różne instytucje i
organizacje, podczas których poruszali kwestie konsultacji społecznych.
Podczas spotkań konsultacyjnych informowano o rozpoczęciu procesu
konsultacji, prezentowano ich cel oraz dokument, który poddawano pod
dyskusję, a przede wszystkim określano sposób, w jaki można zgłaszać uwagi
do dokumentu. Na spotkaniach rozpowszechniano materiały konsultacyjne,
broszury informacyjne oraz ankiety na temat konsultowanych dokumentów.
Zazwyczaj z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wysyłano zaproszenia
na spotkanie, adresowane do przedstawicieli instytucji lub organizacji
reprezentujących grupy docelowe konsultacji społecznych. Podczas III TKS w
wielu przypadkach zaproszenie na spotkanie było publikowane w lokalnych
gazetach,

a

materiały

informacyjne

były

wcześniej

wysyłane

do

zaproszonych uczestników, tak by mogli zapoznać się z nimi i przygotować
swoje uwagi.

6.4.1. Ilość zorganizowanych spotkań
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W okresie I TKS na obszarze dorzecza Wisły zorganizowano 9 spotkań, w
których łącznie uczestniczyło co najmniej 170 osób, a na obszarze dorzecza
Odry - 11 spotkań, w których uczestniczyły co najmniej 262 osoby. Podczas II
TKS na obszarze dorzecza Wisły zorganizowano 26 spotkań, w których łącznie
udział wzięło co najmniej 722 osoby, natomiast na obszarze dorzecza Odry w
sumie

w

13

spotkaniach

uczestniczyło

845

osób.

Podczas

III

TKS

zorganizowano największą liczbę spotkań. W dorzeczu Wisły odbyły się w
sumie 32 spotkania, w których wzięło udział co najmniej 1090 osób. W tym
okresie na obszarze dorzecza Odry zorganizowano 35 spotkań, w których
uczestniczyło łącznie co najmniej 1212 osób. Łącznie w czasie I TKS
zorganizowano 20 spotkań konsultacyjnych, w II TKS - 39, a w III TKS - 67.
Ogólne zestawienie spotkań konsultacyjnych przedstawia tabela i wykres
poniżej.

Tabela 13. Liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych

Tura konsultacji
społecznych

Liczba
zorganizowanych
spotkań

Liczba
uczestników

I TKS dorzecze
170
9
Wisły
I TKS dorzecze
262
11
Odry
II TKS dorzecze
7221
261
Wisły
II TKS dorzecze
8451
131
Odry
III TKS dorzecze
1090
32
Wisły
1212
III TKS dorzecze
35
Odry
Łącznie
126
4301
1 Z uwagi na brak danych w dokumencie „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa i konsultacji społecznych Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
w II turze konsultacji społecznych” wartości przyjęto ze „Sprawozdania z działań
zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i z konsultacji społecznych
dotyczących przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

Podczas trzech tur konsultacji większą liczbę spotkań konsultacyjnych
zorganizowano na obszarze dorzecza Wisły, w sumie 67, natomiast w
dorzeczu Odry zorganizowano 59 spotkań.
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6.4.2. Uczestnicy spotkań
W spotkaniach uczestniczyły głównie osoby zaproszone, jednak mogły w nich
wziąć udział również inne osoby zainteresowane. Podanie dokładnej liczby
osób uczestniczących w spotkaniach utrudnia fakt, iż nie na wszystkich
spotkaniach prowadzono listy obecności. Podane w rozdziale liczby
uczestników spotkań są liczbami minimalnymi.
W czasie I TKS na obszarze dorzecza Wisły w spotkaniach konsultacyjnych
najwięcej

było

użytkowników

wód

–

38%,

następnie

przedstawicieli

administracji samorządowej – 32%. Reprezentantów administracji rządowej
było 14%, tyle samo było reprezentantów uczelni, najmniej wśród uczestników
było przedstawicieli organizacji ekologicznych – 1 %. Z kolei na obszarze
dorzecza Odry w spotkaniach najliczniej wzięli udział reprezentanci uczelni –
35%, następnie reprezentanci administracji samorządowej – 32% i użytkownicy
– 27%. Przedstawicieli administracji rządowej było tylko 6%.
W II TKS na obszarze dorzecza Wisły w spotkaniach konsultacyjnych najliczniej
wzięli

udział

przedstawiciele

administracji

rządowej

i

przedstawiciele

użytkowników różnych sektorów, każde z nich stanowiło 35% składu wszystkich
uczestników. Reprezentanci administracji samorządowej stanowili 23%, a
organizacji NGO - 2% wszystkich uczestników. Na obszarze dorzecza Odry
struktura uczestników była mniej zróżnicowana. Przedstawicieli administracji
samorządowej było 24%, administracji rządowej - 18%, użytkownicy stanowili
19% wszystkich uczestników, przedstawiciele organizacji NGO – 12% a
reprezentanci uczelni 6%.
Podczas III TKS na obszarze dorzecza Wisły w spotkaniach najwięcej było
przedstawicieli administracji samorządowej - 61%, administracji rządowej 16%, użytkowników -

16%, przedstawicieli

organizacji

NGO

- 3%, a

reprezentantów uczelni tylko 1 %. Na obszarze dorzecza Odry struktura
uczestników była mniej zróżnicowana. Na spotkaniach przedstawiciele
administracji rządowej stanowili 26%, administracji samorządowej - 24%,
użytkownicy - 15%, reprezentanci uczelni - 21%, a przedstawiciele organizacji
NGO - 7%.
Strukturę uczestników spotkań konsultacyjnych w poszczególnych turach
konsultacji przedstawia poniższy wykres.

43

Rysunek 188. Procentowy skład uczestników spotkań konsultacyjnych

W spotkaniach konsultacyjnych, podczas trzech tur konsultacji społecznych,
wśród uczestników największą grupę stanowiła reprezentacja administracji
samorządowej – 34%, następnie administracji rządowej oraz użytkownicy wód
stanowili po 22%. Przedstawiciele uczelni stanowili 10%, inni eksperci – 7%, a
reprezentanci

NGO

–

5%.

Procentowy

skład

uczestników

spotkań

konsultacyjnych podczas trzech tur konsultacji przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 19. Procentowy skład uczestników spotkań konsultacyjnych w okresie I, II i III TKS na obszarach
dorzeczy Wisły i Odry
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6.4.3. Efekty spotkań
Podczas I TKS na obszarze dorzecza Wisły na 9 zorganizowanych spotkań
podczas 3 zgłoszono uwagi do konsultowanego dokumentu. Z kolei na
obszarze dorzecza Odry na 11 zorganizowanych spotkań tylko podczas 3
wniesiono uwagi do konsultowanego dokumentu. W I TKS uwagi zebrane w
trakcie spotkań konsultacyjnych podzielono na kilka kategorii. Były to:
• uwagi dotyczące harmonogramu; tj. terminów wykonywania zadań
wpisanych w dokument (zbyt krótkiego czasu realizacji), braku
uwzględnienia efektów wykonanego zadania, lub efektów konsultacji
społecznych na realizację kolejnych zadań planistycznych, a także
błędów w hierarchizacji zadań
• uwagi formalne – dotyczące zauważonych błędów,
• uwagi dotyczące programu i metod w programie; tj. rozszerzenia
zakresu pewnych zadań wpisanych w konsultowany dokument,
uszczegółowienia specyficznych zadań dla każdego regionu
wodnego, uwzględnienia uwarunkowań prawnych dotyczących
obszarów chronionych,
• uwagi
dotyczące
konsultacji
społecznych,
tj.
konieczności
konsultowania, wspierania aktywności i zaangażowania społeczeństwa
w konsultacje, poszerzenia zakresu konsultacji na inne dokumenty,
zmian terminów KFW, harmonizacji procesu konsultacji różnych
dokumentów
• uwagi dotyczące odpowiedzialności za realizację zadań, tj. wpisania
jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań, włączenia innych
jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami w proces
planowania,
• uwagi dotyczące finansowania, tj. potrzeb finansowych oraz źródeł ich
pokrycia,
• uwagi dotyczące ograniczeń w użytkowaniu wód, tj. braku informacji
na temat ograniczeń związanych z wdrażaniem RDW
• różne problemy gospodarki wodnej dot. m.in. lokalnych potrzeb
związanych z gospodarowaniem wodami (np. inwestycyjnych)
zgłaszanych głównie przez jednostki samorządowe
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W II TKS na obszarze dorzecza Wisły na 26 zorganizowanych spotkań podczas
16 pozyskano uwagi nt. konsultowanego dokumentu. Największą liczbę uwag
zebrano na spotkaniach zorganizowanych przez RZGW w Krakowie. Na
obszarze dorzecza Wisły przeważały uwagi dotyczące zanieczyszczenia
konkretnych

części

wód

m.in.

odprowadzania

nieoczyszczonych

lub

niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a także zaśmiecenia koryt rzek i
potoków oraz niewłaściwej gospodarki odpadami. Wielokrotnie zgłaszano
lokalne

potrzeby

rozbudowy

kanalizacji.

Często

pojawiały

się

uwagi

dotyczące braku finansowania przedsięwzięć z branży gospodarki wodnej
oraz trudności w pozyskiwaniu środków unijnych. Wśród zebranych uwag
wymieniano również problem zagrożenia powodziowego (realizacji inwestycji
programu małej retencji), nadmiernej eksploatacji kruszywa oraz szkód
powodowanych

przez

organizacyjno-prawnej

bobry.

Zgłaszano

dotyczące

także

niespójności

problemy

przepisów

natury

prawnych.

Wielokrotnie zgłaszano potrzebę informacji, a także podkreślano brak
świadomości ekologicznej mieszkańców. Na obszarze dorzecza Odry na 13
zorganizowanych

spotkań

przeważnie

nie

zgłaszano

uwag

do

konsultowanego dokumentu, co prawdopodobnie wynika ze sposobu
prowadzenia spotkań. Warto jednak przytoczyć postulat dotyczący potrzeby
przeprowadzenia z poziomu centralnego medialnej kampanii informacyjnej
wspomagającej proces konsultacji w planowaniu w gospodarce wodnej.
W trakcie III TKS na obszarze dorzecza Wisły na 32 zorganizowanych spotkań
podczas 28 zgłoszono uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu. Liczne
uwagi dotyczyły głównie aktualizacji danych w KPOŚK oraz poszerzenia
działań

z

zakresu

gospodarki

komunalnej.

Pozyskano

również

uwagi

dotyczące inwestycji z zakresu zapewnienia ciągłości cieków. Zgłaszano
uwagi do planowanych kosztów związanych z realizacją działań, a także
zwracano uwagę na potrzebę dofinansowania instytucji odpowiedzialnych
za realizację działań. Zgłaszano także potrzebę uregulowania systemu opłat
za wodę dla różnych sektorów, odpowiedzialności finansowej użytkowników
wód (również w rolnictwie). Wnoszono o korelacje zapisów w projekcie PGW z
obecnie realizowanymi planami na szczeblu lokalnym. Podkreślano także
wagę

współpracy

pomiędzy

instytucjami

w

zakresie

rozwiązywania

problemów z branży gospodarki wodnej. Zgłaszano potrzebę określenia
kompetencji administratorów cieków co do realizacji zadań inwestycyjnych
wpisanych w PGW, a także wyznaczenie derogacji z uwagi na brak
możliwości realizacji działań wpisanych w PGW w zakładanym czasie.
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Wielokrotnie podkreślano kwestię edukacji ekologicznej społeczeństwa. Na
spotkaniach podniesiono również wiele kwestii nie związanych z projektem
PGW. Zgłaszano potrzebę realizacji programu małej retencji, budowy
zbiorników wodnych, zabezpieczenia przed powodzią.
Z kolei na obszarze dorzecza Odry na 35 zorganizowanych spotkań podczas
20 zgłoszono uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu. Najwięcej uwag
do projektów PGW pozyskał RZGW w Poznaniu. Podsumowując wszystkie
uwagi na obszarze dorzecza Odry wymienić należy kwestie dotyczące: źródeł
finansowania zaplanowanych działań oraz doszacowania ich kosztów.
Wielokrotnie zgłaszano potrzebę informacji i edukacji społecznej dotyczącej
problemów

związanych

poszanowaniem

z

procesem

środowiska.

Wnoszono

planowania,
również

a

także

potrzebę

samym

podania

w

konsultowanym dokumencie charakterystyki obecnego stanu wód. Często
wymieniano lokalne problemy związane z uporządkowaniem systemu
gospodarki odpadami, a także konieczności wyeliminowania nielegalnych
zrzutów ścieków. Poruszono także kwestię odpowiedzialności prawnej za
realizacje przedsięwzięć wpisanych w projekt PGW, uszczegółowienie
kompetencji administratorów cieków. Wymienić należy również wątpliwości
dotyczące

uszczegółowienia

zadań

związanych

z tworzeniem

stref

buforowych, a także działań dla obszarów Natura 2000. Podkreślano
konieczność opracowania warunków korzystania z wód. Wnoszono wiele
uwag

związanych

z formą

(układem

treści,

map)

konsultowanego

dokumentu i jego czytelności. Wiele uwag nie dotyczyło bezpośrednio
tematu konsultacji społecznych, lecz innych problemów gospodarki wodnej
np.: rewitalizacji dróg wodnych, budowy zbiorników małej retencji, budowy
infrastruktury

wzdłuż

brzegów

rzek,

opracowania

map

zagrożenia

powodziowego i in.

6.4.4. Ocena organizacji spotkań konsultacyjnych
Spotkania konsultacyjne stanowią jeden z najbardziej efektywnych sposobów
konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk. Efektem organizowanych
spotkań było pozyskanie licznych uwag (w formie ustnej lub pisemnej) lub
wypełnionych ankiety nt. konsultowanych dokumentów.

47

Podstawowa forma prowadzenia spotkań we wszystkich TKS była podobna.
Treść konsultowanych dokumentów najczęściej przedstawiano w prezentacji,
po której przeznaczano czas na dyskusję, w czasie której każdy z uczestników
mógł wnieść uwagi. Stosunkowo mała liczba zgłoszonych uwag i opinii
podczas I TKS może świadczyć o tym, że forma prowadzenia spotkania nie
była najlepiej dobrana (przewaga prezentacji a zbyt mało technik
aktywizujących). Należy jednak podkreślić fakt, iż tego typu konsultacje na
tak szeroka skalę prowadzone były po raz pierwszy, i dla wielu uczestników jak
i organizatorów były nowym doświadczeniem. Podczas II TKS zorganizowano
większą, w porównaniu z I TKS, liczbę spotkań, jednak pozyskano na nich małą
ilość uwag. Można przypuszczać, że przyczyną tak nikłych rezultatów była
forma przeprowadzonych spotkań. Podczas spotkań, na których oprócz
prezentacji wykorzystywano dodatkowe techniki aktywizacyjne (spotkania
moderowane, dyskusje w mniejszych grupach), przyczyniły się do pozyskania
większej ilości uwag. Za pozytywne należy uznać przeprowadzenie różnych
rodzajów spotkań. W III TKS spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem,
ich skuteczna organizacja przyczyniła się również do pozyskania wielu uwag
do konsultowanych dokumentów. Spotkania te były także wysoko ocenione
przez uczestników.
O bardzo dobrej ocenie spotkań świadczą liczne uwagi, opinie i wnioski nt.
konsultowanych

dokumentów.

Efekty

spotkań

to

wynik

dokładnego

przygotowania merytorycznego prowadzących jak i uczestników spotkań
oraz ich zaangażowania. Rezultaty spotkań konsultacyjnych świadczą
również o coraz większych staraniach jednostek organizacyjnych jak również
o

wzrastającej

świadomości

społecznej

dotyczącej

konieczności

zaangażowania się w sprawy związane z wodą i środowiskiem wodnym.

6.4.5. Nakłady finansowe przeznaczone na organizację spotkań
konsultacyjnych
Na spotkania konsultacyjne w I TKS przeznaczono na obszarze dorzecza Wisły
0,52 tys. zł, a na obszarze dorzeczu Odry 1,22 tys. zł. W spotkania te
zaangażowane były osoby zatrudnione w RZGW: na obszarze dorzecza Wisły
obciążenie kadrowe wyniosło w sumie 1,75 osobomiesiąca, a na obszarze
dorzecza Odry 12,75 osobomiesiąca.
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W II TKS koszty wszystkich spotkań konsultacyjnych oszacowano na ok.
30 tys. zł. W spotkania te zaangażowane były osoby zatrudnione w RZGW,
których obciążenie kadrowe wyniosło prawie 51 osobomiesięcy, z kolei
zaangażowanie osób spoza RZGW oszacowano na 1100 osobodni.
W III TKS na obszarze dorzecza Wisły na spotkania konsultacyjne wydano w
sumie 113,47 tys. zł. W spotkania te zaangażowano osoby zatrudnione w
RZGW i osoby spoza RZGW. Obciążenie kadrowe w RZGW wyniosło 26,2
osobomiesięcy, natomiast zaangażowanie osób spoza RZGW oszacowano na
247,8 osobodni. Na obszarze dorzecza Odry na spotkania konsultacyjne
wydano w sumie 119,860 tys. zł. Obciążenie kadrowe osób zaangażowanych
z RZGW w spotkania wyniosło 20,2 osobomiesięcy. Zaangażowanie osób
spoza RZGW było dużo większe niż na obszarze dorzecza Wisły, wyniosło
prawie 605 osobodni.
Nakłady finansowe przeznaczone na spotkania konsultacyjne podczas I, II i III
TKS przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 14. Oszacowanie poniesionych kosztów na spotkania konsultacyjne (nakłady finansowe oraz
zaangażowanie kadrowe)

Tura konsultacji
społecznych

Poniesione
koszty (bez
kosztów
osobowych)
[tys. zł]

Obciążenie
kadrowe (osoby
zatrudnione w
RZGW)
[osobomiesiące]

Zaangażowanie
osób spoza
RZGW (np.
członkowie
RGW i Komisji ds.
US) [osobodni]
bd

I TKS dorzecze
0,52
1,75
Wisły
I TKS dorzecze
1,22
12,75
bd
Odry
II TKS dorzecze
Wisły
29,491
50,81
10961
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
113,47
26,2
247,8
Wisły
III TKS dorzecze
119,86
20,2
604,8
Odry
Łącznie
264,53
111,7
1 dane dot. organizacji spotkań z RGWRW i SK ds. US oraz wszystkich innych spotkań
konsultacyjnych

Z uwagi na dużą rozbieżność wartości na wykresie przedstawiono tylko ogólne
poniesione koszty oraz zaangażowanie osób z RZGW .
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Rysunek 190. Poniesione koszty na spotkania konsultacyjne oraz zaangażowanie w nie osób z RZGW

Podczas trzech tur konsultacji społecznych przeznaczano coraz to większe
koszty na organizację spotkań konsultacyjnych. Te rosnące nakłady świadczą
o większej ilości zorganizowanych spotkań, dzięki czemu wzrastała nie tylko
liczba

uczestników,

ale

również

liczba

uwag

do

konsultowanych

dokumentów. Łącznie na spotkania konsultacyjne podczas trzech tur
konsultacji społecznych wydano 264,53 tys. zł.

6.5. Krajowe Forum Wodne
Zgodnie z opracowanym „Programem udziału społeczeństwa w procesie
planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami
Ramowej Dyrektywy Wodnej” instrumentem służącym konsultacjom na
poziomie krajowym jest Krajowe Forum Wodne (KFW). Za jego organizację
odpowiedzialny jest Prezes KZGW.
Krajowe Forum Wodne to istotna platforma zaangażowania społecznego w
konsultacje. Stanowi ono nową formę dyskusji na temat gospodarowania
wodami pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, które w swojej
działalności korzystają z wód i mają wpływ na ich stan oraz odpowiadają za
różne aspekty gospodarki wodnej. Jednym z celów KFW jest również tworzenie
korzystnego klimatu współpracy środowisk administracyjnych, naukowych
i biznesowych.
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W trakcie pierwszego cyklu konsultacji społecznych zorganizowano trzy takie
spotkania.

I Krajowe Forum Wodne
I Krajowe Forum Wodne, zorganizowane zostało w trakcie I TKS. Było to
pierwsze spotkanie w skali ogólnopolskiej dotyczące wdrażania RDW, stąd
miało ono charakter głównie informacyjny. Część spotkania przeznaczona
była na dyskusję, która dotyczyła przede wszystkim szczegółów nowego
podejścia do zarządzania zasobami wodnymi, zasad i zakresu udziału
społeczeństwa w tym procesie oraz planowanych działań dążących do
poprawy stanu wód.

II Krajowe Forum Wodne
II Krajowe Forum Wodne było elementem II TKS. Jego celem było
zaangażowanie zainteresowanych środowisk w określenie najważniejszych
problemów stojących na przeszkodzie w osiągnięciu dobrego stanu wód.
Podstawę

dyskusji

stanowił

opracowany

wstępnie

wykaz

istotnych

problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w Polsce. Uczestnicy
prowadzili dyskusje równolegle w 6 grupach tematycznych, koncentrujących
się wokół zagadnień ilościowych i jakościowych wód, morfologii wód oraz
powodzi i suszy. Odrębnie dyskutowano problemy na obszarze dorzecza Wisły
(wraz z mniejszymi obszarami dorzeczy) i na obszarze dorzecza Odry (wraz z
mniejszymi obszarami dorzeczy).

III Krajowe Forum Wodne
III Krajowe Forum Wodne, zorganizowane zostało w trakcie III TKS. Było to
trzecie spotkanie w skali ogólnopolskiej dotyczące sporządzania planów
gospodarowania wodami. Podstawę dyskusji stanowiły opracowane projekty
PGW. Uczestnicy prowadzili również dyskusje równolegle w 8 grupach
tematycznych koncentrujących się wokół tematyki dotyczącej:
9 Programów działań podejmowanych w celu ograniczenia presji
wynikających

z punktowych

źródeł

zanieczyszczeń

na

obszarze

dorzecza Wisły oraz dorzeczy międzynarodowych: Dniestru, Dunaju,
Jarftu, Niemna, Pregoły i Świeżej;
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9 Programów działań podejmowanych w celu ograniczenia presji
wynikających

z punktowych

źródeł

zanieczyszczeń

na

obszarze

dorzecza Odry oraz dorzeczy międzynarodowych: Łaby i Ücker;
9 Programów działań podejmowanych w celu ograniczenia presji
wynikających

z obszarowych

źródeł

zanieczyszczeń

na

obszarze

dorzeczy w Polsce;
9 Programów działań z zakresu kształtowania stosunków wodnych i
ochrony ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i
zachowanie ciągłości biologicznej cieków) na obszarze dorzecza Wisły
oraz dorzeczy międzynarodowych: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Niemna,
Pregoły i Świeżej;
9 Programów działań z zakresu kształtowania stosunków wodnych i
ochrony ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i
zachowanie ciągłości biologicznej cieków) na obszarze dorzecza Odry
oraz dorzeczy międzynarodowych: Łaby i Ücker;
9 Działań związanych z edukacją i informacją w zakresie gospodarki
wodnej;
9 Analizy ekonomicznej korzystania z wód, polityki opłat za wodę;
9 Programów działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
oraz z aspektami organizacyjno – prawnymi.

Tabela 15. Krajowe Forum Wodne

Tura konsultacji
społecznych
I TKS
II TKS
III TKS
1

Data organizacji
KFW
3 kwietnia 2007 r.
16-17 kwietnia 2008
r.1
25-26 marca 2009 r.

Warszawa

Ilość
zaproszonych
102

Ilość
uczestników
85

Warszawa1

bd

3201

Rawa
Mazowiecka

480

276

Miejsce

Łącznie
681
Z uwagi na brak danych w dokumencie „Ocena i efekty przebiegu procesu informowania
społeczeństwa i konsultacji społecznych Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
w II turze konsultacji społecznych” wartości przyjęto ze „Sprawozdania z działań
zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i z konsultacji społecznych
dotyczących przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

6.5.1. Uczestnicy KFW
Do udziału w KFW zaproszono przedstawicieli różnych grup społecznych,
których skład z roku na rok ulegał zmianie.
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Do udziału w I KFW zaproszono reprezentantów: administracji rządowej – 32%,
administracji

samorządowej

–

6%,

środowisk

eksperckich

–

8%,

ciał

przedstawicielskich działających przy RZGW – 15%, organizacji zajmujących
się ochroną środowiska – 16%, organizacji zrzeszających przedstawicieli
przemysłu i usług – 19% i rolnictwa – 4%.
W II KFW wzięli udział reprezentanci: administracji rządowej – 29%,
administracji samorządowej – 10%, środowisk eksperckich – 26%, RGWRW – 1%,
NGO – 4%, oraz użytkowników wód – 30%.
W III KFW wzięli udział reprezentanci: administracji rządowej – 44%,
administracji samorządowej – 6%, rolnictwa – 4%, usług wodnych – 10%,
żeglugi i stoczni – 5%, leśnictwa – 1%, rybactwa i rybołówstwa – 10%, edukacji
– 4% oraz inni, którzy stanowili 15% uczestników. Wśród uczestników III KFW byli
również przedstawiciele z Litwy oraz Czech.
Z uwagi na niejednolity sposób prezentowania struktury uczestników KFW w
dokumentach źródłowych możliwa jest jedynie analiza ilości uczestników
reprezentujących administracje rządową i samorządową. Zdecydowaną
większość uczestników stanowili przedstawiciele administracji rządowej.
Podczas I i II KFW udział administracji rządowej średnio wyniósł 30,5%,
natomiast w III KFW udział ten wzrósł aż do 44%. Jeśli porównać udział
administracji samorządowej, zauważyć można iż zainteresowanie było
mniejsze o czym świadczy dużo niższy procentowy udział w Forum kształtujący
się na poziomie 6% podczas I i III KFW oraz 10% podczas II KFW.

6.5.2. Efekty
Zorganizowanie I, II i III KFW zapewniło dostęp do informacji o najważniejszych
działaniach prowadzonych w ramach polityki wodnej, jak również możliwość
wpływania na proces podejmowania decyzji środowiskom administracyjnym,
naukowym i biznesowym. I KFW zapoczątkowało otwarty dialog pomiędzy
przedstawicielami różnych grup społecznych oraz dało cenne wskazówki
organizacyjne, które wykorzystano podczas II i III KFW. Jednym z elementów
sprzyjających tworzeniu postawy współpracy zastosowanych w kolejnych
edycjach KFW była tzw. praca w grupach dyskusyjnych. Ta forma
prowadzenia

dyskusji

pozwoliła

uczestnikom
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spotkania

na

bardziej

szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów związanych z tematami
przewodnimi KFW. Uczestnicy mieli możliwość dyskusji grupowej, która służyła
wypracowaniu racjonalnych wniosków i postulatów.
Jednym z głównych efektów KFW były również zgłoszone uwagi nt. działań
prowadzonych w ramach polityki wodnej, jak również konsultowanych
dokumentów.

6.5.3. Ocena organizacji KFW
KFW

stwarza

warunki

dla

kontaktów

między

urzędami,

instytucjami,

organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i firmami. Taka forma wymiany
poglądów stanowi istotny element konsultacji społecznych oraz wkład do
racjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.
Organizacja KFW dała możliwość:
9 otwartego dialogu pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi
gospodarowaniem wodami,
9 omówienia i wyjaśnienia kluczowych zagadnień i zadań wynikających z
RDW i ustawy Prawo wodne,
9 wskazania problemów i kwestii spornych wiążących się z wdrażaniem
RDW w Polsce,
9 pogłębienia świadomości wspólnego celu i określenia sposobu jego
osiągnięcia,
9 wspólnego wypracowania rozwiązań dotyczących kwestii spornych,
9 wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

I KFW było pierwszym, zorganizowanym na tak szeroką skalę spotkaniem,
które zapoczątkowało otwarty dialog pomiędzy przedstawicielami różnych
sektorów

gospodarki,

użytkowników

wód,

ekologicznych

organizacji

pozarządowych i rządu. Wysoka frekwencja podczas I KFW (ponad 83%
zaproszonych) może świadczyć o dużym zainteresowaniu problemami
gospodarki wodnej.
Przedmiotowa forma konsultacji społecznych cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Dowodem tego jest rosnąca ilość uczestników KFW w
kolejnych jego edycjach oraz bardziej zróżnicowane środowisko uczestników.
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Ponadto należy zwrócić uwagę jak ważną rolę przy organizacji tego typu
spotkań odgrywa wybór miejsca. Nieznaczny spadek liczby uczestników w III
KFW w stosunku do 2 edycji może wiązać się z faktem niedogodnego
połączenia transportowego do Rawy Mazowieckiej, w której zorganizowano
KFW.
Program KFW we wszystkich TKS miał podobny charakter. Podstawę dyskusji
stanowiły prezentacje wygłoszone przez przedstawicieli KZGW oraz RZGW
wraz z ekspertami, które dotyczyły podstawowych założeń RDW, zasad
udziału społeczeństwa z uwzględnieniem roli KFW. Szczególną uwagę
poświęcano na omówienie konsultowanych dokumentów. I KFW było
spotkaniem jednodniowym ukierunkowanym wyłącznie na prezentacje i
ogólna debatę. Kolejne edycje przyniosły zmiany w postaci wydłużenia czasu
trwania KFW do 2-óch dni oraz zwiększenia czasu poświęconego na dyskusję.
Istotną zmianą było również przeniesienie dyskusji na bardziej szczegółowy
poziom, tj. do mniejszych grup dyskusyjnych koncentrujących się wokół
różnych aspektów tematów przewodnich KFW. Pozwoliło to na większe
zaangażowanie uczestników w dyskusję oraz stworzyło możliwość poznania
odmiennego postrzegania tematów przez różne środowiska. Czynnik ten jest
niezwykle istotny w udanej komunikacji i wypracowaniu wspólnych wniosków.
Burzliwe dyskusje podczas KFW oraz liczny udział zainteresowanych stron
stanowią

potwierdzenie

potrzeby

prowadzenia

dialogu

z

różnymi

środowiskami związanymi swoją działalnością z korzystaniem ze środowiska
wodnego.

6.6. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne wspomagające
proces konsultacji społecznych
6.6.1. Opis działań wspierających proces konsultacji społecznych
6.6.1.1. Spotkania informacyjne, seminaria, konferencje
W I TKS na obszarze dorzecza Wisły zorganizowano w sumie 31 spotkań
informacyjnych dotyczących dyrektyw, których wdrożenie ma na celu
poprawę stanu środowiska wodnego. 22 spotkania adresowane były do
administracji samorządowej, 3 spotkania zorganizowano dla specjalistów, 2
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szkoleniowe z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych dla pracowników
RZGW, 2 dla nauczycieli, po jednym dla rolników i NGO. Natomiast na
obszarze dorzecza Odry zorganizowano 11 spotkań: 4 spotkania adresowane
były do administracji samorządowej, 4 spotkania dla użytkowników wód, 2 dla
nauczycieli akademickich i studentów, 1 dla dzieci ze szkoły podstawowej.
W II TKS zorganizowano minimum 28 spotkań informacyjnych w tym: 3
warsztaty, 2 konferencje, II Międzynarodowe Forum Łaby, 1 festyn, oraz udział
w targach POLEKO. Spotkania te adresowane były m.in. do administracji
samorządowej i rządowej, przedstawicieli środowisk akademickich, młodzieży
szkolnej i przedsiębiorców.
Podczas III TKS informacje o konsultacjach oraz o procesie planowania
zgodnie z RDW, rozpowszechniane były podczas wszystkich spotkań
konsultacyjnych opisanych w punkcie 5.4. Oprócz nich na obszarze dorzecza
Wisły

zorganizowano

3

spotkania

informacyjne

adresowane

do

przedstawicieli administracji samorządowej, 3 konferencje oraz warsztaty dla
przedstawicieli

społeczności

lokalnych

zainteresowanych

udziałem

w

procesie konsultacji. Ponadto zorganizowano 15 spotkań o charakterze
edukacyjnym, w tym: 4 różnego rodzaju konkursy adresowane do dzieci i
młodzieży szkolnej, jarmark ekologiczny adresowany do młodzieży szkolnej i
akademickiej, 2 festyny, 2 panele dyskusyjne, pogadankę ekologiczną
z dziećmi i ich opiekunami, oraz piknik ekologiczny. Na obszarze dorzecza
Odry zorganizowano 10 spotkań o charakterze typowo informacyjnym, w tym:
III Międzynarodowe Forum Łaby, 1 konferencja oraz udział w targach
POLEKO. Ponadto zorganizowano 5 spotkań o charakterze edukacyjnym, w
tym: 4 spotkania adresowane do dzieci, a 1 do przedstawicieli administracji
rządowej, samorządowej oraz użytkowników wód.
Podanie w poszczególnych TKS liczby uczestników spotkań wspierających
proces konsultacji jest niemożliwe, ponieważ nie na wszystkich spotkaniach
prowadzono listy obecności np. Dzień Ziemi, Święto Wisły.

6.6.1.2. Ulotki i broszury
W okresie wszystkich trzech TKS poszczególne RZGW, jak również KZGW, w celu
informowania

o

prowadzonych

konsultacjach
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rozpowszechniały

na

wszystkich spotkaniach oprócz dokumentów poddawanych konsultacjom,
broszurę informacyjną przygotowaną przez KZGW oraz inne broszury
opracowane

przez

dany

RZGW

nt.

zagadnień

dot.

planowania

w gospodarce wodnej. Należy podkreślić, iż z roku na rok wybór ulotek i
broszur był coraz większy.

6.6.1.3. Plakaty
W trakcie I TKS tylko RZGW w Szczecinie przygotował plakat informacyjny,
który był dołączany do listów, wywieszony w instytucjach oraz miejscach
wyłożenia ankiet. Z danych źródłowych wynika, iż w II TKS nie wszystkie RZGW
wykorzystywały plakat jako formę promowania procesu konsultacji, natomiast
w III TKS zarówno KZGW jak i wszystkie RZGW rozpowszechniały plakat
informacyjny, opracowany i wydrukowany przez KZGW.

6.6.1.4. Portale internetowe
Podczas wszystkich trzech TKS poszczególne RZGW, jak również KZGW,
umieściły

na

swoich

portalach

internetowych

specjalne

informacje

zawierające szczegółowe dane na temat RDW oraz danej TKS. RZGW często
zamieszczały na tych stronach materiały konsultacyjne do pobrania: broszury,
ankietę, konsultowany dokument, lub link odsyłający do strony KZGW, na
której umieszczone były wszystkie materiały dot. konsultacji. Informacje o
konsultacjach społecznych umieszczane były również na stronach urzędów
gmin i starostw oraz na stronach innych instytucji np. w III TKS na stronie
„Gazety Samorządu i Administracji” oraz Zachodniopomorskiego Towarzystwa
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Takich stron i linków było wiele i w
dokumentach źródłowych nie o wszystkich jest informacja, można jednak
przypuszczać iż ich liczba stale rosła. W okresie konsultacji na stronach
niektórych RZGW uruchomiono forum dyskusyjne. W III TKS na stronie KZGW
umieszczona została ankieta interaktywna.

6.6.1.5. Poczta elektroniczna i tradycyjna
W czasie wszystkich trzech TKS KZGW oraz niektóre RZGW rozsyłały pocztą
elektroniczną informacje i materiały związane z konsultacjami do różnych
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instytucji, oraz zaproszenia na spotkania konsultacyjne. W II i III TKS wysyłano
również pocztą tradycyjną pisma informujące o konsultacjach, o terminach
wnoszenia

uwag

oraz

o

miejscach,

gdzie

można

zapoznać

się

z dokumentami i zgłaszać ewentualne uwagi i opinie. Pocztą tradycyjną
wysyłano również materiały informacyjne. Dodatkowo w III TKS uruchomiono 2
adresy mailowe na które można było kierować wszelkie pytania, uwagi oraz
wypełnione ankiety. Należy podkreślić fakt, iż najwięcej takich działań
wykonano w III TKS.

6.6.1.6. Linia telefoniczna
W okresie I i II TKS RZGW w Poznaniu uruchomił linię telefoniczną, która służyła
udzielaniu niezbędnych informacji nt. prowadzonych konsultacji. Efektem
uruchomienia tej linii zarówno w I jak i w II TKS były telefony przede wszystkim
od przedstawicieli administracji samorządowej z informacją, iż nie wnoszą
uwag do konsultowanego dokumentu lub są gotowi odesłać wypełnioną
ankietę. W III TKS linię telefoniczną uruchomił zarówno RZGW w Poznaniu jak
również RZGW w Gliwicach i RZGW w Warszawie. Linie te uruchomiono w celu
m.in. wnoszenia wszelkich uwag i opinii do konsultowanego dokumentu.
Efektem

uruchomienia

linii

były

informacje

ze

strony

przedstawicieli

administracji samorządowej, dotyczące rozpowszechniania ankiet wśród np.
rad sołeckich, sołtysów, radnych, organizacji, związków działających na
terenie gminy, wywieszeniu plakatu, lub o gotowości odesłania wypełnionej
ankiety. Tą drogą podczas II i III TKS proszono również zainteresowane urzędy
miast i gmin o aktywne włączenie się w proces udziału społeczeństwa, a
także udzielano wszelkich informacji dot. organizowanych spotkań oraz
sposobu wypełniania ankiet. Należy jednak podkreślić, iż w III TKS takich
działań było znacznie więcej niż w I i II TKS.

6.6.1.7. Media (prasa, radio, telewizja)
W I TKS trudno mówić o współpracy z mediami, choć niektóre RZGW starały
się dotrzeć do różnych grup odbiorców publikując lub inicjując publikację
artykułów (RZGW w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu) lub audycji radiowych
(RZGW w Szczecinie). W efekcie podjętych działań opublikowano 5 artykułów
w prasie specjalistycznej („Gospodarka Wodna” i „Gaz, Woda i Technika
Sanitarna”, „Oświęcimski Chemik”, „Przegląd Leśny”), 3 w biuletynach
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samorządowych (Miesięcznik Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego „Dynowinka”, „Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski”, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich”),
1 w prasie ekologicznej („Aura”), 3 w prasie lokalnej lub w radio lokalnym
(„Gazeta Jarocińska”, „Goniec Pszczewski”, „Rozgłośnia PR” w Szczecinie).
Ponadto Pani Maria Jutrzenka - Trzebiatowska - kierownik Działu ds. Integracji
Europejskiej i Kontaktów ze Społeczeństwem RZGW w Szczecinie udzieliła
wywiadu radiowego w Polskim Radio Szczecin – audycja „EKO-Studio”.
Podczas II TKS RZGW w Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławie
zamieścił informację w czasopismach branżowych oraz w prasie lokalnej
(„Wodociągi i Kanalizacje”, Regionalny Informator Ochrony Środowiska
(RZGW Poznań), „Przegląd Leśny”, Gazeta Jarocińska dodatek „Wieści Lasu”,
„KONTAKT” – pismo zakładowe Zespołu Elektrowni PAK S.A., „Goniec
Pszczewski”, „Rolniczy Rynek”). Dyrektor RZGW w Gliwicach wykorzystując
liczne publiczne wystąpienia zachęcał do aktywnego udziału w trwających
konsultacjach

społecznych.

RZGW

w

Krakowie

przed

spotkaniami

konsultacyjnymi rozsyłał komunikaty do mediów lokalnych z informacjami o
trwających

konsultacjach

organizowane

spotkanie

społecznych
konsultacyjne.

wraz
W

z

efekcie

zaproszeniem
na

na

spotkaniach

konsultacyjnych obecni byli dziennikarze lub reporterzy z lokalnych mediów, a
po spotkaniach pojawiały się np. informacje w lokalnym radio i prasie czy w
dzienniku internetowym. Ponadto pracownik RZGW w Poznaniu udzielił
wywiadu w Radio „ELKA”, w którym przybliżył przedmiot i czas trwania II tury
konsultacji, a w Radio Katowice ukazał się wywiad z Przewodniczącym
RGWRW Małej Wisły oraz z przedstawicielami RGWRW Górnej Odry.
W trakcie III TKS KZGW oraz prawie wszystkie RZGW zamieszczały informacje
na temat prowadzonych konsultacji społecznych w prasie ogólnopolskiej,
regionalnej i branżowej: „Rzeczpospolita”, „Super Express”, „Nowości”,
„Tygodnik Chełmski”, „Aura”, „Gospodarka Wodna”, „Ekopartner”, „Problemy
Ocen

Środowiskowych”,

„Środowisko”,

„Biznes

i Ekologia”,

„Gazeta

Samorządu i Administracji” „Dziennik Bałtycki”, „Poradnik gospodarski”,
„Przegląd koniński”, Gazeta Jarocińska dodatek „Wieści z lasu”, „Goniec
Pszczewski”, w piśmie zakładowym Zespołu Elektrowni PAK S.A. - „KONTAKT”,
„rolniczy Rynek”, „Ekonatura”, „Głos Szczeciński”, „Głos Pomorza”, „Głos
Koszaliński”, „Gazeta Lubuska”, oraz w 6 dodatkach lokalnych „Gazety
Wyborczej” (poznańskim, łódzkim, śląskim (gminy Częstochowa, Kłobuck,
Lubliniec, Myszków), lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko -pomorskim).
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Jeżeli chodzi o kampanię informacyjną z zaangażowaniem mediów to była
ona prowadzona przez KZGW oraz RZGW w Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.
RZGW w Krakowie zorganizował kampanię informacyjną poprzedzającą III
turę konsultacji – w ramach kampanii zorganizował wyjazd studyjny dla
dziennikarzy

oraz

panel

dyskusyjny.

Wydarzenia

ta

miały

pomóc

dziennikarzom zaznajomić się z tematyką związaną z RDW, poznać aktualny
stan wód, zrozumieć konieczność jego poprawy i zachęcić do poruszania tej
tematyki w mediach. Podobnie jak podczas II TKS, przed spotkaniami
konsultacyjnymi rozsyłano do mediów lokalnych informacje o trwających
konsultacjach

wraz

z

zaproszeniem

na

spotkanie,

co

zaowocowało

obecnością dziennikarzy podczas spotkań a także informacjami w prasie
i radio po spotkaniach. Pracownik PRZG w Poznaniu udzielił wywiadu Radio
Centrum oraz Telewizji Teletop, w którym przybliżył przedmiot i czas trwania III
tury konsultacji. Ponadto przeprowadzono 3 wywiady z Dyrektorem RZGW w
Krakowie w prasie i rozgłośniach radiowych o zasięgu regionalnym. KZGW
zorganizował 2 konferencje prasowe, a podczas jednej z nich telewizja TVP
Info przeprowadziła wywiad z Prezesem KZGW. W Radio Łódź wyemitowano
wywiad

z

Prezesem

KZGW

oraz

Zastępcą

Prezesa

KZGW,

który

przeprowadzono podczas III KFW.

6.6.1.8. Inne działania informacyjne
Podczas I TKS RZGW w Krakowie przygotował wystawę przewoźną dotyczącą
procesu wdrażania RDW w Polsce pt. "Woda dla rozwoju – program poprawy
stanu środowiska wodnego". RZGW w Poznaniu przygotował dwie mapy
poglądowe ilustrujące obszar regionu wodnego Warty oraz podział na
regiony wodne i obszary dorzeczy w Polsce. Mapy te prezentowane były m.in.
na Targach Ekologicznych POLEKO.
Na potrzeby konsultacji w III TKS KZGW opracował:
9 3 spoty informacyjne na temat planów gospodarowania wodami i
konsultacji

społecznych.

Celem

produkcji

filmików

było

m.in.

zachęcenie do zapoznania się z projektami PGW, jak również do
wzięcia udziału w konsultacjach. Tytuły wyprodukowanych spotów to:
„Planuj z nami”, „Wyraź swoja opinię”, „Zaangażuj się”. Filmiki te
umieszczono na stronie internetowej KZGW jak również na stronach
RZGW oraz na portalu „Gazety Samorządu i Administracji”.
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Spoty o tej tematyce przygotował również RZGW w Krakowie. Tytuły
filmików to: „Woda a rozwój”, „W trosce o wodę” oraz „Weź udział w
planowaniu”. Dodatkowo wykonano trzy pięciominutowe felietony
filmowe, opatrzone hasłem „Lepsza woda do 2015 r.”. Dotyczyły one
takich tematów, jak: woda do picia, woda dla rozwoju oraz RDW.
9 Mapę w skali 1:850 000 przedstawiającą m.in. rzeki, miasta powiatowe,
granice województw, granice regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, obszary dorzeczy, regiony wodne oraz scalone części wód
powierzchniowych. Mapa ta była rozpowszechniana zarówno przez
KZGW jak i wszystkie RZGW podczas spotkań konsultacyjnych.
Ponadto na niektórych spotkaniach rozdawane były uczestnikom kryształy z
kropelką wody i hasłem „Plany Gospodarowania Wodami 2009”.
W III TKS RZGW w Gdańsku oraz w Szczecinie przygotowały drobne gadżety
(długopisy, teczki, bruliony i smycze), które rozpowszechniano na spotkaniach
konsultacyjnych.

6.6.2. Efekty działań wspierających proces konsultacji społecznych
Działania wspierające proces konsultacji społecznych miały na celu
rozpowszechnienie informacji nt. RDW i wynikających z niej działań wśród
szeroko rozumianego społeczeństwa. Bardzo trudno zidentyfikować, na ile
przeprowadzone działania wspierające proces konsultacji społecznych
przyniosły efekt w postaci zwiększenia wiedzy nt. problemów środowiska
wodnego czy działań wynikających z RDW. Niektóre z działań, poza efektem
informacyjnym, pozwoliły na poprawę wizerunku KZGW jak również RZGW co
jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy są to jednostki odpowiedzialne za
współpracę z wieloma środowiskami. Jednym ze wskaźników skuteczności
działań wspierających mogą być wypełnione ankiety czy zebrane uwagi do
konsultowanych dokumentów.
6.6.3. Ocena działań wspierających proces konsultacji społecznych
W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych podczas trzech TKS zostało
podjętych szereg różnorodnych działań. Działania te są niezwykle ważne,
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ponieważ stanowią integralny element konsultacji społecznych. Kierunek
większości

z

nich

jest

interesujący,

począwszy

od

szeregu

spotkań

informacyjnych z różnymi środowiskami, poprzez informację w Internecie, druk
i dystrybucję ulotek, broszur, plakatów, map, organizacja konkursów,
rozpowszechnienie spotów informacyjno – promocyjno – reklamowych.
Pozytywnie należy ocenić ilość i różnorodność tych działań, która z każdą
kolejną turą była coraz większa, co spowodowało wzrost zainteresowania
społeczeństwa konsultacjami. Można przypuszczać, że doświadczenia z
poprzedniej tury były wskazówką do podejmowanych działań podczas
kolejnej TKS. Przykładem tego mogą być działania medialne, które w I turze
były najsłabiej wykorzystywaną formą promocji. Ponadto za pomocą
Internetu stworzono możliwość wypowiadania się i dyskusji w ramach ankiety
interaktywnej oraz na forach zamieszczonych na stronach RZGW. Jednakże
społeczeństwo

nie

wykazało

zainteresowania

tego

typu

działaniami

wspomagającymi proces konsultacji, czego potwierdzeniem była mała ilość
wpisów. Mało skuteczna okazała się również wykorzystana w III TKS ankieta
interaktywna, ponieważ na około 1500 odsłon strony www zawierającej
ankietę, tylko 150 ankiet zostało wypełnionych tą drogą.

6.6.4. Nakłady finansowe przeznaczone na działania wspierające proces
konsultacji społecznych
Na działania wspierające proces konsultacji w I TKS przeznaczono na obszarze
dorzecza Wisły 51,6 tys. zł, a na obszarze dorzecza Odry - 40,6 tys. zł. W
działania te zaangażowane były osoby zatrudnione w RZGW, jak również
spoza RZGW. Na obszarze dorzecza Wisły obciążenie kadrowe wyniosło w
sumie 41,6 osobomiesiąca, natomiast spoza RZGW – 20 osobodni, a na
obszarze dorzecza Odry 51,6 osobomiesiąca i 87 osobodni.
Brak jest informacji na temat nakładów finansowych, jakie poniesiono na
działania wspierające proces konsultacji społecznych w II TKS.
W III TKS na obszarze dorzecza Wisły na działania wspierające proces
konsultacji społecznych wydano ponad 199 tys. zł. W działania te
zaangażowano osoby zatrudnione w RZGW i osoby spoza RZGW. Obciążenie
kadrowe w RZGW wyniosło 28,5 osobomiesięcy, natomiast spoza RZGW sumie
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zatrudniono pracowników w wymiarze 184 osobodni. Na obszarze dorzecza
Odry na działania te wydano ponad 157 tys. zł. Obciążenie kadrowe osób
zaangażowanych z RZGW w spotkania wyniosło ponad 29 osobomiesięcy.
Zaangażowanie osób spoza RZGW było dużo większe niż na obszarze
dorzecza Wisły, wyniosło 376 osobodni.
Nakłady

finansowe

przeznaczone

na

działania

wspierające

proces

konsultacji społecznych podczas I i III TKS przedstawia poniższa tabela i
wykres.
Tabela 166. Oszacowanie poniesionych kosztów na działania wspierające proces konsultacji
społecznych (nakłady finansowe oraz zaangażowanie kadrowe)

Tura konsultacji
społecznych
I TKS dorzecze
Wisły
I TKS dorzecze
Odry
II TKS dorzecze
Wisły
II TKS dorzecze
Odry
III TKS dorzecze
Wisły
III TKS dorzecze
Odry
Łącznie

Poniesione
koszty (bez
kosztów
osobowych)
[tys. zł]

Obciążenie
kadrowe (osoby
zatrudnione w
RZGW)
[osobomiesiące]

51,6

41,6

Zaangażowanie
osób spoza
RZGW (np.
członkowie
RGW i Komisji ds.
US) [osobodni]
20

40,6

51,6

87

bd

bd

bd

199,4

28,5

184

157,2

29

376

448,8

150,7

667
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Rysunek 201. Poniesione koszty na działania wspierające proces konsultacji społecznych

Podczas trzech TKS, pomimo braku danych z II tury, można powiedzieć, że
przeznaczano coraz to większe kwoty na działania wspierające proces
konsultacji

społecznych.

Podczas

I tury

działania

wspierające

proces

konsultacji nie były zakrojone na tak szeroką skalę, jak w przypadku III TKS.
Ponadto w I TKS kampania informacyjna prowadzona była jedynie śladowo
wysiłkiem pracowników RZGW oraz osób spoza RZGW. Natomiast zwiększenie
ilości działań w III turze spowodowało wzrost zaangażowania osób spoza
RZGW, co bezpośrednio przełożyło się na poniesione koszty. Rosnące nakłady
świadczą nie tylko o większej ilości zorganizowanych działań, ale również
o zwiększającej się ilości form promowania konsultacji, w efekcie których
wzrastała nie tylko liczba uczestników konsultacji, ale również liczba uwag do
konsultowanych dokumentów. Łącznie na spotkania wspierające proces
I i III TKS wydano blisko 450 tys. zł.
7. Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji
Przeprowadzone podczas I tury konsultacje społeczne miały na celu między
innymi przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat RDW. Podczas niej
poinformowano społeczeństwo o głównym zarysie prac nad opracowaniem
PGW, o tym, kiedy i które etapy opracowania PGW będą następować, które
jednostki administracyjne będą odpowiedzialne za realizowanie działań, oraz
jakie są możliwości udziału społeczeństwa przy opracowaniu PGW. W I TKS
uzyskano uwagi, które pozwoliły na lepsze przygotowanie się do kolejnych
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etapów konsultacji, dążące do zwiększenia efektywności podejmowanych
działań poprzez weryfikację sposobu przeprowadzania konsultacji.
W II TKS „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów
dorzeczy” był drugim dokumentem, który poddany został konsultacjom
społecznym. W efekcie pozyskano uwagi w zakresie dotyczącym zmian lub
uzupełnienia

konsultowanego

dokumentu.

Wszystkie

zgłoszone

uwagi,

sugestie i opinie zostały szczegółowo przeanalizowane, a znaczna ich część
uwzględniona przy tworzeniu ostatecznych list istotnych problemów dla
obszarów dorzeczy. Zmiany jakie wprowadzono do ostatecznej wersji
dokumentu to m.in. poszerzenie listy istotnych problemów o dodatkowe i
wskazane w trakcie konsultacji problemy występujące na obszarach dorzeczy
oraz zweryfikowanie zasięgu występowania istotnych problemów w zlewniach
bilansowych.
W efekcie przeprowadzenia III TKS projektów planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce pozyskano ok. 3000 propozycji i
sugestii

dotyczących

zmian

konsultowanych

dokumentów.

Wszystkie

zgłoszone uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i na ich podstawie
wprowadzono zmiany do ostatecznych wersji dokumentów. Zmiany jakie
wprowadzono dotyczyły treści konsultowanych dokumentów m.in. dodano
słowniczek pojęć stosowanych w tekście, uzupełniono opis programów
monitoringu

wód

powierzchniowych

i

podziemnych,

wskazano

cele

środowiskowe dla JCWPd, uzupełniono informacje nt. harmonogramu
wdrażania

proponowanych

programów

działań

i

ich

kosztów,

uszczegółowiono informacje z zakresu konsultacji społecznych. Zgłoszone
uwagi dotyczyły również zakresu działań naprawczych, które zostały wpisane
w Program wodno – środowiskowy kraju, a które są podsumowane w PGW. W
efekcie poszerzono katalog działań przewidzianych do realizacji o nowe
działania

m.in. z

zakresu

gospodarki

wodnościekowej, uzupełniono i

zweryfikowano koszty poszczególnych działań oraz jednostki odpowiedzialne
za realizację działań.
8. Podsumowanie
Konsultacje społeczne w planowaniu w gospodarce wodnej stanowiły
narzędzie do pozyskania akceptacji społecznej dla nowej polityki wodnej,
jaką wprowadziła RDW. Dialog społeczny, który rozpoczął się w I etapie
konsultacji posłużył stworzeniu odpowiednich ram czasowych przebiegu
kolejnych etapów w planowaniu w gospodarce wodnej. W konsultacjach,
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dzięki zastosowaniu różnych środków dotarcia do społeczeństwa, mógł wziąć
udział każdy potencjalnie zainteresowany obywatel.
I TKS była nowym doświadczeniem, z uwagi na to, iż po raz pierwszy w Polsce
organizowano tego typu konsultacje na tak szeroka skalę. Zaangażowanie
dużej ilości społeczeństwa było bardzo trudne, ponieważ po raz pierwszy
zaproszono społeczeństwo do zapoznania się z tematyką RDW i wynikającymi
z niej działaniami. Uzyskane najniższe rezultaty w czasie I TKS mogą świadczyć
o braku informacji na temat prowadzonych konsultacji oraz konsultowanych
dokumentów. Wzrost zainteresowania tematyką konsultacji był coraz większy
w kolejnych turach, co przekładało się m. in. na ilości wniesionych uwag.
Wzrastające efekty konsultacji (ilości wniesionych uwag) świadczą o coraz
większym

zaangażowaniu

i

lepszym

przygotowaniu

się

organizatorów

konsultacji. Działania konsultacyjne podjęte na potrzeby I tury wprowadziły
społeczeństwo

w

tematykę

planowania

w

gospodarce

wodnej.

Doświadczenia wyniesione z tego etapu umożliwiły osiągnięcie lepszych
rezultatów w kolejnych turach. Uwagi, jakie pozyskano podczas pierwszego
cyklu sporządzania PGW, wskazują na konieczność prowadzenia konsultacji
różnymi sposobami, przy zastosowaniu różnych działań wspierających.
Sposób ten umożliwia spojrzenie na te same problemy z perspektywy wielu
środowisk. Organizowane podczas konsultacji społecznych spotkania dają
możliwość dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych i w
efekcie wniesione uwagi oparte są o kompromis pomiędzy tymi środowiskami.
Ważnym narzędziem konsultacji są nie tylko spotkania z przedstawicielami
różnych grup docelowych, a także z przedstawicielami środowisk eksperckich
będących członkami np. RGWRW i SK ds. US, których posiedzenia wniosły
wiele cennych uwag do konsultowanych dokumentów. Natomiast badania
ankietowe dają możliwość poznania indywidualnego spojrzenia na dany
problem

poszczególnych

przedstawicieli

społeczeństwa,

umożliwiając

również uzyskanie akceptacji dla konsultowanych dokumentów. Kolejne
narzędzie służące konsultacjom to KFW, na którym rozpatrywane były różne
aspekty planistycznych dokumentów. Stanowi ono platformę komunikacji
różnych środowisk społeczno-zawodowych z całego kraju.
Rola konsultacji społecznych w planowaniu w gospodarce wodnej jest
bardzo istotna dla nas wszystkich, ponieważ w konsultowanych dokumentach
zapisane są działania, które zostaną wdrożone w życie, przez co dotyczyć
mogą każdego z obywateli. Ze względu na ten fakt informacje na temat
planowanych działań powinny być szeroko rozpowszechniane, przede
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wszystkim w mediach - zarówno tych o zasięgu krajowym jak i lokalnym,
ponieważ informacja kształtuje świadomość społeczną i stanowi źródło
poznania nowo wdrażanych aspektów, dotyczących poprawy środowiska
wodnego.

Działania

informacyjne

mogą

przyczynić

się

również

do

zwiększenia poczucia odpowiedzialności za stan wód, a tym samym
pośrednio do akceptacji wspólnie wypracowanych podczas konsultacji
rozwiązań. Ważnym czynnikiem prowadzonych działań konsultacyjnych jest
przeznaczenie

odpowiednich

nakładów

finansowych

na

działania

konsultacyjne a także informacyjne, co potwierdza fakt, iż większe koszty
wykazane w kolejnych turach konsultacji przekładają się na poprawę
rezultatów

prowadzonych

działań.

Doświadczenia

i wnioski

z

przeprowadzonych konsultacji zostały poddane analizie i będą – w miarę
możliwości - uwzględnione i wykorzystane w przyszłości.
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