Krótka ocena doświadczeń z konsultacji i rozwiązań przyjętych w planach jako
rezultatów konsultacji
22 czerwca 2009 r. zakończył się trzeci, półroczny okres konsultacji
społecznych
w planowaniu gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wytycznymi
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ten ostatni już w pierwszym cyklu planistycznym
etap konsultacji miał na celu pozyskanie uwag i opinii do projektów planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Przewidziane do
realizacji działania podsumowane w PGW dotyczyć będą każdego z nas,
dlatego w trakcie konsultacji tak istotne było dotarcie z informacją do
szerokiego przekroju społeczeństwa.
Aby pozyskać opinię społeczną wszystkich środowisk, zidentyfikowano
grupy docelowe konsultacji czyli różne grupy interesu, które odczują skutki
działań

planowanych

w gospodarowaniu wodami i które mogą mieć wpływ na ich wdrożenie. Byli to
reprezentanci administracji samorządowej, administracji rządowej, użytkowników
wód różnych sektorów, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz inni
zainteresowani.
Najskuteczniejszym

narzędziem

w

pozyskiwaniu

uwag

okazały

się

spotkania konsultacyjne, dzięki którym uczestnicy mogli bliżej poznać przedmiot
konsultacji, a także wypracować wspólną, opartą o kompromis różnych
środowisk opinię na jego temat lub wnieść indywidualne, szczegółowe uwagi do
konsultowanych dokumentów. Z kolei badania ankietowe umożliwiły dotarcie
do szerokiej liczby odbiorców, a także pozwoliły na określenie poziomu
akceptacji

konsultowanych

dokumentów.

Cennym

narzędziem

wykorzystywanym w trakcie konsultacji społecznych były posiedzenia rad
gospodarki

wodnej

regionów

wodnych

i

stałych

komisji

ds.

udziału

społeczeństwa. Ciała te złożone są z ekspertów reprezentujących różne
środowiska zawodowe korzystające z wody i mogące mieć wpływ na jej stan,
administrację dbającą o stan wód i kontrolującą ten stan oraz organizacje
pozarządowe. Konsultacje z tymi gremiami przyniosły wiele merytorycznych
uwag. Bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu zainteresowania opinii społecznej i w
zachęcaniu do angażowania się w konsultacje społeczne odegrały działania
informacyjno-edukacyjne,

które

prowadzone

były

równolegle

z konsultacjami, jako ich wsparcie. O potrzebie szerokiej informacji świadczy
najsłabsze zaangażowanie społeczne w I turę konsultacji, podczas której
społeczeństwo

spotkało

się

z nowymi zagadnieniami, a kampania informacyjna była prowadzona w
minimalnym zakresie. Doświadczenia I i II tury konsultacji społecznych pozwoliły
skutecznie przeprowadzić trzeci etap konsultacji, o czym świadczy pozyskanie
ok. 3000 propozycji i sugestii dotyczących zmian konsultowanych dokumentów.
Wszystkie zgłoszone w III turze uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane i na
ich podstawie wprowadzono zmiany, opracowując ostateczne wersje PGW.
Konsultacje

społeczne

PGW

spełniły

założony

cel:

społeczeństwu

przedstawiono zagadnienia związane z planowaniem w gospodarowaniu
wodami w świetle RDW. Dzięki działaniom konsultacyjnym w poszczególnych
okresach konsultacji zebrano szereg uwag i opinii do konsultowanych
dokumentów, czego finalnym efektem jest opracowanie ostatecznej wersji PGW.
Władze koordynujące i zaangażowane w przebieg konsultacji w Polsce (KZGW i
RZGW) zastosowały wiele różnych metod , aby otrzymać jak najwięcej głosów ze
strony społeczeństwa na temat opracowywanych dokumentów. Doświadczenia
z pierwszego cyklu planistycznego pozwolą uzyskać jeszcze lepsze rezultaty w
opracowaniu aktualizacji PGW w kolejnym cyklu planistycznym.

