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6. Wspópracazorganizacjami
pozarzdowymi
Celeedukacyjne
&ele edukacyjne
Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdziesz:





Po zapoznaniu si z treci tego rozdziau bdziesz:
 rozumie  sposób dzia ania organizacji pozarzdowych, zna 
motywacje dzia ania cz onków organizacji oraz sposoby ich

rozumie
sposób dzia ania organizacji pozarzdowych, zna
powstawaniairozwoju;
dziapowstawania
ania cz onkówgrup
organizacji
sposoby
ichnapiciach
 motywacje
zna  zasady
naciskuoraz
i ich
rol w
powstawania
i rozwoju;
i konfliktach
spo ecznych wystpujcych podczas realizacji

zna
zasady powstawania grup nacisku i ich rol w napiciach i
projektówdotyczcychinfrastrukturyirodowiska;
spo ecznych wystpujcych
podczas realizacji komunikacji
projektów
 konfliktach
potrafi  wykorzystywa
 zasady dwukierunkowej
dotyczcych
infrastruktury
i rodowiska;
potrzebnejprzywspó
pracyzorganizacjamipozarzdowymi;

zasady dwukierunkowej
 potrafi
umie  wykorzystywa
budowa  program
wspó pracy komunikacji
z organizacjami
potrzebnej
przy wspó
pracyrealizacji
z organizacjami
pozarzdowymi;
pozarzdowymi
podczas
projektów
dotyczcych rozwoju

umie
budowa program wspó pracy z organizacjami
infrastruktury.
pozarzdowymi podczas realizacji projektów dotyczcych rozwoju
infrastruktury.
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6.1. Rola
Rolaiznaczenietrzeciegosektora
i znaczenie trzeciego sektora
wkrajachUE
w
krajach UE



Sektor
pozarzdowy w krajach Unii Europejskiej zwany jest równie' trzecim
trzecim
Sektor pozarzdowy
sektorem. Istnieje w gospodarce obok sektora pa stwowego (publicznego)
sektorem.
i sektora prywatnego (biznesowego). Jest równie' zaliczany do trzech elementów
ekonomii spoecznej, obok spódzielni  i towarzystw wzajemnociowych. O jego
ró'norodnoci wiadcz liczne okrelenia wchodzcych w jego skad organizacji,
m.in.:


pozarzdowe,



nienastawionenazysk,



spoeczne,socjalne,



woluntarystyczne,



charytatywne,



dobroczynne.


Sporadyczniewodniesieniudosektorapozarzdowegou'ywasirównie'okrele 
„sektor niezale'ny”, „sektor obywatelski”, „organizacje u'ytecznoci publicznej”.
Wyró'nia je brak celów zarobkowych, dobrowolno* oraz dziaanie na rzecz
zaspokajaniapotrzebiprawobywateli.
Dziaalno*organizacjipozarzdowychwkrajachUniiEuropejskiejjestregulowana
prawem poszczególnych pa stw czonkowskich. Wolno* zakadania,
przystpowania lub wystpowania z organizacji jest prawem gwarantowanym
konstytucyjniewewszystkichpa stwachUE,aprawostowarzyszaniasizapisano
wEuropejskiejKonwencjiPrawCzowieka.

Badania nad sektorem pozarzdowym przeprowadzone przez John Hopkins
University (Baltimore, USA) w 22 krajach wiata wykazay, 'e trzeci sektor jest
pot'nym pracodawc: zatrudnia 19 mln ludzi w penym wymiarze godzin, nie
liczc wolontariuszy. W krajach Unii Europejskiej procentowy udzia trzeciego
sektora wzatrudnieniu pozarolniczym wynosi ok. 7%, a wraz z wolontariuszami –
ponad 10%. Wród organizacji pozarzdowych najsilniejsz reprezentacj maj
organizacje edukacyjne, zdrowotne oraz zajmujce siusugami socjalnymi. Wiele
organizacji czy si wsieci i federacje oraz tworzy tzw. platformy, czego
przykadem jest np. Platforma Europejskich Spoecznych Organizacji
Pozarzdowych. Rosncej sile organizacji pozarzdowych sprzyja swobodny
przepyw osób oraz mo'liwo* tworzenia organizacji pozarzdowych poza
granicamiswojegokrajuwwynikunp.podjciapracyzagranic.
Wwielukrajachtrzecisektorstajesiaktywnymuczestnikiemdialoguspoecznego.
Organizacje nie dziaajce dla zysku s coraz czciej postrzegane jako
uzupeniajcypartnerzywdialogu,opróczzwizkówzawodowychipracodawców.
Na przykad w Irlandii organizacje pozarzdowe uczestniczyy w negocjowaniu
umowy „Partnerstwo 2000”, zawierajcej gówne zao'enia polityki ekonomiczno
spoecznejpa stwanalata1997 2000.

W Polsce w pierwszym kwartale 2008 roku w systemie REGON zarejestrowanych
byo58237stowarzysze oraz9106fundacji:
S tS rt or on na a | 
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najwiksze skupiska organizacji pozarzdowych znajduj si
wwojewództwach: mazowieckim, maopolskim, pomorskim, warmi sko
mazurskimorazwPolsceZachodniej,



najmniejsze–wwoj.lubelskim,opolskim,lskimiwitokrzyskim.


Wrzeczywistociwieleznichnieprowadzidziaalnocilubprowadzijwbardzo
ograniczonym zakresie. Liczby te nie oddaj jednak faktycznej wielkoci trzeciego
sektora,poniewa'zaliczasidoniegorównie'OchotniczeStra'ePo'arne,zwizki
zawodowe, organizacje samorzdu gospodarczego oraz jednostki kocioa
katolickiego,innychkocioówizwizkówwyznaniowych.Potencjalnsitrzeciego
sektora tworzy zatem ok. 130 tysicy podmiotów. Szacuje si, 'e ok. 4 miliony
dorosychPolakównale'ydojednejlub kilkuorganizacji,którychliczebno*waha
si od kilkunastu czonków do ok. 600 tysicy w przypadku Polskiego Zwizku
Wdkarskiego.
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sportu,turystyki,rekreacjiihobby(38,3%),



edukacjiiwychowania(12,8%),



kulturyisztuki(12,7%),



usugsocjalnychipomocyspoecznej(11,2%),



ochronyzdrowia(7,7%).



Zbada przeprowadzonychprzezStowarzyszenieKLON/JAWORwynika,'esporód
stowarzysze ifundacjinajwicejdziaawobszarach:

Ponad 6 proc. z nich deklaruje dziaalno* zwizan z ochron rodowiska oraz
rozwojem lokalnym. Organizacje pozarzdowe powicone ochronie rodowiska
dziaaj bd+ samodzielnie, bd+ tworz ogólnopolskie zwizki, jak Polska Zielona
Sie*,zrzeszajcaorganizacjeekologicznewnajwikszychmiastachkraju.WPolsce
obecnesrównie'midzynarodoweorganizacjeekologiczne–GreenpeaceiWWF
–wiatowyFunduszNaRzeczPrzyrody,realizujcyliczneprojektyizaanga'owany
m.in. we wdro'enie europejskiego programu ochrony przyrody Natura 2000 oraz
ochronbiebrza skichbagien.
Dziaalno* organizacji pozarzdowych jest finansowana z darowizn osób
prywatnych i instytucji, zbiórek publicznych, skadek czonkowskich, rodków
publicznychorazdziaalnocigospodarczejlubodpatnej.


6.2. Rodzaje
organizacji pozarzdowych
Rodzajeorganizacjipozarzdowych
w
Polsce
wPolsce


Organizacja
pozarzdowa

Definicja
Wedug ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci po'ytku
publicznego i o wolontariacie „organizacjami pozarzdowymi s,
niebdce jednostkami sektora finansów publicznych iniedziaajce w
celu osignicia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadajce
osobowociprawnejutworzonenapodstawieprzepisówustaw”.


W Polsce podstawowymi formami prawnymi dla organizacji pozarzdowych s
stowarzyszenia i fundacje. Pozostaymi s m.in. kóka rolnicze, rolnicze zrzeszenia
bran'owe, zwizki rolnicze, cechy i izby rzemielnicze, zrzeszenia handlu, usug
i transportu, organizacje przedsibiorców, zwizki pracodawców, federacje
i konfederacje zwizków pracodawców, zwizki zawodowe, zrzeszenia i zwizki
midzybran'owe, zwizki sportowe. Do organizacji pozarzdowych mo'na tak'e
zaliczy*koagospody wiejskichiorganizacjestudenckie.
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przedstawicielskie – reprezentujce interesy konkretnej spoecznoci,
przedstawicielskie
np.lokalnejlubponadlokalnej,



zawodowe
zawodowe – reprezentujce interesy konkretnej grupy lub grup
zawodowych,



tradycyjne
tradycyjne–oszerokiejformuledziaalnoci,



samopomocy – dziaajce na rzecz konkretnych
opieku cze,
cze, wsparcia
wsparcia ii samopomocy
czonkówlubkonkretnychrodowisk,wiadczceusugipotrzebnewtych
grupachirodowiskach,



mniejszoci reprezentujceinteresygrupmniejszoci,np.religijnychczy
mniejszoci
narodowociowych,



sportowe, rekreacyjne
rekreacyjne ii hobbystyczne
sportowe,
hobbystyczne – skierowane do osób
zainteresowanychkonkretnsfer,



zadaniowe – powicone doprowadzeniu do realizacji konkretnego
zadaniowe
zadania,np.zleconegoprzezwadze,



dora ne
ne – powstajce
/przedsiwzicia.
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Zewzgldunaprofildziaalnocimo'emywyró'ni*m.in.nastpujceorganizacje:

dla

przeprowadzenia

okrelonej

akcji





Rada
Rada
Ogólnopolska baza
pozarzdowych
jest dostpna
Ogólnopolska
bazaorganizacji
organizacji
pozarzdowych
jest
na
portalu
www.ngo.pl.
przez
dostpna
na portalu
www.ngo.pl.administrowanym
administrowanym przez
Stowarzyszenie KLON/JAWOR.
KLON/JAWOR.W
Wbazie
znajdujsi
siobszerne
obszerne
Stowarzyszenie
bazie znajduj
daneopolskichorganizacjach,inicjatywachobywatelskichoraz
dane
o polskich organizacjach, inicjatywach obywatelskich
instytucjachszczeblarzdowegoisamorzdowego.Srównie
oraz
instytucjach szczebla rzdowego i samorzdowego. S
przydatne
informacje
o o wybranych
organizacjach
równie
przydatne
informacje
wybranych organizacjach
zagranicznych. W
W bazie
bazie znajduje
znajduje si
si ponad
ponad 145
145 tys.
tys.
zagranicznych.
podmiotów. Z koleiZ na portalu
kolei http://katalog.onet.pl/
na
portalu
podmiotów.
http://katalog.onet.pl/3544,organizacjeznajduje
pozarzadowe,k.html
3544,organizacje-pozarzadowe,k.html
si m.in. baza
znajduje siekologicznych
m.in. baza organizacji
ekologicznych
obejmujca
organizacji
obejmujca
blisko 500 pozycji.
blisko500pozycji.


Wieleorganizacjipozarzdowychotrzymaostatusorganizacjipo'ytkupublicznego
(OPP).



Dziaalno*
po'ytku
publicznego

Definicja
Ustawa o dziaalnoci po'ytku publicznego i o wolontariacie okrela
dziaalno* po'ytku publicznego jako „dziaalno* spoecznie u'yteczn,
prowadzon przez organizacje pozarzdowe w sferze zada  publicznych
okrelonychwustawie”.


Wród licznych dziaa  po'ytku publicznego ustawa wymienia m.in. pomoc
spoeczn, dziaalno* charytatywn, na rzecz nauki, edukacji, owiaty
iwychowania,podtrzymywanietradycjinarodowej,dziaalno*narzeczmniejszoci
narodowych, osób niepenosprawnych, ochron i promocj zdrowia czy
ratownictwa i ochrony ludnoci, a ponadto dziaalno* wspomagajc rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci, rozwój wspólnot i spoecznoci
lokalnych,ekologii,ochronyzwierztidziedzictwaprzyrodniczego.
S tS rt or on na a | 

Status OPP zapewnia organizacjom mo'liwo* otrzymywania 1 proc. podatku
odosóbfizycznych,alerównie'wprowadzaobowizekprzejrzystociichfinansów
idziaa .
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6.3. Kluczowe
obszary wspópracy
Kluczoweobszarywspópracy
zzorganizacjamipozarzdowymiprzy
organizacjami pozarzdowymi przy
realizacji
projektu infrastrukturalnego
realizacjiprojektuinfrastrukturalnego
Istniej trzy kluczowe obszarów wspópracy z organizacjami pozarzdowymi przy
realizacjiprojektuinfrastrukturalnego:

komunikacja spoeczna
(kampania
informacyjnopromocyjna i dziaania
public relations)



konflikt
spoeczny/sytuacja
kryzysowa
(opisane szczegóowo w
rozdziale 7)

dostp do informacji
publicznej i konsultacje
spoeczne

Obszary
wspópracy z
organizacjami
pozarzdowymi


Rysunek30.

Obszarywspópracyzorganizacjamipozarzdowymi

ródo:

opracowaniewasne.

do informacji publicznej i konsultacje
6.3.1. Dostp
Dostpdoinformacjipublicznejikonsultacje
spoeczne
spoeczne
Zgodnie z obowizujcym prawem organizacje pozarzdowe maj
zagwarantowany
dostp do
do informacji
informacji publicznej
publicznej zwizanej m.in. z realizacj
zagwarantowany dostp
przedsiwzicia infrastrukturalnego. Prawo to zostao wpisane do Ustawy z dnia
6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej. Artyku 2 ustawy
stwierdza,'e„kademuprzys uguje(…)prawodostpudoinformacji”,aodosoby
wykonujcej to prawo „nie wolno da  wykazania interesu prawnego lub
faktycznego”.
Zasady udostpniania informacji o rodowisku okrelaa Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska. Artyku 19 ustawy stanowi, 'e
„organy administracji s obowizane udostpnia  kademu informacje
orodowiskuijegoochronie,znajdujcesiwichposiadaniu”.


1. wydaniaDecyzjiorodowiskowychUwarunkowaniach,
2. wydaniadecyzjiopozwoleniunabudow,
3. zatwierdzeniaprojektubudowlanego,
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3 pa+dziernika 2008 roku zostaa przyjta  ustawa O udostpnianiu informacji
o rodowisku i jego ochronie, udziale spoecze stwa w ochronie rodowiska oraz
o ocenach oddziaywania na rodowisko. Zgodnie z ustaw, nale'y zapewni*
mo'liwo* udziau spoecze stwa, w tym organizacji pozarzdowych
wpostpowaniachdotyczcych:
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4. pozwolenianawznowienierobótbudowlanych,
5. zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej, je'eli tak konieczno*
stwierdzi organ wydajcy Decyzj o rodowiskowych Uwarunkowaniach
oraz w przypadku stwierdzenia koniecznoci przeprowadzenia ponownej
ocenyoddziaywaniaprzezorganwydajcydecyzje,
6. wydania decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji innych
przedsiwzi* ni' mogce znaczco oddziaywa* na rodowisko, nie
bezporednio zwizanych z ochron obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajcych z tej ochrony, a które mog znaczco oddziaywa* na ten
obszar.




Warto zaznaczy*, 'e oddziaywanie na rodowisko w wietle ustawy oznacza
oddziaywanie na zdrowie ludzi.
równie'oddziaywanienazdrowieludzi.
Przedstawicieleorganizacjipozarzdowychmogskada*wramachpostpowania
skargi i wnioski, na które maj 21 dni. Artyku 30 ustawy stwierdza, 'e organy
administracji waciwe do wydania decyzji lub opracowania dokumentów
zapewniajmo'liwo*udziauspoecze stwaprzedwydaniemtychdecyzjilubich
zmianorazprzedprzyjciemtychdokumentówlubichzmian.

Ustawapotwierdzaprzysugujceka'demuprawodoinformacjiorodowiskuijego
ochronie.Udostpnieniupodlegajzateminformacjedotyczcem.in.:
stanu elementów
elementów rodowiska,
rodowiska, np. powietrze, woda, powierzchnia ziemi,
 stanu
rolinyczyzwierzta,


emisji,
emisji, w tym odpadów promieniotwórczych i zanieczyszcze , które
wpywajlubmogwpyn*naelementyrodowiska,



rodków,takichjak:rodkiadministracyjne,polityki,przepisyprawnedot.
rodków,
rodowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia
wsprawieochronyrodowiska,



raportównatematrealizacjiprzepisówdotyczcychochronyrodowiska,
raportów



analizkosztówikorzyci,
analiz
kosztów i korzyci,



stanu
stanu zdrowia,
zdrowia, bezpiecze stwa
stwa ii warunków
warunków ycia
ycia ludzi w zakresie,
wjakimoddziaujnanielubmogoddziaywa*elementyrodowiska.



ª


Uwaga!
Organizacje pozarzdowe maj prawo do informacji
udostpnionych ustnie, pisemnie, w formie wizualnej,
d wikowej, elektronicznej lub w innej formie na pisemny
wniosek. Bez pisemnego wniosku przekazuje si jedynie
informacje nie wymagajce wyszukiwania. Wystpujc
o informacje, organizacje pozarzdowe nie musz wykaza 
interesu prawnego lub faktycznego. Przekazanie informacji
nastpujebezzbdnejzw oki,niepó niejniwcigumiesica
od dnia otrzymania wniosku. Termin ten moe zosta 
przed uony do dwóch miesicy ze wzgldu na stopie
skomplikowaniasprawy.


Ustawa wprowadza równie' ograniczenia w dostpie do informacji. Dotycz one
dziewiciuprzypadków:
S tS rt or on na a | 


1. Danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych
chronionychtajemnic.
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2. Spraw objtych toczcym si postpowaniem sdowym, dyscyplinarnym
lub karnym, je'eli udostpnienie informacji mogoby zakóci* przebieg
postpowania.
3. Spraw bdcych przedmiotem praw autorskich lub patentowych, je'eli
udostpnienieinformacjimogobynarusza*teprawa.
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4. Danych osobowych dotyczcych osób trzecich, je'eli udostpnienie
informacjimogobynarusza*przepisyoochroniedanychosobowych.
5. Dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, je'eli osoby
tedostarczyyjedobrowolnieizo'yyzastrze'enieoichnieudostpnianiu.

7. Informacji o wartoci handlowej, w tym danych technologicznych,
dostarczonych przez osoby trzecie i objtych tajemnic przedsibiorstwa,
je'eli udostpnienie tych informacji mogoby pogorszy* konkurencyjn
pozycj tych osób i zo'yy one uzasadniony wniosek o wyczenie tych
informacjizudostpniania.



6. Dokumentów lub danych, których udostpnienie mogoby spowodowa*
zagro'eniedlarodowiskalubbezpiecze stwaekologicznegokraju.

8. Przedsiwzi* mogcych znaczco oddziaywa* na  rodowisko,
realizowanychnaterenachzamknitych 34,codoktórychnieprowadzisi
postpowaniazudziaemspoecze stwa.
9. Obronnociibezpiecze stwapa stwa.


ª


Uwaga!
Na mocy ustawy mona równie odmówi  organizacji
pozarzdowej udostpnienia informacji o rodowisku i jego
ochronie,jeeli wymaga obyto dostarczenia dokumentówlub
danych bdcych w trakcie opracowywania, dostarczenia
dokumentów lub danych przeznaczonych do wewntrznego
komunikowania si, wniosek o udostpnienie jest niemoliwy
do zrealizowania, wniosek jest sformu owany w sposób zbyt
ogólny. Wostatnim przypadku naley wezwa  wnioskodawc
do uzupe nienia wniosku. Odmow udostpnienia informacji
wydaje si w formie decyzji. Organizacji pozarzdowej
przys uguje wówczas prawo do skargi, rozpatrywanej przed
sdamiadministracyjnymi.


ekologicznym. Mog one –
Szczególne uprawnienia ustawa nadaa organizacjom
organizacjom ekologicznym.
uczestnictwa
powoujc si na swoje cele statutowe – zgosi
zgosi ch
ch uczestnictwa
w
postpowaniu wymagajcym
wymagajcym udziau
udziau spoecze stwa.
stwa. Wówczas uczestnicz w
w postpowaniu
nim na prawach strony. Przysuguje im równie' prawo wniesienia odwoania od
decyzji wydanej wtakim postpowaniu, je'eli jest to uzasadnione celami
statutowymi organizacji pozarzdowej, tak'e wprzypadku, gdy organizacja nie
braa udziau w postpowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji. W
postpowaniu odwoawczym organizacja pozarzdowa równie' uczestniczy
na prawach strony. Ponadto organizacja ekologiczna mo'e zo'y* skarg do sdu
administracyjnego od decyzji wydanej w postpowaniu wymagajcym udziau
spoecze stwa.


34
25



Zgodniezart.2pkt9ustawyoprawiegeodezyjnymIkartograficznymterenzamknityjestterenem
o charakterze zastrze'onym ze wzgldu na obronno* I bezpiecze stwo pa stwa, który zosta
okrelonyjakotakiprzezwaciwegoministrabd+kierownikaurzducentralnego.
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Warto pamita*, 'e udzia spoecze stwa zagwarantowany w ustawie jest
konsekwencj przyjcia przez Polsk rozwiza  wspólnotowych, m.in. Konwencji
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zAarhaus z 1998 roku 35, która umo'liwia spoecze stwu, w tym organizacjom
pozarzdowymdostpdoinformacji,udziawprocesachdecyzyjnychorazdostp
dosprawiedliwociwsprawachdotyczcychrodowiska.
Zakres wspópracy z organizacjami pozarzdowymi jako reprezentantami
spoecze stwa jest zatem szeroki, maj one prawo do pozyskiwania informacji
iudziau w procesie decyzyjnym poprzez m.in. zgaszanie uwag, wniosków,
powoywaniedodatkowychekspertów,a'poskadanieodwoa iskargnapodjte
decyzje,któremogby*skuteczne.
Wspópraca z organizacjami pozarzdowymi odbywa si przewa'nie poprzez ich
udzia w tzw. konsultacjach
konsultacjach spoecznych.
spoecznych. Z zao'enia – jak wspomniano –
konsultacje nie s form poinformowania spoecze stwa i jego przedstawicieli
gwarantowa stronie
stronie
o podjtych lub planowanych decyzjach. Maj bowiem gwarantowa
spoecznej
udzia w
w podejmowaniu
podejmowaniu takich
takich decyzji,
decyzji, które bd miay bezporedni
spoecznej udzia
lub poredni wpyw na jako* 'ycia ludzi objtych skutkami danej inwestycji,
zgodniezzasad„niconasbeznas”.




Gównecelekonsultacjispoecznychsnastpujce:


zagwarantowanie udziau spoecznego w planowaniu i realizacji
przedsiwzicia infrastrukturalnego oraz dostpie do informacji
publicznej, co wynika z odpowiednich przepisów prawa krajowego
iwspólnotowegoorazzasaddialoguobywatelskiego,



stworzenie stronie spoecznej mo'liwoci wypowiedzenia si oraz
wspódecydowania w kluczowych kwestiach zwizanych z planowaniem
irealizacj przedsiwzicia infrastrukturalnego, co mo'e skutkowa*
wypracowaniem bardziej optymalnych i akceptowalnych spoecznie
rozwiza dlaobustronprocesukonsultacji,



uczynienieprocesuinwestycyjnegoprzejrzystymizrozumiaymdlastrony
spoecznej, zwaszcza w aspekcie celów i warunków inwestycji, poprawy
jakoci'yciamieszka cóworazzachowaniarodowiskaprzyrodniczego,



zapobieganie
konfliktom
spoecznym
wynikajcym
m.in.
zniedoinformowanialubnieuzasadnionychobawstronyspoecznej.


Zdaniem wielu organizacji pozarzdowych konsultacje spoeczne s swoistym
testem dla inwestora, potwierdzajcym, na ile powa'nie traktuje on stron
spoecznorazzgaszaneprzezniuwagiiwnioski.Majzatemkluczoweznaczenie
nie tylko w procesie uzgadniania planowanych decyzji, wariantów, czy
dokumentów,leczrównie'waspekciewiarygodnociinwestora,jegopartnerstwa
w stosunku do organizacji pozarzdowych oraz tworzenia sprzyjajcego klimatu
spoecznegodlainwestycji.


ª


Uwaga!
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W ostatnich latach organizacje pozarzdowe zg osi y szereg
krytycznych uwag do jakoci konsultacji spo ecznych
prowadzonych przez inwestorów. Wiele z nich zosta o
okrelonych mianem konsultacji „fasadowych”, „realizacj
przykrego obowizku wynikajcego z obowizujcych
przepisów”, konsultacji, które mia y na celu jedynie
poinformowaniespo eczestwaodefactopodjtychdecyzjach
lub takich, które by y nie dialogiem obywatelskim, lecz akcj
informacyjno promocyjn.


35
26
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Konwencjaodostpiedoinformacji,udzialespoecze stwawpodejmowaniudecyzjiorazdostpiedo
sprawiedliwociwsprawachdotyczcychrodowiska(Dz.U.Nr78,poz.706).
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efektywne konsultacje spoeczne
Abyzorganizowa*efektywnekonsultacjespoecznenale'yprzedewszystkim:

rozpocz* proces konsultacji na mo'liwie wczesnym etapie projektu
infrastrukturalnego,



opracowa* baz organizacji pozarzdowych – uczestników konsultacji
spoecznych,



zawiadomi* organizacje pozarzdowe o planowanych spotkaniach
zodpowiednimwyprzedzeniem,



zastosowa* ró'norodne kanay informacji w celu dotarcia do jak
najszerszejliczbypotencjalnychuczestnikówkonsultacji,



w czasie konsultacji przedstawi* opinie, dokumenty czy stanowiska
wsposób nietechniczny, tj. zrozumiay dla wszystkich uczestników
konsultacji,



zapewni* system komunikacji, umo'liwiajcy zbieranie opinii, uwag,
wniosków czy pomysów oraz odpowiadanie na wszystkie zo'one
zapytaniaistanowiska,



pozostawi* organizacjom pozarzdowym wystarczajcy okres czasu na
zbieranie opinii i wniosków z mo'liwoci wydu'enia 21 dniowego
terminuwprzypadkunajbardziejskomplikowanychizo'onychzagadnie ,



przedstawi* organizacjom pozarzdowym list uwzgldnionych opinii
iwnioskóworazpowodyodrzuceniapozostaych.






Konsultacje spoeczne mo'na zorganizowa* wg dwóch modeli: biernego
iaktywnego.

Model aktywny
przewiduje zastosowanie bardziej ró'norodnych metod dotarcia
z informacj o konsultacjach: poprzez reklam (prasa, radio,
lokalna TV), dziaania PR (np. informacje prasowe, materiay
sponsorowane), wykorzystanie Internetu (np. wysyka
newslettera), dziaania wydawnicze i BTL (np. listy, ulotki, plakaty,
banery)
same konsultacje mog by* organizowane w formie dyskusji,
konferencji czy debat
mog im tak'e towarzyszy* punkty konsultacyjne, infolinia oraz
badania opinii publicznej
wedug tego modelu to ró'norodna informacja 'znajduje'
potencjalnego uczestnika konsultacji, poniewa' jest ona szeroko
dostpna dla zainteresowanych

Model bierny
polega na upowszechnianiu informacji o konsultacjach
poprzez wywieszenie informacji na tablicy (tablicach)
ogosze i stronie internetowej, ewentualnie ogoszenie
prasowe oraz zorganizowanie konsultacji w formie
spotkania bd+ spotka
wedug tego modelu potencjalny uczestnik konsultacji
musi pozyska* informacj, która jest dostpna, ale w
ograniczonym (podstawowym) zakresie

Modeleorganizacjikonsultacjispoecznych

ródo:

opracowaniewasne.
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modelu aktywnego
Zastosowanie modelu
aktywnego powinno zapewni* inwestorowi lepsz
wspóprac z organizacjami pozarzdowymi, poniewa' aktywny model konsultacji
jest czsto postrzegany jako wyraz partnerskiego i odpowiedzialnego traktowania
stronyspoecznejprzezinwestora.



ª





Przykad
Przeprowadzonekonsultacjedotyczceprojektu budowydrogi
czcej dwa miasta wród mieszkaców tych miast
obejmowa ym.in.:



wydanie ulotki, wyjaniajcej powody realizacji
konsultacji, zawierajcej zachcenie do sk adania
wniosków i uwag drog elektroniczn ipocztow,
niezbdne adresy i procedury, opis inwestycji, mapk
zwariantamiprzebiegutrasy,




drukplakatu,




opracowanieankietdlauczestnikówkonsultacji,



otwarcie punktów informacyjno konsultacyjnych
czynnych od poniedzia ku do pitku w godz. 10.00
18.00 w obu miastach iudostpnienie do wgldu
dokumentacjiinwestorskiej,



organizacj spotka informacyjno konsultacyjnych
wgodzinachpopo udniowychwobumiastach,



zapowied  opracowania Raportu z dzia a
informacyjno konsultacyjnych i udostpnienia go na
stronieinternetowej,



zapowied , e serwis www bdzie dostpny do 2012
roku.

utworzenie interaktywnego serwisu internetowego
wraz z adresem dedykowanym konsultacjom,
zawierajcego m.in. dokumenty zwizane z budow
trasy, warianty przebiegu trasy, aktualnoci oraz opis
konsultacjiwrazzpublikacjopiniiichuczestników,
organizacj konferencji prasowej i zaprezentowanie
dziennikarzomwariantówprzebiegutrasy,

Z tekstu ulotki skierowanej do mieszkaców: „Celem dzia a
konsultacyjnych jest (…) umoliwienie projektantom,
inwestorowiorazorganomwydajcymdecyzjeadministracyjne
wyboru optymalnego wariantu rozwizania projektowego,
uwzgldniajcego
moliwie
najwicej
postulatów
zainteresowanych stron. Uargumentowane opinie, wnioski
i uwagi dotyczce projektowanych wariantów przebiegu trasy
pozwol inwestorowi pozna  Pastwa oczekiwania iobawy
zwizanezplanowaninwestycj.Pastwawypowiedzimog
przyczyni  si do rozwizywania problemów na etapie
planowaniainwestycji”.


Wprocesieorganizacjikonsultacjispoecznychnale'yunika*:
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zapraszania na konsultacje wybranych organizacji pozarzdowych
ijednoczesnegopomijaniainnych(równiirówniejsi),



organizowania konsultacji w miejscu i czasie niedogodnym dla
przedstawicieliorganizacjipozarzdowych,



przedkadania organizacjom pozarzdowym dokumentów napisanych
fachowymitrudnozrozumiaymjzykiem,



sprawianiawra'enia,'ekonsultacjemajjedyniewalorinformacyjny,



utrudniania dostpu do dodatkowej i/lub zrozumiaej dla organizacji
pozarzdowychinformacji,



nastawienia si bardziej na „mówienie i przekonywanie” ni' „suchanie
ipoznawanie”,



brakuodpowiedzilubbrakuwyczerpujcejodpowiedzinazgaszaneprzez
organizacjepozarzdoweuwagiiwnioski.

ROZDZIA
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Organizacje pozarzdowe s kluczowym
kluczowym partnerem
partnerem nie tylko w realizacji
caym procesie
konsultacjispoecznychidostpiedoinformacjipublicznej,leczwcaymprocesie
komunikacji
spoecznej prowadzonej w ramach inwestycji. Przez komunikacj
komunikacji spoecznej
spoeczn idziaania PR rozumiemy tutaj caoksztat dziaa  informacyjnych
ipromocyjnych podejmowanych przez inwestora, których celem jest zapoznanie
spoecze stwa zcelami inwestycji, warunkami jej realizacji oraz jej bezporednim
iporednimwpywemwperspektywiekrótko,rednioidugoterminowejnajako*
'ycia mieszka ców objtych inwestycj oraz korzyciami z niej wynikajcymi dla
szeroko pojtego spoecze stwa. Konsultacje spoeczne s zatem czci
komunikacjispoecznej.



6.3.2. Komunikacja
spoeczna i dziaania PR
KomunikacjaspoecznaidziaaniaPR

Termintenwydajesibardziejadekwatnyni'dziaaniainformacyjno promocyjne,
które z zao'enia s jednostronne: przekaz pynie bowiem bezporednio
od inwestora do spoecze stwa. Zaanga'owanie organizacji pozarzdowych w
dziaania informacyjno promocyjne nadaje im szerszy wymiar, poniewa' przekaz
pynieodinwestoradoorganizacjipozarzdowych,apoprzeznie(jakoporednika
w komunikacji) do spoecze stwa. Dlatego te' mówimy o komunikacji spoecznej,
jako o procesie, w którym zaanga'owanych jest wicej podmiotów, a pierwotny
przekazmo'ezosta*przetworzonyiwzbogaconyprzezorganizacjepozarzdowe.
W komunikacji spoecznej kluczowe jest przyjcie
przyjcie gównych
gównych przesa ,, tj.
komunikatów, które chcemy konsekwentnie i systematycznie upowszechnia*.
Przesaniamuszby*:


zrozumiae,



wiarygodneiprzekonujce,



dostosowanedogrupydocelowej,



komunikujcekorzyci(benefity),



uwzgldniajceobawy,opinieinastawienieorganizacjipozarzdowych.

Dzikiupowszechnianiukomunikatówchcemyprzekona*organizacjepozarzdowe
do swoich racji, ksztatowa* relacje i klimat spoeczny wokó inwestycji zgodnie
z naszymi zamierzeniami oraz tworzy* swój pozytywny wizerunek, którego
podstawjestwiarygodno*.



Przykad
Przyk adowo, upowszechniany komunikat 1 moe by 
nastpujcy: „inwestor X jest firm, która sprawnie realizuje
projekt infrastrukturalny dla dobra spo ecznoci lokalnej
i mieszkaców regionu zgodnie z najwyszymi standardami
technicznymiiwymogamiochronyrodowiska”.
Komunikat 2: „Inwestor X przyk ada najwysz wag do
udzia u spo eczestwa we wspólnym podejmowaniu decyzji
dotyczcych projektu, dlatego stwarza im rónorodne
moliwoci wp ywu na podejmowane decyzje poprzez m.in.
szerokiprogramkonsultacjispo ecznych”.
Komunikat 3: „Inwestor X jest firm, która podejmuje
rónorodne dzia ania, aby zminimalizowa  uciliwoci dla
mieszkacówwynikajcezrealizacjiinwestycji”.
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Wa'ne, aby komunikaty dodatkowe wzmacniay komunikat gówny i byy z nim
spójne.

ª


Uwaga
Najczstszym b dem w komunikacji spo ecznej i dzia aniach
PR po stronie inwestora jest brak sprecyzowanych
komunikatów, brak systematycznoci w ich upowszechnianiu
orazbrakmidzynimispójnoci.





narzdzia bdziemy
Po wyborze komunikatów powinnimy okreli*, jakie narzdzia
wykorzystywa* w stosunku do organizacji pozarzdowych. Z charakteru i treci
komunikatów bd wynikay poszczególne wybory, np. debaty czy konferencje
pozwol skuteczniej zaprezentowa* firm jako odpowiedzialn spoecznie ni'
np.ulotkiczyplakaty.Zestawnarzdzimo'eobejmowa*m.in.:



dziaania bezporednie:
dziaania
bezporednie: prezentacje, spotkania, konsultacje, konferencje,
debaty, dy'ury eksperckie, odpowiadanie na uwagi i wnioski, infolinia,
wizyty studyjne, organizacja wycieczek, listy i zaproszenia skierowane do
konkretnychodbiorców,powoaniedodatkowychkomitetówczyzespoów
zudziaemorganizacjipozarzdowych,



dziaania medialne:
medialne: uczestnictwo przedstawiciela organizacji
dziaania
pozarzdowych w konferencjach prasowych, briefingach, niadaniach
prasowych, wykorzystanie jego opinii winformacjach prasowych
i materiaach pogbionych, wspópraca worganizacji audycji, wywiadów
i programów, ró'norodne formy sponsorowane, billboardy, film
promocyjny, dedykowana, interaktywna strona www lub cz* strony,
newsletter,foradyskusyjne,




dziaania
wydawniczo-wystawiennicze:
dziaaniawydawniczowystawiennicze:ulotki,broszury,plakaty,wystawy,
opisydobrychpraktyk,
dziaania inne:
dziaaniainne:np.ocharakterzeeventowym(konkursy),



badaniaopiniipublicznej.
badania
opinii publicznej.


Komunikacjaspoecznaskierowanadoorganizacjipozarzdowychpowinnaopiera*
sinazao'eniu,'esoneosobnyminiezwyklewa'nymadresatemnaszychdziaa 
program dziaa dedykowanyorganizacjom
dedykowany organizacjom
komunikacyjnych.Stdnale'yprzyj*programdziaa
pozarzdowym, zawierajcy m.in. kluczowe przesania dla organizacji
pozarzdowym,
pozarzdowych i zestaw narzdzi, jakimi si posu'ymy. Mo'emy równie'
zaplanowa*programtak,abyorganizacjepozarzdowebyyaktywniewczonew
dziaania bezporednie i medialne, co wykracza* bdzie poza ramy procesu
konsultacyjnego.
Warunkiem
aktywnego
zaanga'owania
organizacji
pozarzdowychwtakiedziaania(wcharakterzenp.eksperta,podmiotudzielcego
si swoimi uwagami i opiniami) jest partnerstwo w stosunku do nich, pozytywny
klimat spoeczny wokó inwestycji, transparentno* projektu oraz zaanga'owanie
organizacji pozarzdowych przy poszanowaniu ich odmiennoci i prawa
do wyra'ania wasnych sdów i stanowisk, nie zawsze pokrywajcych si ze
stanowiskieminwestora(zgodanazasad,'eniebdziemyniczyjtub).
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Musimy mie* wiadomo*, 'e nasza wspópraca z organizacjami pozarzdowymi
przekada* si bdzie na wiarygodno* inwestora co do proponowanych czy
realizowanych dziaa  oraz deklarowanych przez niego wartoci (ochrona
rodowiska, dialog obywatelski). Ma to zasadniczy wpyw na klimat spoeczny
wokó inwestycji oraz zmniejszenie ryzyka wystpienia protestów czy niepokojów
spoecznychlubzmniejszeniaskutkówichwystpienia.
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Praktycznyprzewodniketycznych
6.4. Praktyczny
przewodnik etycznych
iiefektywnychzasadwspópracy
efektywnych zasad wspópracy
zzorganizacjamipozarzdowymi
organizacjami pozarzdowymi
Etycznezasadywspópracyzorganizacjamipozarzdowymiwinnyuwzgldnia*nie
tylkoetyczneuwarunkowaniadziaalnociposzczególnychwykonawcówprojektów
infrastrukturalnych (ich przyjte misje, wewntrzne zasady dziaania i regulaminy
wobszarzepublicrelations,spoecznejodpowiedzialnocibiznesuczysponsoringu),
leczrównie'dobrowolnezobowizaniawtejkwestiipodmiotówtrzeciegosektora
w Polsce. Organizacje pozarzdowe w 1997 roku przyjy „Kart zasad dziaania
organizacjipozarzdowych”.Dokument–podpisanyprzez192sygnatariuszy–jest
kodeksemetycznymprzyjtymnazasadziedobrowolnoci,którym.in.stanowi,'e
podstaw dziaalnoci organizacji jest „wolontarystyczne zaangaowanie
i zewntrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje)”, aorganizacje
pozarzdoweto„organizacjerealizujcepewnmisj(tzn.dzia ajwimiwartoci
lub spo ecznie poytecznych celów), a nie dce do uzyskania zysku czy zdobycia
w adzy”.
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Kartaobejmuje8punktów,któreokrelajwartoci,jakimikierujsiorganizacje
pozarzdowe, ramy i zasady ich dziaania, +róda finansowania, przeznaczenie
dochodóworazzasadywzajemnejwspópracy.Sonenastpujce:
1. Zasady dziaalnoci organizacji powinny normowa* nie tylko przepisy
prawa, ale tak'e swoisty kodeks etyczny, którego podstaw jest tekst
przygotowanynaIOgólnopolskimForumInicjatywPozarzdowych.
2. Organizacje pozarzdowe w swoim dziaaniu na rzecz dobra wspólnego
kierujsizasadposzanowaniagodnoci,prawiwolnociczowieka.
3. Organizacje pozarzdowe dziaaj w ramach obowizujcego
wdemokratycznym pa stwie prawa, wpywajc w ramach
demokratycznychprocedurnajegodoskonalenie.
4. Organizacje pozarzdowe s samodzielne i niezale'ne. Zasady ich
dziaalnoci okrelaj wewntrzne mechanizmy samoregulacji tak na
poziomieposzczególnychorganizacji,jakibran'.
5. Dziaalno* merytoryczna i finansowa organizacji pozarzdowych jest
dziaalnoci jawn z uwagi na szczególn trosk o posiadane przez nie
rodkipublicznebd+pochodzceodosóbprywatnych.
6. Organizacje pozarzdowe przeznaczaj cae wypracowane dochody na
realizacj zada  statutowych oraz w rozsdnych granicach – na rozwój
organizacji.
7. Ka'da organizacja pozarzdowa powinna rozró'ni* w swoim statucie
funkcje zarzdzajce i nadzorcze. Czonkowie kolegialnego organu
nadzorczegoniepowinnipobiera*wynagrodzeniazapracwtymorganie.

Efektywna wspópraca z organizacjami pozarzdowymi w trakcie procesu
inwestycyjnego bdzie zatem wynikiem wzajemnych relacji opartych na Karcie
zasadorganizacjipozarzdowychoraznaszekluczowychzasadach:
sze kluczowych zasadach:




Zasada pierwszego kontaktu z wyprzedzeniem
Zasadapierwszegokontaktuzwyprzedzeniem–organizacjepozarzdowe
winny zosta* poinformowane z wyprzedzeniem o planowanej inwestycji,
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8. Organizacje pozarzdowe wspópracuj ze sob na zasadach partnerstwa
iwzajemnego wspierania si w swoich dziaaniach. W sytuacjach, gdy
zachodzi konflikt uznawanych wartoci, organizacje podejmuj dziaania
przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania
odmiennegozdania.
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zakadanych celach, wstpnym harmonogramie prac, zakadanych
efektach z inwestycji ze szczególnym uwzgldnieniem poprawy jakoci
'ycialokalnejspoecznociorazstanurodowiskanaturalnego.












Zasada
Zasada otwartoci
otwartoci ii partnerstwa
partnerstwa – organizacje pozarzdowe winny
otrzyma* zaproszenie do wspópracy podczas realizacji projektu
inwestycyjnegopoprzezstworzeniemo'liwociwyra'aniawasnychopinii,
postulatów,wtpliwociczyoddolnychinicjatyw,którebdbezporednio
docieraydopodmiotówzarzdzajcychprojektemorazbdbraneprzez
niepoduwag.
Zasada wspóodpowiedzialnoci
Zasadawspóodpowiedzialnoci–organizacjepozarzdowepowinnyby*
zaproszonedowspóuczestnictwawwypracowaniunajlepszychrozwiza 
przedsiwzicia inwestycyjnego oraz wzicia wspóodpowiedzialnoci za
ksztatowanie spoecznego klimatu inwestycji, który jest jednym
zkluczowychwarunkówjejpowodzeniaorazsprawnejrealizacji.
Zasada
Zasada bie cej
cej informacji
informacji – organizacje pozarzdowe nale'y stale
informowa*oprzebieguinwestycjiiplanowanychdziaaniach,copozwoli
unikn*dezinformacjiiradykalizacjinastrojówspoecznych.
Zasada
agodzenia/wyjaniania kontrowersji
Zasadaagodzenia/wyjanianiakontrowersji–wprzypadkuinwestycjilub
ich czci budzcych kontrowersje w lokalnej spoecznoci nale'y podj*
kompleksowy program komunikacji z organizacjami spoecznymi, majcy
na celu przekonanie ich do przyjtego rozwizania (stanowiska)
iuspokojenianastrojówspoecznych.
Zasada monitorowania
monitorowania nastrojów
nastrojów spoecznych
spoecznych – wskazane jest
Zasada
prowadzenie cyklicznych bada  odbioru inwestycji oraz efektywnoci
komunikacji spoecznej w gronie przedstawicieli organizacji
pozarzdowych.
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