W związku z zakończeniem dnia 9 grudnia 2018 r. konsultacji publicznych harmonogramu prac nad dokumentem pn. „Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej”
poniżej zamieszcza się tabelę uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, stanowiącą uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym,
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa:
TABELA UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI PROJEKTU HARMONOGRAMU PRAC DLA PROGRAMU ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ

L.p.

1.

2.

3.

Instytucja
uwagi

zgłaszająca

Stepnicka Organizacja
Turystyczna
Nie Tylko Dla Orłów
Stepnicka Organizacja
Turystyczna
Nie Tylko Dla Orłów

Stepnicka Organizacja
Turystyczna
Nie Tylko Dla Orłów

Treść uwagi

Wnosimy o uwzględnienie szerokiego dialogu obywatelskiego od
samego początku procesu przygotowania Programu Rozwoju
Odrzańskiej Drogi Wodnej
Wnosimy o zaplanowanie szerokich konsultacji publicznych nie
tylko konsultacji społecznych zgodnych z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wygląda na to, że zaproponowane w harmonogramie prac
konsultacje mają czysto formalny i ograniczony charakter.
Powinniśmy zmieniać kulturę wzajemnych relacji między władzami
publicznymi i obywatelami wnosimy, więc o wcielanie w życie
rzeczywistych zasad konsultacji społecznych, polegających m.in.
na promowaniu partycypacyjnych metod i włączaniu obywateli w
debaty o sprawach publicznych (np. panele obywatelskie, badania
opinii publicznej i inne formy partycypacji obywatelskiej etc.) z
użyciem szerokiego zakresy metod komunikacji.
Wnosimy o uwzględnienie w przedstawionym harmonogramie i
zastosowanie się do
- Wytycznych
do przeprowadzania oceny przewidywanych
skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z § 24 ust. 3 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. - Regulamin
pracy Rady Ministrów
- Wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych
zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów

Stanowisko wobec zgłoszonych uwag.
Uwaga uwzględniona.
Uwaga uwzględniona.
W harmonogramie prac uwzględniono obowiązkowe
konsultacje publiczne, który wynikają z przepisów
prawa. Należy jednak podkreślić, że w celu
rzetelnych, szerokich konsultacji przeznaczono na nie
9 miesięcy. Ponadto, resort w trakcie postępu prac
planuje zorganizować panele dyskusyjne dotyczące
rozwoju śródlądowych dróg wodnych, które odbędą
się przed ustawowymi konsultacjami publicznymi.

Uwaga nieuwzględniona.
§ 24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady
Ministrów nie dotyczy programu.
Zgodnie z harmonogramem konsultacje publiczne
będą prowadzone w szerszym zakresie i w dłuższej
perspektywie czasowej niż w sposób wskazany przez
Wnioskodawcę. Konsultacje zostaną przeprowadzone
zgodnie z ustawami:
- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
- z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju
4.

5.

Stepnicka Organizacja
Turystyczna
Nie Tylko Dla Orłów

Zwracamy też uwagę na fakt, że analizy techniczne, ekonomiczne
i transportowe powinny zostać wykonane i szeroko skonsultowane
przed przygotowaniem projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej.

Uwaga nieuwzględniona.

Koalicja Ratujmy Rzeki

W związku z ogłoszeniem o konsultacjach projektu harmonogramu
prac Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej składam w
imieniu Koalicji poniższe uwagi:
• rozumiem, ze konsultacje uwzględniać będą tzw. ‘dobre
zasady’ - otwartości, transparentności, szerokiego dostępu do
informacji, odpowiedzialności, widoczności, dostępności
• Koalicja reprezentuje zróżnicowany głos interesariuszy rzek
polskich, zależy nam więc na odzwierciedleniu szerokiej
partycypacji społecznej podczas całości procesu przewidzianych
przez Państwa konsultacji,
• dla efektywności konsultacji wskazane jest: wyłożenie
dokumentacji w języku dostępnym i zrozumiałym dla przeciętnego
obywatela oraz jej dostępność w formie elektronicznej;
przeprowadzenie konsultacji w terminach dot. dni roboczych,
omijających wakacje oraz święta, uwzględnienie informacji
zwrotnej czy i jak wkład konsultujących został uwzględniony.
Wszystkie
powyższe
czynniki
utrudniają,
z
naszego
doświadczenia, uczestnictwo społeczeństwa w procesie
konsultacji; Istotne jest również zastosowanie szerokiego
wachlarza metod i technik konsultacyjnych wykraczające poza
wyłożenie planów w formie papierowej,
m.in.:
• panele konsultacyjne
• badanie opinii publicznej - Strukturyzowane ankiety (ilościowe
i/lub jakościowe)
• dyskusje grupowe z poszczególnymi grupami interesariuszy
• internetowe konsultacje (ankiety, kwestionariusze,
wykorzystanie narzędzi social media)
• grupy doradcze i grupy ekspertów

Uwagi częściowo uwzględnione.

Analizy cząstkowe będą podlegały konsultacjom w
zakresie w jakim zostaną wykorzystane w ramach
przygotowania projektu Programu.

Ministerstwo
Gospodarki
Morskiej
i
Żeglugi
Śródlądowej będzie prowadziło szerokie konsultacje
publiczne zgodnie z zasadami dobrych praktyk.
Konsultacje nie zostaną ograniczone wyłączenie do
wyłożenia dokumentacji w wersji papierowej.
Planowane są inne narzędzia konsultacyjne, w tym
m.in.
panele
konsultacyjne
i
dyskusje
z
interesariuszami.
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Wnosimy również o uwzględnienie w przedstawionym
harmonogramie:
• Wytycznych do przeprowadzania oceny przewidywanych
skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z § 24 ust. 3 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. - Regulamin
pracy Rady Ministrów
• Wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych
zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów

§ 24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady
Ministrów nie dotyczy programu.

Zgodnie z harmonogramem konsultacje będą
prowadzone w szerszym zakresie i w dłuższej
perspektywie czasowej niż w sposób wskazany przez
Wnioskodawcę. Konsultacje zostaną przeprowadzone
zgodnie z ustawami:
- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
- z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju

Biorąc pod uwagę przesłane wnioski i uwagi, harmonogram prac nad dokumentem pn. „Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej” nie uległ zmianie.
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