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WSTĘP 

Na zlecenie RZGW w Poznaniu, KB Pretendent zorganizował i przeprowadził cztery 

spotkania informacyjno-konsultacyjne o nazwie Regionalne Forum Wodne, które odbyły się w 

dniach 24-28.09.2012r. w następujących miastach: Poznaniu, Pile, Koninie i Częstochowie. 

Przedmiotem pracy było również podanie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem 

komunikatu oraz tematycznego artykułu sponsorowanego, w prasie o zasięgu odpowiednim do 

rodzaju dokumentów, informacji o opracowywanych warunkach korzystania z wód regionu 

wodnego Warty.  

I  PODANIE INFORMACJI  DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  

1. PUBLIKACJA PRASOWA  

ARTYKUŁ SPONSOROWANY  

W ramach przygotowań do realizacji 

czterech forów wodnych opublikowano w 

gazecie „Puls Biznesu” artykuł 

sponsorowany. “Puls Biznesu” to 

ogólnopolski specjalistyczny dziennik 

poświęcony w głównej mierze tematyce 

gospodarczej. Główną grupą odbiorczą 

“Pulsu Biznesu” są menadżerowie, prezesi 

oraz decydenci, a według danych własnych 

dziennika prawie 90% czytelników to ludzie z 

wykształceniem wyższym. „Puls Biznesu” jest 

gazetą o zasięgu ogólnopolskim. Publikacja 

przypadła  na 19.09.2012 roku, miejsce 

publikacji trzecia strona. 
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KOMUNIKAT  

“Dziennik Gazeta Prawna” to gazeta, w 

której opublikowano komunikat prasowy. Jest to 

największy ogólnopolski dziennik gospodarczy. 

Gazeta dostarcza aktualnych i praktycznych 

informacji z dziedziny finansów, pracy i biznesu, 

pomocnych m.in. w prowadzeniu własnej 

działalności. Na bieżąco informuje o zmianach 

zachodzących w polskiej gospodarce i w prawie.  

Publikacja przypadła  na 17.09.2012 roku.  

Załącznik nr 1 przedstawia artykuł 

sponsorowany oraz komunikat. 

 

 

 

 

2. OPIS UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PRZEZ RZGW W POZNANIU 

Zgodnie z przesłaną informacja przez RZGW w Poznaniu WYNONANO następujące 

DZAŁANIA 

Dyrektor RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2011, poz. 145), przy opracowywaniu Warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty zapewnia udział społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie  

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.  

W związku z powyższym Dyrektor RZGW w Poznaniu podał do publicznej wiadomości 

informację o: 

• sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, 
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• możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

została ona wyłożona do wglądu, 

• możliwości składania uwag i wniosków, 

• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21 

dniowy termin ich składania, 

• organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

• Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez: 

• udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu właściwego w 

tej sprawie. 

• ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego  

• w tej sprawie, 

• ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w prasie o odpowiednim do rodzaju 

dokumentu zasięgu (Dzienniku Gazecie Prawnej). 

WYKONANE DZIAŁANIA: 

Internet: 

W dniu 06.09.21012 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) RZGW w Poznaniu  

w dziale Komunikaty/Ogłoszenia, zamieszczono pełną informację o trwających konsultacjach. 

Podano informację o terminach konsultacji (od 07.09.2012r . do 06:11.2012 r.), miejscu wyłożenia 

dokumentu, możliwości i miejscu wnoszenia uwag oraz o organie właściwym do jego 

rozpatrzenia . Poinformowano również, że w myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie uwagi lub wnioski złożone po 06.11. 2012 r. nie będą rozpatrywane.  

Powyższe informacje zamieszczono na stronie internetowej RZGW w Poznaniu 

(www.poznan.rzgw.gov.pl) w linku  „Aktualnościach” oraz w linku „Planowanie  

w gospodarowaniu wodami – Warunki korzystania z wód”. 

Na stronie internetowej zamieszczono treść konsultowanego dokumentu, formularz składania 

uwag i wniosków oraz obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty  

nr ZK-0241/17/1482/12 z dnia 06.09.2012 r.  

Dodatkowo zamieszczono pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

nr DOOŚsoos.410.54-2.2011.JP/MK  z dnia 06.03.2012 r. oraz Pismo Głównego Inspektora 
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Sanitarnego nr GIS-BW-0301-1/EM/WD/11/2 z dnia 20.01.2012 r., przedstawiające stanowiska 

tych organów w sprawie. Ponadto zawarto informacje nt. organizowanych regionalnych forów 

wodnych z linkiem strony www stworzonej na potrzeby organizacji spotkań. 

Zawarto informacje nt. I etapu procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia  

o przystąpieniu przez Dyrektora RZGW w Poznaniu do opracowywania projektu Warunków, 

prowadzonego w okresie od 19.10.2011 r. do 18.11.2011 r. wraz z tabelarycznymi zestawieniami 

oraz analizą zgłoszonych w terminie do 18.11.2011 r. uwag. 

Ponadto w wyniku wysyłki przeprowadzonej drogą tradycyjną informacja nt. prowadzonych 

konsultacji została zamieszczona również na stronach internetowych zainteresowanych instytucji 

m.in.  Starostwa Łaskiego, Urzędu Gminy Borne Sulinowo, Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Urzędu Gminy Poddębice, Urzędu Gminy Baranów, Urzędu Gminy 

Rokietnica, Urzędu Gminy Kamieńsk, Urzędu Gminy Babiak, Urzędu Gminy Pobiedziska, 

Urzędu Miasta i Gminy Trzcianka, Urzędu Gminy Bralin, Urzędu Gminy Lipie, Urzędu Gminy 

Słońsk, Urzędu Gminy Pępowo, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Urzędu Miasta i Gminy 

Opalenica, Urzędu Gminy Ostrowite, Urzędu Miasta Poznań, Urzędu Miasta i Gminy Szadek, 

Urzędu Miejskiego w Komornikach, Urzędu Gminy Turek, Urzędu Gminy Kamieńsk (stan na 

dzień 19.09.2012). 

Poczta tradycyjna: 

W dniu 06.09.2012 oraz 10.09.2012 r. rozesłano pisma informujące o rozpoczęciu konsultacji,  

 o możliwości i terminie wnoszenia uwag, organie właściwym do ich rozpatrzenia oraz  

o miejscach gdzie można się zapoznać z dokumentami i zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.  

Z pismem informującym przesłano również formularz zgłaszania uwag i wniosków oraz 

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty nr ZK-

0241/17/1482/12 z dnia 06.09.2012 r. z prośbą o wywieszenie powyższego obwieszczenia na 

tablicach informacyjnych urzędów bądź instytucji. Łącznie wysłano pisma do 861 instytucji 

reprezentujących następujące grupy docelowe: 

 Urzędy gmin - 476 

 Starostwa powiatowe – 78 

 RDOŚ  - 8 

 Urzędy Wojewódzkie – 8 
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 Urzędy Marszałkowskie – 8 

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB – 1 

 Media – 55 

 Samorządowe – 8 

 Produkcja – 22 

 Usługi wodne – 11 

 Rolnictwo - 20 

 Inne usługi - 17 

 Pozarządowe – 49 

 Rządowe – 62 

 Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych  - 8 

 Przedsiębiorstwa Wodociągowe i Kanalizacyjne – 18  

 Inne: 12 

Informacja na temat prowadzonych konsultacji została również przekazana do Zarządów Zlewni, 

znajdujących się w regionie wodnym Warty poprzez stosowne pisma wraz z obwieszczeniem 

Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz formularzem zgłaszania uwag i wniosków. 

Siedziby RZGW w Poznaniu: 

Projekt Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty został wyłożony w dniu 

06.09.2012 r. sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu:  

 Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;  

 Pionu Zasobów Wodnych - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,  

 Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie, Skęczniew 57, 62-730 Dobra,  

 Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 

Bydgoszcz,  

 Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-

625 Poznań. 

Wyłożenie projektu dokumentu umożliwia zainteresowanym osobom zapoznanie się z nim  

i wniesienie uwag. 
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II SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE 

REGIONALNE FORA WODNE 

1. PODZIAŁ REGIONU WODNEGO WARTY NA OBSZARY BILANSOWE  

– W1, W2, W3 

Realizację zadania oparto na organizacji i przeprowadzeniu czterech Regionalnych For Wodnych 

o charakterze informacyjno-konsultacyjnym.  

Region Wodny Warty został podzielony na cztery obszary bilansowe przedstawione na poniższej 

tabeli oraz mapie. Według tego podziału byli zapraszani przedstawiciele poszczególnych grup 

docelowych.  

 

Forum Wodne  

w Częstochowie 

 
Forum Wodne 

w Koninie 

Forum Wodne 

w Pile 

Forum Wodne 

w Poznaniu 
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2. KONCEPCJA SPOTKAŃ – FORMA ORAZ  HARMONOGRAM 

W ramach realizowanego projektu „Organizacja i przeprowadzenie procesu udziału 

społeczeństwa przy opracowywaniu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania procedury strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko warunków na obszarze działania RZGW w Poznaniu” 

odbyły się spotkania w następujących miejscach i terminach: 

 Konsultacje w Poznaniu w dniu 24.09.2012  

HOTEL MAT'S ul. Bułgarska 115, 60-378 Poznań 

 Konsultacje w Częstochowie w dniu 25.09.2012 

HOTEL SCOUT ul. Drogowców 12, 42 – 200 Częstochowa 

 Konsultacje w Pile w dniu 27.09.2012 

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Płotkach, Piła-Płotki, 64-920 PIŁA 

 Konsultacje w Koninie w dniu 28.09.2012 

Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin 

Zaproszenia na konsultacje zostały rozesłane do 886 osób listem priorytetowym. 
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Konsultacje miały za zadanie dostarczenie szerokiemu gronu odbiorców informacji o projekcie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego. Wybrana została formuła spotkań plenarnych ze 

względu na możliwość zaangażowania dużej grupy uczestników. Zapewniono także czas na 

wzajemną wymianę uwag oraz opinii na temat projektu. Czas trwania dyskusji (2 godziny) 

pozwolił na uzyskanie rzetelnych i szczegółowych informacji potrzebnych do opracowania 

warunków korzystania z wód a uczestnikom konsultacji dał możliwość aktywnego  

i bezpośredniego włączenia się w proces podejmowania decyzji poprzez zgłaszanie wniosków, 

uwag oraz własnych propozycji.  

Zgłaszane podczas seminarium wnioski, dotyczące konsultowanego dokumentu sporządzone na 

podstawie prowadzonej dyskusji, zostaną przekazane jako uwagi do projektu.  

Spotkania rozpoczynały się o godz. 10:30 procedurą rejestracji. Około godz. 11 następowało 

oficjalne otwarcie konsultacji dokonywane przez dyrektora RZGW w Poznaniu. Następnie 

przedstawiciel RZGW w Poznaniu (p. Grażyna Husak Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu) wygłaszał prelekcję obejmującą informację dotyczącą zakresu 

terytorialnego oraz opisu działań RZGW w Poznaniu. Kolejnym punktem spotkania było 

wystąpienie eksperta (mgr inż. Paweł Dąbek ekspert ds. gospodarki wodnej) dotyczące 

charakterystyki wybranych elementów obszaru, po którym ponownie głos zabierał przedstawiciel 

RZGW w Poznaniu (p. Krystian Piechowiak kierownik wydział planowania w gospodarowaniu 

wodami)  i przedstawiał projekt Warunków korzystania z wód regionu wodnego. Wystąpienie to 

zamykało część pierwszą. Po około piętnastominutowej przerwie następowała druga część 

konsultacji – dyskusja moderowana przez wyznaczonego specjalnie do tej roli moderatora, w 

czasie której uczestnicy mieli możliwość swobodnej wypowiedzi, zadawania pytań, wnoszenia 

uwag do dokumentu konsultowanego oraz ogólnej dyskusji na temat związany z przedmiotem 

konsultacji. Spotkania trwały do ok. godziny 16 i kończyły się wystąpieniem zamykającym 

dyrektora RZGW w Poznaniu. Koncepcja spotkania przedstawia załącznik nr 2. 

 

3. MIEJSCE ORGANIZACJI ORAZ TERMINY REGIONALNYCH FORÓW 

WODNYCH 

Cztery Regionalne Fora Wodne zostały zaplanowane oraz zrealizowane w następujących 

terminach i miejscach:  
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Miasto spotkania Termin Miejsce spotkania 
Harmonogram 

godzinowy 

Poznań 

24.09.2012 HOTEL MAT'S 

ul. Bułgarska 115 

60-378 Poznań 

11:00-16:00 

Częstochowa 

25.09.2012 Hotel  SCOUT 

ul. Drogowców 12 

42 – 200 Częstochowa 

12:00-17:00 

Piła 

27.09.2012 Centrum Konferencji i 

Rekreacji GEOVITA w 

Płotkach Piła-Płotki 

64-920 PIŁA 

11:30-16:30 

Konin 

28.09.2012 Starostwo Powiatowe w 

Koninie 

Al. 1 Maja 9 

62-510 Konin 

10:00-15:00 

4. ROZDZIELNIK ZAPROSZEŃ  

Rozdzielnik  zaproszonych do udziału w Regionalnym Forum Wodnym ustalono w uzgodnieniu 

z  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu  i stanowi on załącznik nr 4 do 

niniejszego raportu.  

Rozdzielnik  zaproszeń został zweryfikowany i uzupełniony.  

LP. 
GRUPA 

DOCELOWA 

LICZBA WYSŁANYCH ZAPROSZEŃ 

CZĘSTO-

CHOWA 
POZNAŃ KONIN PIŁA ŁĄCZNIE 

1 
INSTYTUCJE 

POZARZĄDOWE 
6 18 10 2 36 

2 
INSTYTUCJE 

RZĄDOWE 
7 25 11 19 62 

3 
INSTYTUCJE 

SAMORZĄDOWE 
1 3 3 1 8 

4 

KUS – STAŁA 

KOMISJA DO 

SPRAW UDZIAŁU 

- 9 4 1 14 



12 

 

SPOŁECZEŃSTWA 

5 MEDIA 1 34 14 6 55 

6 INNE 6 41 19 15 81 

7 PWIK - 3 4 9 16 

8 RDOŚ 2 2 1 3 8 

9 

RADA 

GOSPODARKI 

WODNEJ REGIONU 

WODNEGO WARTY 

2 16 6 6 30 

10 
STAROSTWO 

POWIATOWE 
14 24 17 23 78 

11 
URZĘDY 

WOJEWÓDZKIE  
- 2 1 3 6 

12 
URZĘDY 

MARSZAŁKOWSKIE 
2 2 1 3 8 

13 WZMiUW 2 2 1 3 8 

14 

URZĘDY GMIN, 

MIAST, MIAST I 

GMIN 

109 131 123 113 476 

Łącznie  152 312 215 207 886 

Wysyłkę pakietów korespondencyjnych zgodnie z przygotowanym rozdzielnikiem zrealizowano 

w dniu 10.09.2012r. w formie listów. W dniu 10.09.2012r. został również rozesłany mailing do 

wszystkich zainteresowanych zgodnie z rozdzielnikiem. Ponowny mailing został rozesłany do 

Piły i Konina 14.09.2012r. 

5. NABÓR UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy spotkań konsultacyjnych byli zapraszani drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony internetowej i adresu e-mail oraz drogą pocztową. Zarówno przesyłka listowna jak i 

elektroniczna zawierała zaproszenie na Regionalne Forum Wodne z miejscem spotkania, datą 

oraz jego harmonogramem. Na zaproszeniu znajdowały się również, login i hasło nadane 

użytkownikom oraz link do strony internetowej, na której umieszczony był formularz 

zgłoszeniowy. W celu zbierania zgłoszeń na Regionalne Forum Wodne, została uruchomiona 

specjalna strona internetowa (www.forum-wodne.pl/rzgw_poznan.pl/), która oprócz funkcji 

informacyjnej służyła jako platforma zgłoszeniowa potencjalnych interesariuszy Forum, pełniąca 
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funkcją formularza zgłoszeniowego. Na stronie został też umieszczony blok logowania dzięki 

któremu adresat zaproszenia mógł dokonać rejestracji. 

 
Źródło: www.forum-wodne.pl/rzgw_poznan.pl  

 
Źródło: www.pretendent.eu/zgloszenia 

 

http://www.forum-wodne.pl/rzgw_poznan.pl�
http://www.pretendent.eu/zgloszenia�
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W imieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotowano 

zaproszenia na Regionalne Fora Wodne. Ze względu na różne terminy spotkań jak i ich miejsce, 

przygotowano cztery różne wzory zaproszeń, do poszczególnych miast: Poznania, Konina, 

Częstochowy oraz Piły. Zaproszenia te stanowią załącznik nr 3. 

Ponadto informacja o planowanych Regionalnych Forach Wodnych została zamieszczona na 

stronie internetowej RZGW Poznań. Regionalne Fora Wodne były otwarte dla ogółu 

społeczeństwa. Osoby zainteresowane, które pozyskały informację z prasy lub z internetu 

mogły  samodzielnie zgłaszać się do wzięcia udziału w Regionalnych Forach Wodnych.  

6. UCZESTNICY REGIONALNYCH FORÓW WODNYCH  

Zaproszenia skierowano zarówno droga pocztową jak i mailową do następujących grup 

docelowych, które związane są z szeroko pojętą gospodarka wodną i innych: 

1. INSTYTUCJE POZARZĄDOWE 

2. INSTYTUCJE RZĄDOWE 

3. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 

4. KUS – STAŁA KOMISJA DO SPRAW UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA 

5. MEDIA 

6. UŻYTKOWNICY / INNE 

7. PWIK 

8. RDOŚ 

9. RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO WARTY 

10. STAROSTWA POWIATOWE 

11. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 

12. URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE 

13. WZMiUW 

14. URZĘDY GMIN, MIAST, MIAST I GMIN 

Ponadto informacja o prowadzonych konsultacjach dotyczących projektu Warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Warty oraz terminów konsultacji, miejsca zapoznania się z 

dokumentem, możliwości i miejsca wnoszenia uwag i opinii, organu właściwego do ich 

rozpatrzenia wraz z mapką poglądową z wyróżnieniem obszaru dorzecza Odry i regionu 

wodnego Warty, pojawiała się również w publikacjach artykułu prasowego w Gazecie Prawnej i 

Pulsie Biznesu w terminach wyprzedzających te spotkania. 

Ponadto informacja o konsultacjach projektu została również zamieszczona na stronie 

internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w linku aktualności. 
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Uczestnikami spotkań byli zatem wszyscy, którzy zainteresowani są szeroko pojętym 

gospodarowaniem wodami . 

Wg list obecności, które stanowią załącznik nr 6 na spotkaniach w poszczególnych miastach 

wzięło udział łącznie 142 osoby. 

MIASTA TYP INSTYTUCJI LICZBA 
UCZESTNIKÓW ŁĄCZNIE 

PO
ZN

A
Ń

 

INSTYTUCJE POZARZĄDOWE 5 

48 

INSTYTUCJE RZĄDOWE 10 
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 1 

KUS – STAŁA KOMISJA DO SPRAW 
UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA 2 

MEDIA  
UŻYTKOWNICY 13 

PWIK  
RDOŚ 1 

RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU 
WODNEGO WARTY 2 

STAROSTWA POWIATOWE 3 
URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE 3 
WZMiUW  

URZĘDY GMIN, MIAST, MIAST I GMIN 7 

C
ZĘ

ST
O

C
H

O
W

A
 

INSTYTUCJE POZARZĄDOWE  

39 

INSTYTUCJE RZĄDOWE 13 
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE  

KUS – STAŁA KOMISJA DO SPRAW 
UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA 3 

MEDIA  
UŻYTKOWNICY 3 

PWIK  
RDOŚ  

RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU 
WODNEGO WARTY 2 

STAROSTWA POWIATOWE 3 
URZĘDY WOJEWÓDZKIE  

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE  
WZMiUW 5 

URZĘDY GMIN, MIAST, MIAST I GMIN 10 

PI
Ł A
 INSTYTUCJE POZARZĄDOWE  18 

INSTYTUCJE RZĄDOWE 2 
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INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE  
KUS – STAŁA KOMISJA DO SPRAW 

UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA  
MEDIA  

UŻYTKOWNICY 2 
PWIK 2 
RDOŚ  

RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU 
WODNEGO WARTY 1 

STAROSTWA POWIATOWE 9 
URZĘDY WOJEWÓDZKIE  

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE  
WZMiUW  

URZĘDY GMIN, MIAST, MIAST I GMIN 2 

K
O

N
IN

 

INSTYTUCJE POZARZĄDOWE  

37 

INSTYTUCJE RZĄDOWE 3 
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 3 

KUS – STAŁA KOMISJA DO SPRAW 
UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA  

MEDIA  
UŻYTKOWNICY 1 

PWIK  
RDOŚ 2 

RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU 
WODNEGO WARTY  

STAROSTWA POWIATOWE 13 
URZĘDY WOJEWÓDZKIE  

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE  
WZMiUW 5 

URZĘDY GMIN, MIAST, MIAST I GMIN 10 

 

7. ORGANIZACJA LOGISTYCZNA REGIONALNYCH FORÓW 

WODNYCH 

Sale, w których odbyły się spotkania przewidziane były na 100 osób, co gwarantowało 

swobodne uczestnictwo takiej liczbie zaproszonych gości. Budynki/sale w których odbywały się 

spotkania zostały opatrzone specjalnie wydrukowaną informacją mająca na celu bezproblemowe 

odnalezienie miejsca odbywania się forów przez uczestników.  
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Uczestnicy w pierwszej kolejności kierowani byli do stanowiska recepcyjnego gdzie byli 

rejestrowani (listy obecności), uzupełniali swoje delegacje oraz rozdano im przygotowane teczki z 

materiałami (przykład rozdawanych teczek z materiałami dla poszczególnych czterech spotkań 

znajdują się w załączniku nr 10). 

W każdej z sal przygotowano: 

 spół prezydialny dla czterech przedstawicieli RZGW w Poznaniu, 

 trzy mikrofony bezprzewodowe, 

 laptop z materiałami wyświetlanymi w sposób multimedialny, 

 wskaźnik laserowy wraz z przełącznikiem slajdów, 

 rzutnik multimedialny, 

 ekran,  

 dwa dyktafony. 

Sprawami organizacyjnymi oraz prowadzeniem spotkań zajął się  moderator wyznaczony przez 

KB Pretendent. Prowadzący omówił też załączone w materiałach konferencyjnych dwie ankiety: 

dotyczącą sporządzania wniosków oraz oceniającą spotkanie (ewaluacyjną). 

Dla wszystkich uczestników Regionalnych Forów Wodnych przygotowano powitalną kawę, 

herbatę, wodę oraz słodkie  przekąski jak również przerwę kawową w trakcie spotkania.  

8. ZESTAW MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH 

W porozumieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla 

uczestników Regionalnych Forów Wodnych przygotowano teczki z materiałami informacyjnymi. 

Wygląd oraz przygotowane materiały znajdują się w załączniku nr 10. Wśród materiałów 

informacyjnych znalazły się następujące: 

 Tekturowa teczka,  

 Ulotka informacyjna przygotowana przez RZGW W Poznaniu, 

 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu 

 Harmonogram spotkania, 

 Wydruki prezentacji multimedialnych, 

 Ankieta oceniająca spotkanie, 

 Formularz zgłoszeniowy do wniosków. 
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Dodatkowo dla Medów przygotowano specjalny materiał tzw. PRESS KIT stanowiący załącznik 

nr 11. PRESS KIT przedstawiał krótką informację na temat zorganizowanych konsultacji 

społecznych  umożliwiającą  wykorzystanie tego materiału przez zainteresowane media poprzez 

umieszczenie ich jako artykuły prasowe/internetowe.  

9. PRZEBIEG REGIONALNYCH FORÓW WODNYCH 

Przebieg Regionalnych Forów Wodnych został przeprowadzony wg zaplanowanego  

i uzgodnionego harmonogramu wg załącznika nr 2.  Wszystkie cztery spotkania odbyły się  

w jednym schemacie.  

Regionalne Fora Wodne zostały otworzone przez Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu  p.  Grażyna Husak , która wprowadziła uczestników forów  

w tematykę konsultacji.  

Poszczególnych prelegentów przedstawiał  moderator spotkania. 

Po wystąpieniu p. Grażyny Husak swoją prelekcję wygłosił mgr inż. p. Paweł Dąbek ekspert ds. 

gospodarki wodnej. Zakres przedstawionego materiału dotyczył podziału hydrograficznego 

Polski stanowiących podstawę działań związanych z planowaniem w gospodarowaniu wodami. 

Zobrazował m.in. granice hydrograficzne dorzeczy, dla których zgodnie z wymaganiami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej sporządzane są plany gospodarowania wodami, granice regionów 

wodnych stanowiące obszary działania 7 RZGW oraz wskazał podział regionu wodnego Warty 

na zlewnie bilansowe i jednolite części wód. W załącznik nr 7 znajdują się wygłoszone przez  

p. Pawła Dąbka referaty.  

 

 

 

 

 

 

  

Podpisac mijsceRZGW Poznaniu  Rysunek 2 Regionalne Forum Wodne w  Poznaniu Rysunek 1 Regionalne Forum Wodne w  Częstochowie 
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P. Krystian Piechowiak podczas swojej prelekcji zaprezentował „krok po kroku” cały 

konsultowany dokument, szczegółowo omawiając każdy punkt w nim zawarty. Do tej części 

konsultacji było również najwięcej pytań zadawanych przez uczestników spotkania.  

 

 

 

 

 

 

 

W następnej kolejności, przy asyście moderatora, przeprowadzona została debata podczas, której 

uczestnicy mieli okazję odnieść się do zaprezentowanych materiałów. Ponadto uczestnicy forów 

zadawali pytania oraz mieli możliwość składania wniosków dotyczących zapisów przygotowanego 

i omawianego dokumentu.  

Zestaw zdjęć dokumentujących poszczególne fora wodne znajduje się na załączonej do raportu 

płycie DVD.  

Uwagi wnoszone podczas spotkań  

W ramach przeprowadzonych konsultacji podczas forów wodnych oraz listownie zgłoszono 

łącznie 58 uwag/wniosków. Poniższa tabela przedstawia podział zgłoszeń wg spotkań oraz 

instytucji zgłaszających. Zebrane uwagi w podziale na jakościowe, ilościowe oraz morfologiczne 

stanową załącznik nr 8. 

Na zgłaszane uwagi odpowiadali pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu: p. Grażyna 

Husak Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, p. Krystian 

Piechowiak kierownik wydział planowania w gospodarowaniu wodami, p. Michał Misiewicz 

kierownik zespołu ds. komunikacji i konsultacji społecznych, Tomasz Zink kierownik zespołu ds. 

analiz i modelowania.   

 

Rysunek 3 Regionalne Forum Wodne w Pile Rysunek 4 Regionalne Forum Wodne w Koninie 
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POZNAŃ 

INSTYTUCJA LICZBA UWAG 

Zakład komunalny Kostrzyn 3 

Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony 

Środowiska 
1 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 
2 

Towarzystwo rozwoju małych elektrowni wodnych 3 

Regionalna Dyrekcja ochrony środowiska w 

Poznaniu 
1 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu 1 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski 2 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 5 

Brak podania instytucji/brak możliwości 

rozpoznania  instytucji 
5 

SUMA 23 

CZĘSTOCHOWA 

INSTYTUCJA LICZBA UWAG 

Urząd gminy Poczesna 1 

Urząd gminy Kluczbork 1 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie 1 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

SA/Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego 

Bełchatów 

3 

SUMA 6 

PIŁA 

INSTYTUCJA LICZBA UWAG 

Drawieński Park Narodowy 4 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie 
2 

Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Włocławku 
2 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w 

Chodzieży 
1 

OPZW Bydgoszcz 1 

Starostwo Powiatowe Nakle nad Notecią 1 
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Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1 

SUMA 12 

KONIN 

INSTYTUCJA LICZBA UWAG 

Brak podania instytucji/brak możliwości 

rozpoznania  instytucji 
8 

Starostwo powiatowe w Koninie 1 

Starostwo powiatowe w Sieradzu 4 

Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli 1 

Urząd miejski w Kaliszu 1 

Wielkopolski Instruktorat Ochrony Środowiska 2 

SUMA 17 

 

10. OCENA SEMINARIÓW 

Każdy uczestnik, przy rejestracji przed forum, w materiałach, otrzymał ankietę 

ewaluacyjną. Ankieta dotyczyła m.in. przygotowanych materiałów, oceny przejrzystości 

zaprezentowanych dokumentów, jak również organizacji logistycznej forum. Załącznik nr 9 

zawiera ankietę ewaluacyjną.  

SPOTKANIE W POZNANIU 

Podczas spotkania w Poznaniu ankiety ewaluacyjne wypełniło 20 osób. Spośród nich  

8 uczestników reprezentowało Administrację samorządową, 2 Administrację rządową,  

2 Organizacje pozarządowe, 2 Rolnictwo (w tym rybactwo), 2 Projektowanie, 1 Edukację/Naukę,  

1 Park narodowy, 1 Przemysł i 1 Turystykę i rekreację. 

Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne kształtował się następująco. 

Na pytanie „Czy przedmiot konsultacji (projekt Warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty) jest dla Pani/Pana zrozumiały?” 18 osób odpowiedziało twierdząco,  

1 przecząco a 1 nie udzieliła żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy prezentacje były przedstawione zrozumiałym językiem?” 17 osób 

odpowiedziało twierdząco, 1 przecząco a 2 nie udzieliły żadnej odpowiedzi.  
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Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana zakres tematyczny prezentacji?” 17 osób 

odpowiedziało twierdząco 3 nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy organizator zapewnił wystarczającą ilość czasu na dyskusję/wnoszenie 

uwag?” 13 osób odpowiedziało twierdząco, 4 przecząco a 3 nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana równowaga między czasem przeznaczonym na 

prezentację, a czasem na dyskusję?” 14 osób odpowiedziało twierdząco, 4 przecząco a 2 nie 

udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy mogła Pani wypowiedzieć się swobodnie i zgłaszać uwagi?” 17 osób 

odpowiedziało twierdząco, 1 przecząco a 2 nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chce być Pani/Pan w podobny sposób angażowany w 

procedurę udziału społeczeństwa przy opracowaniu dokumentów związanych  

z gospodarowaniem wodami?” 17 osób odpowiedziało twierdząco, 1 przecząco a 2 nie udzieliły 

żadnej odpowiedzi. 

W ankiecie znalazła się również prośba o podzielenie się ewentualnymi uwagami.  

Z możliwości tej skorzystały 4 osoby. Wśród zgłoszonych uwag znalazły się następujące: 

„Za 1,5 roku kończy się Rozporządzenie Wojewody dot. zbiornika Jeziorsko - prośba aby 

wynegocjować jak najlepsze warunki odbioru wody przy zagrożeniach powodziowych. Nie 

kierować się rekreacją, elektrownią oraz zawodami łodzi motorowych. Ograniczyć ilość "bobrów" 

w wałach przeciwpowodziowych - prośba.” 

„Krótsze wstępy a więcej meritum prezentacji i dyskusji.” 

„Wydaje się, ze planowanie w gospodarce wodnej jest zbyt rozbudowane (trzy etapy: 

Plany gosp. wodami, warunki korzystania z wód regionu i poszczególnych zlewni). Dział IV §17.3 

Zamiast w ust. 3: "stężenia parametrów oczyszczonych ścieków" powinno być: "stężenia 

zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach".” 

„Należy rozszerzyć listę informowanych instytucji o biura projektów (branżowe).” 
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SPOTKANIE W CZĘSTOCHOWIE 

Podczas spotkania w Częstochowie ankiety ewaluacyjne wypełniło 20 osób. Spośród nich 

9 uczestników reprezentowało Administrację samorządową, 8 Administrację rządową,  

2 Przemysł i 1 Spółkę wodną. 

Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne kształtował się następująco. 

Na pytanie „Czy przedmiot konsultacji (projekt Warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty) jest dla Pani/Pana zrozumiały?” 19 osób odpowiedziało twierdząco  

a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy prezentacje były przedstawione zrozumiałym językiem?” 20 osób 

odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana zakres tematyczny prezentacji?” 19 osób 

odpowiedziało twierdząco a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy organizator zapewnił wystarczającą ilość czasu na dyskusję/wnoszenie 

uwag?” 20 osób odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana równowaga między czasem przeznaczonym na 

prezentację, a czasem na dyskusję?” 20 osób odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna 

odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy mogła Pani wypowiedzieć się swobodnie i zgłaszać uwagi?” 20 osób 

odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chce być Pani/Pan w podobny sposób angażowany  

w procedurę udziału społeczeństwa przy opracowaniu dokumentów związanych  

z gospodarowaniem wodami?” 20 osób odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna 

odpowiedź przecząca. 

W ankiecie znalazła się również prośba o podzielenie się ewentualnymi uwagami.  

Z możliwości tej skorzystały 3 osoby. Wśród zgłoszonych uwag znalazły się następujące: 

„Zbyt długi wstęp w postaci prezentacji dotyczących zakresu terytorialnego RZGW oraz 

charakterystyki obszaru.” 
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„Miejsce konferencji oddalone od centrum miasta bez możliwości dojazdu komunikacją 

publiczną.” 

„Przygotowane materiały zawierające mapy i inne formy graficzne powinny być wykonane 

w kolorze, wersja czarno-biała jest nieczytelna.” 

SPOTKANIE W PILE 

Podczas spotkania w Pile ankiety ewaluacyjne wypełniło 13 osób. Spośród nich  

8 uczestników reprezentowało Administrację samorządową, 3 Gospodarkę komunalną,  

1 Wędkarstwo i 1 Leśnictwo. 

Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne kształtował się następująco. 

Na pytanie „Czy przedmiot konsultacji (projekt Warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty) jest dla Pani/Pana zrozumiały?” 12 osób odpowiedziało twierdząco a jedna 

wybrała obie odpowiedzi – twierdzącą i przeczącą.  

Na pytanie „Czy prezentacje były przedstawione zrozumiałym językiem?” 12 osób 

odpowiedziało twierdząco a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana zakres tematyczny prezentacji?” 11 osób 

odpowiedziało twierdząco a 2 przecząco.  

Na pytanie „Czy organizator zapewnił wystarczającą ilość czasu na dyskusję/wnoszenie 

uwag?” 12 osób odpowiedziało twierdząco a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana równowaga między czasem przeznaczonym na 

prezentację, a czasem na dyskusję?” 12 osób odpowiedziało twierdząco a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy mogła Pani wypowiedzieć się swobodnie i zgłaszać uwagi?” 13 osób 

odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chce być Pani/Pan w podobny sposób angażowany w 

procedurę udziału społeczeństwa przy opracowaniu dokumentów związanych  

z gospodarowaniem wodami?” 13 osób odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna 

odpowiedź przecząca. 

W ankiecie znalazła się również prośba o podzielenie się ewentualnymi uwagami.  

Z możliwości tej skorzystały 4 osoby. Wśród zgłoszonych uwag znalazły się następujące: 
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„Prezentacje dobre jednak jest prośba o elastyczne dostosowania czasu wypowiedzi do 

prezentowanych zagadnień (tylko meritum sprawy).” 

„Istotne jest zidentyfikowanie dla regionu wodnego najważniejszych uwarunkowań 

zrównoważonego rozwoju od wody zależnych, aby warunki korzystania z wód nie były 

czynnikiem ograniczającej rozwój lokalnych społeczności, ponieważ może to być czynnikiem 

odwrotnym do zamierzonego.” 

„Materiały przekazane w formie papierowej były mało czytelne” 

„Brak mikrofonu podczas przedstawiania projektu był przeszkodą w dobrym przekazie” 

SPOTKANIE W KONINIE 

Podczas spotkania w Koninie ankiety ewaluacyjne wypełniło 18 osób. Spośród nich 14 

uczestników reprezentowało Administrację samorządową, 3 Administrację rządową  

i 1 Leśnictwo. 

Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne kształtował się następująco. 

Na pytanie „Czy przedmiot konsultacji (projekt Warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Warty) jest dla Pani/Pana zrozumiały?” 15 osób odpowiedziało twierdząco  

a 3 przecząco.  

Na pytanie „Czy prezentacje były przedstawione zrozumiałym językiem?” 17 osób 

odpowiedziało twierdząco a 1 przecząco.  

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana zakres tematyczny prezentacji?” 18 osób 

odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy organizator zapewnił wystarczającą ilość czasu na dyskusję/wnoszenie 

uwag?” 14 osób odpowiedziało twierdząco, 2 przecząco a 2 nie udzieliły żadnej odpowiedzi. 

Na pytanie „Czy zadowala Panią/Pana równowaga między czasem przeznaczonym na 

prezentację, a czasem na dyskusję?” 16 osób odpowiedziało twierdząco a 2 przecząco. 

Na pytanie „Czy mogła Pani wypowiedzieć się swobodnie i zgłaszać uwagi?” 18 osób 

odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna odpowiedź przecząca. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chce być Pani/Pan w podobny sposób angażowany  

w procedurę udziału społeczeństwa przy opracowaniu dokumentów związanych  

z gospodarowaniem wodami?” 18 osób odpowiedziało twierdząco. Nie pojawiła się żadna 

odpowiedź przecząca. 
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W ankiecie znalazła się również prośba o podzielenie się ewentualnymi uwagami.  

Z możliwości tej skorzystała 1 osoba. Zgłoszona uwaga brzmiała następująco: 

„Spotkania wg branż (ochrona środowiska, administracja, samorządowe).” 

PODSUMOWANIE EWALUACJI 

Na podstawie informacji zebranych za pomocą ankiet ewaluacyjnych należy uznać, że 

ogólny poziom konsultacji był wysoki a sposób prowadzenia spotkań sprawny i poprawny.  

Większość uczestników (ponad 90%) nie miała problemów ze zrozumieniem przedmiotu 

konsultacji. Także język, jakim prowadzący operowali w czasie spotkań był przystępny  

i zrozumiały dla zdecydowanej większości uczestników. Temat prezentacji spełnił oczekiwania 

uczestników a ilość czasu na dyskusję oraz wnoszenie uwag została pozytywnie oceniona przez 

ponad 80% uczestników. Uczestnicy uznali także, że organizator zachował równowagę pomiędzy 

czasem przeznaczonym na prezentację a czasem poświęconym na dyskusję. Uczestnicy mieli 

możliwość nieskrępowanego zgłaszania swoich uwag oraz wypowiedzi. Wyrazili także chęć 

angażowania się w procedurę konsultacji społecznych w takiej samej formie w przyszłości. 

ZAŁĄCZNIKI  

 Załącznik nr 1 Artykuł sponsorowany i komunikat 

 Załącznik nr 2 Koncepcja spotkania  

 Załącznik nr 3 Wzór zaproszenia  

 Załącznik nr 4 Rozdzielniki do wysyłki  

 Załącznik nr 5 Mailing 

 Załącznik nr 6 Listy obecności  

 Załącznik nr 7 Referaty mgr inż. Pawła Dąbka Eksperta ds. gospodarki wodnej  

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

 Załącznik nr 8 Klasyfikacja pytań i wniosków 

 Załącznik nr 9 Ankieta ewaluacyjna 

 Załącznik nr 10 Teczki z materiałami dla uczestników spotkania 

 Załącznik nr 11 PRESS KIT 
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