
 

  

 

„Strażnicy Natury - jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku” 

21.11.2013 (godz. 11.00) do 23.11.2013 (do godz. 15) 

Hotel Olimpia, al. I. J. Paderewskiego 35, Wrocław (na terenie Stadionu Olimpijskiego) 

 

Projekt „STRAŻNICY NATURY- obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”  jest współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” 

Otwarcie szkolenia 

Kilka słów o projekcie „Strażnicy Natury…”,   

Zajęcia integracyjne 

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia 

 Przybliżenie podstawowych pojęć, jak: partycypacja, konsultacje społeczne, zaufanie społeczne, prawo do informacji 
publicznej, prawo do informacji o środowisku; 

Dyskusja i praca w podziale na grupy: 

 poziom partycypacji w politykach i decyzjach publicznych 

 jakość udostępniania informacji publicznej; 

Prezentacja na temat badań dot. konsultacji społecznych w Polsce; 

Prezentacja na temat badań dot. dostępu do informacji; 

Dostęp do informacji poprzez BIP - analiza sytuacji 

 Zajęcia praktyczne: badanie stron internetowych - ocena dostępności poprzez BIP według określonych kryteriów, 
praca w podziale na grupy; 

Dyskusja na temat zalet dobrego dostępu do informacji (czy strona www świadczy o poziomie włączania obywateli w 
decyzje publiczne?); 

Dostęp do informacji o środowisku – aspekty prawne 

 Zarys obowiązujących w Polsce przepisów regulujących dostęp do informacji; 

Ustawa ooś a ustawa dip (na jakiej podstawie prawnej żądać informacji dotyczącej środowiska); 

Zakres udostępnianych informacji - definicja informacji o środowisku i jego ochronie, definicja informacji publicznej; 

Kto jest uprawniony do żądania informacji o środowisku i informacji publicznej, kto jest zobowiązany do udostępniania 
informacji o środowisku i informacji publicznej; 

Forma żądania (wniosku) i udostępniania informacji o środowisku i udostępniania informacji publicznej; 

Terminy i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i informacji publicznej; 

Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowisku i wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznej; 

Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowisku i informacji publicznej; 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

Biuletyn informacji publicznej; 

Dostęp do informacji o środowisku na zasadach ogólnych a dostęp do akt postępowania administracyjnego 
gwarantowany stronom postępowania. 

Ponadto: studiowanie materiałów, sporządzanie wzorów pism, studiowanie przypadków, etc. 

Egzekwować czy negocjować w sprawach istotnych dla mieszkańców 

Zajęcia  w parach – dochodzenie do porozumienia  

Kilka słów o zasadach negocjacji 

Negocjacje oparte o współdziałanie 

Przykłady sytuacji konfliktowych w obszarze społecznym i środowiskowym; 
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Strategie aktywizowania mieszkańców 

Teoria modeli aktywizowania,  

Co społeczności lokalne mobilizuje do działania? 

Zajęcia praktyczne: prowadzenie spotkań otwartych dla mieszkańców, prowadzenie debat 

Konsultacje społeczne i udział w postępowaniach administracyjnych  

W jakich procedurach (podejmowania decyzji, opracowywania planów/programów) wymagany jest udział 
społeczeństwa 

Udział społeczeństwa a udział stron w postępowaniu w sprawie decyzji indywidualnych 

Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze 

Wymagane elementy procedury udziału społeczeństwa 

 

Ponadto:  przykłady praktyczne konsultacji społecznych /regulamin konsultacji, protokoły z konsultacji/, rady pożytku 
publicznego, budżety partycypacyjne. 

Praca w grupach: zaplanuj idealny przebieg konsultacji, zaplanuj idealny sposób poinformowania mieszkańców 

Podsumowanie szkolenia 

Jak wykorzystam nową wiedzę i umiejętności w swoim środowisku? 

Współpraca uczestników projektu. 

 

Informacje techniczne: 
 

Miejsce szkolenia: Hotel Hotelu Olimpia, al. I. J. Paderewskiego 35 (na terenie Stadionu Olimpijskiego). 

Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) oraz szkolenia pokrywa organizator. Możliwy będzie również zwrot kosztów 
dojazdu na szkolenie do limitów w wysokości kosztów przejazdu transportem publicznym.  

Informacje o prowadzących szkolenie: 

Irena Krukowska-Szopa – trener organizacji pozarządowych, moderator spotkań konsultacyjnych, debat publicznych dla 
przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców, specjalizuje się w tworzeniu w sposób 
partycypacyjny strategii, programów, planów przy udziale  przedstawicieli różnych sektorów. Wspiera samorządy w 
poszerzaniu zakresu konsultacji społecznych w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 
tworzenia i zarządzania projektami z dziedziny zrównoważonego rozwoju ukierunkowanymi na podnoszenie aktywności 
społeczności wiejskich i tworzenia partnerstw lokalnych i Lokalnych Grup Działania. 
Mec. Magdalena Bar, Wspólnik Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z 
o.o., 
Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju, Prezes Zarządu – wieloletnie doświadczenie z zakresu wzmacniania roli 
pozarządowych organizacji ekologicznych, współpracy międzysektorowej oraz zwiększeniu wpływu społeczeństwa 
obywatelskiego na zrównoważone wykorzystanie funduszy publicznych, autor wielu opracowań i raportów w tym 
zakresie; 
Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju, Koordynator projektu „Strażnicy Natury 2000”, wieloletnie doświadczenie w 
prowadzeniu monitoringu działań administracji publicznej szczególnie w zakresie ochrony przyrody (m.in. monitoring 
stanu i zniszczeń siedlisk i gatunków Natura 2000) oraz doświadczenie w angażowaniu organizacji pozarządowych i 
wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa.  

 

 


