Warsztat planujący kampanię na rzecz zmian
ustawowych przyczyniających się do zwiększenia
możliwości efektywnego działania na rzecz poprawy
jakości powietrza w Polsce.
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Cele warsztatu
•

Integracja uczestników – budowa koalicji na rzecz zmiany;

•

Wypracowanie strategii działań mających na celu doprowadzenie do przyjęcia
nowelizacji ustaw przez sejm;

•

Diagnoza interesariuszy, osób, instytucji mogących wspierać kampanię na
rzecz zmiany;

•

Diagnoza zasobów będących w posiadaniu poszczególnych instytucji, które
mogą być użyte w trakcie kampanii;

•

Wypracowanie systemu koordynacji działań koalicji;

•

Wypracowanie harmonogramu działań koalicji;

•

Wypracowanie katalogu działań lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
koniecznych do wprowadzenia zmian ustawowych.

Interesariusze
Grupa I
•

Utworzenie w Polsce koalicji na rzecz kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony
powietrza - podejście to będzie uwzględniało interes państwa.

•

Koalicja powinna koncentrować się na takich zagadnieniach jak:
 Zdrowie (czynnik społeczny);
 Zagospodarowanie przestrzenne;
 Pobudzenie rynku pracy (transport, budownictwo, sieci cieplne, sektor paliwowy);
 Dochody w postaci podatków z działalności rynku pracy;
 Edukacja ekologiczna;
 Zmniejszenie wydatków na absencję związaną z niezdolnością do pracy w wyniku powikłań związanych z
oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem. Ochrona rynku wytwórczego.

Interesariusze
•

Minister Zdrowia (koszty poniesione na leczenie, hospitalizację, dopłaty do leków,
oraz absencję w pracy),

•

Minister Finansów,

•

Minister Środowiska,

•

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

•

Minister Rozwoju Regionalnego,

•

Minister Gospodarki,

•

Minister Pracy i Polityki Społecznej,

•

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instrumenty wpływu

Współpraca

Edukacja

Opracowania Kary
(dowody zysku)

Protesty
(zrozumienie
konieczności
działania)

Parlament

Prawo

•

Komisje poselskie

•

Biura poselskie

•

Konwent Marszałków

•

Związki Województw

•

Organizacje ekologiczne

•

Przedstawiciele lokalni

•

Samorządy lokalne (konkursy dla gmin np.. na ekologiczną gminę)

•

Naukowcy (M. Górski)

•

Media

•

Obywatel

Grupa II
•

Parlament RP, Partie polityczne, Sejm, Senat, Prezydent RP, Rząd RP, Media, Biura poselskie,
Okręgi wyborcze, Obywatel, Organizacje pozarządowe, Media

•

Środowiska naukowe

•

Biznes

•

Środowiska medyczne

•

Edukacja

•

Organizacje ekologiczne

•

Młodzież, studenci

•

Samorządy: wojewódzki, powiatowy, gminny, sołtys, obywatel, media lokalne

•

Oponenci:
 Ministerstwo finansów
 Przemysł
 Rolnictwo
 Obywatel

Grupa III
•

Posłowie (T. Arkit – małopolskie, E. Wolak)
 komisja gospodarki – przeciw,
 kontakt bezpośredni (relacje MŚ, Konferencje, regiony – jst),

•

Samorządy regionalne
 komisje ochrony środowiska przy sejmikach,

 bezpośredni wkład UM (organizowanie konferencji, posiedzenia komisji samorządowych),

•

Media - grupa uznała, że media generalnie powinny sprzyjać naszym działaniom.
 konferencje prasowe, artykuły, wywiady, debaty, filmy, spoty (kampanie) edukacyjne, poziom kraj,
region, konkursy dla dziennikarzy,

•

Społeczeństwo jest za bowiem zanieczyszczone powietrze szkodzi/przeciw bowiem w
niektórych przypadkach zmiany ustawowe rodzą dodatkowe koszty
 kampania uświadamiająca, ulgi dopłaty (finanse),
 portale społecznościowe, organizacje społecznościowe, konkursy dla szkół

•

Kopalnie - przeciw bowiem zmiany mają wpływ na działalność kopalni.
 Przepisy (prawne nakładające na kopalnie określone obowiązki i ograniczenia)

•

Samorząd lokalny za bowiem to samorząd otrzymują narzędzia/przeciw bowiem zmiany
nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki


strefy parkowania, planowanie przestrzenne

Zasoby Grupy
Kolejnym etapem prac było stworzenie listów zasobów dostępnych w ramach Grupy Roboczej, które można wykorzystać
w działaniach na rzecz zmian prawa i poprawy jakości powietrza

•

Zasoby materialne
 Sale konferencyjne MŚ/ UM - organizacja, sprzęt.
 Zasoby IT – portale, narzędzia informatyczne, specjaliści z innymi podmiotami.
 Biblioteka publikacji + strona internetowa urzędów.
 Baza teleadresowa.

 Portal internetowy dotyczący jakości powietrza.

•

Zasoby ludzkie
 Zasób merytoryczny - pracownicy – trenerzy – eksperci – naukowcy.

 Pracownicy MŚ, urzędów marszałkowskich, GIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, KOBIZE.
 Środowiska naukowe.
 Eksperci z firm i organizacji pozarządowych.
 Sekretariat Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” (logistyka).

•

Zasoby finansowe
 Możliwość otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW, WFOŚiGW, programów operacyjnych UE,

 Zasoby finansowe sieci ENEA.

•

Współpraca z innymi podmiotami
 Bezpośredni kontakt z mediami,

 Dobry kontakt z organizacjami,
 Bliska współpraca z posłami, senatorami, marszałkami, sejmikami, konsultantami,
 Kontakty ze środowiskami naukowymi i zakładami,
 Współpraca z Parlamentem RP,
 Sejmiki,
 Konwent Marszałków i Wojewodów,
 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 Kontakt z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

•

Pozostałe zasoby
 Możliwości zredagowania i opracowania ulotek, kampanii,
 Objęcie patronatem organizowane konferencje.

Działania
Poniżej przedstawiono katalog działań możliwych do podejmowania w celu wpłynięcia na interesariuszy a tym samym
do przekonania ich do wdrożenia proponowanych przez Grupę zmian prawnych.

•

Ministerstwo Środowiska
 Konkurs dla dziennikarzy na najlepszy artykuł/cykl artykułów o jakości powietrza i wpływu
obywatela na jego stan oraz zdrowie,
 Konkurs dla gmin na kompleksową strategię poprawy jakości powietrza (przyszłość/już zrobione),
 Konferencja dotycząca jakości powietrza z udziałem posłów, UM, WIOŚ, RDOŚ,

 Dopilnowanie odpowiednich zapisów w Programach Operacyjnych, wytycznych RPO.

•

Jednostki Samorządu Terytorialnego
 Przedstawienie problemów i propozycji rozwiązań w ochronie powietrza w komisjach ochrony
środowiska,
 Rozmowy z posłami z danego regionu, kontakt posłów z komisjami ochrony środowiskami.

•

Organizacje pozarządowe


Kontakt z mediami,

 Organizacja spotkań plenerowych dla mieszkańców,
 Akcja na portalach społecznościowych.

•

NFOŚ/WFOŚ i GW
 Szkolenia dla gmin co mogą zrobić i gdzie szukać pieniędzy. Gminy z poszczególnych powiatów.

Ministerstwo Środowiska, GDOŚ, WIOŚ
 Konkursy pobudzające gminy do działania w zakresie ochrony powietrza np. pikniki ekologiczne,
 Przygotowanie dla prasy (mediów) materiałów promujących ochronę powietrza i związanych z nią
zmian prawnych,
 Spotkania z organizacjami ekologicznymi w sprawie ochrony powietrza i zmian prawnych,
 Biura poselskie – wskazanie korzyści z ochrony powietrza (lobbyści)
 Dla młodzieży uczącej się np. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, konkursy plastyczne dla
małych dzieci
 Konkursy wewnątrz sektorowe dla przedsiębiorstw np. na najbardziej innowacyjną technologię.
 Szkolenia: Dla przedsiębiorców, Na szczeblu centralnym dla: Urzędów Marszałkowskich, Urzędów
Wojewódzkich, Starostw Powiatowych,

Jednostki Samorządu Terytorialnego
 Bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami energetycznymi i zarządami sieci ciepłowniczych,
 Związki powiatów i gmin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 Dla młodzieży uczącej się np. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, konkursy plastyczne dla
małych dzieci,
 Na szczeblu gminnym – wykorzystanie OZE – popularyzacja ekologicznych środków transportu
miejskiego – gmina proekologiczna,
 Na szczeblu regionalnym szkolenia dla gmin.

• Ministerstwo Środowiska, NFOŚ, WFOŚ
– Konferencje, seminaria
 Kampania Edukacyjno-Informacyjno-Promocyjna
 telewizja ogólnokrajowe, lokalne – spoty reklamowe, programy edukacyjne, naukowe, filmy,
programy – informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie jakości powietrza

– Lokowanie produktów
 zielone certyfikaty

– Radio ogólnokrajowe lokalne – wywiady z ekspertami – audycje tematyczne –
informowanie o aktualnym stanie jakości powietrza
– Prasa ogólnokrajowa, lokalna – reportaże – artykuły – informowanie o stanie jakości
powietrza
– Bilbordy, ulotki

Ramy czasowe
•

1. Przygotowanie parlamentarzystów
 opracowanie materiałów informacyjnych. Priorytetowe zmiany i zagrożenia,
 materiały informacyjne na temat konieczności zmian prawnych powinny być sprofilowane do
odbiorców,
 akcja medialna, informacyjna. Opracowanie materiałów medialnych,
 Seminaria, konferencje.
 Czas na opracowanie materiałów do listopada 2013 roku.
Konferencje jako działania edukacyjno-informacyjne dla interesariuszy powinny odbywać się od listopada
do marca.

•

2. Konsultacje
 Konsultacje ekspertyzy z instytucjami, organizacjami itp.
 Grupa powinna wystąpić z prośbą do Urzędów Marszałkowskich z prośbą o opinie do ekspertyzy.
Spotkanie Grupy Roboczej powinno odbyć się we wrześniu.

