
Warsztaty „Dobre „DOBRE RZ ĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. 
Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.” 

Łochów, 28-29.10.2010r. 
 

Uczestnicy  warsztatów 

Ze strony rządowej:  

• 2 radców z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
• Przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
• Dyrektor Departamentu Ministerstwa Finansów 

Ze strony samorządowej 

• 2 przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich 
• 1 przedstawiciel Powiatów (Powiat Tucholski – K. Gutsze) 
• 2 przedstawicieli Gmin 

Ze strony organizacji pozarządowych: 

• Przedstawiciele 10 fundacji i stowarzyszeń z całej Polski 

Prowadzący 

Dr Mieczysław Bąk: Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, 
Dyrektor Sekretariatu Komitetów KIG, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji 
"Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" 

Dr hab. Przemysław Kulawczuk: kierownik katedry Makroekonomii Uniwersytetu 
Gdańskiego, Członek Zarządu Fundacji „Instytut Badań Nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Członek Zarządu Krajowej Fundacji Kultury 
Przedsiębiorczości, Członek Zarządu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Doradztwa 
Dla Małych Przedsiębiorstw 

Anna Szcześniak: Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji "Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Prezes Zarządu spółki z o.o. 
"Przedsiębiorstwo Fair Play” 

Paulina Bednarz: Dyrektor ds. Projektów i Komunikacji Fundacji "Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" 

 
Temat 

Prowadzenie skutecznych konsultacji społecznych: w procesie legislacyjnym, przy 
podejmowaniu decyzji oraz przy tworzeniu strategii. 

Przebieg 

Pierwszego dnia przedstawione zostały zasady i technik i konsultacji społecznych stosowane 
w wybranych państwach oraz wyniki badań dotyczących konsultacji społecznych w Polsce, 
drugiego dnia w formie warsztatowej tworzona była strategia konsultacji społecznych dla 
zagadnień lokalnych, regionalnych i krajowych. Uczestnicy mieli także okazję wymienić się 
doświadczeniami ze swojej praktyki, podyskutować o problemach związanych z procesem 
konsultacji społecznych i sposobach ich rozwiązywania. 

Polskim problemem jest niewystarczająca ilość reprezentatywnych organizacji społecznych, 
które są merytorycznie i organizacyjnie przygotowane do aktywnego uczestnictwa w dialogu 
z rządem i samorządem. Problematyczne jest także niewystarczające finansowanie tego typu 



organizacji (brak systemowych rozwiązań w tym kierunku) oraz brak środków na wsparcie 
eksperckie uczestników dialogu społecznego. Często preferowane są także „despotyczne” 
decyzje, nie uwzględniające oczekiwań społecznych. W konsultacjach społecznych niezbędny 
jest komunikat zwrotny oraz zapewnienie uczestnikom dialogu poczucia wywierania wpływu 
na ostateczny kształt decyzji, co w naszych realiach często jest niewystarczająco realizowane. 

Proces konsultacji społecznych wymaga nie tylko prawidłowo zaplanowanej strategii i 
właściwej realizacji, ale także stworzenia właściwego klimatu i wsparcia ze strony 
legislatorów i decydentów na etapie tworzenia platform porozumienia oraz budowy 
reprezentatywnych przedstawicielstw opinii społecznej. 

Podsumowanie 

Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło na lepsze uświadomienie roli prawidłowo 
przeprowadzonych konsultacji społecznych przy podejmowaniu decyzji istotnych dla 
społeczności lokalnej, poznanie zarówno najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk 
w tej dziedzinie jak i najczęściej popełnianych błędów. Pozwoli to na lepszą realizację 
procesu konsultacji społecznych w Powiecie Tucholskim w przyszłości, co z kolei przełoży 
się na większą akceptację podejmowanych decyzji (także wzbudzających emocje, 
kontrowersyjnych). 

Dodatkowym pozytywnym efektem uczestnictwa w warsztatach było nawiązanie osobistego 
kontaktu z p. Mieczysławem Kwiatkowskim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Lubelskie 
Drewno Regionalny Klaster w Lublinie”, pozwalające na zapoznanie się z historią, 
osiągnięciami i problemami związanymi z procesem tworzenia i finansowania klastra w 
Lublinie. Wiedza ta pozwoli na lepsze planowanie rozwoju Klastra Turystycznego Bory 
Tucholskie. 

 

Tuchola, 2.11.2010r.      Karol Gutsze 


