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Wprowadzenie: 
1 grudnia odbyło się spotkanie członków Koalicji Ratujmy Rzeki  (z udziałem gości – sympatyków).  Rozpoczęliśmy w 13 
osobowym składzie, w trakcie dołączyło jeszcze czworo uczestników.  Ogólne cele spotkania to uwspólnianie i 
uaktualnienie zamierzeń strategicznych oraz włączenie nowych osób do wspólnej pracy. 

W trakcie przygotowania do spotkania uzgodnione zostały: 
 Zakładane rezultaty

1. Uaktualniona wspólna wizja długo i krótkoterminowa

2. Kierunki działań strategicznych i ich priorytety

 Obszary pracy

1. Zasoby i potencjał KRR

2. Wizja działań KRR

3. Bariery w realizacji wizji

4. Strategiczne kierunki działań

Podczas początkowej dyskusji o sposobach pracy na spotkaniu pojawił się jeszcze jeden temat zgłoszony do 

przedyskutowania: sposób podejmowania decyzji w Koalicji i sposób organizacji pracy. Do tego wątku powrócimy 

na końcu raportu. 

 Sposób dalszej pracy z wynikami: 

Uczestnicy spotkania wypracowują pomysły na kierunki działań i konkretne działania, które są traktowane jako silne 

rekomendacje. Rekomendacje te zostaną rozesłane do nieobecnych na spotkaniu członków Koalicji z prośbą o 

uzupełnienie.  Całość propozycji (rekomendacje uczestników spotkania i uzupełniające rekomendacje innych członków 

Koalicji ) trafia do Sterników, którzy podejmują decyzję, które z rekomendacji będą wdrażane i w jakiej kolejności.  

Pracownia Psychoedukacji 

NURT



Co widzieliśmy w pracy uczestników (spostrzeżenia facylitatorów):
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 Duża otwartość na nowych członków Koalicji

 Duży potencjał intelektualny i refleksyjny Koalicjantów

 Duża tolerancja na przedstawianie treści o niszowym zasięgu (inni mnie nie wysłuchają, tutaj każda, nawet 
najmniejsza sprawa zostanie potraktowana z uwagą

 Bardzo duże doświadczenie członków koalicji w działalności społecznej

 Gotowość do brania udziału w proponowanych, różnego rodzaju warsztatach

 Zagrożeniem mogą być nie ujawniane, albo nie rozwiązywane sytuacje konfliktowe zarówno w gronie 
sterników jak i pojedynczych podgrup koalicjantów.



Zasoby Koalicji
Jakie kompetencje, potencjały i zdolności uwidoczniły się w dotychczasowych doświadczeniach Koalicji i 
Koalicjantów – i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w przyszłości?
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Wiedza merytoryczna (oparta o wykształcenie, 
dogłębną znajomość i bycie ekspertem w 
temacie)
• Rozpoznanie warunków życia ryb – można 

wykorzystać w środowisku naturalnym 
• Umiejętność rewitalizacji rzeki
• Wiedza hydrotechniczna 
• Wiedza o ryzykach powodziowych 
• Wiedza o torfowiskach
• Wiedza botaniczna
• Kompetencje strażnicze (podkreślane)

Wyniki dyskusji

Siła współpracy
• Strażnictwo - „mamy wiele oczu”
• Wspólna praca bardzo różnych organizacji – to że koalicja 

powstała 
• Przekaz wiedzy między organizacjami w KRR
• Źródła wiedzy są potencjalnie dostępne wśród nas
• Pozytywna energia 
• Możliwość działania 2 kanałami – osobno + razem/wspólnym 

kanałem
• Zaangażowanie w sprawę 
• Nieformalność + elastyczność = szybkość działania 
• Duże doświadczenie w różnych strukturach organizacyjnych 

i koalicyjnych

Oddziaływanie społeczne
• Docieranie do ludzi – zorganizowanie dobrej komunikacji. 

Umiejętność sprzedawania ludziom  informacji o naturalności rzeki
• Paleta różnorodnych środków i narzędzi, jakie były uruchamiane do 

poruszenia lokalnego społeczeństwa; 
• Doświadczenie w uruchamianiu różnych środowisk i różnych 

kanałów docierania do ludzi
• Duże akcje docierające do lokalnej społeczności
• Myślenie ponad granicami Polski 
• Konfrontacja z decydentami, aż do usunięcia

Umiejętność pracy z konkretnymi grupami 
odbiorców
• Umiejętność budowania kontaktu  z 

administracją i władzami; umiejętność perswazji
• Umiejętność pracy z dziećmi (doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć)
• Wypróbowany pomysł na dotarcie do odbiorców 

na drodze: samorząd – >dzieci - >dorośli
• Świadomość strategii działań w oświacie  
• Umiejętne zmobilizowanie młodych ludzi wokół 

ważnego tematu



Wizja działania 

1. Deklaracja KRR jako kierunkowskaz: 

• Uczestnicy rozmawiali o  tym, jak odbierają Deklarację KRR. Identyfikują się z jej zapisami mocno lub bardzo 
mocno. Uważają, że opis celów działania Koalicji zawarty w Deklaracji jest aktualny i chcą się angażować w 
ich realizację. 

• Dyskusja i kontrowersje wokół spójności nazwy i zakresu działań: jeśli nazywamy się KRR, to skupmy się na 
rzekach, pomijając np. kwestię przekopu Mierzei i inne „nierzeczne” tematy lub zmieńmy nazwę.  Pointą było 
tutaj pozostanie przy nazwie, która jest mocna i nie musi uwzględniać niuansów terminologicznych mniej 
istotnych z punktu widzenia odbiorców. Ryzykujemy wniosek, że dyskusja wokół nazwy i spójności  była tylko 
objawem kontrowersji następnej. 

• Kontrowersje wokół faktycznego punktu koncentracji i przedmiotu oddziaływania: ten wątek najmocniej 
uwidocznił się w postulacie, by nie zajmować się zbiornikami sztucznymi w ogóle, informując, że jedyne 
pożądane działanie to ich likwidacja i renaturalizacja rzek. Wątpliwość wzbudzało też to, na ile kwestie 
nierzeczne (np. działania na Bałtyku) są zgodne z celami Koalicji. Sądzimy, że ten wątek powróci i tutaj 
rekomendujemy określenie jak Koalicja widzi zakres (przedmiot) oddziaływania, inaczej dyskusja będzie 
odbywała się na nowo przy każdym „pozarzecznym” działaniu. 
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Wyniki dyskusji
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Wyniki dyskusji

2. Wizja działania w perspektywie 7 lat. Jakie rezultaty działań KRR chcielibyście zobaczyć w 2025r ? 

Rewitalizowane rzeki

 Rewitalizacja górskich 
dopływów Wisły i Odry 

 50 % dopływów w stanie 
dobrym

Drożność – zapory

 Renaturyzacja rzek 

 Rozpoczęcie likwidacji 
Włocławka

 Zwiększenie przestrzeni dla 
rzek

Nie organizujemy rzek –
szukamy pieniędzy na 
renaturyzację

Ochrona siedlisk  Terenów 
zalewowych

Użytkowanie 

Użytkowanie miejskich rzek 
– „twarzą do rzeki” 

 Plany rozwoju żeglugi 
dostosowane do rzek 

 Zrównoważona turystyka 
wodna

Prawo

 Regulacje prawne dotyczące 
ochrony i odtwarzania 
korytarzy ekologicznych

Obowiązek nadzoru 
społecznego przy 
kluczowych inwestycjach 
jest wpisany w 
ustawodawstwo i stosowany

Dobre konsultacje – dobre 
przykłady KRR

 Projekty inwestycji 
faktycznie uwzględniają 
zasady zrównoważnego
rozwoju

Decyzje dotyczące „rzek” 
konsultowane społecznie 

Ochrona „rzek” we 
wszystkich programach i 
strategiach (OP., Klim., 
(adapt)., PPCW (?) 

Społeczeństwo  ma 
świadomość roli rzek 

Wprowadzenie do programu 
nauczania ogólnie „Kultury 
środowiska” 

 Edukacja o wodzie jest 
częścią komponentu 
„zrównoważony rozwój” 
obowiązkowego w 
programie nauczania na 
wszystkich szczeblach 

 Czysto w wodzie i wokół 

Większa świadomość roli 
wody w społeczeństwie

 Protesty społeczne 
przeciwko inwestycjom 
szkodzącym środowisku

Właściwa edukacja 
dotycząca ekosystemów 
wodnych, w tym zajęcia 
terenowe (właściwa = 
utworzona przez ekspertów 
w oparciu o aktualny stan 
wiedzy”)  

Siła koalicji 

 Silna koalicja: ciało 
doradcze, rozpoznawalność 
20% 

 KRR nie jest potrzebna (rzek 
nie trzeba ratować)

Administracja rządowa

 Aktualna (2025) Ministra 
Gospodarki Wodnej 
wywodzi się z KRR

Nie ma ministerstwa 
właściwego do spraw żeglugi 
śródlądowej (obszar w gestii 
innego ministerstwa)
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Bariery w realizacji wizji
Tam, gdzie było to możliwe, uczestnicy grupowali bariery w odniesieniu do obszarów wizji. 

Rewitalizacja rzek
• Silne lobby hydrotechniczne i żeglugowe
• Brak finansowania 
• Brak fachowców i doświadczenia rewitalizacyjnego 

Brak kasy i czasu 

Prawo
• Złe prawo 
• Samowola prawna
• Podejście do retencji 
• Dominacja polityki nad merytoryką 
• Ignorancja administracji 
• Brak woli politycznej zmiany prawa

Wyniki dyskusji

Społeczeństwo świadome roli rzek
• Czyńcie sobie ziemię poddaną
• Źle pojęte dążenie do rozwoju
• Utrwalone mity 
• Niezrozumienie społeczne 
• Brak edukacji (bezpieczeństwa) 
• Bierność ludzi 
• Opór społeczny
• Obojętność ludzi – wychowanie nieobywatelskie
• Brak świadomości istotnych grup społecznych
• Ludzie może i wiedzą, ale nie są przekonani (nieskuteczne jest 

„nauczanie”, potrzebujemy przekonywać)
• Używanie podobnych haseł „turystyka, rekreacja” – w innych 

znaczeniach
• Rozchwianie systemu wartości 

Siła koalicji 
• Bariera medialna 
• Wewnętrzne słabości KRR
• Słaby odzew mediów 
• Niedobór zasobów i środków w Koalicji

Inne 
• Państwowa woda 
• Zbyt głęboka wymiana kadr

• Nieodwracalność działań
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Proponowane działania (co zrobić, by przybliżyć się do pożądanych rezultatów i pokonać bariery) 

Wyniki dyskusji

• Zaprogramowanie środków UE na lata 2020 – 2027 w ramach działań ochrony 
klimatu – renaturyzacja rzek i mokradeł

• Zdobycie stabilnych środków na działalność 
• Dywersyfikacja źródeł finansowania
• Profesjonalizacja organizacji 

Duże 
kampanie 
PR

• Duża kampania PR w mediach społecznościowych „Uwolnić rzeki”
• Inne niosące hasło związane (ze zmianą klimatu) i kampania
• Duża kampania ogólnopolska nt. bezpieczeństwa powodziowego i suszy
• Operowanie dobrymi przykładami realizowanymi przez członków KRR
• Kampania dla samorządowców – dlaczego warto chronić dzikie rzeki i jak na tym robić 

„przerób kasy”

Pozyskiwanie 
środków na 
działalność 

• Prowadzenie kampanii lokalnych społecznych – z zaangażowaniem społeczności lokalnych 
• Tablice informacyjne sygnowane znakiem koalicji przy miejscach rekreacyjnych 
• Projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem kajakarstwa (społeczności 

lokalne) 
• Akcje sprzątania śmieci w rzekach i na brzegach
• Szkolenie z zakresu PR i mediów Koalicjantów, Sterników i KRR

Kampanie 
lokalne
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Proponowane działania  - c.d

Wyniki dyskusji

• Praca nad komunikacją w zespole 
• Wypracowanie wspólnej, zgodnej wizji

• Współpraca z samorządami – oferta pomocy przy rozwiązywaniu problemów 
wynikających ze zmian klimatu (powódź/susza) 

• Pozytywna współpraca KRR z rządem (różne ministerstwa)
• Szukanie naturalnych sojuszników idei KRR i utworzenie z nimi grupy wsparcia KRR

• Udział w rządzie po PIS Zielonych i KRR
• Objęcie Ministerstwa Ochrony Środowiska i klimatu 

• Praca na wartościach: kampania o członkach KRR i ich moralnych motywacjach (to 
moja rzeka i  chronię ją z takiego a takiego powodu) 

• Silne, profesjonalne i skuteczne działania strażnicze

Inne ważne 
obszary

Zaproponowaliśmy, by dla powyższych obszarów określić cele SMARTne i zarekomendować działania szczególnie warte realizacji . Spotkało się 
to jednak z troską części uczestników, że pominięte zostaną w ten sposób ważne działania już realizowane obecnie. Druga obawa dotyczyła 
tego, że działania w poszczególnych obszarach nakładają się na siebie. W rezultacie pozostaliśmy przy propozycjach działań w powyższym 
kształcie, z podkreśleniem, że przed wyborem działań do realizacji należy koniecznie wziąć pod uwagę realizowane już działania



Spostrzeżenia facylitatorów
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Jak podejmować decyzje i organizować pracę w KRR – temat warty rozmowy
Jesteśmy przekonani, że temat struktury, organizacji pracy, współpracy w aktualnej strukturze, który został zasygnalizowany na początku spotkania, jest pilny i ważny.
Sądzimy nawet, że ten temat jest pilniejszy niż rozmowy o strategii i kolejnych działaniach operacyjnych.
W trakcie przygotowań do spotkania powracającym pytaniem było dla nas to, jakie są role w Koalicji, kto jest za co odpowiedzialny i jakie są zasady w organizacji pracy,
szczególnie biorąc pod uwagę złożoną strukturę, w której decyzje wspólne koalicyjne i działania w ramach indywidualnych projektów nakładają się na siebie. Mieliśmy tu
powracające odczucie wątpliwości i potencjalnej trudności. Piszemy o tych odczuciach, bo ich spójność z tym, że ten temat zgłosiliście Państwo na początku spotkania,
jeszcze bardziej wzmacnia nasze przekonanie, że to sprawa warta dyskusji.
Jednocześnie uważamy, że ryzykowne byłoby podjęcie ad hoc tego tematu w mieszanym gronie osób, z których część już jest mocno zaangażowana we współpracę i ma za
sobą różne tej współpracy doświadczenia, a część dopiero zadeklarowała zainteresowanie udziałem w Koalicji. Bez wcześniejszego uzgodnienia czego miałaby dotyczyć
dyskusja i w jakim składzie najlepiej byłoby ją prowadzić, uznaliśmy, że może przynieść więcej niepokoju niż korzyści. To co byłoby potrzebne, to możliwość wcześniejszego
uzgodnienia .

Rola Sterników w kolejnych spotkaniach 
Gorąco zachęcamy, by w uzgodnienia celów i przebiegu kolejnych spotkań realizowanych w szerszym składzie, Sternicy włączyli się przed spotkaniem. Macie Państwo już 
sporo wspólnych działań za sobą, macie żywotne tematy i interesy do omówienia. Przy wspólnych celach, wasze priorytety na spotkanie są jednak różne. Prawdopodobnie 
wystarczy niedługa zdalna rozmowa, by móc uwzględnić różne perspektywy i uczynić spotkanie jak najbardziej adekwatnym do oczekiwań. 

Wspólne działania Koalicji – czyli co? 
Prosząc Was o stworzenie pomysłów działań, zauważyliśmy, że nie jest nam łatwo powiedzieć, co w praktyce oznacza to, że „działanie będzie realizowane przez Koalicję”.  
Jakiego wsparcia i zaangażowania dostarcza Koalicja osobie/organizacji, która zgłasza pomysł działania? A w drugą stronę – jakiego rodzaju wsparcia i zaangażowania 
oczekuje Koalicja od realizującego działania Koalicjanta? Przyznajemy się do tej trudności, by zapytać Państwa czy uważacie, że nowi członkowie mogą mieć podobne 
wątpliwości, czy też to tylko nasz brak wiedzy (to możliwe  )

Budowanie spójności 
Mieliśmy wrażenie, że bardzo ciekawe dla uczestników były informacje jakie inicjatywy realizują poszczególnie koalicjanci, a jednocześnie, że wiedzą o swoich inicjatywach 
nawzajem niedużo. Można przypuszczać, że wzmacnianie dostępu/przepływu tych informacji  miałby wpływ na poczucie spójności wewnętrznej Koalicji („tyle 
rzeczy robimy...”) . Być może też upowszechnienie wewnątrz koalicji informacji o profilach i działaniach poszczególnych osób byłoby dla nich wartością dodaną. 

Granice pomiędzy członkami Koalicji i światem zewnętrznym
Otwarta formuła spotkań daje bezwzględnie korzyści – nowe punkty widzenia i nowe relacje. Z punktu widzenia spójności grupy może pojawiać się pytanie o reguły 
uczestnictwa w spotkaniach, intencje co do stałości czy regularności uczestnictwa. 

Potencjał wiedzy eksperckiej robi wrażenie 
Słuchając rozmowy o zasobach grupy byliśmy pod wrażeniem potencjału wiedzy i  umiejętności, którym Państwo dysponujecie i możecie się dzielić. Myślimy, że wymiana 
w tym zakresie może być bogata. 


