
Biuro Interwencji rzecznych Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR)
informacja ogólna i zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie Biura Interwencji KRR przewidziane jest w ramach grantu Fundacji im. Stefana 
Batorego przyznanego Fundacji Greenmind na wsparcie instytucjonalne Koalicji Ratujmy Rzeki 

Zasady ogólne:
• Okres działania: kwiecień 2018-lipiec 2019
• Osoba odpowiedzialna: Koordynatorka KRR (Ewa Leś)
• Osoby z Koalicji wspierające BI w wyborze przypadków do interwencji (dalej jako “Grupa 

Wspierająca”, GW): Ryszard Babiasz, Artur Furdyna, Jacek Engel, Marta Wiśniewska 
• Cel ogólny: pozyskanie i zaangażowanie nowych członków KRR, wsparcie działalności 

strażniczej Koalicjantów oraz włączenie nowych osób, zapoczątkowanie regionalnej sieci 
strażników rzek, wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz ochrony rzek

• Cel szczegółowy: 
o gromadzenie i ocena sygnałów o niszczeniu rzek, selekcja zgłoszeń do podjęcia 

interwencji wg z góry określonych kryteriów (np. zaawansowanie sprawy, stopień 
zaangażowania  lokalnej społeczności w jej pozytywne dla środowiska rozwiązanie, 
występowanie obszarów cennych przyrodniczo), 

o wybór przedstawicieli KRR i ekspertów do prowadzenia poszczególnych spraw 
(zakładając również perspektywę długoterminową), zapewnienie wsparcia, raportowanie 
postępu spraw,  ustosunkowanie się do zdiagnozowanych zagrożeń. Eksperci Koalicji 
będą merytorycznie wspierać lokalnych aktywistów (wizja terenowa, wskazanie ścieżki 
administracyjnej, pomoc w przygotowaniu pism itp.).

• Liczba interwencji planowanych w projekcie: 15 
• Rodzaje interwencji: małe elektrownie wodne, regulacje, zbiorniki, zanieczyszczenia, prace 

utrzymaniowe itp.
• Zasięg: ogólnopolski, interwencje w regionach 
• Zgłaszanie: osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zgłaszają 

potrzebę podjęcia interwencji na specjalnym formularzu, który przesyłają pocztą elektroniczną 
na adres interwencje@ratujmyrzeki.org.pl (tylko z tego adresu będą zbierane zgłoszenia)

• Zgłaszający stają się Strażnikami Rzek  i powinni mieć świadomość że interwencja może być 
działaniem długofalowym; 

• Koalicja „nie załatwia” interwencji za zgłaszających, jest jedynie aktywatorem działań 
interwencyjnych i zapewnia wsparcie poprzez ekspertów; zgłaszający zobowiązują się do 
utrzymywania stałego kontaktu ze wskazanym ekspertem

• Raportowanie: eksperci prowadzący daną interwencję przygotowują raporty, które będą 
rozpowszechniane wśród Koalicjantów.

• Finanse: Koalicja wspiera finansowo pracę podejmujących interwencje ekspertów 

Uwaga:
Kolejnym działaniem, wspierającym Koalicję i Biuro Interwencji, będzie Szkolenie dla Koalicjantów 
zawierające dotyczące nowych uwarunkowań udziału NGOs w postępowaniach dotyczących 
środowiska w związku z nowym Prawem wodnym, nowelizacją ustaw o ochronie przyrody, o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz innymi aktami prawa m.in. specyficznymi przepisami „specustaw”, 
w tym specustawy powodziowej (jesień  2018).

Przedsięwzięcie finansowane w ramach grantu przyznanego Fundacji Greenmind przez Fundację im. Stefana Batorego.
Grant przeznaczony jest na:
Wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki poprzez rozwój jej potencjału komunikacyjno-fundraisingowego, wsparcie 
działalności strażniczej w zakresie decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne oraz 
wsparcie i współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne.
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Zasady funkcjonowania:

• Osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zgłaszają potrzebę podjęcia 
interwencji na specjalnym formularzu, który przesyłają pocztą elektroniczną na adres  
interwencje@ratujmyrzeki.org.pl

• Koordynatorka Koalicji we współpracy z GW sprawdza przesłane informacje, ewentualnie 
wnioskuje o uzupełnienie lub uszczegółowienie danych w formularzu .

• Koordynatorka we współpracy z GW rozpatruje napływające wnioski, dokonuje ich selekcji i 
wyznacza eksperta odpowiedzialnego za daną interwencję.

• Ekspert nawiązuje kontakt ze zgłaszającym, przeprowadza wizytę terenową pomaga 
przygotować, pisma, odwołania itp.,  opracowuje raport z interwencji, ze wskazaniem 
ewentualnych następnych kroków.

• Koordynatorka i GW weryfikują raport pod względem merytorycznym, za zatwierdzenie 
formalne i rozliczenie odpowiada Fundacja Greenmind (realizację grantu koordynuje Marta 
Wiśniewska).

[Oprac. E. Leś, M. Wiśniewska, J. Engel]
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