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Podstawowe zasady funkcjonowania
Koalicji Ratujmy Rzeki

Wprowadzenie:
Zgodnie z Deklaracją, Koalicja jest nieformalnym forum współpracy w ochronie polskich rzek,
starającym się uzyskać efekt synergii poprzez skoordynowanie działań poszczególnych
Koalicjantów. Spisane poniżej zasady funkcjonowania Koalicji nie mają ambicji pełnego określenia
wszystkich procedur, zasad zarządzania, trybów głosowania, komunikowania itp. Mają jedynie
pomóc nam normalnie funkcjonować, zapobiegać sytuacjom niejasnym i konfliktowym. W
sprawach nieuregulowanych decydować ma zdrowy rozsądek i dobro rzek. Podstawą tego
dokumentu są :
1/ ustalenia z pierwszego – założycielskiego spotkania KRR w marcu 2017 r. – w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, również rozpatrując uwagi zgłaszane przed, w trakcie i po głosowaniu
Regulaminu w grudniu 2018 r., w redagowaniu niniejszego dokumentu tamte ustalenia były
decydujące;
2/ ustalenia ze spotkania nad Dunajcem, choć tam żadnych istotnych zmian w zasadach
funkcjonowania KRR nie było;
3/ regulamin przegłosowany i przyjęty przez Sterników w grudniu 2018 r.;
4/ uwagi zgłaszane w czasie głosowania i po nim
5/ zasady przyjmowania nowych członków przyjęte przez Sterników i opublikowane na stronie
www Koalicji;
6/ ustalenia na skajpowych spotkaniach Sterników.

1. Zagadnienia Ogólne
1.1. Koalicja Ratujmy Rzeki (Koalicja, KRR) jest nieformalnym ciałem, skupiającym organizacje

społeczne, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne zajmujące się ochroną polskich
rzek, potoków i obszarów wodno-błotnych.

1.2. Pełna polska nazwa Koalicji brzmi: Koalicja Ratujmy Rzeki, dopuszczalny jest skrót KRR
1.3. Koalicja może używać nazw w językach obcych, np:

 w angielskim - Save the Rivers Coalition,
 w niemieckim - Koalition Rettet die Flüsse,
 we francuskim - La Coalition Sauvons les Rivières).

1.4. Deklaracja Koalicji i jej streszczenie są podstawowymi dokumentami zawierającym cele
i wizję Koalicji. Zmiany w Deklaracji wymagają pozytywnej rekomendacji większości
Sterników.

1.5. Co do zasady, Koalicja używa adresu poczty elektronicznej, do której stały dostęp mają
wszyscy Sternicy. Koalicja może używać adresu pocztowego ustalanego przez Sterników.
Informacja o aktualnym adresie jest przekazywana Koalicjantom i umieszczona na stronie
www Koalicji.

1.6. Koalicja jest ciałem apartyjnym, bezstronnym jeśli chodzi o współpracę z partiami
politycznymi.

2. Członkowie Koalicji (Koalicjanci), Członkowie wspierający i Obserwatorzy
2.1. Członkami Koalicji mogą być:

 Organizacje społeczne lub ich sformalizowane jednostki
 Osoby indywidualne, w tym aktywiści, naukowcy, eksperci, przedstawiciele grup

nieformalnych
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 Samorządy i inne instytucje
Członkami wspierającymi (nieuprawionymi do głosowań) mogą być:

 zagraniczne organizacje społeczne i ich koalicje
 portale i inne wsparcie medialne

2.2. Zgłoszenia, zawierające potwierdzenie akceptacji Deklaracji Koalicji i dane kontaktowe (e-
mail, telefon, adres), przyjmuje osoba lub organizacja wskazana przez Sterników.

2.3. Zgłaszający uzyskuje status członka Koalicji, jeśli w ciągu 7 dni od dostarczenia zgłoszenia
do Koalicjantów, żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia
uzasadnionego sprzeciwu, decyzję podejmują Sternicy.

2.4. Zgłoszenia grup nieformalnych traktowane są jako zgłoszenia członków tych grup z
afiliacją organizacji, nie zaś jako zgłoszenia organizacji.

2.5. Osoby lub organizacje mogą zostać usunięte z Koalicji w przypadku rażącego działania na
jej szkodę. Decyzję o usunięciu podejmują Sternicy.

2.6. KRR może posiadać Obserwatorów, w tym przedstawicieli partii politycznych. Decyzję o
nadaniu statusu Obserwatora podejmują Sternicy, po zasięgnięciu opinii Koalicjantów.

3. Sterowanie i organizacja pracy Koalicji
3.1. Bieżące kierowanie Koalicją i podejmowanie w jej imieniu decyzji należy do Sterników, t.j.

reprezentowanych przez swych przedstawicieli, doświadczonych i aktywnych w ochronie
wód organizacji społecznych, będących członkami KRR, wyłonionych na pierwszym,
założycielskim spotkaniu KRR oraz dołączających w trakcie jej funkcjonowania.

3.2. W chwili przyjmowania niniejszych zasad Sternikami są następujące organizacje:
Fundacja Greenmind, Fundacja WWF Polska, Polska Zielona Sieć, Sekcja Przyjaciół Raby
PZW Koło Raba, Stepnicka Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-
UNIA, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Towarzystwo na rzecz Ziemi,
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.

3.3. Dodanie organizacji do grupy Sterników odbywa się na wniosek Koalicjanta i co do zasady
wymaga wyrażenia zgody przez wszystkich Sterników. Sternik, który nie wyraża zgody na
przyjęcie nowego Sternika przedstawia pozostałym Sternikom uzasadnienie, po czym
odbywa się głosowanie Sterników. W drugim kroku Sternik jest zatwierdzany przez
większość Koalicjantów, przy czym - po wyznaczeniu 7 dniowego terminu na
przegłosowanie - brak informacji zwrotnej od któregoś z Koalicjantów uznaje się za brak
sprzeciwu.

3.4. Usunięcie organizacji z grupy Sterników może nastąpić w przypadku rażącego działania
na szkodę Koalicji i odbywa się za zgodą bezwzględnej większości pozostałych Sterników.

3.5. W sytuacji gdy Sternicy odmawiają przyjęcia lub usunięcia organizacje ze swojego grona,
usuwanie bądź przyjmowanie Sterników może odbyć się na wniosek Koalicjantów
odbywa się w trybie określonym w p. 3.7.

3.6. Głosowania w grupie Sterników odbywają się jawnie, decyzje zapadają bezwzględną
większością głosów wszystkich Sterników. Każda organizacja ma jeden głos. W przypadku
głosowania za pomocą środków komunikacji na odległość organizujący głosowanie
Sternik lub inna upoważniona osoba skutecznie powiadamia wszystkich Sterników i
wyznacza nie krótszy niż 5 dni roboczych termin oddania głosu. W wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, termin ten może zostać
skrócony o ile większość sterników wzięła udział w głosowaniu;.

3.7. W sprawach kluczowych dla Koalicji decyzje poprzez głosowanie mogą podejmować
Koalicjanci na wniosek więkoszości Sterników lub co najmniej 20 % organizacji
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społecznych będących członkami Koalicji. W głosowaniu Koalicjantów decyzje zapadają
większością kwalifikowaną (⅔) głosów członków KRR biorących udział w głosowaniu.
Organizujący głosowanie Sternik lub inna osoba reprezentująca ww. 20% organizacji
powiadamia o głosowaniu wszystkich Koalicjantów, określając sposób głosowania i
wyznaczając termin oddania głosu nie krótszy niż 5 dni roboczych. Każdy Koalicjant
zdefiniowany w punkcie 2.1 ma jeden głos.

3.8. Realizacją poszczególnych zadań Koalicji zajmują się Opiekunowie Działań - osoby lub
organizacje wyrażające gotowość do podjęcia się tej roli, po akceptacji przez Sterników.
Opiekun Działania jest odpowiedzialny za realizację oraz komunikację Działania, w tym
poinformowanie Koalicjantów i Sterników o planach, udostępnienie efektów i
przekazanie informacji końcowej Sternikom i Koalicjantom.

3.9. Sternicy mogą powierzyć osobom lub organizacji będącej członkiem KRR funkcję
Koordynatora Koalicji, określając zakres obowiązków i kompetencji, zasady
sprawozdawczości itp. Rolą Koordynatora jest m.in. zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Koalicji w tym wsparcie logistyczne i organizacyjne prac Sterników,
Opiekunów Działań oraz zapewnienie stałej komunikacji między Koalicjantami.

4. Komunikacja wewnętrzna
4.1. Podstawowymi narzędziami komunikacji wewnętrznej są listy mailingowe Koalicjantów i

Sterników.
4.2. Sternicy, Opiekunowie Działań i Koordynator regularnie informują Koalicjantów o

wydarzeniach, działaniach, sukcesach, porażkach itp. Koalicjanci informują i wymieniają
się wiedzą o prowadzonych i planowanych działaniach na rzecz rzek. Reprezentanci KRR
na wydarzeniach zewnętrznych przekazują pozostałym Koalicjantom kontakty i materiały
powstałe w związku z reprezentowaniem Koalicji.

4.3. Sternicy regularnie komunikują się między sobą, między innymi podczas telekonferencji.
4.4. Ważne dla Koalicji dokumenty, w tym stanowiska, są konsultowane poprzez listę

mailingową Koalicji w określonym terminie. Raz przyjęte terminy są przestrzegane.
Koalicjant może zgłosić votum separatum do oficjalnego stanowiska informując o tym z
wyprzedzeniem pozostałych Koalicjantów.

5. Komunikacja zewnętrzna i reprezentacja
5.1. Koalicjanci umieszczają informację o przynależności do KRR na swoich stronach

internetowych i w portalach społecznościowych.
5.2. Działania Koalicjantów, które są publicznie komunikowane z logo Koalicji, wysyłane w

imieniu Koalicji pisma do podmiotów zewnętrznych i komunikaty do mediów wymagają
uzgodnienia z większością Sterników.

5.3. Pisma zewnętrzne są podpisywane przez Sternika lub inną upoważnioną osobę, są
opatrywane logo KRR i zawierają dane kontaktowe do osoby podpisującej wraz z
adresem zwrotnym poczty elektronicznej lub adresem pocztowym używanych przez KRR.
Dopuszczalne jest podanie adresu korespondencyjnego Sternika lub innego Koalicjanta.

5.4. Sternicy otrzymują do wiadomości kopie pism oraz kopie korespondencji elektronicznej
wysyłanej w imieniu Koalicji. Koalicjanci otrzymują do wiadomości kopie pism
wychodzących wysyłanych z logo Koalicji Ratujmy Rzeki.

5.5. Występowanie na wydarzeniu zewnętrznym pod auspicjami KRR wymaga wcześniejszego
poinformowania pozostałych Koalicjantów i Sterników.
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5.6. Reprezentację oficjalną KRR na wydarzeniach i spotkaniach, na których prezentowane są
stanowiska i opinie w imieniu całej Koalicji, ustalają Sternicy.

–end–
19.03.2019 r.


