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Oświadczenie Grupy Zagranica
ws. trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dot. modyfikacji w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2012-2015

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica – stowarzyszeniu 58 organizacji
zaangażowanych w szeroko rozumianą współpracę rozwojową – wyrażają swój stanowczy
sprzeciw wobec trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. modyfikacji w Wieloletnim
Programie Współpracy Rozwojowej 2012-2015, ogłoszonych w dn. 14.05.2013 roku pod
adresem:
https://www.polskapomoc.gov.pl/Konsultacje,spoleczne,modyfikacji,w,Wieloletnim,programie,
wspolpracy,rozwojowej,2012-2015,1733.html.
W szczególności wyrażamy sprzeciw wobec:
1) 5-dniowego terminu na zgłaszanie uwag.
Tryb konsultacji jest sprzeczny z zasadami współpracy MSZ z partnerami społecznymi,
upublicznionymi
na
stronie
Departamentu
Współpracy
Rozwojowej:
http://www.polskapomoc.gov.pl/Zasady,wspolpracy,z,partnerami,spolecznymi,1454.html.
MSZ we ww. zasadach zadeklarowało, że „Czas na udział w konsultacjach wymaganych ustawą o
współpracy rozwojowej powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie”. Tymczasem ogłoszone w
dn. 14.05.2013 roku konsultacje to kolejny przykład sytuacji, gdy na zgłaszanie uwag partnerzy
społeczni mają 5 dni roboczych. Podobny tryb przyjęto w konsultacjach ostatecznego
dokumentu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2012-2015 w marcu 2012 roku.
Przypadek ten udowadnia, że MSZ nie wdraża publicznie i dobrowolnie przyjętych zasad dialogu
społecznego, co budzi nasz sprzeciw.
Informujemy ponownie, że 5-dniowy termin uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnych
konsultacji wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych w Grupie Zagranica, celem
przygotowania spójnego i reprezentatywnego stanowiska. Tak krótki termin jest również
sprzeczny z ogólnie stosowaną praktyką konsultacji społecznych i sugeruje lekceważenie
partnerów społecznych w procesie decyzyjnym.

2) Braku szerszych
Solidarności.

informacji

o

proponowanej

modyfikacji

dot.

Nagrody

W ogłoszeniu dotyczącym konsultacji, do publicznej wiadomości podano jedynie zmiany w
zapisach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2012-2015, w tym zapis dot. Nagrody
Solidarności. Nie wyjaśnia on jednak tak istotnych kwestii, jak na przykład: (-) czym jest
Nagroda Solidarności i jaka jest jej wartość, (-) komu będzie przyznawana i przez jaki organ, (-)
w jaki sposób i z jakich źródeł będzie finansowana, (-) jakie są jej konsekwencje dla
programowania polskiej współpracy rozwojowej.
Sposób prezentacji proponowanych modyfikacji, sprowadzający się jedynie do ogłoszenia
literalnych zmian w treści dokumentu Programu Wieloletniego, uniemożliwia partnerom
społecznym merytoryczne wypowiedzenie się w konsultowanej kwestii.
Wobec powyższego, nie są dla nas jasne cele ogłoszonej konsultacji oraz w jakim zakresie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie wysłuchać opinii partnerów społecznych. Jeżeli
bowiem decyzja o przyznawaniu Nagrody Solidarności (w takiej formie, w jakiej została ona
opisana w korespondencji do członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej) została już
podjęta, zmiany w zapisie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2012-2015 stanowią
jedynie formalność. Angażowanie na tym etapie partnerów społecznych w konsultacje jest
naszym zdaniem zniekształceniem idei konsultacji społecznych. W naszym rozumieniu, ich
celem jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczeństwa, zebranie opinii i uwag oraz
wybór najbardziej optymalnego rozwiązania, uwzględniającego postulaty wszystkich
uczestników konsultacji. Zwracamy również uwagę na ustalenia Kodeksu Konsultacji
(https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/11/Kodeks-konsultacji.pdf),
który
jest
rekomendowany przez Radę Ministrów i został przyjęty m.in. przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji. Kodeks Konsultacji przygotowany został przez ekspertów z administracji i partnerów
społecznych, pracujących wspólnie po Kongresie Wolności w Internecie wiosną 2012 r. Jest on
częścią
programu
„Lepsze
regulacje”
na
lata
2012-2015
(http://bip.mg.gov.pl/files/upload/17481/PL_MG_DDR_Program_Lepsze_Regulacje_2015_RM_2
0130108.pdf), przyjętego przez rząd 22 stycznia 2013 roku wraz z rekomendacją, by
ministerstwa wdrażały nowe zasady konsultacji już teraz, zanim program zostanie wdrożony.

Podsumowując, zdaniem Grupy Zagranica tryb konsultacji zaproponowany przez MSZ
uniemożliwia zabranie głosu partnerów społecznych w temacie, który jest poddany
konsultacji.
Oczekujemy wydłużenia terminu konsultacji społecznych do 14 dni, zgodnie z zasadami
współpracy z partnerami społecznymi i natychmiastowego udostępnienia szerszej
informacji nt. proponowanych zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej
2012-2015, pozwalającej zrozumieć skutki proponowanych zmian i wypowiedzieć się w
tej sprawie.
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