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Streszczenie menedżerskie

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej we
współpracy z Polenergią Bałtyk III sp. z o.o. zrealizowała ponad roczną kampanię edukacji i komunikacji
społecznej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III wraz z infrastrukturą przyłączeniową
zewnętrzną. Kampania trwała od listopada 2014 do
listopada 2015 i obejmowała działania przygotowawcze, kampanię informacyjno-edukacyjną, konsultacje
ze środowiskiem rybackim, administracją morską,
władzami samorządowymi oraz samymi mieszkańcami.
Wszystkie te działania były realizowane w ścisłej
współpracy z lokalnymi liderami opinii oraz organizacjami partnerskimi, w tym z Fundacją Instytut
Balticum ze Słupska.
Dzięki realizacji kolejnych etapów osiągnięte zostały
następujące rezultaty:
1) rozpoznanie grup docelowych i ich potrzeb, poprzez przeprowadzenie wielokryterialnej analizy
lokalnych uwarunkowań, obejmującej 11 gmin
nadmorskich, stanowiącej merytoryczną podstawę działań realizowanych w ramach kampanii,
2) rozpowszechnienie wiedzy na temat morskiej
energetyki wiatrowej wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowany konkurs wiedzy i konkurs
plastyczny, z udziałem 300 uczniów, z 9 szkół
w regionie środkowego wybrzeża,
3) stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o projekcie
MFW BSIII, poprzez stronę internetową
(www.baltyk3.pl), zawierającą informacje o wykonanych badaniach, analizach oraz potencjalnych
oddziaływaniach na środowisko i społeczeństwo.
W listopadzie 2015 r. odnotowano 1900 odsłon
strony,
4) neutralizacja potencjalnego konfliktu ze środowiskiem rybackim poprzez przeprowadzenie serii
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spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami
9 grup zrzeszających rybaków w Darłowie, Łebie
i Ustce – osiągnięto porozumienie w zakresie podjęcia rozmów o działaniach kompensacyjnych dla
rybaków na etapie, w którym znany będzie ostateczny kształt inwestycji, w oparciu o metodykę
uzgodnioną przez wszystkie strony,
5) uwzględnienie interesu środowisk rybackich poprzez pozyskanie stanowiska Urzędu Morskiego
w Słupsku w zakresie podejścia administracji morskiej do możliwości żeglugi i prowadzenia
połowów na obszarze MFW BSIII,
6) uwzględnienie projektu w planach rozwojowych
gmin w zakresie tworzenia zaplecza obsługowo-serwisowego dla projektu MFW BSIII poprzez
przeprowadzenie konsultacji z władzami samorządowymi gmin: Ustka (gmina wiejska i miejska),
Smołdzino i Łeba,
7) zaangażowanie lokalnych władz samorządowych
w działania realizowane w ramach kampanii,
8) zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do
informacji o projekcie poprzez organizację dni
otwartych z udziałem inwestora oraz ekspozycji na
temat projektu w gminach: Ustka, Łeba i Smołdzino,
9) rozpowszechnienie wiedzy o oddziaływanich
i korzyściach wynikających z realizacji projektu
MFW BSIII, za pomocą kampanii w mediach
i współpracy z ponad 20 lokalnymi i regionalnymi
serwisami informacyjnymi.
Szeroki zakres oraz właściwy dobór narzędzi pozwolił
z jednej strony zminimalizować ryzyko opóźnień
w realizacji inwestycji, związanych z występieniem
konfliktów społecznych (w trakcie rocznej kampanii
nie zaobserwowano ognisk konfliktu), z drugiej strony uwzględniony został interes społeczny poprzez
zapewnienie dostępu do informacji, możliwości zgłoszenia uwag oraz wpływ na ostateczny kształt
projektu, który był w szczególności istotny w przypadku środowisk rybackich.

Wstęp

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej we
współpracy z inwestorem - Polenergią Bałtyk III
sp. z o.o. przeprowadziła roczną kampanię edukacji
i komunikacji społecznej dla projektu morskiej farmy
wiatrowej Bałtyk Środkowy III (dalej „MFW BSIII”)
wraz z infrastrukturą przyłączeniową (dalej „Kampania”). Była to pierwsza w Polsce kampania
poświęcona projektowi morskiej farmy wiatrowej. Do
tej pory na polskich obszarach morskich nie zainstalowano żadnej elektrowni wiatrowej, choć równolegle
rozwijanych jest kilka projektów, wśród których projekt MFW BSIII jest najbardziej zaawansowanym i ma
szansę zostać zrealizowany do roku 2022.
Nowe inwestycje często budzą niepokój wśród mieszkańców, którzy z powodu niewystarczającej wiedzy
i szumu informacyjnego mogą mieć obawy odnośnie:
bezpieczeństwa planowanej inwestycji, wpływu na
komfort życia i rynek pracy, czy też oddziaływania na
środowisko. Dlatego też tak istotne jest nawiązanie
dialogu z lokalnymi społecznościami na możliwie
wczesnym etapie przygotowania projektu tak, aby
z jednej strony przedstawić rzetelne, potwierdzone
badaniami i analizami informacje o projekcie,
a z drugiej strony poznać obawy oraz oczekiwania
zainteresowanych stron. Dialog musi być jednak
przeprowadzony w sposób umiejętny, z zaangażowaniem zarówno strony społecznej jak i inwestora.
Kampania edukacji i komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII stanowiła właśnie takie pole dialogu,
w którym FNEZ pełniła rolę łącznika pomiędzy lokalnymi grupami społecznymi, władzami samorządowymi oraz Polenergią Bałtyk III, która realizuje
projekt.
Głównym celem Kampanii było zapewnienie poszanowania interesów społecznych w procesie
przygotowania projektu MFW BSIII, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka potencjalnych konfliktów
społecznych, wynikających z błędnych lub niepełnych
informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia.
Cel główny został uzupełniony przez następujące cele
szczegółowe:
 zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do informacji o projekcie oraz o roli
społeczeństwa w procesie inwestycyjnym,

 przygotowanie lokalnych grup społecznych do
procesu ustawowywch konsultacji społecznych
w ramach postępowania o uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu
MFW BSIII,
 poznanie obaw i oczekiwań władz samorządowych
i środowisk rybackich oraz określenie potencjalnych obszarów współpracy,
 popularyzacja wiedzy o projekcie wśród mieszkańców gmin nadmorskich, na które może mieć
wpływ inwestycja.
Kampania społeczna składała się z 8 głównych działań, które zostały przedstawione na poniższym
schemacie. Każde z działań zostało szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu.

ANALIZA LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ

KONKURS WIEDZY I KONKURS PLASTYCZNY DLA
UCZNIÓW

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU
www.baltyk3.pl

KAMPANIA INFORMACYJNA W MEDIACH

KONSULTACJE
ZE ŚRODOWISKIEM RYBACKIM I ADMINISTRACJĄ
MORSKĄ

KONSULTACJE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI

DNI OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ
EKSPOZYCJE NA TEMAT PROJEKTU

KAMPANIA INFORMACYJNA W MEDIACH

Strona internetow projektu www.balty k3.pl

7

Analiza lokalnych uwarunkowań

Rezultaty:
 wielokryterialna analiza lokalnych uwarunkowań
obejmująca 11 gmin nadmorskich,
 raport z analizy lokalnych uwarunkowań stanowiący podstawę Kampanii i umożliwiający
przygotowanie narzędzi komunikacji i zakresu
merytorycznego przekazu do zidentyfikowanych
grup docelowych,
 identyfikacja kluczowych organizacji, instytucji
oraz liderów opinii w regionie.
Podstawą jakiejkolwiek kampanii społecznej jest właściwe rozpoznanie grup docelowych oraz lokalnych
uwarunkowań w tym m.in. wcześniejszych inwestycji
planowanych na danym obszarze i związanych z tym
ewentualnych konfliktów, liderów opinii, głównych
potrzeb i oczekiwań mieszkańców, walorów środowiskowych, turystycznych i historycznych na danym
obszarze. Wszystkie te zagadnienia oraz wiele innych
elementów zostało rozpatrzonych w ramach „Analizy
lokalnych uwarunkowań na potrzeby realizacji kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu
morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III” (dalej
Analiza) opracowanej we współpracy z lokalnym
partnerem – Fundacją Instytut Balticum z siedzibą
w Słupsku.
Analiza została opracowana w oparciu o dane statystyczne GUS oraz gmin, biały wywiad, dostępne
dokumenty gminne oraz konsultacje z przedstawicielami grup docelowych. Zakres kryteriów, które zostały
wzięte pod uwagę był bardzo szeroki i obejmował
następujące zagadnienia:
 struktura najważniejszych źródeł dochodu gminy,
 udział/znaczenie w lokalnej gospodarce rybołówstwa morskiego i turystyki,
 struktura dochodów mieszkańców i najwięksi pracodawcy,
 poziom bezrobocia na tle kraju i województwa,
 struktura wykształcenia,
 bilans lokalnej migracji,
 najważniejsze lokalizacje obiektów turystycznych,
zabudowy rekreacyjnej, osiedli podmiejskich,
 dostępność internetu w gminach,
 organizacje pozarządowe i ich aktywność,
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 organizacje rybackie,
 występowanie w przeszłości protestów przeciw
inwestycjom,
 wokoło inwestycyjny klimat polityczny,
 poziom wiedzy o inwestycji, stosowanych technologiach, oddziaływaniach.
Analizie poddano łącznie 11 gmin nadmorskich, spośród których, na podstawie uzyskanych wyników
i wniosków wybrano te, w których otatecznie prowadzona była kampania edukacji i komunikacji
społecznej.
Co istotne, finalny dokument stanowił podstawę
wszystkich kolejnych działań Kampanii. Na jego podstawie określone zostały m.in.:
 lista organizacji rybackich zaproszonych do konsultacji projektu,
 zakres merytoryczny prezentacji podczas spotkań
konsultacyjnych ze środowiskami rybackimi oraz
władzami samorządowymi,
 narzędzia komunikacji,
 lista szkół zaproszonych do udziału w konkursach,
 kluczowe media lokalne i regionalne, z którymi
nawiązano współpracę.

Konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla uczniów
Rezultaty:
 upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących
z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i MFW
BSIII wśród najmłodszego pokolenia oraz rodziców i kadry nauczycielskiej,
 ponad 300 uczniów, 12 nauczycieli i 9 szkół biorących udział w konkursie,
 zaangażowanie liderów opinii, polityków i władz
samorządowych regionów nadmorskich.
Edukowanie dzieci i młodzieży jest jednym ze skuteczniejszych sposobów zwiększania świadomości
społeczeństwa, ponieważ w proces uczenia się zaangażowani są również rodzice. Dlatego też, w ramach
Kampanii zorganizowane zostały: konkurs wiedzy oraz
konkurs plastyczny, poświecone morskiej energetyce
wiatrowej i MFW BSIII.
Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gmin,
których może dotyczyć projekt MFW BSIII tj.: Darłowo
(gmina miejska), Łeba, Smołdzino, Słupsk (gmina
wiejska) i Ustka (gmina miejska i wiejska) (woj. pomorskie i zachodniopomorskie).
Oba konkursy były oceniane przez Komisję konkursową, w której skład wchodzili: Senator RP Pan
Kazimierz Kleina (wyłącznie konkurs plastyczny),
Burmistrz Miasta Ustka Pan Jacek Graczyk, Zastępca
Wójta Gminy Ustka Pan Krzysztof Wysocki, Przedstawiciel inwestora - Polenergia Bałtyk III Pan Michał
Michalski, Prezes Fundacji Instytut Balticum Pani
Małgorzata Klimkowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce Pani Leokadia Kuper oraz Prezes
Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Pan
Maciej Stryjecki.
Konkurs wiedzy
W konkursie rywalizowali uczniowie klas V i VI szkół
podstawowych oraz uczniiowie wszystkich klas gimnazjów, którzy musieli wykazać się szczegółową
wiedzą na temat morskiej energetyki wiatrowej
i projektu MFW BSIII (na podstawie przygotowanych
przez FNEZ materiałów merytorycznych).

Konkurs został podzielony na 3 etapy. W I etapie
konkursu uczestnicy rozwiązywali test wiedzy w swoich szkołach. Etap ten został poprzedzony serią
spotkań z uczniami i nauczycielami, podczas których
przedstawiciel inwestora oraz FNEZ przedstawili założenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
i MFW BSIII. Każdy z uczestników konkursu dodatkowo otrzymał materiały merytoryczne zapisane na
pamięci USB.
W drugim etapie (półfinał) 14 najlepszych uczestników musiało rozwiązać test o zwiększonym poziomie
trudności oraz dokonać 5 minutowej prezentacji
w tematyce „Morska energetyka technologią przyszłości” (w dowolnej formie). W ostatnim etapie
udział wzięło 3 finalistów, którzy odpowiadali na pytania w formie quizu.
Półfinał i finał konkursu odbyły się z udziałem publiczności, członków Komisji Konkursowej oraz
mediów w dniu 27 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce. Wydarzenie cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem.
Konkurs plastyczny
Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie
klas I-IV szkół podstawowych, których zadaniem było
przygotowanie pracy plastycznej (w dowolnej formie)
o tematyce „Moja wizja morskiej energetyki wiatrowej”. Łącznie przygotowanych zostało 167 prac plastycznych, z których 66 zostało zaprezentowanych
podczas finału konkursu wiedzy 27 kwietnia 2015 r.,
podczas którego wręczono nagrody autorom 5 najlepszych prac.
Przebieg poszczególnych etapów
konkursów oraz
finału były relacjonowane przez
patronów medialnych wydarzenia,
którymi byli: Głos
Pomorza, Radio
Słupsk oraz Gazeta Kaszubska.
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Strona internetowa projektu
www.baltyk3.pl
Rezultaty:
 ogólnodostępna, kompleksowa baza wiedzy
o projekcie, wykonanych badaniach, analizach
oraz potencjalnych oddziaływaniach na środowisko i społeczeństwo,
 nowoczesne narzędzie do informowania społeczeństwa o bieżących postępach i kolejnych
etapach realizacji projektu,
 w listopadzie 2015 r. odnotowano 1800 odsłon
strony.
Powszechność internetu daje społeczeństwu praktycznie nieogranczony dostęp do informacji dlatego
też, lokalne działania realizowane w ramach Kampanii, zostały uzupełnione o uworzenie strony
internetowej projektu MFW BIII. Jest to podstawowe
i kompleksowe, publiczne źródło informacji na temat
planowanej inwestycji.
Przejrzystość oraz przedstawiona poniżej struktura
strony pozwala na łatwą nawigację pomiędzy najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi projektu:
PROJEKT – podstawowe założenia projektu oraz opis
sposobu i harmonogramu realizacji.

SPOŁECZEŃSTWO – wyniki wykonanych analiz wpływu planowanej inwestycji na społeczeństwo
i innych użytkowników morza.
korzyści gospodarcze
turystyka
rybołówstwo
transport morski
sektor ropy i gazu
transport powietrzny
archeologia
AKTUALNOŚCI – bieżące informacje o postępach
i kolejnych etapach realizacji projektu.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA – baza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
INWESTOR – informacje o Polenergii Bałtyk III
i grupie Polenergia.
KONTAKT – formularz kontaktowy.

Zapowiedzi działań oraz ich rezultaty, jak również
materiały merytoryczne oraz nagrania z przeprowadzonych konsultacji były na bieżąco publikowane na
stronie projektu, dzięki czemu cały proces odbywał
się w sposób transparentny i publicznie dostępny.

lokalizacja
technologia
pozwolenia
realizacja
ŚRODOWISKO – wyniki przeprowadzonej kampanii
środowiskowej wraz z wynikami oceny oddziaływania na środowisko na poszczególne
elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
warunki pogodowe
dno morskie
bentos
ryby
ssaki
ptaki
nietoperze
obszary natura 2000
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Konsultacje ze środowiskiem rybackim i administracją morską
Rezultaty:
 przedstawienie założeń projektu oraz wyników
badań i analiz przedstawicielom środowisk rybackich,
 poznanie obaw i oczekiwań rybaków wobec planowanej inwestycji,
 zneutralizowanie obaw wynikających z nieprawdziwych lub niepełnych informacji dzięki czemu
ograniczone zostało ryzyko wystąpienia konfliktu,
 uwzględnienie interesu środowisk rybackich poprzez pozyskanie stanowiska Urzędu Morskiego
w Słupsku w zakresie podejścia administracji
morskiej do możliwości żeglugi i prowadzenia połowów na obszarze MFW BSIII,
 osiągnięcie porozumienia w zakresie podjęcia
rozmów o działaniach kompensacyjnych dla rybaków na etapie, w którym znany będzie ostateczny kształt inwestycji i w oparciu o metodykę
uzgodnioną przez wszystkie strony.
Rybołówstwo jest sektorem od dziesiątek lat kulturowo i gospodarczo związanym z regionem
nadmorskim, a przychody z tego tytułu stanowią
podstawę wielu gospodarstw domowych. Rybacy
stanowią również grupę społeczną, która w oczywisty
sposób może odczuwać obawy wobec budowy morskich farm wiatrowych, dotyczące ryzyka utraty
cennych łowisk oraz ograniczenia możliwości żeglugowych. Są to jednak obawy oparte często na
nieprawdziwych lub niepełnych informacjach, które
mogą być wyeliminowane poprzez właściwe działania
informacyjne.
W ramach Kampanii FNEZ zorganizowała spotkania
konsultacyjne z przedstawicielami środowisk rybackich w Darłowie (15.05.2015), Łebie (28.05.2015)
i Ustce (29.05.2015). Do udziału w konsultacjach
zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich organizacji zrzeszających rybaków w danej lokalizacji oraz
zarządy portów i władze samorządowe.
W spotkaniach uczestniczył inwestor oraz eksperci
Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR), którzy byli
odpowiedzialni za przeprowadzenie badań w zakresie
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ichtiofauny i wpływu MFW BSIII na ryby i rybołówstwo. FNEZ pełnił rolę moderatora spotkań.
Celem spotkań było zaprezentowanie przedstawicielom środowisk rybackich projektu MFW BSIII,
wyników z przeprowadzonych badań środowiskowych
zrealizowanych na potrzeby raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, ale przede wszystkim
poznanie wątpliwości i oczekiwań ze strony środowisk
rybackich. Obawy w głównej mierze dotyczyły: wpływu inwestycji na ryby, możliwości prowadzenia
połowów na obszarze MFW BSIII, możliwości przepływania przez farmę oraz rekompensat wypłacanych
w przypadku strat. Poniżej wskazano główne wnioski
z konsultacji:
 określenie możliwości przepływu oraz prowadzenia połowów na obszarze MFW BSIII leży w gestii
Urzędu Morskiego w Słupsku. W wyniku konsultacji inwestor zwrócił się do administracji morskiej
o oficjalne stanowisko w tej sprawie. W efekcie
czego, Urząd zadeklarował, że będzie dążył do jak
najmniejszych ograniczeń dla żeglugi i rybołówstwa,
 szczegółowe rozwiązania w zakresie pogodzenia
działalności rybackiej z budową i eksploatacją
MFW BSIII będą uzgadnianie w porozumieniu
z rybakami oraz Urzędem Morskim w Słupsku na
etapie pozwolenia budowlanego, kiedy znany będzie ostateczny kształt inwestycji (m.in. ilość
turbin i odległość między nimi),
 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk
rybackich inwestor nie będzie wnioskował o wykluczenie obszaru MFW BSIII z możliwości żeglugi
oraz prowadzenia połowów pod warunkiem stosowania narzędzi bezpiecznych dla kabli
podmorskich,
 doświadczenia zagraniczne m.in. z Wielkiej Brytanii pokazują, że obszar morskich farm wiatrowych
może być dostępny dla kutrów rybackich.
Szczegółowe podsumowanie spotkań wraz z zaprezentowanymi materiałami informacyjnymi zostało
umieszczone w dziale aktualności na stronie
www.baltyk3.pl.

Tabela 1. Organizacje zrzeszające rybaków zaproszone do udziału w konsultacjach
Lp.

Organizacja/instytucja

1.

Środkowopomorska Grupa Rybacka

2.

Związek Rybaków Polskich

3.

Krajowa Izba Producentów Ryb

4.

Słowińska grupa rybacka

5.

Darłowska Izba Producentów Ryb Sp. z o. o.

6.

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o. o.

7.

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka

8.

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

9.

Stowarzyszenie „Łebscy Rybacy”

10. Zarząd Portu Darłowo
11. Zarząd Portu Morskiego w Ustce
12. Urząd Miasta Darłowo
13. Urząd Miasta Łeba
14. Urząd Miasta Ustka
15. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
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Konsultacje z władzami
samorządowymi
Rezultaty:
 przeprowadzone konsultacje projektu z radnymi
oraz wójtami/burmistrzami kluczowych gmin
nadmorskich,
 przedstawienie władzom samorządowym potencjału rozwoju regionalnego związanego z MEW,
 uwzględnienie MFW BSIII w planach rozwojowych gmin w zakresie tworzenia zaplecza
obsługowo-serwisowego dla projektu.
Władze samorządowe stanowią istotny ośrodek opiniotwórczy w regionie, w związku z czym, stworzenie
przychylnego klimatu wokół inwestycji wśród tej
grupy odbiorców sprzyja wzrostowi akceptacji społecznej. Skuteczność tego działania jest jednak
uzależniona od zaangażowania przedstawicieli władz
na możliwie wczesnym etapie inwestycji oraz wskazanie potencjału lokalnych korzyści wynikających
z realizacji danej inwestycji.
Mając powyższe na uwadze FNEZ zorganizowała
w ramach Kampanii serię spotkań z wójtami gmin:
Ustka (gmina wiejska), Smołdzino i Słupsk (gmina
wiejska) oraz burmistrzami miast: Ustka i Łeba, których celem było skonsultowanie założeń projektu
MFW BSIII oraz uzyskanie wsparcia przy prowadzeniu
dialogu społecznego.
Kluczowym elementem Kampanii była jednak seria
spotkań konsultacyjnych z radnymi wybranych gmin,
które odbyły się w następujących terminach i lokalizacjach: Smołdzino – 22.10.2015 r., Ustka (gmina
miejska i wiejska) – 29.10.2015 r., Łeba –
30.11.2015 r. Celem konsultacji było zaprezentowanie: najważniejszych uwarunkowań realizacji MFW
BSIII, potencjalnej roli władz samorządowych, wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy regionów
nadmorskich oraz poznanie obaw, oczekiwań oraz
potencjalnych obszarów współpracy z władzami lokalnymi.
Terminy spotkań zostały dobrane w taki sposób, aby
przygotować przedstawicieli władz samorządowych
do procesu ustawowych konsultacji społecznych projektu MFW BSIII, w ramach których mogą być
składane uwagi do projektu.
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Podczas spotkań FNEZ omówiła aktualny rozwój
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i w Europie
oraz rolę społeczeństwa i władz samorządowych
w procesie inwestycyjnym. Następnie przedstawiciel
Polenergii Bałtyk III sp. z o.o. zaprezentował szczegóły projektu, w tym wnioski z wykonanych badań
i analiz, założenia projektowe, korzyści dla regionu
oraz potencjalne oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.
Głównymi tematami poruszanymi w dyskusji były:
 skala potencjalnych korzyści dla gmin nadmorskich - inwestor wskazał, że zgodnie
z przeprowadzoną na zlecenie Polenergii analizą
makroekonomiczną rozwój MEW w Polsce może
przynieść znaczne korzyści dla regionów nadmorskich w postaci 10 500 nowych miejsc pracy oraz
7,3 mld wartości dodanej do gospodarki województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,
 wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz MFW BSIII będzie oddalona od lądu o około 23 km
w związku z czym widoczność elektrowni wiatrowych z lądu będzie niewielka nawet przy idealnych
warunkach pogodowych. Wizualizacje z głównych
turystycznych lokalizacji są dostępne na
ww.baltyk3.pl.
Jako potencjalne obszary współpracy gmin z inwestorem wskazane zostały: wykorzystanie jednego
z portów środkowego wybrzeża, jako zaplecza obsługowego MFW BSIII, rozwój nowych usług i atrakcji
turystycznych (np. platforma widokowa, centrum
informacyjne, wędkarstwo morskie w pobliżu turbin)
oraz uruchomienie centrum operacyjnego MFW BSIII.
Inwestor zaznaczył, że szczegółowe uzgodnienia,
w tym zakresie będą możliwe na etapie, w którym
znane będą ostateczne warunki realizacji inwestycji
i jej oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.
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Dni otwarte dla mieszkańców oraz
ekspozycje na temat MFW BSIII

 Łeba – Centrum Informacji Turystycznej – 30 listopada.

Rezultaty:
 zapewnienie mieszkańcom gmin nadmorskich
bezpośredniego kontaktu z inwestorem poprzez
organizację dni otwartych w gminach Łeba,
Smołdzino i Ustka,
 organizacja 3 ekspozycji na temat MFW BSIII
w miejscach ogólnodostępnych przez mieszkańców,
 zaangażowanie lokalnych władz samorządowych
w organizację dni otwartych i ekspozycji,
 zapewnienie powszechnego dostępu społeczeństwa do informacji przed przystępieniem do
ustawowych konsultacji społecznych w ramach
postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW BSIII.
Dialog społeczny powinien obejmować wszystkie
zainteresowane strony, w tym również samych
mieszkańców, którym należy przedstawić informacje
w sposób dostosowany do ich potrzeb. W ramach
Kampanii przewidziano dwa działania spełniające to
kryterium: dni otwarte oraz ekspozycje na temat
projektu. Oba te działania były realizowane za zgodą
i we współpracy z lokalnymi władzami.
Należy zaznaczyć, że działania te zostały powiązane
czasowo z ustawowymi konsultacjami społecznymi
organizowanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Gdańsku, odpowiedzialną za wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
projektu. Dostęp do informacji został zapewniony na
etapie, w którym społeczeństwo ma realny wpływ na
kształt projektu i może zgłosić swoje uwagi i obawy.
Takim etapem są właśnie konsultacje społeczne.
Dni otwarte dla mieszkańców
Celem dni otwartych było zapewnienie mieszkańcom
możliwości bezpośredniego kontaktu z inwestorem
i mozliwości zadawania pytań. Dni otwarte zostały
zorganizowane w następujących terminach i lokalizacjach:
 Smołdzino – Zespół Szkolno-przedszkolny
- 22 października,
 Ustka – Urząd Miasta - 28 października,
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-

Z możliwości bezpośrednich konsultacji skorzystało
kilkunastu mieszkańców, w tym przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych, którzy najczęściej pytali o potencjalny wpływ MFW BSIII na
krajobraz oraz lokalne korzyści z budowy inwestycji.
Wszystkim zainteresowanym zostały rozdane pamięci USB z nagranymi materiałami informacyjnymi.
Ekspozycje na temat MFW BSIII
Celem ekspozycji było zapewnienie dostępu do informacji tym mieszkańcom, którzy nie mogli
zapoznać się z założeniami projektu w ramach wcześniejszych działań, w tym dni otwartych.
Ważnym kryterium lokalizacji ekspozycji była dostępność przez mieszkańców, dlatego też, dzięki
współpracy z władzami gmin tablice informacyjne
oraz rollupy zostały zainstalowane w:
 Uzędzie Miasta Ustka,
 Skwerze Rybaka w Łebie,
 przy Urzędzie Gminy Smołdzino.
Ekspozycje były dostępne dla mieszkańców w okresie
od 29 października do 27 listopada 2015 r.
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Kampania informacyjna w mediach

Rezultaty:
 współpraca z ponad 20 lokalnymi serwisami informacyjnymi,
 informacje o projekcie i działaniach w ramach
Kampanii na bieżąco publikowane w lokalnych
mediach,
 2 obszerne artykuły merytoryczne w tradycyjnych i internetowych mediach regionalnych,
 3 wywiady wyemtiowane w lokalnym radiu,
 patronat honorowy mediów lokalnych nad konkursami organizowanymi w ramach Kampanii.
Kluczem do skuteczności kampanii społecznej jest
możliwość dotarcia z informacją do wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego też, nawiązano współracę
z lokalnymi i regionalnymi mediami, w których na
bieżąco publikowane były informacje o planowanych
wydarzeniach oraz ich przebiegu. Dotyczyło to zarówno prasy tradycyjnej, radia jak i licznych serwisów
internetowych oraz serwisów społecznościowych. Co
więcej, przeprowadzone w ramach Kampanii konkursy zostały objęte patronatem honorowym: Głosu
Pomorza, Radia Słupsk oraz Gazety Kaszubskiej.
Dzięki współpracy z władzami lokalnymi oraz administracją środowiskową informacje o Kampanii były
także publikowane na serwisach gminnych, jak również na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Jednym z elementów Kampanii społecznej była akcja
informacyjna w mediach, w ramach której opublikowano 2 obszerne wywiady dotyczące potencjalnych
oddziaływań MFW BSIII na środowisko oraz społeczeństwo. Artykuły te zostały opublikowane,
w popularnym, w regionie Głosie Słupska (część Głosu
Pomorza; nakład 7200 – 14000 egzemplarzy) obejmującym swoim zasięgiem wszystkie gminy nadmorskie,
w których prowadzono Kampanię. Ponadto, artykuły
zostały opublikowane w następujących serwisach
internetowych: Głos Pomorza (gp24.pl), Nasze Miasto
(naszemiasto.pl) oraz Gazeta Kaszubksa (gazetakaszubska.pl).
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Przy okazji organizowanych wydarzeń przeprowadzone zostały również 3 wywiady z przedstawicielem
Polenergii Bałtyk III, FNEZ, ekspertami z Morskiego
Instytutu Rybackiego oraz uczestnikami spotkań konsultacyjnych, które zostały wyemitowane w Radiu
Słupsk i Radiu Koszalin.

19

20

21

Tabela 2. Media regionalne, z którymi nawiązano współpracę w ramach Kampanii
Lp.

Organizacja/instytucja

Tradycyjne media regionalne
1.

Głos pomorza

2.

Głos Słupska

3.

Echo Ziemi Lęborskiej

4.

Nasze miasto

5.

Express Rolniczy

6.

Radio Słupsk

7.

Radio Koszalin

Internetowe serwisy informacyjne
8.

Lebork24.info

9.

Ustka24.info

10. gle24.pl
11. Naszbaltyk.com
12. Lęborskie fakty młodych (fm.lebork.pl)
13. Infopomorze.pl
14. aktualnosciregionalne.pl
15. Brusy.net
16. Darlowo.pl
17. Naszemiasto.pl
18. Gp24.pl
19. gazetakaszubska.pl
Pozostałe serwisy informacyjne
20. BIP Smołdzino
21. Strona Urzędu gminy Smołdzino (smoldzino.com)
22. Strona Urzędu gminy Ustka (ustka.ug.gov.pl)
23. Strona Urzędu Miasta Ustka (ustka.pl)
Media społecznościowe
24. Facebook
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Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Al. Wilanowska 208 lok. 4, 02-765 Warszawa
t. +48 (22) 412 24 92, f. +48 (22) 205 05 76
www.fnez.org
www.morskiefarmywiatrowe.pl
www.oddzialywaniawiatrakow.pl
www.oddzialywaniagazulupkowego.pl
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