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Zaproszenie na warsztaty 

Skuteczny lobbing – narzędzie działań nowoczesnych organizacji 

pozarządowych 

20-21 listopada 2014 r. 
Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG 

ul. Limanowskiego 23 

02-943 Warszawa 
Celem warsztatów jest profesjonalizacja działalności polskich organizacji pozarządowych w zakresie 

działań lobbingowych. Lobbing kojarzy się z wywieraniem wpływu na decydentów i rzeczywiście tak 

jest. Aby jednak podejmowali oni świadome decyzje muszą być dobrze poinformowani. Ekologiczne 

organizacje pozarządowe prowadząc skuteczną działalność lobbingową mogą wywierać wpływ na 

decyzje polityczne w taki sposób, aby służyły zrównoważonemu rozwojowi. Nie jest to zadanie 

proste, ale jest możliwe. Norweska organizacja ekologiczna – Oikos jest tego przykładem. 

Zachęcamy do udziału w warsztatach przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zajmują się 

tematyką rolnictwa i ochrony wód i chciałby działań skutecznej w tym zakresie. 

 

Dzień I – czwartek 20.11.2014 

16.30-17.00 Rejestracja uczestników 
17.00 –17. 15 Powitanie i prezentacja uczestników 

17.15-17 45 

 

Przedstawienie założeń i planowanych efektów projektu pt. „Społeczny 

monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania” 

17.45 – 18.45 Przedstawienie działań norweskiej organizacji ekologicznej OIKOS jego roli w 

projekcie, doświadczeń w działaniach z parlamentarzystami – OIKOS i PKE 
18.45-19.30 Dyskusja  

19.30 – 20.30 Kolacja 
Dzień II – piątek 21.11.2014 

9.00 - 10.45 Dobre praktyki organizacji norweskich, w szczególności OIKOS  - prezentacja 

wraz ze studium przypadku - cz I 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 11.45  Dobre praktyki organizacji norweskich, w szczególności OIKOS  - prezentacja 
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wraz ze studium przypadku - cz II 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00-14.00 Lobbing parlamentarny prowadzony przez organizacje pozarządowe - polskie 

doświadczenia  – Panel (uczestnicy Jacek Bożek, Radosław Gawlik, Dariusz 

Szwed) - moderacja ZGPKE 

 

14.00 – 14.45  Przerwa obiadowa 

14.45 -16.00   Dyskusja – jak wspomagać lobbing parlamentarny w swoim środowisku? – 

moderacja PKE 

16.00-16.15  Przerwa kawowa 

16.15 – 17.15 Ustalenie ramowej struktury i planu działań w sprawie stanowiska NGO dot. 

ograniczenia emisji N i P do wód Bałtyku  - moderacja PKE 

17.15 –17.30 Zakończenie seminarium 

19.00  Kolacja  

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla członków, działaczy i pracowników organizacji 

pozarządowych. Organizator zapewnia tłumaczenie warsztatów (angielsko-polskie, polsko-

angielskie) wyżywienie, nocleg dla osób spoza Warszawy i koszty dojazdu na warsztaty. 

Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko w przypadku podróży komunikacją publiczną 

(autobusami, busami, tramwajami, pociągami w klasie II) na podstawie biletów dołączonych 

do formularza zwrotu kosztów podróży, które dostępne będą podczas warsztatów. 

 

Zgłoszenie na warsztaty można wysłać 

do 18 listopada 2014 r. na adres biuro@pkegliwice.pl 

Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać pod nr telefonu 32/231 85 91 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy. 
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JAK DOJECHAĆ? 

Miejsce seminarium:  

Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG 

ul. Limanowskiego 23 

02-943 Warszawa 

Z dworca kolejowego Warszawa Centralna: 

- Autobus 501 (kierunek STEGNY) 

- Autobus 519 (kierunek POWSIN-PARK KULTURY, z przystanku przed galerią Złote Tarasy) 

- Autobus 522 (kierunek BRANICKIEGO) 

Należy wysiąść na przystanku MANGALIA na ul. Sobieskiego, przejść na światłach na drugą stronę 

ulicy (ul. Limanowskiego znajduje się po lewej stronie od ul. Sobieskiego). Centrum DIALOG znajduje 

się po prawej stronie ul. Limanowskiego. Dojście z przystanku ok. 3 min. 

Inne autobusy do przystanku MANGALIA: 

116 - z Nowego Światu (kierunek Wilanów) 

172 - z Dworca Zachodniego (kierunek Sadyba) 

N33, N31, N81 - kursy nocne 

A – Centrum DIALOG 
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