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„Albo znajdziemy sposób na współżycie, 
albo razem pójdziemy na dno. Tertium non 
datur.”
Zygmunt Bauman, O odpowiedzialności za 
świat, [w:] Rozmowy na nowy wiek 2, 
prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr 
Mucharski, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 228.
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POWAŻNE ZMIANY 
W KOMUNIKACJA 
MIĘDZYLUDZKIEJ 
NASTĘPSTWEM 
UPOWSZECHNIENIA 
INTERNETU

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,35798,12172092,PiS__SLD___Gazeta_Polska__i_Wolne_Konopie_razem_w.html
https://seattleducation2010.wordpress.com/2012/01/29/stop-acta-now/

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,35798,12172092,PiS__SLD___Gazeta_Polska__i_Wolne_Konopie_razem_w.html
https://seattleducation2010.wordpress.com/2012/01/29/stop-acta-now/


Interesariusze (ang. stakeholders) to osoby (także grupy, instytucje, organizacje), które są
w taki sposób związane ze daną sprawą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny
wpływ na ich życie (interesy). W związku z tym interesariusze mają prawo do wyrażania
opinii, a także współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji w tej sprawie, na
demokratycznej zasadzie „Nic o nas bez nas”. Prawo to bywa, lecz nie musi być
potwierdzone specjalnymi ustawowymi przepisami. Wynika wprost z podstawowych
zasad demokracji.

Interesariuszy zbiór większy niż tylko:
• zainteresowani,
• aktorzy, 
• akcjonariusze,
• osoby z uprawnieniami zapisanymi  w przepisach prawnych

Istnieją interesariusze aktualnie niezainteresowani, bierni i nie mający związku 
ekonomicznego, ani uprawnień wymienionych w przepisach prawnych. Mają prawo 

moralne więc ich stosunek do sprawy może się zmienić.

KTO TO SĄ INTERESARIUSZE?



Następstwo etapów przedsięwzięcia i faz partycypacji

Etapy przedsięwzięcia Fazy partycypacji

I. Programowanie 1. Informowanie interesariuszy

2. Badanie potrzeb

II. Projektowanie

3. Prezentacje i wyjaśniania projektu

4. Dyskusja nad projektem

5. Negocjacje kwestii spornych

II. Podejmowanie decyzji

II. Realizacja 6. Możliwość uczestnictwa w realizacji
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BŁĘDY W PODEJŚCIU GENERALNYM DO PARTYCYPACJI

1. Próby rozwiązywania konfliktów poprzez partycypację podejmowane są za późno.
2. Konflikty rozwiązywane są na płaszczyźnie prawnej, a nie merytorycznej. 
3. Dobra wole nie wystarczy – sztuka potrzebna doprowadzenia partycypacji to 

komunikacja społeczna – trzeba się jej uczyć.
4. Odpowiedzialność za ostateczne decyzje spoczywa na decydentach, nie na 

uczestnikach społecznych partycypacji. Nie należy się bać „rządów ludu”.
5. Konsultacja społeczna to nie jest to samo, co przekonywanie protestujących.  Do 

prowadzenia partycypacji niezbędna jest lista interesariuszy.
6. Partycypacja wymaga dużo czasu i dużo pieniędzy – jedno spotkanie a mieszkańcami 

nie wystarczy. 
7. Nie można czekać z partycypacją aż społeczeństwo dojrzeje – dojrzewa przez 

praktykowanie i edukację.
8. Komunikacja ze społeczeństwem bywa wymuszoną reakcją na konflikt. Powinna być 

organizowana przez władze publiczne.
9. Brak umiejętności z zakresu komunikacji społecznej wśród przedstawicieli władz 

publicznych i projektantów. Powinni się kształcić.
10. Brak  trenerów komunikacji społecznej,  badaczy, moderatorów, negocjatorów, 

mediatorów specjalizujących się w problematyce przestrzennej. Powinni się 
kształcić.



BŁĘDY W FAZIE 1 – INFORMOWANIE INTERESARIUSZY

1. Brak listy interesariuszy.
2. Obejmowanie partycypacją tylko interesariuszy prawnych.
3. Zadawalanie się udostępnieniem informacji, co nie jest 

równoznaczne  z zaproszeniem i zachętą
4. Zbyt mała część społeczeństwa bierze udział w procesie 

partycypacji



NIEKTÓRE SPOSOBY 
NA SKUTECZNE ZAPRASZANIA INTERESARIUSZY

•Zamiast zapraszać – iść tam, gdzie są ludzie

•Iść tam, gdzie ludzie mają czas lub gdzie się nudzą

•Zorganizować konkurs 

•Połączyć lub poprzedzić badania imprezą

•Zapewnić czas

•Prosić o pomoc lokalny autorytet

•Zastosować metodę „kuli śnieżnej"

•Wykorzystać sytuację, w której można zastosować skuteczną perswazją 

•lub gdy partycypacja stanie się obowiązkiem. 

•Wykorzystać jedną formą partycypacji do promowanie następnej 

•Wykorzystać środki reklamy i promocji handlowych 

•Wykorzystać  portale internetowe do promocji wydarzenia



BŁĘDY W FAZIE 2 – BADANIE OPINII I POTRZEB 
INTERESARIUSZY

1. Ankieta nie jest jedyną metodą badań społecznych. 
2. Źle przygotowany  kwestionariusz ankiety – nie każdy potrafi to 

zrobić.
3. Badania ilościowe na reprezentatywnej próbie nie zawsze są 

konieczne.
4. Źle dobrany rodzaj badań do celu i do charakterystyki grupy 

interesariuszy.



Metody badań

Ankieta

Wywiad indywidualny

Fokus

Burza 
mózgów 

Obserwacje

Rysowanie

Warsztaty

Ankieta 
on-line



P R Z Y K Ł A D O W E   C E L E 
M E T O D Y

D O B R E Z Ł E

Skorzystanie z praktycznych doświadczeń 
dotychczasowych użytkowników

badania 
obserwacyjne

wywiady
indywidualne

Skorzystanie z inspiracji i pomysłów uczestników 
partycypacji,

warsztaty 
projektowe

ankieta
audytoryjna

Zidentyfikowanie sprzecznych interesów i 
przeciwdziałanie konfliktom przed ich 
zaostrzeniem,

wywiady 
indywidualne

burza mózgów

Pozyskanie sojuszników w grze z przeciwnikami, wywiad 
zogniskowany

badania 
obserwacyjne

Poznanie reakcji użytkowników na proponowane 
rozwiązania,

ankieta Wywiady 
indywidualne

Zdobycie statystycznych dowodów na poparcie 
opinii i koncepcji,

ankieta
telefoniczna

badanie 
internetowe

Wypracowanie, lepszych, dojrzalszych rozwiązań, warsztaty 
projektowe

ankieta 
pocztowa

DOBÓR METOD  DO CELU BADAŃ



BŁĘDY W FAZIE 3 - PREZENTACJA I WYJAŚNIENIE 
PROJEKTU

1. Profesjonalne teksty i rysunki niezrozumiałe dla interesariuszy
2. Prezentacja projektów bez skutecznego wyjaśnienia 

prowadząca do konfliktów wynikających z nieporozumienia
3. Brak wystarczającej zachęty do poznania projektów

Za skuteczność komunikacji odpowiada przede wszystkim 
nadawca komunikatu, bo on może wybrać sposób przekazu 
zrozumiały dla odbiorcy lub to zlekceważyć. Dlatego to nie 
interesariusze są odpowiedzialni za brak porozumienia, ale władze 
publiczne i projektanci.



TAK NIE

1. Z inicjatywy Władz publicznej Pod naciskiem konfliktów

2. W celu ........... Osiągnięcia

porozumienia

Spełnienie wymogów ustawowych 

lub wymuszenie akceptacji 

3. Kiedy............. Przed podjęciem decyzji Po podjęciu decyzji

4. Z zamiarem... Skorzystania z wyników Bez możliwości skorzystania

5. Poprzedzona Skuteczna informacją 
merytoryczną

Połączona z wyjaśnianiem 
nieporozumień merytorycznych

6. Tematyka...... Przede wszystkim

merytoryczna

Wyłącznie prawna

BŁĘDY W FAZIE 4 – DYSKUSJA NAD PROJEKTEM



TAK NIE

7. Tematy.......... Rozwiązania Tylko konflikty

8. Przedmiot..... Wybrane tematy Wszystkie tematy jednocześnie

9. Uczestnicy...... Interesariusze 
reprezentujący różne 
punkty widzenia

Tylko protestujący albo 
przypadkowi

10. Liczba       
uczestników...

Do określenia przez 
organizatorów

Przypadkowa

11. Czas trwania.. Ile potrzeba, aby osiągnięć 
porozumienie

Ograniczone ramy czasowe

12. Prowadzenie.. Moderator - mediator Przedstawiciel jednej ze stron lub 
żądny sensacji „dziennikarz”

13. Forma.............. Np. warsztaty Spontaniczna „kłótnia publiczna”



Możliwości: MY WY Komentarze 

1. Wygrana Zarzewie nowego konfliktu

2. Przegrana Nikt nie chce przegrywać

3. Kompromis To nie wszystko, co da się osiągnąć

4. Nowe, lepsze 
rozwiązanie Do tego powinniśmy dążyć

BŁĘDY W FAZIE 5 – NEGOCJACJE

1. Prowadzenie negocjacji razem z prezentacją projektów i dyskusją
2. Brak przygotowania do negocjacji
3. Stereotyp celu negocjacji: wygrana lub kompromis
4. Konfrontacyjny styl negocjacji



Publikacja na stronie
Instytutu Architektury Krajobrazu 

Politechniki Krakowskiej

http://www.instytut-a8.pk.edu.pl/

Publikacja do nabycie 
w Wydawnictwie 
Politechniki Krakowskiej

http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Udzial_spoleczenstwa_w_ochronie_zarzadzaniu_i_planowaniu_krajobrazu.pdf

Publikacja na stronie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Publikacje
o partycypacji

http://www.instytut-a8.pk.edu.pl/
http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Udzial_spoleczenstwa_w_ochronie_zarzadzaniu_i_planowaniu_krajobrazu.pdf

