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Konsultacje społeczne – 

 zło konieczne czy narzędzie świadomego 
planowania przestrzennego. 





Struktura wystąpienia = struktura przedsięwzięcia 

1. Programowanie  2. Projektowanie  

3. Podejmowanie decyzji 4. Realizacja 



Kiedy ostatni raz zaangażowałeś 
się w przedsięwzięcie społeczne? 

Zdjęcie: www.piktochart.pl 



 
 

Interesariusze 
„osoby i organizacje aktywnie 

zaangażowane w realizację 
projektu lub których interesy 

podlegają korzystnym lub 
niekorzystnym wpływom 

wynikającym z realizacji lub 
zakończenia projektu” 

 
-Project Management Institute – 

 

Halina Henzel,  

Decyzje w działalności inwestycyjnej – 

 uwarunkowania, metody, efekty. 

Zdjęcie: www.piktochart.pl 



Etap 1. Programowanie 
Faza informowania 
Faza badania potrzeb i opinii  

Zdjęcie: http://www.infoworld.com/ 



Etap 1. Programowanie – Informowanie.  

Jak to robić dobrze? 

Nie bój się wyjść do ludzi tam gdzie oni są - np. 
imprezy lokalne, miejsca powszechnie odwiedzane, 
itp. 

Znajdź i wykorzystaj kanały przekazu, z których 

korzystają Twoi  Interesariusze – np. prasa lokalna, 
gazetki handlowe, plakaty, tablice informacyjne, 
bilbordy, reklama w środka komunikacji publicznej. 

Pamiętaj, że świetnie sprawdzają się techniki i 
kanały powszechne dla reklamy handlowej . 

Internet to nie tylko BIP czy www gminy. Internet 

to przede wszystkim media społecznościowe – 
facebook i inne. 

Przekuj przekaz informacji w edukację – np. 
konkurs. 

Twarzą kampanii informacyjnej nie zawsze musi być 
Wójt/Burmistrz czy Prezydent. Pomyśl o lokalnym, 

rozpoznawalnym autorytecie (pomyśl o tym także 
w kontekście grup odbiorców). 

Zdjęcie . Ogłoszenie o warsztacie na fanpage’u 
gminy Niepołomice. 



Etap 1. Programowanie – Badanie potrzeb i opinii.  

Jak to robić dobrze? 
 

Zawsze określ cel badania – co chcesz się 
dowiedzieć. 

Wsłuchaj się w opinię różnych grup społecznych. 
Staranie dokonaj doboru próby badawczej. 

Zaangażuj lokalną młodzież w badania. 

Korzystaj z metod badawczych używanych w 
badaniach socjologicznych stosownie do celu 

badania.  

Pamiętaj: metody ilościowe (np. sondaż 
uliczny/badanie kwestionariuszowe - ankieta, 
ankieta audytoryjna, CAWI, CATI) dają odpowiedzi 

ile? jaki procent? Metody jakościowe (np. IDI, FGI, 
obserwacja, metody warsztatowe) – jak? dlaczego? 

 

 

Zdjęcie . Warsztaty z młodzieżą gimnazjalną nt.  
problemów występujących na terenie gminy.  

Zdjęcie . Rozdanie nagród w konkursie na najlepszy esej „Jasna i ciemna strona Niepołomic” 



Etap I. Projektowanie 

Etap 2. Projektowanie 
Faza prezentacji i wyjaśnienia projektu 
Faza dyskusji nad projektem  
Faza negocjacji kwestii spornych 

Zdjęcie: www.piktochart.pl 



Etap 2. Projektowanie – Prezentacje i wyjaśnienie projektu. 
Jak to robić dobrze? 

Jasno definiuj cel konsultacji –określ czego rzeczywiście 

chcesz się dowiedzieć od zainteresowanych lub co 
chcesz przekazać. 

Przygotowanie to klucz do sukcesu! 

• przygotuj materiały przyjazne i zrozumiałe dla 
uczestników,  

• starannie dobierz doświadczonych moderatorów,  

• zobacz dokładnie przestrzeń gdzie odbędą się 
konsultacje. 

Zawsze miej gotowy wariant B – np. pada deszcz 
poznosisz pracę do sali obok, zajęcia dla „mniej 
zainteresowanych”, itp. 

Forma ma znaczenie !!! 

Jeśli zakładasz, że w dyskusji publicznej wezmą udział 
nie tylko sami lokali architekci  nie pytaj o techniczne 
rozwiązania projektowe a o: użytkowników 
przestrzeni/obiektu czyli KTO, o funkcje 
przestrzeni/obiektu, czyli CO, o dopuszczalne formy 
aranżacji czyli JAK.  

Zdjęcie . Materiały przygotowane na warsztat 
na Błoniach Niepołomickich.  

Zdjęcie . Impreza dla dzieci towarzysząca 
warsztatowi projektowemu.  



Etap 2. Projektowanie – Dyskusja nad projektem. 

Jak to robić dobrze? 

Raz jeszcze: przygotuj materiały przyjazne i zrozumiałe 

dla uczestników. 

Wspomagaj architektów doświadczonymi 
moderatorami – niech pracują razem. Niestety 
najczęściej architekci lepiej rysują niż prezentują swoje 
pomysły . 

 

Pamiętaj o 13 zasadach prof.. K. Pawłowskiej: 

1. Z inicjatywy władz publicznych – nie: pod naciskiem 

konfliktów. 

2. W celu osiągniecia porozumienia – nie: spełnienia 

wymogów ustawowych. 

3. Kiedy – przed podjęciem decyzji – nie: po podjęciu 

decyzji. 

4. Z zamiarem skorzystania z wyników – nie: bez 

możliwości skorzystania z wyników. 

5. Poprzedzona skuteczną informacją – nie: połączona z 

wyjaśnianiem nieporozumień merytorycznych. 

Zdjęcie . Warsztat prowadzony w terenie na 
Błoniach Niepołomickich.  

Zdjęcie . Warsztat prowadzony w terenie na 
Błoniach Niepołomickich.  



Etap 2. Projektowanie – Dyskusja nad projektem. 

Pamiętaj o 13 zasadach prof.. K. Pawłowskiej: 

 

6. Tematyka merytoryczna – nie: wyłącznie prawna. 

7. Tematy to możliwe rozwiązania – nie: obszary 

konfliktowe. 

8. Przedmiot to wybrane tematy – nie: wszystkie 

tematy jednocześnie. 

9. Uczestnicy to interesariusz reprezentujący równe 
punkty widzenia – nie: tylko protestujący. 

10. Liczba uczestników przewidziana przez 
organizatorów – nie: przypadkowa. 

11. Czas dobrany to potrzeb interesariuszy – nie: w tzw. 

godzinach pracy urzędu. 

12. Prowadzenie moderator – nie: przedstawiciel jednej 

ze stron lub lokalny „sensacyjny” dziennikarz. 

13. Forma np. warsztaty – nie: spontaniczna „kłótnia 

publiczna” 

Zdjęcie . Warsztat prowadzony w terenie na 
Błoniach Niepołomickich.  

Zdjęcie . Warsztat prowadzony w terenie na 
Błoniach Niepołomickich.  



Etap 3. Projektowanie – Negocjacje. 

Unikaj powszechnego błędu - prezentacja 

projektu czy dyskusja nad projektem 

prowadzone w ramach negocjacji. To musi mieć 
miejsce wcześniej! Doświadczenia wskazują, że 
jak oba te elementy wystąpią i zostaną 
prawidłowo przeprowadzone do etapu 
negocjacji zwykle nie dochodzi wcale. 

Przygotowanie i profesjonalizm – to podstawa 
sukcesu! 

Stereotyp negocjacji – wygrana lub przegrana. 

Negocjacje to minimum kompromis, ale przede 
wszystkim dążenie do wypracowania wspólnie 
nowego, lepszego rozwiązania.  

Unikaj konfrontacyjnego stylu.  

Skorzystaj ze specjalistów – 
moderatorów/negocjatorów w dyskusjach 
publicznych – urzędnik zawsze jest na tym 
etapie już niestety stroną w sporze. 

Centrum Obsługi 
Inwestora czyli Nowy 
Magistrat Krakowski 

przy ul. Centralnej 

Cmentarz w Podgórkach 

Tynieckich ze 

spopielarnią zwłok 
najwyższej jakości 



Etap 3. Podejmowanie decyzji 

Zdjęcie: http://www.taringa.net/ 



Etap 4. Realizacja 
Możliwość uczestnictwa w realizacji projektu 

Zdjęcie: binghambuildingcontractorsltd.co.uk 



 

Zdjęcie: www.piktochart.pl 



Szkoła świadomego planowania przestrzennego. 
www.szkolaplanowania.pl  

 

  


