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Synopsis: Praca dotyczy warunków, jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia skuteczności komunika-
cji społecznej w procesie świadczenia usług publicznych. Dokonano podziału na projekty usług publicznych, 
które można zaplanować i wdrożyć do realizacji, oraz projekty powstałe wskutek zdarzeń nieprzewidywal-
nych. Rezultatami komunikacji społecznej są: wzrost zaufania do władz publicznych, polepszenie społecz-
nego odbioru usług publicznych, akceptacja utrudnień i niedogodności wynikających z czasowej zmiany 
w organizacji życia miasta, zrozumienie celu realizowanych zadań. 

Wstęp

Wskutek rozwoju liczby i jakości świadczonych usług publicznych, spowodo-
wanym między innymi możliwościami ich współfi nansowania ze środków Unii 
Europejskiej, rośnie społeczne zapotrzebowanie na rozwój komunikacji społecznej 
zarówno ze strony instytucji sektora publicznego świadczących usługi, jak i odbior-
ców – grup docelowych. Współcześni menedżerowie publiczni muszą mieć świa-
domość roli komunikacji w procesie zarządzania oraz dostrzegać różnice między 
komunikowaniem się w ogóle a komunikowaniem skutecznym. 

Analizie poddane zostały warunki skuteczności komunikacji społecznej i jej 
rola w społecznym odbiorze usług publicznych. Podejmując analizę zagadnienia, 
postawiono tezę, iż warunkiem rozwoju oraz sprawnego zarządzania usługami pub-
licznymi realizowanymi przez administrację publiczną jest wysoka skuteczność ko-
munikacji społecznej. Innymi słowy, założono, że im skuteczniejsza komunikacja 
społeczna, tym lepszy odbiór usług publicznych. 

Skuteczna komunikacja społeczna jest szczególnie ważna w świadczeniu tych 
usług publicznych, które powodują zmiany. Zmiany te często dotyczą rodzaju, cha-
rakteru, zasięgu, podmiotów oddziaływania usług publicznych. Ze zmianami wiążą 
się nieodłącznie opory, które najczęściej pojawiają się tam, gdzie zmiany dokonywa-
ne są bez udziału zainteresowanych. W działaniach związanych z uskutecznieniem 
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dokonywanych zmian ważną rolę odgrywa poprawa procesu komunikowania się, 
gdyż rzetelne i istotne informacje na temat zmian przekładają się na zrozumienie 
przyczyn, skutków oraz zmniejszają poczucie niepewności [Kożuch, 2004, s. 231]. 

Przedmiotem zainteresowania są usługi publiczne realizowane w formie projek-
tów, powodujących zmiany w zakresie dotychczasowej organizacji życia publiczne-
go. Dokonano podziału na realizowane zadania publiczne w ramach działań takich 
projektów, jak np. budowa i modernizacja infrastruktury, a więc zadań świadomie 
zarządzanych (planowanych, realizowanych zgodnie z harmonogramem), oraz za-
dania publiczne w ramach reakcji na wydarzenia nieplanowane, takie jak katastrofy 
naturalne. W procesie świadczenia usług publicznych, w wypadku działań wymaga-
jących ponadstandardowego poparcia społecznego, należy myśleć akcyjnie o kam-
paniach informacyjnych. W działaniach zwykłych, komunikowanie społeczne nale-
ży prowadzić na bieżąco jako element usługi publicznej.

Istota komunikacji społecznej w procesie świadczenia 
usług publicznych

Wynikami planowanej i konsekwentnie realizowanej komunikacji ze społecznoś-
cią lokalną mają być: wzrost zaufania do podmiotów realizujących usługi publiczne, 
zrozumienie celu realizowanych zadań, a przede wszystkim świadoma współpraca 
społeczności z realizatorami zadań. 

Porozumiewanie się publiczne wywołuje różne skutki u uczestników procesu: 
emocjonalne (radość, zrozumienie, złość), psychofi zjologiczne (walka, perswazja) 
i poznawcze (nowe spojrzenie na partnera, poszerzanie wiedzy, formułowanie opi-
nii) [Stankiewicz, 1999, s. 56]. W przypadku omawianego zagadnienia pożądanymi 
skutkami tak rozumianej komunikacji społecznej są skutki poznawcze.

Podstawowymi celami komunikacji społecznej są: analiza potrzeb konsumentów 
na określone dobra i usługi, informowanie i przekonywanie. W odniesieniu do pro-
cesu świadczenia usług publicznych, celem podstawowym jest podniesienie jakości 
odbioru świadczenia usług publicznych, szczególnie w przypadku, gdy dochodzi do 
zakłócenia rytmu życia społecznego. Dla sprecyzowania celu komunikacji niezbędne 
jest poznanie preferencji mieszkańców i ich opinii nt. świadczonych usług publicz-
nych, ich jakości, rodzaju, gotowości zaangażowania się w podnoszenie jakości, czy 
też poniesienia określonych kosztów i utrudnień w związku z realizacją projektów 
prorozwojowych. W celu poprawy jakości odbioru świadczenia przez sektor publiczny 
usług publicznych należy również uzyskać społeczne poparcie oraz przychylność dla 
podejmowanych działań. Przychylność ta musi być trwała, mocna i skuteczna, tak aby 
dotyczyła również usług publicznych świadczonych w formie projektów i powodują-
cych chwilowe lub długotrwałe utrudnienia dla pewnej części społeczności. 

Takie ujęcie roli komunikacji społecznej nakazuje myśleć o zagadnieniu public 
relations, określanym między innymi jako perswazyjne komunikowanie się, które 
zmierza do wywarcia wpływu na znaczne grupy społeczne [Czornik, 2000, s. 80].
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Podstawowymi warunkami skuteczności komunikacji społecznej w procesie 
świadczenia usług publicznych są: dobre planowanie, trafna diagnoza odbiorców, 
dobrze dobrany przekaz komunikacyjny oraz dobór odpowiedniej metodyki i narzę-
dzi komunikacyjnych. 

1. Dokładne określenie grup docelowych, komunikacja interpersonalna. Jedną 
z podstawowych grup docelowych przekazu komunikacyjnego w procesie świad-
czenie usług publicznych są mieszkańcy danej gminy czy regionu. Podstawowym 
założeniem jest maksymalizacja pozytywnego odbioru świadczenia usług publicz-
nych, nawet jeśli w ramach tych usług, dla ich poprawy, są realizowane działania 
utrudniające normalny rytm życia społecznego. Grupy docelowe muszą być trakto-
wane partnersko w sposób podmiotowy. 

Należy zatem nie tylko zapewnić mieszkańcom dobre funkcjonowanie podsta-
wowych służb miejskich realizujących usługi publiczne, ale i dać im poczucie, że są 
adresatami wszystkich zmian zachodzących w mieście i są czynione dla ich dobra. 
Służy to osiągnięciu celu: Miasto nam służy, a więc my służymy miastu [Junghardt, 
1995, s. 29]. Władze publiczne muszą traktować społeczność lokalną jako równo-
prawnego partnera. Komunikacja społeczna nie może być sposobem na manipulowa-
nie opiniami i postawami mieszkańców. Może to bowiem doprowadzić do zanegowa-
nia legitymizacji władz do kierowania sprawami lokalnymi bądź też do ich odmowy 
zaangażowania się w lokalne przedsięwzięcia publiczne [Hausner, 1999, s. 32]. 

2. Dobór skutecznego przekazu. Pełny przekaz i informacja powinny dotyczyć 
nie tylko rodzaju podejmowanych usług i projektów, ale również ich przyczyn, skut-
ków i możliwych rozwiązań. Najważniejsze jest dobre oszacowanie celów skutecz-
nego przekazu komunikacyjnego. Przekazanie komunikatu powinno być oparte na: 
stosowaniu argumentacji logicznej i racjonalnej, używaniu dowodów, uogólnień, 
defi nicji rzeczywistości, odwoływaniu się do analogii, poszukiwaniu związków 
przyczynowo-skutkowych. 

3. Wybór skutecznego kanału komunikacyjnego. W procesie świadczenia usług 
publicznych ważną rolę odgrywa aspekt wyboru między komunikowaniem jedno-
stronnym (informowanie) a komunikowaniem dwustronnym (komunikowanie). Na 
etapie podstawowych wyborów dotyczących: sposobu, jakości, rodzaju, charakte-
rystyk świadczenia usług publicznych są odpowiednie: komunikacja dwustronna 
i wykorzystanie partycypacji społecznej. Na etapie realizacji usług, projektów jest 
właściwa komunikacja jednostronna mająca na celu utwierdzenie w przekonaniu 
o słuszności podjętej decyzji lub zgoda na czasowe, lub stałe utrudnienia związane 
z tym procesem.

4. Skuteczne narzędzia komunikacyjne. Warunkiem skuteczności przekazu in-
formacyjnego jest dostosowanie narzędzi do charakterystyki grup docelowych i ka-
nału informacyjnego. Dobrze jest, aby dokonać zróżnicowania wyboru narzędzi 
i zapewnić pracownikom organizacji możliwie najszerszy dostęp do informacji. 

Do skutecznych narzędzi komunikacyjnych należą: media relations, czyli 
współpraca z mediami tradycyjnymi i współczesnymi (telewizja, radio, Internet), 
jako głównym i najskuteczniejszym kanałem komunikacyjnym, o największym za-
sięgu oddziaływania, konferencje prasowe, informacje prasowe, programy sponso-
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rowane w radiu i telewizji, reklama zewnętrzna (uliczna), przekaz bezpośredni do 
mieszkańców w formie listów z harmonogramem prac i związanymi z inwestycja-
mi utrudnieniami, plakaty informacyjne, katalogi usług publicznych (co, jak, gdzie, 
kiedy, formularze, wnioski, w wersji drukowanej i na serwisach internetowych), 
informacja na tablicach i w gablotach, skrzynki na listy – opinie na temat sposo-
bu świadczenia usług publicznych dające możliwość wypowiedzenia się, bezpłatne 
biuletyny władz lokalnych i dostarczane bezpośrednio do gospodarstw domowych, 
pod drzwi, bezpośrednie kontakty władz z mieszkańcami, wystąpienia publiczne, 
spotkania, narady i debaty publiczne, wywiady, konferencje, konsultacje społeczne 
jako narzędzie partycypacji społecznej.

5. Partycypacja społeczna jako skuteczne narzędzie komunikacji.
Partycypacja społeczna, której celem jest optymalizacja podejmowanych decyzji 

i świadczenia określonych usług publicznych, stanowi jedno z narzędzi komunikacji 
społecznej w procesie świadczenie usług publicznych.

Jedną z głównych przesłanek partycypacji społecznej jest zasada udziału oby-
wateli w sprawach społeczności. Przykładem mogą być konsultacje społeczne, któ-
rych przedmiotem może być przygotowanie społeczności lokalnej na pozytywne 
i negatywne skutki podejmowanych przedsięwzięć w ramach realizowanych pro-
jektów, czy też świadczenia sług publicznych określonego rodzaju [Hausner, 1999, 
s. 41–43]. W przypadku uznania ważnej roli partycypacji społecznej w podejmo-
waniu decyzji w procesie świadczenia usług publicznych należy mieć na uwadze 
wady i zalety takiego stylu „grupowego podejmowania decyzji”. Jak wskazuje Bar-
bara Kożuch, należy wziąć pod uwagę ewentualność pojawienia się myślenia gru-
powego, czyli takiego, w którym chodzi przede wszystkim o uniknięcie konfl iktu 
i maksymalizację zysków dla określonej grupy, np. przez efekt redystrybucyjny 
[Kożuch, 2004, s. 177]. 

6. Profesjonalne świadczenie usług publicznych. Decydujące znaczenie w jako-
ści usług publicznych ma profesjonalny proces ich świadczenia oraz odpowiednie 
przygotowanie personelu podmiotów sektora publicznego świadczącego usługi do 
umiejętnego wykorzystywania narzędzia komunikacji społecznej oraz układania 
dobrych relacji interpersonalnych przy maksymalizacji takich cech, jak: kompeten-
cja, doświadczenie, sprawność, otwartość i wiarygodność. Odpowiednie przygoto-
wanie procesów świadczenia usług oraz odpowiednia jakość obsługi klientów przez 
kompetentny personel (elementy wymagane poprzez wzrost świadomości obywatel-
skiej oraz oczekiwań) są podstawowymi warunkami zapewniającymi skuteczność 
i efektywność podejmowanych działań komunikacyjnych.

7. Badanie efektów komunikowania. Wskaźnikiem skuteczności komunikacji 
społecznej w procesie świadczenia usług publicznych może być konfl iktowość mię-
dzy społeczeństwem a organami władzy publicznej oraz wiedza na temat świadczo-
nych usług publicznych. Społeczne zadowolenie z podejmowanych działań będzie 
wskazywało na wysoką skuteczność podejmowanych świadomie i celowo aktów 
komunikacji. Błędne interpretacje i niejasne intencje władz publicznych wywołują 
społeczne niezadowolenie. Pojawia się konfl ikt. Działania uczestników konfl iktu są 
rozproszone, nastawione często na przewagę swojej racji. Dobrze poinformowane 
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i rozumiejące intencje władzy publicznej społeczeństwo jest skuteczniejsze w pro-
cesie rządzenia [Dobek-Ostrowska, 2002, s. 128]. 

Uzyskanie akceptacji i zaufania mieszkańców wymaga wielu starań i zabiegów. 
Zawsze jest to jednak działanie korzystne, gdyż w przeciwnym razie rozwiązywanie 
lokalnych problemów i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań będzie niemożliwe. 
W krańcowych przypadkach może to doprowadzić do utraty przez władze lokalne 
społecznej legitymizacji [Hausner, 1990, s. 30]. Komunikaty muszą zawsze być rze-
telne i wiarygodne. Skrywanie faktów, pomijanie kwestii trudnych i niepopularnych 
doprowadzi do zdyskredytowania w oczach mieszkańców wiarygodności władz lo-
kalnych i w konsekwencji do utraty zaufania mieszkańców [Hausner, 1990, s. 32].

Komunikowanie się i realizacja projektów usługowych

Realizacja usług publicznych to już nie tylko wykonywanie zadań określonych 
przez samorząd w ramach i na podstawie norm prawnych. Oczekiwania są znacz-
nie większe. Stawia je społeczeństwo, które nie tylko rozlicza samorząd lokalny 
z efektów i jakości usług publicznych, ale także wyraża potrzeby wysokiej jakości 
świadczenia usług publicznych.

Właściwy proces realizacji i zarządzania usługami publicznymi zawiera ele-
menty planowania, organizowania, kontroli. Podobne etapy zawiera proces zarzą-
dzaniem projektem. Dlatego też coraz więcej usług publicznych jest realizowanych 
w formie projektów i coraz więcej projektów to realizacja usług publicznych. Do 
tego dochodzą: radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością, zarządzanie jakością, 
komunikacja, zarządzanie własnym czasem i współpracą z szeroko rozumianymi 
dostawcami. Jest to zadanie menedżera projektu.

W tym miejscu należy wspomnieć o zagrożeniach w komunikacji, jakie mogą 
wystąpić przy realizacjach projektów w samorządach lokalnych. Menedżer pro-
jektu powinien posiadać kompetencje do realizacji i podejmowania decyzji, mieć 
możliwość doboru zespołu projektowego, a jego decyzje powinny wynikać tylko 
z merytorycznych przesłanek. Niestety, praktyka pokazuje także niepożądane zja-
wiska w procesie realizacji projektów. Do najczęstszych można zaliczyć naciski na 
menedżera ze strony zwierzchników na przyjęcie określonego kierunku działania 
niepopartego merytorycznymi argumentami albo, co gorsze, noszącymi znamiona 
nadużywania władzy. Kolejnym zagrożeniem jest brak możliwości kształtowania 
zespołu projektowego przez narzucenie „odpowiednich” uczestników projektu. Naj-
gorszym zjawiskiem jest jednak dla menedżera „władza z tylnego fotela”, kiedy nie 
ma on możliwości decyzyjnych, a każdą decyzję podejmuje zwierzchnik jego lub też 
menedżer dostosowuje projekt do wcześniej określonych decyzji.

Obecnie większość projektów realizowanych przez samorządy lokalne posiada 
w swoich założeniach elementy komunikacji społecznej. Nawet jeśli głos społecz-
ności lokalnej nie ma wpływu na przebieg procesu realizacji projektu, to żaden wło-
darz miasta nie odmówi sobie „pochwalenia się” przed swoimi wyborcami. Nie ma 
w tym nic negatywnego. Jest to normalna promocja miasta realizowana przez wy-



R. Folga, W. Tański, Komunikacja społeczna w procesie świadczenia usług publicznych 107

specjalizowane w tym służby, najczęściej są to wydziały promocji. W tym przypad-
ku mówimy o komunikacji jednostronnej, czyli takiej, kiedy samorząd najczęściej 
głosem samego włodarza w tonie sukcesu i językiem korzyści informuje mieszkań-
ców o podjętych działaniach czy też o efektach.

Każdy projekt realizowany w obszarze usług o charakterze społecznym lub 
technicznym wywołuje emocje, powoduje utrudnienia, czasem obejmuje zasięgiem 
znaczną część terytorium gminy. Jednak w sumie, w rezultacie projekt przynosi 
korzyści, a jego wdrożenie poprawia jakość usług publicznych. 

Przykład 1. Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Jednym z dynamicznie rozwijających się miast jest Sosnowiec. Przez dziesięcio-
lecia egzystował w cieniu Katowic, w oczach Ślązaków postrzegany negatywnie, 
nie mógł przebić się jako miasto atrakcyjne do zamieszkania (wielu przyszłych stu-
dentów anglistyki wybierało odległy Kraków, aby tylko nie studiować w Sosnowcu). 
W XXI stulecie Sosnowiec wkroczył z nastawieniem na gruntowną zmianę swego 
wizerunku. Wizytówką stało się przebudowane centrum wraz z dworcem PKP. Dziś 
to miasto atrakcyjne pod każdym względem z zakresu usług publicznych. Sprzyja 
temu także stabilna sytuacja zarządzającego Sosnowcem prezydenta miasta, który 
od 1998 roku miał wpływ na zarządzanie nim jako wiceprezydent, a od dwóch ka-
dencji jako prezydent.

W 2003 roku Gmina Sosnowiec przystąpiła do realizacji wspartego z budżetu 
UE projektu pn.: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, który gwarantuje dostoso-
wanie wymagań do parametrów oczyszczania ścieków obowiązujących w Unii Eu-
ropejskiej, co zapewni poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców regio-
nu i jego właściwe miejsce w Europie.

Projekt składa się z dwóch zadań, których zakres obejmuje:
 – budowę kolektora „Bobrek”;
 – modernizację oczyszczalni ścieków RADOCHA II.

Od początku realizacji projektu miasto kładło szczególny nacisk na komunikację 
społeczną, której celem było:

 – zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji projektu;
 – stworzenie właściwego wizerunku projektu w oczach mieszkańców miasta 

i regionu;
 – zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej współfi nansowania 

projektów z Funduszu Spójności oraz roli, jaką odgrywa Unia Europejska 
dla regionu;

 – skuteczne informowanie o faktycznym zaawansowaniu i postępie prac.
Już od roku 1997, po zaplanowaniu trasy przebiegu kolektora „Bobrek”, rozpo-

częto rozmowy z mieszkańcami terenów inwestycji. Na podstawie sugestii i próśb 
mieszkańców, popartych opiniami projektantów i specjalistów, został zmieniony 
przebieg trasy kolektora.
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W projekcie zastosowano następujące formy i metody informacji i promocji wa-
runkujące skuteczność komunikacji społecznej:

 – pośrednie – medialne: prasa, radio, telewizja, Internet, specjalnie wydawane 
w tym celu materiały i broszury informacyjne itp. Materiały przekazywane 
społeczności lokalnej obejmowały rysunki, plany, schematy, dane statystycz-
ne, zamiary i koncepcje oraz inne wizualne materiały;

 – bezpośrednie – interaktywne: zebrania mieszkańców, zebrania z poszczegól-
nymi grupami interesów. Zebrania mieszkańców służyły zarówno wyjaśnia-
niu zasad i procedur inwestycyjnych, jak i przyjmowaniu informacji i uwag 
od właścicieli, mieszkańców i użytkowników.

Obie stosowane dla projektu formy są równoważne i niezbędne do realizacji sku-
tecznej partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym.

Warunkiem skuteczności komunikacji społecznej w tym projekcie było wza-
jemne uzupełnianie się form pośrednich i bezpośrednich przy dobrej współpracy, 
a przede wszystkim przy wykorzystaniu mediów. W trakcie realizacji projektu prasa 
opublikowała ponad 70 artykułów opisujących rozwój projektu i wpływ na życie 
mieszkańców w trakcie realizacji. Najlepszą wizytówką skutecznej komunikacji 
będą wypowiedzi tych, którzy tę komunikację stworzyli.

Przykład 2. Powódź Polsce w 1997 r. – Racibórz

Nie zawsze realizowane są projekty, w których można wszystko przemyśleć, 
zaplanować, oszacować, ustalić harmonogram. Każdy realizator usług publicznych 
jest narażony na sytuacje kryzysowe nieprzewidywalne w skutkach, niosące zagro-
żenie dla równowagi funkcjonowania realizacji usług publicznych. Niestety, wciąż 
obserwujemy zbyt małe zainteresowanie procesem przygotowania do podjęcia wy-
zwań, jakie niesie ze sobą kryzys. 

Ze względu na to, że trudno jest nie tylko przewidzieć skutek zdarzenia, ale prze-
de wszystkim wyobrazić sobie wszystkie czynniki i konsekwencje, to w ferworze 
codziennych obowiązków i prac nie jest łatwo o osobiste przekonanie o wadze tego 
obszaru działań i zaangażowanie kluczowych liderów władz samorządu lokalnego 
w przedsięwzięcia z nim związane. Świadomość wagi tej problematyki jest podsta-
wowym czynnikiem kierunkującym kolejne działania w zakresie komunikacji spo-
łecznej. Kolejnym czynnikiem warunkującym skuteczną komunikację w sytuacjach 
kryzysowych jest organizacyjne wyodrębnienie funkcji koordynujących działania 
w zakresie partycypacji i komunikacji społecznej w urzędzie i przypisanie jej odpo-
wiednich zasobów. Dopiero wtedy możemy dążyć do instytucjonalizacji współpra-
cy z partnerami społecznymi, opracowania planu współpracy i działania w zakresie 
komunikacji społecznej i jej konsekwentnej realizacji.

Największym doświadczeniem dla miast dotkniętych kryzysem w ostatnich 
latach była niewątpliwie powódź z roku 1997. Jednym z miast, które najszybciej 
i w największym zakresie zrozumiało elementy warunkujące skuteczną komunika-
cję oraz wykorzystało to doświadczenie do zbudowania procesu komunikacji spo-
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łecznej było miasto Racibórz. Działania w zakresie stworzenia systemowego pro-
gramu profi laktyki przeciwpowodziowej rozpoczęły się w roku 1999. Pierwszym 
krokiem był udział w warsztatach nt. Jak skutecznie komunikować się ze społecz-
nością lokalną w sytuacji kryzysowej. Samorządowcy otrzymali zadanie obejmujące 
utworzenie zespołu liderów lokalnych do realizacji projektu kampanii informacyj-
nej mającej na celu przygotowanie społeczności lokalnej na wypadek zagrożenia. 
Realizując powyższe założenia, Racibórz zorganizował kampanię informacyjną dla 
ludności z terenów miasta objętych zagrożeniem powodziowym.

Wypracowano m.in. koncepcję, według której osoby bezpośrednio zagrożone 
powinny zostać wyposażone w tzw. „pakiet przeciwpowodziowy” zawierający, 
obok artykułów pierwszej pomocy, instrukcję postępowania na wypadek powodzi. 

„Bądź przygotowany na zagrożenie! Pomoże ci w tym twój informacyjny pakiet 
przeciwpowodziowy” – pod takim hasłem została przeprowadzona akcja doręczania 
pakietów przeciwpowodziowych lokatorom mieszkań, które ucierpiały w czasie po-
wodzi. Uczniowie liceum dostarczyli ponad 1400 pakietów przeciwpowodziowych 
mieszkańcom Raciborza. Przeprowadzenie akcji poprzedziła szeroka kampania in-
formacyjna w raciborskich mediach (gazeta, radio, telewizja lokalna), w której in-
formowano mieszkańców o idei akcji, terminie i sposobie dystrybucji pakietów oraz 
apelowano o obecność w miejscu zamieszkania i osobisty odbiór pakietu.

Kolejnym krokiem było przystąpienie miasta do Projektu Banku Światowego 
Prewencja i ograniczanie ryzyka powodzi polegające na opracowaniu przez wy-
brane pilotażowe jednostki samorządu terytorialnego Planów ograniczania skutków 
powodzi i profi laktyki powodziowej.

Opracowano sposób realizacji kompleksowego programu komunikacji społecz-
nej w zakresie przygotowania na wypadek powodzi oraz sposób wprowadzenia pro-
gramu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Realizacji tego procesu 
służyły:

 – współpraca samorządu lokalnego z mediami na podstawie opracowanych 
procedur przy zachowaniu pryncypiów istotnych dla obu stron;

 – program edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie 
przygotowania na wypadek zagrożenia powodzią. Realizacja programu to 
edukacja poprzez ilustrowane broszury w postaci komiksów dla uczniów 
szkół podstawowych oraz edukacyjne fi lmy dla uczniów gimnazjów;

 – internetowa strona, jako najnowocześniejszy i najbardziej powszechny spo-
sób komunikacji samorządu ze społecznością lokalną.

Ostatnim z omawianych elementem warunkującym skuteczną komunikację było 
wprowadzenie i konsekwentna realizacja programu profi laktyki powodziowej z za-
kresu komunikacji społecznej z wykorzystaniem zadań Projektu Banku Światowego. 

Na podstawie takich doświadczeń można stwierdzić, że Racibórz spełnił określo-
ne na wstępie tego rozdziału warunki prowadzenia skutecznej komunikacji społecz-
nej. Przede wszystkim włodarze miasta docenili wagę problematyki, dzięki czemu 
odpowiednia komórka otrzymała kompetencje do realizacji projektu, który daleko 
wykraczał poza ustawowe obowiązki realizowane do tej pory przez wydział urzędu 
miasta. Przy pomocy lokalnych liderów oraz mediów ustalone zostały działania, 
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role, określono plan, zadania oraz podjęto realizację. Przede wszystkim jednak uzy-
skano akceptację społeczną prowadzonych działań, a media stały się podmiotami 
nie tylko oceniającymi i komentującymi, ale też współodpowiedzialnymi za powo-
dzenie projektu. 

W trakcie spotkań samorządu z mediami pn. Współdziałanie mediów lokalnych 
i regionalnych z administracją państwową i samorządami w sytuacjach kryzyso-
wych, jak i w okresie normalnego funkcjonowania miasta opracowano zasady okre-
ślające skuteczną komunikację społeczną samorządu i mediów ze społecznością 
lokalną. W myśl tych zasad:

 – postanowiono uzupełnić gminne i powiatowe Plany zarządzania kryzysowe-
go o zapis, w myśl którego zostanie zwiększony udział mediów w procesie 
zarządzania w sytuacji kryzysu;

 – lokalne media zostaną włączone do systemu łączności bezprzewodowej na 
terenie gminy, w celu szybkiego przekazu ostrzeżeń i komunikatów; 

 – ustalono rutynowy obieg informacji przed, w trakcie i po kryzysie, zasady 
informowania o działaniach profi laktycznych i edukowanie ludności na wy-
padek zagrożenia; 

 – w poszczególnych redakcjach zostaną wskazani dziennikarze, którzy w sytu-
acjach kryzysowych podejmą dyżury, a ich numery telefonów zostaną wpisa-
ne do Planów zarządzania kryzysowego; 

 – samorządy wyznaczą osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji 
(komunikatów) podczas kryzysu, a także zostaną utworzone biura z udziałem 
przedstawicieli mediów odpowiedzialne za prawidłowe opracowanie i prze-
kazywanie informacji; 

 – w czasie „pokoju” media lokalne udostępnią swoje łamy lub czas antenowy 
do promocji zasad profi laktyki zachowań i postępowania na wypadek wystą-
pienia zagrożenia; 

 – swój udział w promowaniu prawidłowych zasad postępowania w sytuacji za-
grożeń będą również miały lokalne grupy społeczne, organizacje pozarządo-
we o profi lu ratowniczym. 

Przestrzeń społeczną stanowią ludzkie stosunki, niemniej media współcześnie 
zajmują w niej sporo miejsca i, co więcej, wydaje się, iż wraz z rozwojem nowych 
technologii komunikacyjnych zakres ich zastosowania się powiększa. 

Uwagi końcowe

Skuteczność komunikacji jest uzależniona od wielu czynników, do których nale-
żą między innymi postawy jego uczestników – nadawcy i odbiorcy. Podstawowym 
warunkiem skuteczności komunikacji jest jednak świadomość roli i elementów ko-
munikacji społecznej. Usługi publiczne muszą być zaplanowane, mieć określone 
wzorce jakościowe oraz muszą być poddane stałemu doskonaleniu. Aby osiągnąć te 
standardy jest konieczna współpraca, a więc przede wszystkim komunikacja ze spo-
łecznością lokalną, która pozwoli na odpowiednie zaplanowanie działań, ustalenie 
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priorytetów i w rezultacie zapewnienie obywatelom usług wyższej jakości dostoso-
wanych do ich potrzeb.

Zasadniczym warunkiem powodzenia działań z zakresu usług publicznych, 
w okresie „pokoju” czy też kryzysu, jest nawiązanie proaktywnego, interaktywnego 
procesu komunikacji. Zasadą powinno być „wyjście naprzeciw problemom”, gdyż 
„lepiej być źródłem tematu niż tematem”.
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Social Communication in Public Service Rendering

Summary

The paper is an attempt to present a part of planned and consistently realized communication in 
the process of development, management and the social receipt of public services on the exam-
ples of tasks realized by chosen local councils. Analysis is provided of the reports on the projects 
which the local council planned and implemented in the aim of improvement of the quality of 
public services and on the projects which came into being as a result of unforeseeable events. 
The effect of the planned and consistently realized communication with the local community is 
the growth of trust towards the local council, the acceptance of diffi culties and inconveniences 
resulting from the temporary change at the organization of the life of the city, the understanding 
of the aim of realized projects, and, fi rst of all, sensible co-operation of local community with the 
executors of the project.


