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Wstęp

Przez ponad trzy lata, w okresie od 2019 do
2022 roku w projekcie „Planowanie z
mieszkańcami” nawiązaliśmy kontakt i
współpracowaliśmy z dwudziestoma ośmioma
gminami w czterech województwach:
kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-
mazurskim i zachodniopomorskim.
Pomogliśmy przygotować i przeprowadzić 30
procesów konsultacji społecznych dla
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Każdy z procesów został zaplanowany i
szczegółowo opisany w IPK, czyli
indywidualnym planie konsultacji
prowadzonym przez zespół utworzony przez
pracowników poszczególnych urzędów gmin i
miast. Konsultacje zostały sfinansowane przez
Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji
Pozarządowych w formie grantów
ryczałtowych, tj. rozliczanych poprzez rezultaty.

IPK realizowały zarówno niewielkie gminy
wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, ale także
gminy miejskie, liczące od kilkudziesięciu do
blisko stu tysięcy mieszkańców. Największą
grupę stanowiły gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie, których specyfika i rozwój na styku
obu obszarów sprzyjały szerokim konsultacjom,
odpowiadającym na intrygujące wyzwania
planistyczne. Przedmiot i zakres konsultacji
także był różnorodny: obejmował od jednego
do nawet siedmiu planów miejscowych
poddawanych równoległym konsultacjom.
Znaczna część gmin konsultowała więcej niż
jeden plan miejscowy, a kilka gmin prowadziło
konsultacje projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru całej gminy. Najczęściej zmiana
studium dokonywana była po wielu latach, gdy
obowiązujący dokument stracił aktualność.
Gminy były mocno zróżnicowane także pod
względem stopnia pokrycia obowiązującymi
planami miejscowymi: od minimalnych
wartości na poziomie kilku, niekiedy kilkunastu
procent, aż po gminę o stuprocentowym
pokryciu powierzchni planami.

Niniejsza publikacja przedstawia przykłady
procesów konsultacyjnych oraz doświadczenia
ze współpracy z gminami, które były ich
organizatorami. Zaprezentowane praktyczne
aspekty konsultacji społecznych w planowaniu
przestrzennym, zainteresują zwłaszcza
pracowników urzędów gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich. Publikacja składa się z
trzech części. W pierwszej przedstawiony
został opis „wzorcowego” procesu konsultacji
społecznych, jego najważniejsze cechy i etapy
składowe, w tym rola zespołu ds. konsultacji.
Druga część zawiera przykłady dobrych
praktyk zastosowania technik konsultacji na
poszczególnych etapach. W trzeciej części
prezentujemy przykłady technik konsultacji
internetowych, zastosowanych przez wybrane
gminy. W każdej odsłonie dzielimy się
wskazówkami przeprowadzenia dobrych
konsultacji. 

Konsultacje społeczne są stałym elementem
pracy samorządu. Obejmują nie tylko
planowanie przestrzenne, ale także kwestie
strategiczne oraz programy i plany
wykonawcze. W skutecznym ich
przeprowadzeniu mogą pomóc opisane tutaj
doświadczenia i wyciągnięte z nich wnioski.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i
uwarunkowań realizacji projektu można
znaleźć  na stronie internetowej Federacji.
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źródło: Gmina Ustronie Morskie
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Warunkiem przygotowania i realizacji
efektywnego procesu konsultacyjnego jest
powołanie zespołu ds. konsultacji. Konsultacje
społeczne przebiegają sprawnie i są efektywne
tam, gdzie pracuje „mocny” zespół osób, który
je prowadzi. Tam, gdzie taki zespół nie został
powołany lub gdzie przeprowadzenie
konsultacji spada na barki jednej osoby, proces
jest nieefektywny i frustrujący.

Dobrze, jeśli w skład Zespołu wejdą: 

W zależności od wielkości gminy i struktury
urzędu zespół ds. konsultacji liczy zwykle od
czterech do dziesięciu osób. Zespół spotyka się
regularnie, a spotkania są podstawowym
narzędziem zarządzania konsultacjami
społecznymi. Trzon zespołu tworzą pracownicy
merytorycznie odpowiedzialni za przedmiot
konsultacji, którzy wspierani są przez pozostałe
osoby. Kluczowa jest powszechna znajomość
całości zaplanowanego procesu,
harmonogramu i spodziewanych efektów.

Niezbędny jest czytelny podział zadań, zgodnie
z kompetencjami poszczególnych osób i
komórek urzędu. Udział osób zarządzających
poszczególnymi komórkami i całością urzędu,
pomaga w delegowaniu zadań i koordynacji
procesu przez osoby, które nie pełniąc funkcji
zarządczych mogą kierować procesem
konsultacji społecznych. W efekcie współpraca
w zespole międzywydziałowym podnosi
kompetencje w zakresie zarządzania
wszystkich jego uczestników.
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CZĘŚĆ I
DOBRY PROCES KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH. CZTERY ETAPY, ZAWSZE

źródło: Gmina Dobra

[1] pracownik/pracownicy zajmujący się na co
dzień gospodarką przestrzenną, 
[2] osoba odpowiadająca za promocję gminy,
która opracowuje materiały informacyjne,
obsługuje gminny profil na portalu
społecznościowym i umieszcza teksty na
stronie internetowej, 
[3] sekretarz gminy, zastępca wójta lub
burmistrza lub inna osoba, której udział
ułatwia decyzyjność zespołu i wspiera
koordynację pracy Zespołu, 
[4] pracownik, który ma doświadczenie w
projektowym podejściu do realizacji zadań, co
ułatwi monitorowanie realizacji procesu
konsultacji w oparciu o wyznaczone cele,
przyjęty plan i założone wskaźniki, 

[5] osoba współpracująca ze społecznością
lokalną (będąca w kontakcie np. z radami
sołeckimi, radami osiedli, przedstawicielami
aktywnych organizacji społecznych w gminy,
liderami lokalnymi)
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zebranie danych merytorycznych:
opracowanie i analiza wniosków ws. zmiany
planu miejscowego, analiza studium,
innych dokumentów istotnych dla
sporządzania dokumentu planistycznego
(strategie, programy branżowe), 
opracowanie mapy interesariuszy
przedmiotu konsultacji tj. grup osób i
podmiotów zainteresowanych tematem
konsultacji, 
uzyskanie opinii interesariuszy odnośnie
dotychczasowej sytuacji, 
określenie potrzeb i oczekiwań
interesariuszy odnośnie przedmiotu
konsultacji. 

Konsultacje społeczne w planowaniu
przestrzennym, to proces najczęściej kilku- lub
kilkunastomiesięczny. Ma zaplanowany i
przemyślany przebieg, posiada harmonogram
działań, stawia sobie cele do osiągnięcia i
wskazuje oczekiwane efekty (rezultaty).
Wymaga nakładu pracy kilkuosobowego
zespołu, zasobów technicznych i budżetu.
Każdy proces konsultacji jest zatem
przedsięwzięciem projektowym. Niezależnie
od czasu trwania proces konsultacji
społecznych ma zawsze taką samą strukturę i
obejmuje zawsze cztery etapy:

1 DIAGNOZA to ustalenie przez zespół ds.
konsultacji sytuacji wyjściowej/dotychczasowej
zagospodarowania przestrzennego danego
obszaru, na którą składają się:

Czynności wykonywane przez zespół obejmują
działania własne, wewnętrzne (analizy,
opracowania, przygotowanie urzędu, kontakt z
urbanistą) oraz działania realizowane na
zewnątrz służące poznaniu potrzeb
interesariuszy (poprzez spotkania focusowe czy
ankiety).

2 INFORMOWANIE to przygotowanie i
realizacja zestawu działań upowszechniających
i promocyjnych, które służą nie tylko
informowaniu, ale przede wszystkim
zachęceniu mieszkańców do zaangażowania w
proces podejmowania decyzji o
zagospodarowaniu przestrzennym swojej
najbliższej okolicy. Akcja promocyjna powinna
być prowadzona z zastosowaniem różnych
narzędzi promocji i komunikacji adekwatnie
do wielkości obszaru objętego opracowaniem i
liczby interesariuszy. Może obejmować
tradycyjne materiały promocji jak ulotki i
plakaty, działania promocyjne w internecie
oraz poprzez lokalne media tradycyjne
(artykuły prasowe) czy elektroniczne (portale
informacyjne, spoty radiowe, lokalna telewizja
kablowa lub internetowa). Dzięki szerokiej akcji
informacyjnej proces konsultacji jest
przejrzysty i powszechnie dostępny.
Organizator niejako „przedstawia się”
odbiorcom, którzy dowiadują się, kto
koordynuje proces konsultacji i jaki jest jego
główny cel. Upowszechnianie jest intensywne
zwłaszcza w początkowej fazie procesu, by
dotrzeć do odbiorców z informacją i
zaproszeniem, ale prowadzone jest również w
kolejnych etapach.

3 ZASIĘGANIE OPINII to główny i najważniejszy
etap całego procesu, w trakcie którego
interesariusze dzielą się swoim zdaniem na
temat przedmiotu konsultacji oraz
wypracowują rozwiązania i stanowiska.
Działania zespołu koncentrują się na
stworzeniu interesariuszom dogodnych
warunków do uczestnictwa w procesie
powstawania dokumentów planistycznych,
poprzez zastosowanie odpowiednich technik
konsultacji. Urząd organizuje np. spotkania
otwarte dla mieszkańców, dyżury
konsultacyjne w dogodnych i uczęszczanych
miejscach, zaprasza chętnych do udziału w
wizji lokalnej miejsc ważnych z punktu
widzenia planistycznego. Zespół „wychodzi” do
mieszkańców nie czekając, aż sami przyjdą do 
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1 DIAGNOZA 
     2 INFORMOWANIE
        3 ZASIĘGANIE OPINII
           4 INFORMACJA ZWROTNA

źródło: Gmina Iława
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urzędu, organizuje formy bezpośredniego
kontaktu, a także uruchamia możliwość
konsultacji on-line.

Techniki i metody konsultacji są tak dobierane,
by umożliwiać i ułatwiać jak najszerszy udział
wszystkim mieszkańcom, w tym również
osobom z niepełnosprawnościami i osobom ze
specyficznymi potrzebami funkcjonalnymi.
Włączenie mieszkańców możliwie wcześnie do
współtworzenia koncepcji i projektów planów
miejscowych, ogranicza pojawianie się
problemów w przyszłości, w późniejszej fazie
procedury planistycznej. Zastosowanie różnych
technik konsultacyjnych zapewnia 
 powszechny dostęp, potwierdza dobrą wolę
organizatora oraz jest wyrazem dbałości o
dobro wspólne. Rzetelne podsumowanie,
zebranie wszystkich zgłoszonych opinii,
wniosków bądź uwag i odniesienie się do nich,
kończy pracę zespołu w tej fazie procesu.

4 INFORMACJA ZWROTNA. Po zakończeniu
głównego etapu konsultacji następuje
upublicznienie i przekazanie informacji
wszystkim interesariuszom na temat podjętych
decyzji wraz z uzasadnieniem. Ponownie
organizator dba o to, by dotrzeć z informacją o
wyniku konsultacji do interesariuszy, stosując
sprawdzone wcześniej kanały komunikowania.
Upowszechnia raport z procesu konsultacji. W
efekcie, proces konsultacyjny jest na każdym
etapie przejrzysty i dostępny, zwłaszcza, że
zazwyczaj – z uwagi na wczesny etap prac
projektowych – proces ten nie kończy
procedury planistycznej. Podsumowując
proces konsultacji mamy okazję podziękować
uczestnikom za aktywną współpracę oraz
zaprosić do konsultacji w kolejnej fazie prac
zgodnie z procedurą planistyczną, np. na
etapie dyskusji publicznej i składania uwag.
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źródło: Gmina Brzeżno



CZĘŚĆ II
DOBRE PRAKTYKI STOSOWANIA TECHNIK
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

1. DIAGNOZA. Poznajemy potrzeby i oczekiwania interesariuszy

Konsultacje to zestaw kilku działań oraz
technik świadomie wybranych i zastosowanych
na danym etapie konsultacji (diagnoza >
informowanie > zasięganie opinii > informacja
zwrotna), tak by uzyskać oczekiwane efekty.
Merytoryczne podsumowanie każdego etapu i
wyciąganie wniosków wspiera dalsze kroki
procesu. 

Tak na przykład, wnioski z diagnozy są istotne
dla przygotowania i realizacji konsultacji na
etapie zasięgania opinii. Poniżej prezentujemy
dobre praktyki zastosowania wybranych
technik konsultacyjnych na poszczególnych
etapach procesu.

Na tym etapie zajmujemy się dwoma
obszarami, które musimy zidentyfikować: [1]
interesariusze oraz [2] problemy (oczekiwania i
potrzeby).

Mieszkańcy to… kto? Musimy poznać tę grupę,
sklasyfikować, bo np. „skierować informację do
mieszkańców” oznacza w praktyce skierować ją
„na ślepo” i z niewielką skutecznością.
Konieczna jest identyfikacja interesariuszy.
Trzeba wskazać osoby czy też grupy osób, z
którymi powinniśmy się w danym procesie
skontaktować. Musimy też wiedzieć w jaki
sposób do nich dotrzeć. Oczywiście, inaczej
będzie w przypadku studium, przy którym
interesariuszami są wszyscy mieszkańcy gminy,
a inaczej przy miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
obejmującym określony obszar. W obu
przypadkach konieczne jest opracowanie
mapy interesariuszy. Przykładowa mapa
interesariuszy procesu dotyczącego projektu
zmiany MPZP pozwala na określenie skali
zaangażowania w dany proces względem
wyodrębnionych grup, tj. z kim w sposób
szczególny powinniśmy rozmawiać.

Mapa interesariuszy wskazuje grupy
interesariuszy i sposoby dotarcia do nich –
przykład poniżej:źródło: Gmina Chmielno
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Nie istnieje „standardowa” mapa interesariuszy,
która pasowałaby jeśli nie do wszystkich, to do
większości procesów konsultacyjnych. Taką
mapę trzeba opracować na początku każdego
procesu konsultacji, bo czas nad nią spędzony
jest okazją do uchwycenia specyfiki konsultacji,
które są przed nami i nie pozwala popaść w
utarte schematy.

Diagnoza dotyczy także identyfikacji
problemów związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym. To ważne, bo wokół nich
będzie koncentrowała się rozmowa na
kolejnych etapach konsultacji. W każdej
sprawie związanej z zagospodarowaniem
przestrzennym warto rozróżnić: [1] to, co
twierdzą pracownicy urzędu, [2] to, co wpływa
w oficjalnych wnioskach (np. inwestorów czy
właścicieli działek), [3] to, co sądzi planista
opracowujący projekt, [4] to, co sądzą
mieszkańcy, których opinie uda nam się
poznać.

Zgodnie z zasadą poszanowania interesu
ogólnego, ostateczne decyzje podejmowane w
wyniku przeprowadzonych konsultacji
powinny uwzględniać interes publiczny i dobro
ogólne. Te decyzje często zapadają niejako na
styku różnych interesów i propozycji. Dlatego
dobrze jest je znać. 

A jak poznać opinie mieszkańców? Innymi
słowy, jak rozpoznać ich problemy, potrzeby
czy oczekiwania? Najprościej w formie ankiety
internetowej, dostępnej także w wersji
wydrukowanej w budynku urzędu czy jego
jednostek. Niestety, doświadczenia pokazują,
że ankieta internetowa nie wystarczy.
Potrzebne są inne działania. Są gminy, które już
na etapie diagnozy potrafią spotkać się z
mieszkańcami, wykorzystać np. zebrania
wiejskie, aby w ich trakcie opowiedzieć o
konsultowanym dokumencie planistycznym i
zapytać, jakie opinie i uwagi mają mieszkańcy
poszczególnych sołectw czy osiedli. Oczywiście,
nie wszystkie zebrane opinie będą wpisywać
się w zakres omawianego dokumentu, ani
nawet w szerszy temat zagospodarowania
przestrzennego. Mieszkańcy wykorzystują takie
okazje do wyrażenia wszystkich swoich
przemyśleń. Ale czy to źle? Musimy być na to
przygotowani i w odpowiedni sposób
poprowadzić rozmowę. Takie spotkania mają
walor poznawczy, ale także pozwalają
upowszechnić wiedzę o konsultacjach
społecznych i ich przedmiocie, zmniejszyć
dystans pomiędzy mieszkańcami a
administracją, zintegrować mieszkańców
wokół wspólnego im tematu, wreszcie –
wyłuskać to, co dla konsultowanego tematu
ważne.

GRUPA INTERESARIUSZY SPOSÓB KONTAKTU

właściciele działek lub gruntów na obszarze
MPZP – 40 osób
sołtys i członkowie rady sołeckiej
wnioskodawcy zmian w MPZP

listy dedykowane (papierowe), kontakt
bezpośredni

przedsiębiorcy – 12 przedsiębiorstw spotkanie z wójtem

wszyscy mieszkańcy gminy – 6,5 tys.
mieszkańców

plakaty, ulotki, miesięcznik "Nasza Gmina",
aplikacja „Blisko”

radni i sołtysi – 24 osoby
informacja na sesji rady lub spotkaniu komisji
radnych

Internauci, młodzież
osoby chętne do wykupu działek

www gminy, profil na FB, inne media
społecznościowe

parafianie ogłoszenia parafialne

proboszczowie – 3 osoby list, kontakt bezpośredni

rodzice dzieci szkolnych plakaty rozwieszone w szkole, e-dziennik 

organizacje pozarządowe – 18 organizacji mailing, kontakt bezpośredni

właściciele domków letniskowych – 60 osób za pośrednictwem inkasentów, plakaty

pracownicy urzędu i jednostek gminnych mailing wewnętrzny, plakaty
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Każda gmina rozpoczynając procedurę
planistyczną i proces konsultacji przeprowadza
analizę obowiązujących dokumentów
planistycznych oraz wniosków w sprawie
sporządzenia nowego dokumentu mających
przełożenie na uchwałę intencyjną w tej
sprawie. Jednym z celów etapu diagnozy jest
jednak nie tylko poznanie intencji danego
wnioskodawcy – właściciela lub inwestora i
analiza własna urzędu przy wsparciu
eksperckim urbanisty. Dobrą praktyką jest
poszerzenie czynności tego etapu o techniki
konsultacyjne pomocne w poznaniu potrzeb i
oczekiwań szerszego grona interesariuszy. 

Dlatego zespoły ds. konsultacji opracowują
mapy interesariuszy, które wskazując osoby i
podmioty zainteresowane przedmiotem
konsultacji, w wielu przypadkach skłaniają do
bezpośredniego kontaktu z wybranymi
grupami już na tym etapie. Przykładem mogą
tu być spotkania focusowe (FGI)
przeprowadzane na etapie diagnozy wśród
rolników i przedsiębiorców z danego obszaru.
Rozmowy prowadzone w trakcie tych spotkań
obejmują zarówno bieżące oczekiwania i
problemy związane z użytkowaniem terenów,
ale także wnoszą konkretną wiedzę o planach
inwestycyjnych lokalnych firm i dzięki temu
mogą zostać ujęte w projekcie planu
przestrzennego.

Specyfiką i atutem spotkań tego typu jest
zaproszenie do rozmowy konkretnych osób i
podmiotów. Inaczej mówiąc, do tych
interesariuszy, na których opinii i wkładzie
merytorycznym gminie zależy najbardziej,
bowiem ich nieruchomości położone są na
terenie objętym planem, albo w sąsiedztwie
tego terenu, albo też reprezentują podmioty
ważne dla lokalnego rynku pracy. 

Dlatego spotkanie focusowe wymaga bardzo
dobrego przygotowania, konkretnego
scenariusza wraz z listą zagadnień i pytań do
uczestników, zakresu rozmowy ustalonego
przez pracowników merytorycznych urzędu i
władz gminy we współpracy z urbanistą i przy
wsparciu moderatora – osoby prowadzącej
focus i odpowiadającej za zebranie wniosków
w formie raportu. Technika dobrze
zastosowana przynosi bardzo wymierne
korzyści, jako metoda badawcza o charakterze
jakościowym. Dlatego – mimo, że liczba
uczestników jest stosunkowo niewysoka i
wynosi najczęściej od 8 do 12 osób – jest
metodą efektywną i może być stosowana w
każdym procesie konsultacji.
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Na etapie diagnozy nie pytamy 
o gotowe rozwiązania. 

Na to przyjdzie jeszcze czas.

źródło: Gmina Grunwald
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PRZYKŁAD: Dwa spotkania focusowe: z
przedsiębiorcami i rolnikami zorganizowała
m.in. gmina Brzeżno z województwa
zachodniopomorskiego. Mimo, że gmina liczy
zaledwie ok. 3 tys. mieszkańców, prowadziła
równolegle proces  szerokich konsultacji aż
siedmiu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Dzięki
„focusom” poznano potrzeby i plany
inwestycyjne kilkunastu lokalnych
przedsiębiorców.

PRZYKŁAD: Z kolei gmina Grudziądz (woj.
kujawsko-pomorskie) będąca specyficzną
gminą obwarzankową dla miasta Grudziądz,
konsultując koncepcję studium zdecydowała o
organizacji spotkań focusowych także z
przedstawicielami kilkunastu organizacji
pozarządowych i lokalnych liderów. W tym
przypadku rozmowa o studium
skoncentrowana była na oczekiwanych
kierunkach rozwoju gminy, wizji zmian i roli
sektora obywatelskiego w tym procesie.
Aktywni społecznicy nie tylko wzięli udział w
spotkaniu, ale także pozyskując informacje z
urzędu o planach i harmonogramie konsultacji
skutecznie rozpowszechnili je w swoich
środowiskach. 

PRZYKŁAD: Inne podejście zastosowano w
gminie Wejherowo (woj. pomorskie), która
prowadziła proces konsultacji nowego studium
– duża gmina wiejska, znaczny obszar
obejmujący 16 sołectw, trudna tematyka
konsultacji. Dążąc do bezpośredniego dotarcia
z informacją o znaczeniu studium do
mieszkańców gminy, przedstawienia założeń
nowego studium i poznania oceny stanu
zagospodarowania gminy, przeprowadzono
spotkania z mieszkańcami w każdym
sołectwie. Spotkania umożliwiły poznanie
oczekiwań interesariuszy na temat kierunków
rozwoju gminy: 16 spotkań w okresie dwóch
tygodni przyniosło efekt udziału blisko
pięciuset mieszkańców. 

Wiedza uzyskana dzięki przeprowadzonym
spotkaniom focusowym stawała się cennym
wkładem do tworzenia koncepcji i projektów
MPZP, ponieważ pozwalała zdefiniować
wymagane funkcje czy parametry zabudowy
na obszarze objętym opracowaniem. Poznanie
planów inwestycyjnych i wynikających z nich
potrzeb planistycznych konkretnych
podmiotów, pozwoliło urbanistom 

uwzględniać potrzebne elementy w projekcie
MPZP na wczesnym etapie tworzenia. FGI jako
jeden z kroków w procesie i technika badania
potrzeb, pomaga także zaplanować przebieg i
opracować scenariusz otwartych spotkań
konsultacyjnych, bo wiemy już więcej o
sprawach kluczowych dla interesariuszy.

PRZYKŁAD: Spotkanie focusowe jako
konsultacje eksperckie
Specyficzną wersją FGI może być spotkanie z
przedstawicielami najważniejszych podmiotów
i instytucji poświęcone omówieniu kluczowych
wyzwań planistycznych. Celem spotkań tego
typu – jak pokazały doświadczenia projektu –
było niekiedy przeprowadzenie swoistego
nieformalnego zaopiniowania założeń dla
planu miejscowego z właściwą instytucją
zajmującą się ochroną środowiska,
przedstawicielami parków krajobrazowych,
zarządami dróg lub konserwatorem zabytków.
Wówczas branżowy i ekspercki focus pozwalał
na ustalenia możliwości prawnych i
poszukiwanie rozwiązań na wczesnym etapie
projektowania i ułatwiał planowanie tematyki
spotkań konsultacyjnych na dalszych etapach.
Pozytywnym przykładem konsultacji
eksperckich tego typu jest np. spotkanie władz
miasta Malborka (woj. pomorskie) i urbanistów
z jedną ze spółek PKP, dzięki któremu ustalono
scenariusz wymiany i zakupu przez gminę
nieruchomości. W ten sposób możliwe było
zaprojektowanie przestrzeni zabudowy
nowopowstającego osiedla w sposób
kompleksowy i optymalny dla funkcji
komunikacyjnych. Zmieniono obszar objęty
planem, rozwiązanie urbanistyczne mogło
przyjąć większy i całościowy zakres. Bez tego
spotkania, otwartości na konsultacje
wykraczające poza wymogi ustawowe i
zwyczajowe uzgodnienia, końcowy efekt byłby
niemożliwy.

Narzędzia etapu diagnozy dobieramy pod
kątem specyfiki przedmiotu konsultacji oraz
lokalnej społeczności. Dzięki tym działaniom
będziemy wiedzieć więcej o problemach
związanych z przedmiotem konsultacji.
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Etap informowania to w praktyce akcja
informacyjna upowszechniająca przedmiot i
proces konsultacji, której celem nie jest jedynie
dostarczenie informacji, lecz nawiązanie i
utrzymanie kontaktu z interesariuszami.
Działania upowszechniające, poprzez
różnorodne kanały komunikacji, prosty język i
ciekawą formę, mają skutecznie zachęcać do
zainteresowania tematem konsultacji,
sprowokować u odbiorcy refleksję czy temat
konsultacji go dotyczy, a dalej zachęcić do
uczestnictwa w spotkaniach, sformułowania
opinii.

Dzięki mapie interesariuszy (opisanej na
poprzednich stronach) nie musimy działać „na
ślepo”, gdyż wiemy do których grup i w jaki
sposób skutecznie trafić. Teraz pozostaje nam
zapytać jak przygotować materiały
informacyjne? Pierwszym źródłem informacji o
tym, co konsultujemy i w jaki sposób będziemy
to robić, jest strona internetowa. Warto
stworzyć zakładkę poświęconą konsultacjom
społecznym. To dobre miejsce, w którym
możemy opisać co i dlaczego poddane jest
konsultacjom, przebieg procesu (najlepiej z
podaniem konkretnych terminów), koniecznie
– bezpośredni kontakt do osoby, która proces
prowadzi i zbiera opinie interesariuszy.

Skutecznym sposobem komunikacji z
interesariuszami są portale społecznościowe,
aplikacje służące komunikowaniu z
mieszkańcami, lokalne media – także
elektroniczne. Ważne, by wyjść poza sztywny
schemat BIP-u i jego hermetyczny język i
przestawić się na język prostszy, na rozmowę.
Kluczem do sukcesu jest dopasowanie narzędzi
do potrzeb, skali i zakresu konsultacji. Dlatego
w małej społeczności w przypadku
niewielkiego planu miejscowego wystarczająco
skuteczne było zazwyczaj rozwieszenie
plakatów w najważniejszych punktach,
zaangażowanie rady sołeckiej do
upowszechnienia informacji o konsultacjach,
wykorzystanie portalu społecznościowego czy
aplikacji lub systemu powiadomień SMS. 

Opracowania planistyczne o większej skali
wymagają szerszej i aktywniejszej akcji
promocyjnej. Wsparciem w skutecznym
dotarciu do mieszkańców z przekazem o
istotnym znaczeniu konsultacji jest
podkreślenie roli organizatora konsultacji.
Osobiste zaangażowanie przedstawicieli władz
gminy w zaproszenie mieszkańców do udziału,
potwierdza rangę procesu konsultacji i niejako
w sposób indywidualny zachęca każdego
interesariusza do uczestnictwa.
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2. INFORMOWANIE. Co pomaga w skutecznych konsultacjach,
czyli akcja informacyjna i komunikacja

Czytelna i zrozumiała, cykliczna
 i konsekwentna akcja informacyjna

zachęca do uczestnictwa.
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Na poprawę skuteczności komunikacji,
pokonanie szumu informacyjnego i dotarcie z
przekazem, wpływa rozpoznawalność
organizatora konsultacji i przykuwanie uwagi
przez komunikat. Dlatego dobrym
rozwiązaniem jest konsekwentne stosowanie
znaków graficznych, w tym logotypów
mówiących wprost o konsultacjach
społecznych i upowszechniających proces
partycypacji jako taki. To jedno z wielu narzędzi
sprzyjających upowszechnianiu, utrwalających
pozytywny przekaz z każdego etapu procesu: z
zaproszeniem do udziału, z relacją ze spotkań,
ułatwiające kontakt. Poniżej przykłady
logotypów stosowanych przez gminy: Brzeżno,
Osiek, Ustronie Morskie, Wąbrzeźno.

Przykłady dobrych rozwiązań to także
zaprojektowane na potrzeby konsultacji
społecznych materiały promocyjne np. ulotki,
które dostarczają podstawową wiedzę o
temacie konsultacji informując czym jest plan
lub studium, a także przybliżają harmonogram
wydarzeń i ułatwiają kontakt z osobą
odpowiedzialną za konsultacje.

Zastanawiamy się często jak przyciągnąć uwagę mieszkańców i wzbudzić zainteresowanie sprawą
dla nas ważną, a mało znaną. Jednym z pomysłów może być użycie mapy z geoportalu jako tła na
oficjalnym fanpage’u w mediach społecznościowych. 

źródło: Gmina Ostróda
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Ulotka może mieć także na celu pozyskanie
opinii, postulatów od interesariuszy, wówczas
stosowany jest druk z perforacją, której
odrywana część po wypełnieniu przekazywana
jest do urzędu. Służą do tego pojemniki i urny
ustawione w dogodnych punktach często
odwiedzanych przez mieszkańców, nie tylko w
urzędzie, ale też w punktach usługowych, np. w
szkołach i przedszkolach, lokalnym sklepie.
Taka forma zwiększa szanse na nawiązanie
dialogu z mieszkańcami, pokazuje otwartość
na rozmowę i zainteresowanie ich opiniami.
Podkreśla, że konsultacje są istotne, a zdanie
mieszkańców ważne dla lokalnych władz.

Ulotki zwykle wykładane są w
ogólnodostępnych miejscach (np. urząd, gops,
szkoła, przychodnia, dom kultury, sklep). Warto
przewidzieć przekazanie ich mieszkańcom do
skrzynek pocztowych (druków bezadresowych)
– albo wszystkim mieszkańcom, albo
mieszkańcom wybranego obszaru. Ulotka
może zawierać więcej treści, np. o przedmiocie
konsultacji, o przebiegu procesu, a także dane
kontaktowe do osoby go koordynującej.
Zarówno w przypadku plakatu jak ulotki
istotna jest forma graficzna. Dotyczy to także
artykułów prasowych, zwłaszcza tych
zamieszczanych w biuletynach gminnych lub
powiatowych. Warto przemyśleć formę takiego
tekstu, ponieważ nie może być napisany
językiem ogłoszenia urzędowego. Już lepiej
umieścić ogłoszenie w formie plakatu (min. na
pół strony). Atrakcyjną formą może być np.
wywiad z wójtem, sołtysem bądź planistą,
uzupełniony zdjęciem terenu lub jego mapą.

Większe samorządy dysponują swoistym
newsletterem SMS-owym. Ich użytkownik
może wybrać interesujące go tematy, o których
będzie powiadamiany (np. ruch drogowy,
imprezy gminne, komunikacja miejska,
konsultacje, przerwy w dostawach mediów).
Kolejnym sposobem jest mailing. Urząd nie
zawsze posiada bazy danych adresów e-mail
interesariuszy. Ale można wykorzystać to, co
mamy, czyli adresy mailowe radnych czy
sołtysów, a przede wszystkim – organizacji
pozarządowych. Zdarza się, że wysłanie maila
wystarczy.

źródło: Miasto Kowalewo Pomorskie

źródło: Gmina Brzeżno
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 Dostajemy jednak bardzo dużo maili, filtry
spam też potrafią sprawić niemiłą
niespodziankę i wiadomość nie zostanie
odczytana. Coraz częściej po wysłaniu maila
trzeba po prostu zadzwonić, aby z informacją
dotrzeć skutecznie.

Istnieją różne sposoby informowania
interesariuszy o konsultacjach społecznych. To,
które z nich wykorzystamy skutecznie zależy
od znajomości gminy i jej mieszkańców. Na tej
podstawie uznajemy niektóre z nich za
skuteczne, a o innych twierdzimy, że się nie
sprawdzą. Przykładem może tu być kampania
radiowa. Nie we wszystkich gminach okaże się
skuteczna. Ale są takie, zwłaszcza podmiejskie,
w których będzie doskonałym sposobem
efektywnego dotarcia z informacją, bo wiemy,
że mieszkańcy słuchają radia podróżując na
trasie dom-praca-dom. Może to być także
baner albo billboard przy trasie wjazdowej do
miejscowości, który codziennie mija wielu
mieszkańców.

Sprawdzają się także inne rozwiązania. W
każdej gminie liczna grupa mieszkańców co
niedzielę odwiedza lokalny kościół, dla nich
naturalną formą kontaktu będą ogłoszenia
parafialne. Biorąc pod uwagę, jak istotna jest
rola wspólnot religijnych w życiu lokalnych
społeczności, trudno zbagatelizować ten kanał
komunikacji.

Dobrą formą nie tylko przepływu informacji, ale
przede wszystkim inspiracji do zaangażowania
obywatelskiego, jest kontakt bezpośredni.
Warto znaleźć osoby, które mają możliwość i
zdolności do zainspirowania innych.
Nieoceniona jest tu rola sołtysów, radnych i
innych liderów społeczności lokalnych. Aby
skutecznie dotrzeć do interesariuszy, nie
wystarczy informacja na stronie internetowej,
wpis na portalu społecznościowym czy
wysłanie smsa. Zwłaszcza, jeśli ma to się
przełożyć np. na liczbę uczestników spotkań
konsultacyjnych.

Jeśli zaproszenie do udziału w spotkaniu
wyślemy tylko e-mailem, są duże szanse, że nie
zostanie zauważone w gąszczu codziennej
korespondencji. Ale gdy wyślemy je tradycyjną
pocztą, to adresat najprawdopodobniej uzna,
że spotkanie jest ważne, a organizatorowi
zależy na jego obecności.  Jeśli dodatkowo
zadzwonimy „wzmacniając” zaproszenie, to
rezultat będzie jeszcze lepszy. Gdy z
zaproszeniem na spotkanie dotrze
bezpośrednio sołtys, sąsiad lub znajomy ze

stowarzyszenia, to uczestnictwo osób
świadomych celu spotkania będzie znacznie
większe, choćby ze względu na szacunek dla
zaangażowanych.

Na każdym etapie procesu konsultacji
społecznych istotnym czynnikiem jest język
komunikacji. Ma być prosty, zwięzły, poparty
konkretnymi przykładami, formułujący jasne
oczekiwania względem interesariuszy. Wiele
grup zawodowych mówi swoistym żargonem.
Zbyt hermetyczny język i niedostosowany do
słuchaczy sposób przekazu bywa problemem u
ekspertów-urbanistów, biorących udział w
spotkaniach z mieszkańcami. Pracownikom
urzędów gmin niełatwo przestawić się z języka
oficjalnych pism i terminologii BIP-u i zacząć
zwykłą rozmowę o sprawach gminy z
perspektywy jej mieszkańca. Prowadzenie
rozmowy nadużywając numerów uchwał i
paragrafów, języka fachowego, branżowego
powoduje niezrozumienie przedmiotu dyskusji
i blokuje uczestników w zadawaniu pytań
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Zagadnienia poruszane podczas konsultacji w
planowaniu przestrzennym są trudne,
powszechnie mało znane, by spotkania
dyskusyjne mogły przynieść spodziewany efekt,
konieczne jest wyposażenie uczestników w
podstawową wiedzę i wprowadzenie w świat
gospodarki przestrzennej. Dlatego dobrą
praktyką jest przybliżenie w sposób prosty
najważniejszych pojęć i procedur, zapoznanie
ze sposobami czytania map czy korzystania z
narzędzi informatycznych.

Wymóg prostoty języka komunikacji dotyczy
także stron internetowych, mediów
społecznościowych, ulotek i informacji
prasowych. Nie chodzi o to, aby trywializować
przekaz, lecz aby umiejętnie pogodzić
najważniejszą treść (nie da się przekazać
wszystkiego) i atrakcyjną formę. Dostępność w
wymiarze informacyjno-komunikacyjnym jest
wymogiem ustawowym, a jej brak może być
przedmiotem skargi.

PRZYKŁAD: Praktyka gminy Kołczygłowy (woj.
pomorskie) jest dobrym przykładem
publikowania istotnych treści w sposób
przystępny i czytelny. Nie tylko urząd
opracował odrębną zakładkę na stronie www
poświęconą procesowi konsultacji, ale
dodatkowo zamieszczane informacje
poprzedził dobrej jakości wprowadzeniem: na
czym polega proces konsultacji, wyjaśnia
podstawowe definicje dotyczące sporządzania
planu i studium, prezentuje przebieg
procedury, zachęca do uczestnictwa w
konsultacjach w formie bezpośredniej oraz
składania wniosków internetowo przez system
informacji przestrzennej gminy. Gmina
udowadnia, że dobra informacja służy edukacji
w zakresie przedmiotu konsultacji.  Warto
poznać ten przykład.

PRZYKŁAD: Narzędzia promocji stosowane są
adekwatnie do potrzeb, skali i potwierdzonej
skuteczności docierania do odbiorców. W
przypadku powszechnego korzystania przez
mieszkańców z tradycyjnej prasy, warto
opublikować artykuł promocyjny lub
wykorzystać popularność portali
internetowych. W miastach liczących
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców
konsultujących plany miejscowe dla obszarów
zamieszkałych przez kilka tysięcy osób i
zwłaszcza dla terenów, z których korzystać
mogą wszyscy mieszkańcy miasta, sprawdza
się informacja o charakterze reklamy w lokalnej
TV, kablowej czy osiedlowej, a także spoty
reklamowe w popularnym radio, czy też  filmy z
drona wraz z informacją i zaproszeniem
(przykład konsultacji w Pasłęku).

PRZYKŁAD: Dobrym przykładem komunikacji
poprzez stronę www urzędu gminy jest szereg
aktualności zawierających przydatne i
praktyczne informacje publikowanych przez
gminę Wejherowo (woj. pomorskie), w tym
zamieszczenie informacji wprowadzających do
tematyki konsultacji w formie prezentacji
multimedialnej wyjaśniającej w sposób
przystępny pojęcie studium, praktyczne
znaczenie tego dokumentu, zasady i zakres
oraz harmonogram procesu konsultacji.
Ponadto gmina przygotowała filmik „Jak dodać
uwagę w Systemie Informacji Przestrzennej”.
To przykłady dobrej polityki informacyjnej
dbającej o odpowiadanie na potrzeby
uczestników konsultacji, ułatwiającej
uczestnictwo.
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http://www.kolczyglowy.pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-2/planowanie-przestrzenne-1/procedura-planistyczna-w-skrocie
https://paslek.pl/aktualnosci-2/planowanie-z-mieszkancami/1041-planowanie-z-mieszkancami-zapraszamy-na-dyzur-w-pasleku.html
https://paslek.pl/aktualnosci-2/planowanie-z-mieszkancami/1041-planowanie-z-mieszkancami-zapraszamy-na-dyzur-w-pasleku.html
https://paslek.pl/aktualnosci-2/planowanie-z-mieszkancami/1041-planowanie-z-mieszkancami-zapraszamy-na-dyzur-w-pasleku.html
https://ugwej.webd.pro/strona/wp-content/uploads/2020/01/planowanie-z-mieszka%C5%84cami-prezentacja_bez_filmu.pdf


Zasięganie opinii to centralny element procesu
konsultacyjnego. O ile na etapie informowania
głos należał do organizatorów konsultacji
społecznych, tak na tym etapie zaczynają oni
słuchać, a najpierw – stwarzać interesariuszom
warunki do zabrania głosu. 

Założeniem dobrej jakości konsultacji jest, by
nie poddawać pod opiniowanie gotowego
projektu dokumentu w wersji zaawansowanej,
na końcowym etapie jego powstawania.
Odwrotnie – dobrej jakości konsultacjom
sprzyja rozpoczęcie współpracy z
interesariuszami na etapie wczesnym,
koncepcyjnym umożliwiającym rozmowę i
poczucie wspólnego planowania. W
powszechnej praktyce wygląda to tak, że
gotowy projekt dokumentu (studium, MPZP,
strategii czy programu) publikuje się w BIP i na
stronie internetowej, a uwagi można składać
bądź przesyłać mailem na przygotowanym
formularzu. Najczęściej należy w nim wskazać
zapis wymagający zmiany oraz zaproponować
jego nowe brzmienie, oczywiście poparte
stosownym uzasadnieniem. Nie jest to
optymalny sposób prowadzenia konsultacji
społecznych. Nie tylko dlatego, że jest robiony
zza biurka, ale przede wszystkim dlatego, że
nie jest dostosowany do oczekiwań
interesariuszy. Kiedy mówimy o wykorzystaniu
aktywnych technik konsultacyjnych, to znaczy,
że chcemy „wyjść do ludzi”. Umożliwienie
lektury obszernych projektów dokumentów i
sformułowania uwag na formularzu nie jest
„wyjściem do ludzi”. Będzie nim za to
zorganizowanie spotkania i przedyskutowanie
założeń do projektu, zanim ten zostanie
opracowany w wersji ostatecznej.

Wskazujemy tu więc na zmianę podejścia
organizatorów konsultacji społecznych. Nie tyle
umożliwiamy złożenie opinii, co chcemy ją
uzyskać i robimy wszystko, aby to się udało. Nie
tyle podajemy do wiadomości przyjęte
rozwiązanie, co chcemy przedyskutować jego
propozycję w gronie zainteresowanych osób,
przyjmując jednocześnie możliwość jego
zmiany. Nie tyle informujemy interesariuszy, co
zapraszamy ich do rozmowy. 

spotkanie fokusowe (opisane powyżej w
części odnoszącej się do etapu diagnozy),
spotkanie bezpośrednie (na które może
przyjść każda zainteresowana osoba),
punkt konsultacyjny (ustawiony na
imprezach masowych, na targowisku czy
rynku),
spacer badawczy (wizja lokalna na obszarze
objętym opracowaniem),
grupa robocza (służąca wypracowaniu
rozwiązania w zawężonym gronie
bezpośrednio zainteresowanych osób).
techniki internetowe (którym poświęcamy
odrębną cześć publikacji).

Aktywny wymiar technik konsultacyjnych
oznacza, że proces będzie wymagał
aktywności, także tej fizycznej, zarówno od
organizatorów, jak i interesariuszy procesu.

Na etapie zasięgania opinii musimy posiadać
materiał wyjściowy, choćby koncepcję lub
wstępny projekt dokumentu planistycznego,
bo opinia uczestników konsultacji dotyczyć
będzie zawsze jakiejś propozycji. Nie
zachęcamy, aby propozycją był gotowy projekt
dokumentu. Choć czasem jest i tak. W takim
przypadku należy go streścić przybliżając
uczestnikom trudne treści, pokazać punkty
węzłowe i najważniejsze ustalenia. Najlepiej
jednak, kiedy poddawany pod konsultacje
dokument stanowią założenia-koncepcja,
główne kierunki i rozwiązania lub wstępny
projekt. W takiej formie najłatwiej można ją
modyfikować pod kątem zebranych opinii.

Najpopularniejszymi technikami stosowanymi
na etapie zasięgania opinii w kontekście
planowania przestrzennego są:

Istnieje także wiele innych technik, jednak
powyższe są wykorzystywane najczęściej.

3. ZASIĘGANIE OPINII. Kluczowy etap konsultacji
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zapoznania się z przedmiotem konsultacji
na danym etapie jego opracowywania,
bezpośredniego poznania założeń i planów
w oparciu o przygotowane materiały np.
robocze mapy obszaru opracowania w skali
odpowiedniej dla ich czytelności i w formie
sprzyjającej pracy na mapie (odpowiednia
liczba materiałów mapowych w stosunku
do liczby uczestników, arkusze map
wykorzystywane jako robocze, na których
zaznaczamy istotne elementy i zachęcamy
uczestników do aktywności w tym zakresie),
współtworzenia zawartości merytorycznej
dokumentu,
analizy wpływu opracowania dla każdego
uczestnika indywidualnie jak i dla
przestrzeni wspólnej,
zadawania pytań do urbanisty jako
eksperta, do władz gminy i pracowników
merytorycznych urzędu,

Każda zainteresowana osoba może przyjść na
otwarte spotkanie konsultacyjne, z udziałem
przedstawicieli urzędu, często także lokalnych
władz, urbanisty-planisty sporządzającego
dokument (pełniącego rolę eksperta) oraz
prowadzone przez „zewnętrznego” moderatora
(osobę, która nie jest związane zawodowo z
urzędem, czy aktywna w lokalnych
organizacjach).

Nie ma udanych konsultacji bez dobrze
przygotowanych i przeprowadzonych spotkań
bezpośrednich, podczas których interesariusze
mają możliwość:

swobodnej wypowiedzi i czasu na
wyrażenie opinii przez każdego uczestnika,
w czym pomocne jest m.in. prawidłowe
moderowanie spotkania, wymiany opinii.

W zasadzie każdy proces konsultacji na tym
etapie, dla zapewnienia szerokiego dostępu i
poprawy partycypacji, obejmuje więcej niż
jedno otwarte spotkanie konsultacyjne.
Potrzebne i skuteczne jest organizowanie cyklu
spotkań, bo procedura sporządzania planu czy
studium jest długotrwała i wymaga pracy nad
założeniami, koncepcjami i projektami często
wariantowych rozwiązań. Jedno spotkanie,
nawet najlepiej przygotowane i
przeprowadzone, nie zapewnia
wystarczającego czasu potrzebnego na pracę
roboczą, na wypracowanie rozwiązań często
dyskusyjnych lub konfliktowych kwestii. Inny
powód dla organizowania kilku spotkań w
cyklu to znaczny obszar i zróżnicowanie terenu
objętego planami miejscowymi. Wpływ na
podjęcie decyzji o kilku spotkaniach ma także
złożoność konsultacji obejmujących zarówno
zmianę planu miejscowego i jednocześnie
studium, czy też duża liczba planów
miejscowych poddawanych równolegle
konsultacjom. Kilka spotkań w cyklu daje atut
stworzenia autentycznej przestrzeni do
wypracowywania propozycji i omówienia
możliwych rozwiązań przez mieszkańców wraz
z władzami gminy i przy wsparciu
merytorycznym urbanistów-planistów.
Pierwsze spotkanie dotyczy wówczas założeń
wstępnych i koncepcji projektowanego
dokumentu planistycznego, ma charakter
informacyjny i edukacyjny oraz służy poznaniu
potrzeb i oczekiwań wobec danego obszaru
gminy, opinii o aktualnym zagospodarowaniu,
wyzwaniach i pomysłach na przyszłość. Drugie
spotkanie, realizowane zwykle po kilku
tygodniach lub miesiącach od pierwszego, jest
poświęcone na poznawanie opinii i
uzyskiwanie propozycji mieszkańców oraz
wniosków do konkretnych już wówczas
projektów dokumentów planistycznych.
Prezentacje projektów oraz moderowana
dyskusja pozwala na jej praktyczne omówienie
treści i znaczenia poszczególnych rozwiązań
przyjętych w projekcie dokumentu.
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3.1 Spotkania bezpośrednie (otwarte)

źródło: Gmina Kowal
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 Na tym etapie dyskusje są coraz bardziej
precyzyjne, wymiany opinii merytoryczne i
niekiedy burzliwe, a ustalenia i wnioski coraz
bardziej konkretne i wiążące.

Dobrym pomysłem na spotkanie konsultacyjne,
zwłaszcza w początkowej fazie procesu, gdy
celem jest poddanie pod dyskusję
najważniejszych wyzwań i zagadnień
problemowych jest spotkanie w formule world
café. Technika ta to dyskusje „stolikowe” na
zadany przy stoliku temat-pytanie,
prowadzone w swobodnej atmosferze przez
gospodarzy stolików odpowiedzialnych za
przebieg rozmowy i zapisujących wypowiedzi
uczestników. Zwykle przygotowanych jest 5-7
stolików, przy których omawia się jeden temat
np. wyzwania komunikacyjne, tereny zielone,
rodzaj zabudowy mieszkaniowej, kwestie
bezpieczeństwa ruchu, potrzeby parkingowe,
inne związane z tematem konsultacji. Tematy
proponuje gospodarz konsultacji i zaprasza
obecnych do rozmowy. Na początku spotkania
uczestnicy wybierają temat czyli stolik, który
ich najbardziej interesuje. Organizator dba, by
liczba osób przy stolikach była wyrównana. Po
wprowadzeniu do tematu spotkania i
przybliżeniu jego celu przez moderatora
rozpoczyna się pierwsza runda dyskusji. Trwa
zazwyczaj 20-25 minut i toczy się równolegle
przy każdym stoliku tematycznym. Gospodarze
stolików na dużym arkuszu papieru zapisują
zgłaszane propozycje i opinie. Następnie
uczestnicy przechodzą do kolejnego,
wybranego stolika i w efekcie, po kolejnych ok.
15-minutowych rundach rozmów mają szansę
wypowiedzieć się na każdy temat i poznać
opinie innych osób. Spotkanie w tej formule
jest swoistą, uporządkowaną burzą mózgów,
której podsumowanie stanowi zazwyczaj 
 bardzo dobry materiał wyjściowy do dalszej
pracy merytorycznej dla zespołu czy grupy
roboczej. 

Co istotne, ani moderator spotkania, ani
gospodarze stolików nie analizują podczas
spotkania zapisywanych propozycji, nie
ustalają hierarchii ważności i zasadności. Wynik
spotkania                        zależy od przemyślanych
i dobrze postawionych pytań problemowych
(przygotowanych przez zespół i moderatora)
oraz dbałości o możliwość swobodnych
wypowiedzi uczestników i rzetelnego ich
zapisania.

PRZYKŁAD: Przykładem dobrej praktyki
spotkania w formule                        jest otwarte
spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez
Miasto Kwidzyn. Dotyczyło planu miejscowego
jednego z osiedli, organizatorzy mieli
świadomość kilku konkretnych problemów
planistycznych oraz wyzwań projektowych,
które postanowili w tej formie poddać pod
dyskusję. W efekcie spotkania mieszkańcy
poznali kwestie problemowe z różnych
perspektyw (urzędu, urbanisty, właścicieli,
sąsiadów) i mieli szansę zaproponować swoje
oczekiwania i potrzeby, niekiedy propozycje
rozwiązań. Podsumowanie zebranych opinii i
postulatów stanowiło wkład do dalszej pracy
zespołu i urbanisty, a także do przygotowania
kolejnego spotkania poświęconego projektowi
planu miejscowego.

world café  

źródło: Gmina Dobra

źródło: Gmina Kwidzyn
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odpowiedniej wielkości sala – dobra
przestrzeń, w której możemy zapewnić
miejsca siedzące przy stołach (praca nad
materiałami, mapami często znacznych
rozmiarów), z dogodnym miejscem z kawą,
herbatą, napojami i drobnym
poczęstunkiem. Poczęstunek ma tworzyć
dobrą atmosferę życzliwego spotkania i
zapewnić podstawowy catering na 2-3
godziny pracy. Wiele zależy nawet od tego,
gdzie ustawimy stolik z serwisem kawowym
i jak zachęcimy do skorzystania z niego.
Uczestnicy spotkań bywają nieśmiali i
nieraz potrzebują zachęty. Serwis kawowy
udostępnijmy tuż przy wejściu na salę, aby
każdy wchodzący czuł się zaproszony, albo
w termosach na stolikach.
miejsce dobrze skomunikowane w gminie i
z dogodnym parkingiem,
wybierajmy miejsca blisko obszaru
opracowania dokumentu planistycznego,
co ułatwia ewentualną wizję lokalną, np.
tzw. spacer badawczy z udziałem urbanisty.
Przy takim podejściu sprawdzają się m.in.
świetlice wiejskie, sale w szkołach, domach
kultury czy centrach konferencyjnych.
Wybierajmy miejsca neutralne i sprzyjające
spotkaniu, a nie organizujmy spotkań w
urzędzie, salach narad czy sesyjnych, które
mogą być traktowane jako „terytorium”
jednej ze stron.
zapewnijmy i sprawdźmy sprawność
potrzebnego sprzętu: laptop, rzutnik
multimedialny, ewentualne nagłośnienie,
przygotujmy materiały promocyjne i
piśmiennicze dla uczestników (notatnik,
papier i długopisy),
zadbajmy o ograniczenie barier
uczestnictwa:

O czym warto pamiętać, by spotkanie
konsultacyjne było udane:

promujmy i upowszechniajmy informacje o
spotkaniu różnymi kanałami medialnymi, w
tym także tradycyjnymi plakatami w okresie
dwóch tygodni przed terminem, a także
intensywnie w okresie bezpośrednich
przygotowań do spotkania,
jeśli jest to możliwe, wspierajmy rekrutację
kontaktem mailowym i telefonicznym,
wykorzystując m.in. uczestnictwo osób we
wcześniejszych spotkaniach informując o
kolejnym (niejako z cyklu),
koniecznie opracowujmy sprawozdania i
raporty, notatki służbowe, które możemy
wykorzystać do promocji przebiegu
spotkania i jego efektów, publikujmy relacje
ze spotkań na naszych sprawdzonych
kanałach promocji (www, portal
społecznościowy, BIP, inne), zachęcajmy
innych do upowszechniania wydarzeń,
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organizując spotkania w godzinach
popołudniowych zwyczajowo
przyjętych jako „po godzinach pracy”,
co oznacza najwcześniej od 16.30-17.00
z perspektywą minimum 2 godzin na
spotkanie. Udane są także spotkania w
dni wolne od pracy,
organizując opiekę nad dziećmi
podczas spotkania informujmy o tym
potencjalnych uczestników, by zajęcia
animacyjne dla dzieci były zachętą do
przyjścia dla rodziców z dziećmi,

źródło: Gmina Brzeżno
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Podstawowym wyzwaniem dla organizatorów
spotkań jest frekwencja. Praktyka pokazuje, że
frekwencja podczas dyskusji publicznych w
czasie wyłożenia dokumentu planistycznego
do publicznego wglądu jest nikła. Jako
organizatorzy możemy po prostu stwierdzić, że
„ludzie się nie interesują”, jednak trzeba się
raczej zastanowić nad sposobem dotarcia do
tych osób, o których słusznie możemy sądzić,
że powinni być zainteresowani. Już na etapie
opracowania mapy interesariuszy określamy
sposób ich informowania i zapraszania na
spotkanie. Liczby uczestników nie da się
zagwarantować, ale można zapewnić udział
przynajmniej kilkunastu osób, zwłaszcza tych
„strategicznie” ważnych (np. sołtys, członkowie
rady sołeckiej, radny, inwestor czy właściciele
terenu oraz sąsiedzi). 

Od tego, na ile wyraźnie zaprezentujemy i
skomentujemy ukazaną treść, zależy
zainteresowanie uczestników spotkania. To
szczególnie ważne w przypadku konsultacji
dokumentów planistycznych, gdyż w ich
trakcie przede wszystkim rozmawiamy o
mapach. Najlepiej, jeśli mapa jest duża, np. w
formacie A0, rozłożona na stole lub gdy
wymaga tego sytuacja, kilka map jest
rozłożonych na kilku stołach. Dlaczego?
Bowiem najlepsze rozmowy podczas spotkań
konsultacyjnych toczą się nad mapą, po której
można „jeździć” palcem, kreślić ołówkiem lub
pisakami i w ten sposób współtworzyć wizję
zmian i rozwoju.

Dbałość o wysoką jakość, w tym dostępność
form konsultacji dla wszystkich grup
interesariuszy, wyraża się w znajomości barier
uczestnictwa i podejmowaniu działań w celu
ich ograniczenia. Zdecydowanie dobrą
praktyką jest m.in. ułatwianie rodzicom i
opiekunom udziału w spotkaniach dzięki
organizacji animacji zabaw dla dzieci w czasie
trwania spotkań. Świadomość istnienia barier
uczestnictwa stać się powinna kryterium
ustalania miejsc spotkań. 
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Mapy i wizualizacje

Ograniczajmy bariery
uczestnictwa

Frekwencja
W gminach wiejskich o dużym rozproszeniu
zabudowy mieszkańcy czasem nie biorą
udziału w spotkaniach z powodu problemów
komunikacyjnych, w tym ograniczonego
dostępu do komunikacji publicznej. Trudności
dotyczą zwłaszcza seniorów, osób
niesamodzielnych i osób z
niepełnosprawnościami. Dobrym przykładem
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i niwelowania tego typu barier
jest zapewnienie nieodpłatnego transportu z
kilku punktów gminy. Stosowanie udogodnień
i ułatwień warto wesprzeć, dbając o promocję
informacji o tym elemencie w zaproszeniach,
na plakatach i w internecie.

źródło: Aleksandrów Kujawski

źródło: Gmina Brzeżno
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Spotkania warto organizować w miejscu
bliskim dla mieszkańców, użytkowanym
zwyczajowo przez lokalną społeczność, która
czuje się w nim „u siebie”. Wówczas
społeczność może być niejako gospodarzem
spotkania, na którym wraz z ich
przedstawicielami w urzędzie (wójt,
pracownicy) i radzie gminy, omawiają ważne
dla wspólnoty lokalnej kwestie. Te relacje i
akcenty nie są jedynie symboliczne, a
rzeczywiście ułatwiają dialog.

źródło: Gmina Grudziądz

Spotkania nie tylko 
w pomieszczeniach zamkniętych

źródło: Gmina Książki

S T R O N A  2 2

Spotkania konsultacyjne otwarte dla
mieszkańców, z udziałem władz i pracowników
merytorycznych urzędu oraz urbanisty
zapewniają czas i przestrzeń na poznanie
założeń i projektów, zadawanie pytań i
dyskusję, tworzą warunki wypracowania
rozwiązań dla danego dokumentu. 
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Tym co wspiera jakość dyskusji i osadza ją na
konkretach jest bezpośrednie poznanie
obszaru opracowania lub jego istotnej części.
Stąd aktywne formy konsultacji obejmują także
badania terenowe. Technika spaceru
badawczego ułatwia dyskusję mieszkańców z
planistami i przedstawicielami urzędu podczas
spotkań konsultacyjnych. Pozwala na rozmowę
o konkretach, które zweryfikowano na miejscu,
tj. w terenie objętym opracowaniem
planistycznym, umożliwia sprawdzenie
lokalizacji planowanych inwestycji,
doprecyzowanie położenia obiektów czy granic
działek, które nierzadko inaczej wyglądają na
mapach, a inaczej w rzeczywistości. Na spacer
badawczy organizator konsultacji zaprasza
chętnych mieszkańców i informuje, że obecni
będą pracownicy urzędu oraz urbanista-
projektant, którzy „na żywo” i „od ręki”
odpowiadają na kluczowe pytania.
Spacer badawczy organizowany jest na dwa
sposoby: (1) w połączeniu ze spotkaniem
konsultacyjnym jako wizja lokalna
bezpośrednio przed tym spotkaniem lub (2)
jako odrębne wydarzenie z krótkim
podsumowaniem.

Na zdjęciach przykłady: (1) spacer badawczy w
gminie Brzeżno nad jeziorem, (2) spacer
badawczy w gminie Łukta, (3) spotkanie
podsumowujące spacer badawczy w
Kwidzynie.

Organizując spacery badawcze stawiamy
akcent na jakość – grupa uczestników nie musi
być liczna, np. ośmiu mieszkańców poznaje
założenia projektu MPZP oraz wnosi swój
wkład dzieląc się opiniami i sugestiami. Spacer
przynosi realny wzrost wiedzy o założeniach
projektu i planowanych rozwiązaniach
urbanistycznych, a urbanistom pozwala poznać
opinie uczestników, w tym bezpośrednio
poznać np. właścicieli wizytowanych
nieruchomości. Dialog i nawiązywane relacje
podczas spaceru dają jeszcze jedną korzyść –
wzrost wzajemnego zaufania uczestników i
organizatora. 

Dokumentacja fotograficzna ze spaceru
dodatkowo pomaga zwizualizować ważne
elementy i miejsca problematyczne dla

3.2 Spacer badawczy, czyli wizja lokalna w terenie

1) źródło: Gmina Brzeżno

2) źródło: Gmina Łukta

3) źródło: Miasto Kwidzyn

opracowania, a także była prezentowana
podczas spotkań otwartych wszystkim
uczestnikom konsultacji. Obraz i jego
interpretacja ułatwiają dyskusję i wyciąganie
wniosków bazując na konkretach. 
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Organizowany jest podczas wydarzeń
lokalnych i gminnych, na imprezach
masowych, na targowisku czy rynku. Dzięki
„wyjściu” do mieszkańców sprzyja
informowaniu i zasięganiu opinii, skraca
dystans, pozwala nawiązać kontakt w
niesformalizowany sposób, daje szansę na
dotarcie do znacznej liczby osób, w tym do
takiej grupy osób, które nie uczestniczą w
innych formach konsultacji. 

Niejednokrotnie ta forma kontaktu inicjuje
zainteresowanie tematem konsultacji i sprzyja
uczestnictwu w kolejnych elementach np.
moderowanych spotkaniach otwartych dla
mieszkańców z udziałem urbanisty i władz
gminy. Dyżur w mobilnym punkcie trwa
zazwyczaj kilka godzin i połączony jest z
lokalnym wydarzeniem, które w sposób
naturalny gromadzi mieszkańców. Korzyści z
organizacji dyżurów to także ułatwienie
dostępu do informacji, możliwość udzielenia
odpowiedzi na pytania mieszkańców, poznanie
pracowników urzędu i nawiązanie relacji w
atmosferze sprzyjającej swobodnej rozmowie,
co procentuje na dalszych etapach konsultacji. 

Punkt konsultacyjny organizowany jest
zazwyczaj pod namiotem oznakowanym
logotypem gminy i logotypem konsultacji, co
wzmacnia zainteresowanie konsultacjami.
Punkt najlepiej sprawdza się w miejscach, w
których mieszkańcy gromadzą się licznie
podczas lokalnych wydarzeń (imprezy sołeckie
i gminne, święto miasta, festiwale, pikniki,
dożynki itp.), w miejscach popularnych
handlowo (place targowe) czy w centrach
miast (deptaki, główne skwery). W efekcie
punkt pozwala nie tylko informować, ale także
pozyskać opinie i propozycje w formie ustnej i
pisemnej.

3.3 Punkt konsultacyjny

źródło: Gmina Grudziądz

źródło: Gmina Brzeżno
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PRZYKŁAD: W gminie wiejskiej Brzeżno w
skład grupy oprócz kilku pracowników
merytorycznych urzędu weszli sołtysi siedmiu
sołectw, w których prowadzone były zmiany
planów zagospodarowania przestrzennego.
Grupa została powołana zarządzeniem wójta,
aktywnie pracując niemal przez cały czas
trwania konsultacji – na etapach informowania
i zasięgania opinii. W trakcie konsultacji odbyły
się dwa spotkania grupy roboczej: pierwsze we
wstępnej fazie procesu, na etapie
przygotowania i realizacji akcji informacyjnej, a
drugie podczas etapu zasięgania opinii.
Członkowie grupy otrzymali zaproszenia
informujące o spotkaniu, na którym
przedstawiono harmonogram konsultacji
społecznych, zapoznano z obszarem objętym
zmianą planów oraz poproszono o współpracę
w zakresie akcji informacyjnej i promocji
(plakaty, ulotki) oraz organizacji spotkań z
mieszkańcami. Drugie spotkanie grupy odbyło
się z udziałem urbanisty-projektanta, który
zaprezentował mapy wstępnego opracowania
planu. Przeprowadzono konsultacje i zebrano
opinie członków grupy, interesariuszy i
przedstawicieli mieszkańców z poszczególnych
sołectw. 

Członkowie grupy odpowiadali za opiniowanie
koncepcji planów, a także upowszechnienie
informacji o harmonogramie konsultacji,
dbałość i dostęp do udziału w nich,
stymulowanie zaangażowania mieszkańców i
kwestie organizacyjne. 

PRZYKŁAD: Grupa robocza w gminie miejskiej
Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)
pracowała podczas dwóch spotkań, na które
zapraszano także przedstawicieli instytucji i
podmiotów, jak np. urzędu miasta,
przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, a
także radnych. Przeprowadzone spotkania były
moderowane i protokołowane stając się, z
jednej strony, formą konsultacji w konkretnej
grupie osób zaangażowanych w proces, ale też
członkowie grupy poprzez swoją aktywność
wspierali organizatora konsultacji w
planowaniu oraz w realizacji działań i technik
konsultacyjnych. Z kolei w przypadku gminy
Dobra (woj. zachodniopomorskie) w skład
grupy roboczej weszli przedstawiciele
wszystkich dwunastu sołectw oraz troje
pracowników urzędu gminy. Grupa postawiła
sobie za cel pracę nad roboczą koncepcją i
projektem studium we współpracy z
urbanistką oraz pozyskanie opinii od
mieszkańców o ich oczekiwaniach i
potrzebach w kontekście opracowania
studium. W okresie kilkunastomiesięcznego
procesu zorganizowano trzy spotkania grupy, w
tym spotkanie podsumowujące w formie
zdalnej.
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3.4 Grupa robocza

Grupa robocza złożona jest z pracowników urzędu gminy i przedstawicieli interesariuszy, w tym
ekspertów. Współtworzy proces, opiniuje merytorycznie i wspiera organizacyjnie. 

źródło: Gmina Gniew

źródło: Gmina Chmielno
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Organizatorzy konsultacji społecznych na
każdym etapie procesu muszą poważnie
traktować interesariuszy. Wymiernym tego
dowodem jest raport zawierający
podsumowanie zrealizowanych działań. To on
stanowi kluczowy element etapu informacji
zwrotnej. Raport jest najczęściej publikowany
w wersji elektronicznej na stronie internetowej.
Zdajemy w nim sprawę, sami przed sobą i
przed interesariuszami, z tego co zostało
zrobione i z jakim efektem. To naprawdę
ważne, aby taki raport powstał i to najpóźniej
do trzech miesięcy od zakończenia procesu.

Raport powinien zawierać opis zrealizowanych
działań na każdym z etapów. Chcemy w nim
pokazać, że proces był zaplanowany i
metodycznie zrealizowany. Najważniejszą
częścią raportu jest zestawienie zebranych
uwag, wraz z informacją czy zostały
uwzględnione oraz uzasadnieniem podjętej
decyzji. Warto pokazać, że każda złożona
opinia została rozpatrzona pod kątem
merytorycznym. 

O publikacji raportu należy poinformować.
Najlepiej tymi samymi kanałami, które
wykorzystane były na etapie informowania – na
pewno na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych, ale dobrym zwyczajem jest
także rozwieszenie plakatów z
podziękowaniem za udział w procesie i z
informacją o publikacji raportu. 

Dobrą praktyką jest także organizowanie
spotkania podsumowującego, które ma na celu
poinformowanie o podjętej decyzji i jej
uzasadnienie. Tego rodzaju działanie
potrzebne jest zwłaszcza wtedy, gdy przyjęte
rozwiązanie ma charakter kompromisu i trzeba
pokazać na czym ten kompromis polega.
Pozwoli to na wyjaśnienie nieporozumień i
stonowanie negatywnych emocji, które z nich
wynikają.

4. INFORMACJA ZWROTNA. Podsumowujemy i informujemy 
     o wyniku

źródło: Fotka od JMG

źródło: Gmina Lubraniec

źródło: Gmina Kowal
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Przeprowadzenie procesu konsultacji
społecznych wymaga zaangażowania zespołu.
Jednym z jego zadań jest bieżąca koordynacja
działań oraz podsumowanie poszczególnych
etapów. Pozwala to na dbałość o skuteczność
podejmowanych czynności, zapewnia kontrolę
osiągania założeń. Dobrą praktyką jest
prowadzenie nie tylko bieżącego monitoringu,
lecz także przygotowanie i przeprowadzenie
ewaluacji całego procesu. Ewaluacja
przeprowadzana jest przez zespoły ds.
konsultacji na zakończenie procesu, po
podsumowaniu czterech wcześniejszych
etapów. Dobrą praktyką jest organizowanie
spotkań ewaluacyjnych, w których oprócz
członków zespołu uczestniczą przedstawiciele
władz gminy. Przedmiot spotkań to zwykle
podsumowanie procesu, moderowana
dyskusja w celu analizy wniosków z różnych
perspektyw i ocena efektywności
poszczególnych technik konsultacyjnych.
Wyciągnięte wnioski są wskazówką na
przyszłość dla urzędu jakie techniki konsultacji
są skuteczne, czego unikać, a jakie metody
warto stosować w kolejnych konsultacjach
niezależnie od tematyki.

Udany proces konsultacji społecznych to taki,
na zakończenie którego widzimy konkretne
korzyści wynikające z jego przeprowadzenia.
Wtedy, gdy możemy zgodnie stwierdzić, że
warto było ponieść nakłady pracy i
zaangażowania, zastosować konkretne
narzędzia i środki techniczne, a także
wygospodarować budżet i ponieść niezbędne
wydatki. Korzyści z dobrych konsultacji
rozpatrujmy z odmiennych perspektyw
różnych interesariuszy procesu – dla
mieszkańców (właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców lokalnych oraz potencjalnych
inwestorów), dla organów samorządu (radnych,
wójta/burmistrza/prezydenta), dla planistów
sporządzających dokument planistyczny i dla
lokalnej społeczności jako wspólnoty,
ukierunkowanej na rozwój i dbałość o dobro
wspólne. Dobre konsultacje dostarczają
korzyści każdej z tych grup.
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5. EWALUACJA. Dodatkowy etap procesu konsultacji?

źródło: Gmina Łukta
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Techniki internetowe on-line to metody
zbierania opinii pisemnych do projektów
dokumentów planistycznych. Techniki te
poszerzają katalog form i dostępność
konsultacji dla różnych grup interesariuszy, w
tym m.in. osób zainteresowanych tematem
konsultacji, a nie mieszkających na terenie
gminy. Stosowanie technik on-line ułatwia
uczestnikom wyrażenie opinii w dogodnym dla
nich czasie, bez konieczności udziału w
spotkaniach i formach bezpośrednich. Stały się
bardziej powszechne i przydatne zwłaszcza w
okresie braku możliwości organizacji spotkań
otwartych na skutek izolacji w trakcie
pandemii COVID-19.

Jednym z wykorzystywanych przez gminy
narzędzi do konsultacji on-line jest serwis
www.stacja-konsultacja.pl, udostępniony
nieodpłatnie organizatorom i uczestnikom
konsultacji przez Kujawsko-Pomorską
Federację Organizacji Pozarządowych. 

Serwis jest intuicyjny i umożliwia
przeprowadzenie konsultacji dokumentów
tekstowych oraz graficznych. Dokumenty
tekstowe publikowane są w wersji podzielonej
na strony, dodatkowo organizator konsultacji
umieszcza tekst wstępny-wprowadzenie
zachęcające do udziału w konsultacjach,
akcentując ważne elementy konsultowanego
materiału, główne problemy i wyzwania.
Uczestnicy konsultacji mogą komentować
konsultowane projekty i w części tekstowej i w
części graficznej. Ich opinie mogą dotyczyć
poszczególnych fragmentów tekstu lub jako
komentarze ogólne odnosić się do całości
dokumentu. Co ważne i pomocne przez cały
czas trwania konsultacji widoczne są wszystkie
opinie, które wpływają do projektu. Proces jest
transparentny, a przesyłane opinie uczestników
konsultacji są inspiracją dla innych. Na
zakończenie trwania konsultacji organizator
otrzymuje zestawienie wszystkich opinii w
formie tabelarycznej.

CZĘŚĆ III
PRZYKŁADY NARZĘDZI INTERNETOWYCH
ON-LINE STOSOWANYCH 
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
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Część gmin dysponująca własnymi
narzędziami i platformami do prowadzenia
konsultacji on-line wykorzystała je w procesie
konsultacji projektów planów miejscowych i
studium. Konsultacje on-line trwały najczęściej
21 dni i były szeroko promowane drogą
internetową, by dotrzeć do właściwego
odbiorcy i potencjalnego uczestnika. Poniżej
przedstawiamy przykłady narzędzi do 

konsultacji on-line stosowane przez wybrane
gminy. Narzędzia te są stosunkowo popularne i
powszechnie znane, a jedynie
upowszechnienia wymagają dodatkowe
funkcjonalności pozwalające udostępniać
projekty dokumentów planistycznych w wersji
cyfrowej i umożliwić składanie tą drogą
wniosków i uwag zgodnie z procedurą
planistyczną. 

PRZYKŁAD:  Gmina Kołczygłowy 
wykorzystywała System Informacji Przestrzennej, który na potrzeby procesu partycypacyjnego
został rozbudowany o zakładkę dedykowaną konsultacjom społecznym. Dzięki tej funkcjonalności
udostępnione zostały projekty zmienianych dokumentów (plan miejscowy i studium) oraz istniała
możliwość wniesienia uwagi lub opinii, wskazanie działki na mapie itp. System był
wykorzystywany i prezentowany mieszkańcom w punktach konsultacyjnych i podczas spotkań
konsultacyjnych - pracownicy urzędu zarówno wskazywali zmiany, które zachodzą w
dokumentach planistycznych, jak i prezentowali sposób wnoszenia uwag.

PRZYKŁAD:  Miasto Kwidzyn
W konsultacjach on-line zastosowano dodatkową funkcjonalność pn. „partycypacja” na
stosowanym dotychczas portalu Inspire Hub. Nowa funkcjonalność skutecznie zwiększyła
możliwości uczestnictwa w procesie opiniowania. 

PRZYKŁAD:  Gmina Ustronie Morskie
W gminnym Systemie Informacji Przestrzennej został dodany moduł konsultacyjny, poprzez który
można było zapoznać się z uchwałą o przystąpieniu do przyjęcia planu oraz zaopiniować obszar
objęty opracowaniem. Dobrą praktyką było tu także zrealizowanie warsztatów online dla grupy
uczniów, sołtysów, rady sołeckiej i radnych gminy (ok. 50 osób). Ponadto dla ułatwienia
opracowano film instruktażowy obrazujący funkcjonowanie Systemu.
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https://kolczyglowy2.e-geoportal.pl/
https://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn
https://ustroniemorskie.e-mapa.net/


Stosowanie technik internetowych ułatwia
zapoznanie się z materiałem i konsultowanie w
dogodnym dla interesariuszy czasie. W
niewielkich gminach wiejskich i podczas
konsultacji niewielkich obszarowo projektów w
gminach miejskich techniki te są raczej
uzupełnieniem dla innych narzędzi konsultacji,
ułatwiając dostęp osobom nieobecnym na
spotkaniach. W większych gminach miejskich,
przy projektach o znaczącym obszarze
opracowania i znacznej liczbie interesariuszy
oraz budzącym zainteresowanie temacie
konsultacji, techniki on-line stanowią istotne
uzupełnienie do procesu zbierania opinii i
uwag czy wniosków, pozwalając pozyskać
stosunkowo dużo informacji zwrotnych.

Narzędzia konsultacji on-line są stosunkowo
nową i wciąż testowaną techniką konsultacji.
Mimo, iż nie przynoszą zazwyczaj dużej liczby
opinii, wniosków i uwag, to zdecydowanie
podnoszą poziom jakościowy samego procesu,
jak i dają szansę na wzrost kompetencji
cyfrowych uczestników. Upowszechniają
zdalne metody załatwiania spraw urzędowych, 

są odpowiedzią na oczekiwania rosnącej grupy
mieszkańców, zwłaszcza młodszego pokolenia
nastawionego na przyjazne aplikacje
internetowe ułatwiające kontakt z
administracją publiczną. Przy okazji konsultacji
dotyczących planowania przestrzennego warto
rozwijać te techniki i narzędzia on-line, które
łączą system informacji przestrzennej z
możliwością składania wniosków bądź uwag.
Coraz więcej osób szuka informacji
dotyczących zagospodarowania terenu właśnie
poprzez internet i wówczas tą drogą mogą
uczestniczyć w konsultacjach. Umożliwienie
wyrażenia własnego zdania cyfrowo jest
uproszczeniem zarówno dla użytkownika
(interesariusza), jak dla organizatora procesu
(urzędu gminy), ułatwiając dostęp osobom
nieobecnym na spotkaniach. W większych
gminach miejskich, przy projektach o
znaczącym obszarze opracowania i znacznej
liczbie interesariuszy oraz budzącym
zainteresowanie temacie konsultacji, techniki
on-line stanowią istotne uzupełnienie do
procesu zbierania opinii .
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PRZYKŁAD:  Miasto Golub-Dobrzyń 
prowadzi własną platformę konsultacyjną umożliwiająca przeprowadzenie procesu konsultacji, w
tym wyrażania opinii na temat obszaru opracowania MPZP. 
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Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji
Pozarządowych powołaliśmy w 2010 roku w
wyniku współpracy partnerskiej kilkunastu
kujawsko-pomorskich NGO. Obecnie
zrzeszamy 35 organizacji członkowskich. Wśród
naszych celów statutowych znajdują się m.in.
rzecznictwo interesów organizacji
pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich, inicjowanie,
opiniowanie i wypowiadanie się w sferze
uregulowań prawnych i projektów zmian w
prawie oraz prowadzenie działań strażniczych,
działanie na rzecz partnerskiej współpracy
organizacji pozarządowych z administracją
publiczną wszystkich szczebli, reprezentacja
organizacji pozarządowych, należących do
Federacji, wobec sektora publicznego i innych
środowisk.

Aby realizować cele statutowe w Federacji
działamy na wielu polach, m.in. rozwijamy
konsultacje społeczne (biorąc w nich udział,
przydzielając gminom granty na ich realizację,
prowadząc portal konsultacji internetowych
stacja-konsultacja), certyfikujemy (nagradzamy
proobywatelskie samorządy i profesjonalnie
działające NGO), wspieramy reprezentantów III
sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych 

(przyznając środki na realizację ich działań,
zasiadając w takich gremiach jak np. Rady
Działalności Pożytku Publicznego, prowadząc
sekretariat rzeczniczy), wspieramy wolontariat
(jesteśmy regionalnym partnerem Korpusu
Solidarności), podnosimy kompetencje osób
zaangażowanych w pracę kujawsko-
pomorskich organizacji pozarządowych
(poprzez szkolenia, partnerstwo projektowe,
wspólną pracę i utrzymywanie stałego
kontaktu nie tylko w gronie organizacji
członkowskich).

O sobie i naszych działaniach piszemy dużo,
zarówno na stronie internetowej, jak na profilu
FB. Wydaliśmy publikację pt. "Pierwsze dziesięć
lat", podsumowującą pierwsze dziesięć lat
aktywności Federacji. Nakręciliśmy też trzy
filmy, w których z perspektywy dziesięciu lat
istnienia opowiadamy o tym, co nas łączy i co
razem robimy.

O nas
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https://www.facebook.com/KPFOP/
https://federacja-ngo.pl/upload/file/PROO_1a/Publikacja_Pierwsze_dziesiec_lat_12-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxJqMYdHtObkgHsQVL9vbdQ/videos
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