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Wstęp
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Dlaczego zdecydowaliśmy się napisać ten poradnik
i o czym w nim przeczytasz?

Mieszkam w małej miejscowości. Ostatnio dowiedziałam się, że Urząd Gminy pracuje nad miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Ponieważ wiem, 
jak istotny to może mieć wpływ na moje życie, na to, co będę mogła wybudować na własnej 
działce oraz jaka inwestycja będzie mogła pojawić się „za miedzą”, czym prędzej chcę dowiedzieć 
się czegoś więcej.

Obserwuję tablicę informacyjną we wsi, ta jednak informuje przede wszystkim o szczepieniach 
ochronnych lisów przeciwko wściekliźnie i o targach sprzętu rolniczego. Pytam napotkanego 
sołtysa. Ten macha ręką i mówi, że plan został już chyba uchwalony.

Wchodzę na stronę internetową Urzędu. Przeglądam zasoby witryny, tam jednak dominują 
nagłówki, które często niewiele mówią: „Obwieszczenie Wójta Gminy X”, „Rozporządzenie nr 25 
Wojewody Mazowieckiego”, „Zaproszenie na debatę społeczną”, „Informacja”. Otwieram 
wszystkie wiadomości, które mogą dotyczyć interesującego mnie tematu. W końcu docieram 
do „Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego gminy X, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko”.

Przedzieram się przez tekst i znajduję zdania tak długie, że z powodzeniem można byłoby 
nimi opleść granice mojego sołectwa: „Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1073, 1566) 
oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także w związku 
z Uchwałą nr IV.0007.32.2015 Rady Gminy w X z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy X dla obszaru 
w granicach administracyjnych miejscowości: X, Y, Z – zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne- 
go wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  
6 września 2018 r. do 27 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy X, ul. Igrekowska, w godzi-
nach pracy Urzędu”.

W jednym z kolejnych akapitów doczytuję, że dyskusja publiczna poświęcona projektowi planu 
miejscowego… już się odbyła. Urząd Gminy nie zdołał skutecznie i odpowiednio wcześniej 
poinformować mieszkanki, która jest świadoma wagi tego dokumentu i która była gotowa przyjść 
na spotkanie bez specjalnego zaproszenia. Mieszkanki, która była też na tyle zdeterminowana, 
by poświęcić czas na dotarcie do wiadomości w tej sprawie. Kto w takim razie przybył na tak 
zwane spotkanie na wyłożeniu? W Biuletynie Informacji Publicznej czytam protokół z dyskusji, 
w którym napisano, że „nikt z mieszkańców bądź osób zainteresowanych nie stawił się”...
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Nie wiem, czy urzędnicy i urzędniczki podsumowali to często wypowiadanym w tych 
okolicznościach stwierdzeniem: „Mieszkańcy nie interesują się”. Faktem jest, że zarówno ich 
praca, praca zespołu przygotowującego opracowanie planu miejscowego, jak i praca infor-
matyka publikującego informację na stronie – poszły na marne. Do faktycznych konsultacji 
nie doszło, choć odbyły się one z formalnego punktu widzenia. Mieszkańcy stracili możliwość 
wywarcia wpływu na jeden z kluczowych dokumentów w gminie, a przez to sam plan miejscowy 
nie jest tak dobry, jak mógłby być dzięki ich wkładowi. A wszystko przez zupełnie nieskuteczną 
informację na temat konsultacji.

Ten poradnik piszemy po to, aby takich sytuacji w gminach zdarzało się jak najmniej.

Wiedzę i doświadczenia potrzebne do napisania tego poradnika zespół Fundacji Wspomagania Wsi 
zdobył przy okazji prowadzenia konsultacji związanych z przestrzenią na wsi i w małych miastach. 
Od kilku lat w ramach projektu „Nasza przestrzeń” pomagamy samorządom zaangażować 
mieszkańców w dyskusje nad dokumentami planistycznymi. Podczas licznych wizyt w gmi-
nach zaobserwowaliśmy, że urzędnicy i urzędniczki często nie doceniają, jak ważne jest sku-
teczne poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach. Zauważyliśmy, że wysiłki 
osób odpowiedzialnych za plany miejscowe koncentrują się przede wszystkim wokół formal-
nej procedury, terminów, współpracy z biurem urbanistycznym sporządzającym dokument, 
otrzymaniem niezbędnych uzgodnień od innych instytucji i organów. Częstokroć byliśmy 
świadkami sytuacji, kiedy koordynatorzy i koordynatorki procesów konsultacyjnych zwyczajnie 
zapominali o poinformowaniu mieszkańców lub robili to dosłownie dzień przed wydarzeniem. 
Duża część osób ograniczała się do stosowania utartych, ale zupełnie nieskutecznych metod 
zapraszania, takich jak powieszenie na kilku tablicach informacyjnych w gminie zawiadomień 
w formie pisma urzędowego pisanego małą czcionką. Takie praktyki w przeważającej mierze 
nie wynikały ze złego nastawienia urzędników i urzędniczek do mieszkańców lub z braku wiary 
w sensowność konsultacji. Były one często konsekwencją braku wiedzy, umiejętności i narzędzi. 
Bo jeśli nie tekst zaproszenia w formacie A4, to w jaki inny sposób poinformować użytkowników 
i użytkowniczki przestrzeni oraz zachęcić ich do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym?

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik w pełni odpowie na powyższe pytanie.

Napisaliśmy w nim, jak przeprowadzić akcję informacyjną zapraszającą na konsultacje projek-
tów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Przez określenie „akcja informacyjna” rozumiemy wszel-
kie nieobligatoryjne, niewymagane prawem działania, których celem jest poinformowanie 
mieszkańców i mieszkanek o procedurze planistycznej oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału 
w konsultacjach jej towarzyszących. Poradnik adresujemy do urzędników i urzędniczek, przed 
którymi stoi takie zadanie.
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Wygląd ogłoszenia albo obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia i wyłożeniu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczegółowo określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawarte w nim wzory ogłoszeń 
i obwieszczeń mają charakter formalny i w żaden sposób nie można uznać, że korzystając z nich, 
zachęcimy kogokolwiek do włączenia się w konsultacje. W tym przewodniku nie odnosimy się 
jednak do zagadnienia, w jaki sposób zrealizować ten ustawowy obowiązek. Zajmujemy się do-
datkowymi z punktu widzenia prawa formami informowania. Mogą być one wykorzystywane 
równolegle z ogłoszeniami, których treść podpowiada ministerialne rozporządzenie, nie 
powinny ich jednak zastępować ze względu na wymogi ustawowe.

W tej publikacji nie zajmujemy się także adresowaną do mieszkańców i mieszkanek informacją 
o efektach konsultacji (o tym, co się wydarzyło w ramach procesu konsultacyjnego, które z wnio-
sków zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego, a które nie i z jakiego powodu, 
a także jakie są kolejne kroki).

Na temat konsultacji społecznych oraz sposobów informowania o nich napisano już wiele  
(  patrz rozdział Inspiracje). To, co odróżnia ten poradnik od kilkunastu innych publikacji 
poświęconych tej problematyce, to skupienie się na specyfice informowania o działaniach kon-
sultacyjnych w małych społecznościach.

W poradniku przedstawiliśmy:
 żelazne zasady przygotowania informacji skierowanej do mieszkańców i mieszkanek;
 katalog różnych form informowania;
 opis procesu tworzenia materiałów graficznych;
 praktyczne wskazówki i przykłady zarówno udanych form informowania, 

 jak i takich, w których popełniono typowe błędy.
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Język 
informacji 
– żelazne 
zasady
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Gdy zaczynamy przygotowywać informację, w pierwszym kroku postarajmy się wyobrazić sobie 
osoby, do których chcemy skierować nasz komunikat: kim są, jakim językiem mówią, co jest dla 
nich ważne.

Celowo wyjaśnimy to na przykładzie z pozoru odległym od problematyki procedur planisty-
cznych w gminie.

Komunikat A
Preparat działa keratolitycznie, keratopla- 
stycznie. Sole sodowe i potasowe fulwokwa-
sów mają oddziaływanie bakteriostatyczne  
i antyoksydacyjne, a w wyniku synergisty- 
cznego oddziaływania zmniejszają następ-
stwa uszkodzenia błon komórkowych przez 
wrt, zapobiegając tym samym degeneracji 
włókien kolagenowych.

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za napisanie powyższej informacji, to prawdopodobnie 
znasz się na temacie i w swojej codziennej pracy posługujesz się językiem komunikatu A. Kto 
jednak, czytając takie ogłoszenie, nie zniechęci się, dobrnie do drugiego zdania i nie zacznie 
wątpić, czy komunikat jest skierowany właśnie do niego czy do niej? Będą to lekarze derma-
tolodzy i kosmetolodzy, czyli „osoby po fachu”, bliskie ci środowisko, jednak w przeważającej 
mierze nie pacjenci bądź klienci, którym chcesz zaproponować leczniczy specyfik. Co więcej, 
lekarze zrozumieją, co im chcesz przekazać, ale prawdopodobnie nie dowiedzą się z ulotki  
niczego, czego by już nie wiedzieli.

Jeżeli jednak tę samą treść ujmiesz w formie komunikatu B, twój przekaz stanie się zrozumiały 
dla znacznie szerszego grona osób. Czytelnicy ulotki zrozumieją działanie składników zawartych 
w żelu, dzięki czemu niektórzy z nich zdecydują się na jego użycie.

Paradoksalnie napisanie zrozumiałego i przejrzystego komunikatu nastręcza najwięcej 
trudności tym, którzy się na sprawie najlepiej znają.

Taki sam błąd popełniają osoby tworzące zaproszenia na spotkania konsultacyjne. Piszą oni 
językiem podwójnie hermetycznym, bo łączącym terminologię związaną z tworzeniem doku-
mentów planistycznych z językiem procedur administracyjnych. To tak, jakbyśmy spotkania kon-
sultacyjne traktowali jak panele eksperckie, na których mieliby pojawić się wyłącznie urbaniści, 
architektki czy inne osoby pracujące w referatach planowania przestrzennego.

Komunikat B
Żel wpływa na odżywienie naskórka. Dzięki 
zawartości minerałów jest przeciwbakte-
ryjny, oczyszczający i skuteczny w utrzymy-
waniu elastyczności skóry.
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Tymczasem osoba, która nie rozumie przekazu, nie będzie angażowała się w sprawy, o których 
ten przekaz mówi – z poczucia, że to jej nie dotyczy, z braku czasu na odkodowanie, o co chodzi, 
z obawy przed tym, że może się w trakcie spotkania skompromitować niekompetencją.

Dlatego zanim zaczniesz pisać ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym, zatrzymaj się 
na chwilę. Zamknij oczy i wyobraź sobie, do kogo chcesz dotrzeć z informacją. Zastanów 
się, które aspekty dokumentu planistycznego są istotne z punktu widzenia takiej osoby. 
Następnie wyobraź sobie, że spotykasz ją – np. swoją sąsiadkę – w sklepie i korzystając  
z okazji, zapraszasz na spotkanie poświęcone tej problematyce. Weź kartkę papieru i zapisz, 
co do niej mówisz. Od tego momentu możesz tworzyć swój przekaz do mieszkańca. Pomoże 
ci w tym znajomość pięciu zasad. Stosuj je niezależnie od formy informowania o konsultacjach.

Pięć zasad tworzenia skutecznego przekazu

Zaproszenie na konsultacje powinno być:
 krótkie i zwięzłe;
 zrozumiałe i konkretne;
 angażujące lub intrygujące;
 atrakcyjne i przejrzyste pod względem graficznym;
 uzupełnione innymi metodami informowania 
 i dostosowane do konkretnych grup odbiorców.

Sprawdźmy, jak to wygląda na przykładach.

 Informacja jest krótka i zwięzła

 

 

Typowy błąd:
Osoby przygotowujące informację chcą w niej zawrzeć jak najwięcej szczegółów. W efek-
cie zaproszenie na spotkanie konsultacyjne przestaje przypominać plakat, a zaczyna – 
stronę z woluminu z biblioteki uniwersyteckiej, tyle że w formacie A1.

Kieruj się zasadą „im mniej, tym lepiej”. Celem informacji jest zaproszenie na konsultacje – sprawie-
nie, że mieszkańcy przyjdą na spotkanie, wypełnią formularz on-line, odwiedzą punkt konsultacyjny 
na gminnych dożynkach. Plakat lub ogłoszenie w gazecie ma służyć promowaniu wydarzenia, a nie 
przekazaniu wszystkich informacji dotyczących procedury planistycznej i specyfiki terenu objętego 
planowaniem.

Nie martw się, że z powodu ograniczenia objętości tekstu musisz z czegoś zrezygnować. 
Szczegółowe informacje o procedurze powstawania studium czy o sposobie rozpatrywania 
wniosków i uwag do planu miejscowego przekażesz na konsultacjach. Warto także zamieścić 
takie informacje na specjalnie do tego przeznaczonej podstronie witryny urzędu gminy, do 
której link powinien być widoczny na wszystkich materiałach dotyczących konsultacji.
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W ramach skracania i upraszczania tekstu zrezygnuj z powoływania się na podstawy prawne. 
Używaj jak najkrótszych form. Jeśli jakiś związek frazeologiczny możesz zastąpić jednym 
wyrazem, zrób to. Nie pisz „środki finansowe”, tylko „pieniądze”, nie „zbiornik wodny”, tylko 
„zalew”, „jezioro” albo „glinianka”.

 

 

Przykład zaproszenia na 
konsultacje zawierającego 
zbyt dużo informacji

Bliższych informacji udzieli Państwu urzędnik gminy, tel. ..., e-mail: ..., szczegóły na: ...
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 Informacja jest zrozumiała i konkretna

 

 

Typowe błędy:
Przetłumaczenie komunikatu z języka specjalistycznego na zrozumiały dla zwykłego odbior- 
cy to jedno z największych wyzwań stojących przed osobami, które organizują konsultacje 
dokumentów planistycznych. Problemy zaczynają się już od nagłówka. Niektórzy urzędnicy 
z przyzwyczajenia opatrują początek informacji wyrazem „Obwieszczenie”. Jest to słowo, na 
które większość ludzi, mijając tablicę informacyjną, zaczyna przyspieszać kroku, bo bardziej 
kojarzy się z obowiązkowym naborem do służby wojskowej niż z zaproszeniem na wspólną 
dyskusję nad przestrzenią, prowadzoną w świetlicy wiejskiej, przy kawie i ciastku. Może więc 
napisać: „Zaproszenie”? A jeszcze lepiej w ogóle zrezygnować z takiego tytułowania, bo to, 
że celem informacji jest zaproszenie na konkretne wydarzenie, i tak wynika z jej treści. Warto 
też unikać słów, które trudno jest zrozumieć osobom nieobeznanym z językiem planistycz-
nym, takich jak np. „parametry”, „wskaźniki”, „gabaryty”, „obsługa komunikacyjna” itp. Lepiej  
je przełożyć na język użytkownika i użytkowniczki przestrzeni, których będzie dotyczyło 
planowanie. Przykłady takiego tłumaczenia zamieściliśmy na końcu tego rozdziału.

 

 

Osoby, które na co dzień posługują się żargonem administracyjnym, w tworzonych plakatach 
i ulotkach często używają form biernych, pisząc np., że „projekt został opracowany”, zamiast 
„opracowaliśmy projekt”, „dyskusji będą poddane kwestie”, zamiast „porozmawiamy o...”. 
Dodatkowo zaproszenia pełne są długich, wielokrotnie złożonych zdań.

 

 

Kolejnym często występującym błędem jest brak określenia w zaproszeniu, czego będą 
dotyczyć konsultacje. Dla mieszkanki lub właściciela działki konsultacje to dyskusja nad 
konkretnym tematem, który związany jest z zagospodarowaniem przestrzennym terenu. 
Z ich perspektywy nie ma znaczenia, czy rozmowa poświęcona przeznaczeniu działki przy 
świetlicy wiejskiej odbywa się w ramach procedury planowania przestrzennego, w trak-
cie tworzenia programu rewitalizacji czy rozdzielania funduszu sołeckiego. Tymczasem 
dominującym, a często wręcz jedynym tematem przedstawionym na ulotce czy stronie in-
ternetowej urzędu gminy jest „zaproszenie na konsultacje miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego” lub „zaproszenie na spotkanie poświęcone studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. 

 

Aby informacja była zrozumiała i konkretna:
  Posługuj się prostym językiem,  pozbawionym specjalistycznych określeń.
  Pisz w stronie czynnej: „przygotowaliśmy projekt zagospodarowania terenu 
  glinianek”, „wójt organizuje spotkanie wokół...”. Zmień sformułowania w stronie 
  biernej na czynną – „zrobiliśmy” zamiast „zostało zrobione”.
  Używaj zdań pojedynczych.  Konstruuj zdania z jednym orzeczeniem. Zdania zbyt 
  długie skracaj.  
  Zamiast przecinka stawiaj kropkę.
  Ujmij temat konkretnie: o czym będziemy dyskutować na spotkaniu 
  konsultacyjnym, jakie aspekty planu miejscowego chcemy skonsultować.
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Przykład zaproszenia na konsultacje, w którym wymieniono konkretne tematy do dyskusji
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PRZED

Jedno bardzo długie zdanie typu „tasiemiec”. 
W treści cały katalog specjalistycznych ter-
minów, zaczerpniętych z regulacji prawnych 
o planowaniu przestrzennym.

Obecność sformułowań, które nie przekazują 
żadnej konkretnej wiadomości: „Na spotka-
niu podejmiemy m.in. takie tematy, jak: para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu”.

PO

Rozbicie tekstu na punkty zachęca do 
czytania, porządkuje tekst zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i graficz-
nym, ułatwia przyswajanie treści.
Dzięki rozbiciu na punkty można zrobić 
lepszy projekt graficzny, a w rezultacie 
plakat staje się bardziej przejrzysty.
Specjalistyczne zwroty i pojęcia (takie 
jak np. „obsługa komunikacyjna tere-
nów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg i ulic”) zastąpiliśmy 
sformułowaniami stosowanymi w języku 
użytkowym („układ dróg”). Dzięki temu 
tekst jest dwukrotnie krótszy!

PRZED

Na spotkaniu podejmiemy m.in. takie tematy, 
jak: parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, 
wskaźniki intensywności zabudowy oraz za-
sady obsługi komunikacyjnej terenów zloka-
lizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
dróg i ulic na terenie Parku Krajobrazowego, 
szczególnie jeśli chodzi o wymiary budynków 
gospodarczych oraz kąty nachylenia dachu  
i jego formę.

PO

Na spotkaniu podyskutujemy:

 o wymiarach budynków gospo-
 darczych, kątach nachylenia 
 dachu i o jego formie;
 o wielkości zabudowań i o tym, 
 ile powinny zajmować miejsca 
 na działce;
 o usytuowaniu zabudowań 
 względem drogi;
 o funkcjonalnym i wygodnym 
 układzie dróg.

Przykład

Poniżej zamieściliśmy fragment ogłoszenia dotyczący tematyki spotkań konsultacyjnych w jed-
nej z gmin. Pokazujemy, jak przeredagowaliśmy jego treść, aby była bardziej czytelna.
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Interesariusze i interesariuszki 
– ich podstawowa charakterystyka

mieszkańcy przeprowadzający się 
z Ciechanowa, budujący własne domy

właściciele terenów rolnych, którzy chcą 
je przeznaczyć pod zabudowę i sprzedać

dwaj rolnicy zwiększający hodowlę

mieszkańcy wnioskujący o ograniczenie 
rozwoju działalności hodowlanej

Ich interesy
 
 
przekształcanie terenów rolnych 
pod zabudowę

przekształcanie terenów rolnych 
pod zabudowę

zapisy planu zagospodarowania 
przestrzennego, które nie ograniczą 
możliwości prowadzenia i ewentualnej 
rozbudowy działalności hodowlanej

ograniczenie odorów pochodzących 
z hodowli; część mieszkańców może  
w przyszłości chcieć prowadzić 
działalność hodowlaną

 Informacja jest angażująca lub intrygująca 

Komunikat powinien być zrozumiały dla odbiorców, ale to za mało, aby zaangażowali się  
oni w sprawę. Cóż bowiem z tego, że wszystko jest dla nich jasne, skoro mają przeświadczenie, 
że to po prostu nie ich problem. Weźmy jako przykład zmiany klimatu. Część ludzi myśli, że 
ich jako mieszkańców Europy Środkowej ta kwestia nie dotyczy. Hasło „Tegoroczna powódź  
w twoim miejscu zamieszkania to efekt zmian klimatu. Kosztowała ona miliard złotych oraz 
życie dwuletniego chłopca” zrobi na mieszkańcach znacznie większe wrażenie niż stwierdzenie 
„Globalne ocieplenie klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla ludzkości”. Jeżeli powie- 
my „Smog to duży problem w naszym kraju”, będzie to o wiele mniej angażujące niż stwier-
dzenie „Czy wiesz, że Twoje dziecko pali dziennie dwa papierosy? To smog”.

Tym, co sprawia, że ludzie przychodzą na spotkania konsultacyjne, jest właśnie – poza 
ciekawością – poczucie, że podejmowane decyzję wpłyną na ich obecną bądź przyszłą sytuację.
Aby zaproszenie na konsultacje zadziałało, w jego warstwie tekstowej lub graficznej powin-
no znaleźć się odwołanie do indywidualnej sytuacji odbiorców. Jak o to zadbać? Pomoże ci  
w tym analiza grup, których dotyczą konsultacje społeczne. Taka analiza to niezbędny element 
planowania procesu konsultacji. Dzięki niej nie tylko powstaje lista grup, osób i podmiotów, do 
których chcemy dotrzeć, ale także katalog interesów, którymi kierują się te grupy w kontekście 
planowania przestrzennego. Poniżej przykład takiej analizy.
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Sposób informowania powinien także budzić ciekawość odbiorców, wychodzić poza rutynę,  
a nawet prowokować.

 Informacja jest atrakcyjna i przejrzysta pod względem graficznym

Taki efekt możesz uzyskać, jeśli:
 stworzysz wyraźny, niezbyt długi tytuł;
 zawrzesz niewielką ilość tekstu, raczej w formie wypunktowania niż długich opisów;
 tekst będzie widoczny z daleka, także dla seniorów i osób z wadami wzroku;
 ilość tekstu będzie proporcjonalna do formatu plakatu, ulotki lub innego nośnika przekazu;
 ujednolicisz krój pisma – może mieć kilka odmian i grubości, ale powinna to być ta sama czcionka;
 wyróżnisz i podzielisz tekst za pomocą ramek, bloków, kolorowych pól, podkreśleń 

 – tak, aby nie pisać „ciurkiem”;
 uwypuklisz to, co jest najważniejsze, bo przy dużej liczbie równoważnych elementów 

 wzrok się gubi;
 wprowadzisz element przyciągający wzrok (duże słowo, ciekawy obraz);
 ograniczysz się do kilku kolorów, najlepiej od jednego do trzech, które współgrają ze sobą 

 (większa liczba kolorów jest niebezpieczna – może dobrze zadziałać przy umiejętnym 
 zastosowaniu, jednak to już kolejny poziom wtajemniczenia zarówno dla osoby  
 przygotowującej, jak i czytającej zaproszenie);
 wprowadzisz wyraźne kontrasty – ciemne teksty na jasnym tle lub odwrotnie;
 postawisz na proste formy graficzne;
 zrezygnujesz z udziwnionych i oklepanych skojarzeń graficznych (jeśli np. mowa o tematach 

 związanych z roślinami, nie musimy przyczepiać zaraz komuś uszu z liści, a jeśli mowa  
 o nowym sklepie wędliniarskim, nie musimy robić korali z kiełbasy – takie działania zwykle  
 dają śmieszny i nieprofesjonalny efekt);
 zadbasz, aby logo i zdjęcia były w dobrej rozdzielczości.

 Informacja jest uzupełniona innymi metodami informowania 
 i dostosowana do konkretnych grup odbiorców

Nie ma jednego uniwersalnego kanału informacji, którym z równą skutecznością dotrzemy do 
wszystkich grup odbiorców. Jeżeli umieszczamy zaproszenie na gminnej stronie internetowej – 
nie przeczytają go osoby, które nie korzystają z komputera (część seniorów) albo nie wchodzą 
na stronę urzędu gminy (część młodzieży, których internetowe życie toczy się na portalach 
społecznościowych). Jeżeli rozwiesimy plakaty na przystankach i przy wejściu do sklepu – nie 
przeczytają ich te osoby, które pracują i robią zakupy w innej gminie, przemieszczając się 
własnym samochodem. Jeżeli umieścimy zaproszenie w lokalnym miesięczniku – zobaczą je 
tylko czytelnicy i czytelniczki.
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To właśnie z tego powodu, zanim przystąpimy do tworzenia konkretnego zaproszenia, 
powinniśmy zrobić analizę grup odbiorców konsultacji. Cofnijmy się do pierwszego kroku – 
wyobrażenia sobie osób, które chcielibyśmy zobaczyć na konsultacjach, i zastanówmy się nie 
tylko, co jest dla nich ważne, ale także, z jakich kanałów komunikacji korzystają. Czy czytają 
prasę? Jeśli tak, to jaką? Gdzie można ich spotkać w naszej gminie? Jeżdżą samochodem czy 
korzystają z transportu publicznego? Są biegłymi użytkownikami internetu, czy w ogóle do 
niego nie zaglądają? Jak i gdzie spędzają wolny czas?

 Jeżeli chcesz dotrzeć do seniorów – powieś plakat w ośrodku zdrowia i aptece, 
 upowszechnij informację za pośrednictwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Jeżeli chcesz dotrzeć do młodzieży – utwórz wydarzenie lub opublikuj post na portalu 

 społecznościowym, zadbaj, aby trafił na lokalne grupy dyskusyjne, powieś plakat w domu  
 kultury i w szkole, poproś nauczycielki o podzielenie się informacją na lekcjach wychowawczych.
 Jeżeli chcesz dotrzeć do użytkowników terenów rekreacyjnych,  letników, 

 działkowiczów – powieś plakat w okolicy ich domków, w sklepach, przygotuj baner 
 na trasie ich przejazdu z dróg dojazdowych.
 Jeżeli chcesz dotrzeć do osób prowadzących działalność gospodarczą lub działających 

 w lokalnych organizacjach – skorzystaj z baz danych prowadzonych przez urząd gminy. 
 Zwróć się o ich udostępnienie lub poproś urzędników, aby sami wysłali twoją wiadomość.

Zawsze myślmy o konkretnych grupach odbiorców, a nie o jednej, ogólnej i nieokreślonej 
grupie mieszkańców gminy i użytkowników działek.

Jeżeli chcesz dotrzeć do osób prowadzących działalność gospodarczą lub działających  
w lokalnych organizacjach – skorzystaj z baz danych prowadzonych przez urząd gminy. Zwróć 
się o ich udostępnienie lub poproś urzędników, aby sami wysłali twoją wiadomość, mając na 
uwadze, że od maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(RODO).
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Ćwiczenie

Napisz swoje własne zaproszenie na spotkanie konsultacyjne. W czasie pracy kieruj się pięcioma  
zasadami tworzenia skutecznego przekazu.
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Formy 
informowania 
o konsultacjach 
na wsi i w małych 
miastach
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Informowanie bezpośrednie

O konsultacjach na wsi i w małych miastach można informować bezpośrednio na wiele 
sposobów. Oto kilka propozycji:
 informacja udostępniana przez sołtysa lub sołtyskę bądź inną osobę rozpoznawaną przez 

 mieszkańców (przewodniczącą Rady Gminy, działacza lokalnej organizacji pozarządowej);
 stoiska informacyjne na imprezach gminnych;
 ogłoszenia parafialne.

Z doświadczenia wiemy, że kontakt człowiek–człowiek to najbardziej skuteczny sposób 
zarówno dotarcia z informacją, jak i angażowania ludzi w działania. Ta forma promowania 
wydarzeń działa jak rozmowa, podczas gdy pozostałe sposoby informowania to przekaz jed-
nokierunkowy. Kiedy informacja na plakacie powieszonym na naszym lokalnym sklepie nie 
jest dla nas zrozumiała, nie mamy obok osoby, którą możemy prosić o wyjaśnienia. Kiedy 
jednak sołtyska zapuka do naszych drzwi z informacją o spotkaniu, możemy z nią na bieżąco 
porozmawiać i rozwiać wątpliwości.

Metody bezpośrednie wspaniale sprawdzają się w małych społecznościach. Tam, gdzie 
mieszkańcy żyją blisko siebie i znają się od pokoleń, wiadomości przekazywane z ust do ust są 
najskuteczniejszym sposobem rozpowszechniania informacji o tym, co dzieje się lokalnie. Wiele 
z osób, które odwiedzi sołtys, nigdy nie zajrzało na stronę internetową urzędu gminy ani nie 
zatrzymało się przy stojącej daleko tablicy informacyjnej.

To, czy bezpośredni sposób przekazania informacji okaże się skuteczny, zależy od dwóch czyn-
ników. Są nimi:

 

Osoba przekazująca informacje – musi to być osoba rozpoznawalna, do której 
 mieszkańcy i mieszkanki mają zaufanie. To może być sołtys / sołtyska, działacz /  
 działaczka lokalnej organizacji pozarządowej, radny / radna gminy.

 

Miejsce – jeśli promujemy konsultacje w trakcie jakiegoś wydarzenia w gminie, 
 powinno ono być wybrane zgodnie z kryterium popularności. Są w gminach wiejskich  
 takie doroczne wydarzenia, które skupiają największą liczbę mieszkańców – np. dożynki.

 Zalety informowania bezpośredniego
 Wysoka skuteczność.
 Możliwość podyskutowania z mieszkańcami, udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

 pytania, które pojawią się jeszcze na etapie promowania konsultacji.
 Możliwość wybadania nastrojów przed rozpoczęciem konsultacji, co pozwoli na lepsze 

 przygotowanie się do spotkań.
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 Ograniczenia informowania bezpośredniego
Sołtys albo sołtyska nie zapuka do tych osób, których nie rozpoznaje jako członków i człon- 
kiń społeczności lokalnej (letnicy, działkowicze, właściciele działek, którzy nie mieszkają 
na stałe w danej miejscowości). Tak samo tylko część mieszkańców pojawi się na najpopular- 
niejszych nawet gminnych imprezach. Ogłoszenia w kościele nie usłyszą z kolei osoby, które  
nie uczęszczają na msze.

Odwiedziny mieszkańców przez sołtysa czy sołtyskę warto połączyć z innym sposobem infor-
mowania – z wręczeniem ulotki poświęconej konsultacjom. Mamy wtedy pewność, że nikomu 
nie umknie data ani miejsce spotkania. Ulotka może być przekazana innym członkom rodziny, 
a wskazany w niej numer kontaktowy lub adres zakładki internetowej pomogą w uzyskaniu 
bardziej szczegółowych informacji.

Listy imienne

To bardzo skuteczna metoda informowania: przekazując wiadomości w ten sposób, mamy 
pewność, że informacja o konsultacjach trafi dosłownie do wszystkich osób, których one dotyczą. 
Nie jest to jednak metoda uniwersalna. Wysyłka listów możliwa jest wówczas, gdy grono osób, 
które chcemy zaprosić, nie jest zbyt duże, to znaczy gdy nie przekracza 200 osób bądź gospo-
darstw domowych. W innym wypadku zarówno koszt, jak i nakład pracy związany z wysyłką 
takiego pisma mógłby przekroczyć możliwości budżetowo-organizacyjne urzędu gminy.

Kiedy zastosować tę formę poinformowania?

 gdy spotkanie konsultacyjne adresowane jest do stosunkowo wąskiego grona, np. 
 do mieszkańców, mieszkanek oraz właścicieli działek na terenie małego sołectwa 
 czy do organizacji społecznych działających w konkretnej sprawie.
 gdy mieszkańcy nie angażują się w sprawy społeczne w gminie, nie uczestniczą 

 w spotkaniach konsultacyjnych, a dotychczas stosowane formy informowania 
 o konsultacjach (np. plakaty, ulotki) nie przynoszą rezultatu.
 gdy inne kanały informacji nie są wystarczająco skuteczne, np. gdy osoby, które chcemy 

 zaprosić na spotkanie, mieszkają w dużym rozproszeniu terytorialnym, więc nie będą  
 mogły zobaczyć plakatów zapraszających na spotkanie konsultacyjne, lub gdy uczestnicy  
 konsultacji nie używają internetu, więc wiadomość na stronie urzędu nie jest dla nich  
 źródłem informacji.

 Zalety wysyłki listów imiennych
 Wysoka skuteczność – duży odsetek osób, które wezmą udział w konsultacjach w stosunku 

 do ogółu zaproszonych.
 Możliwość spersonalizowania przekazu – ponieważ wiemy dokładnie, do kogo trafią nasze 

 listy, możemy w ich treści bardzo konkretnie ująć temat i podkreślić te wątki, które są ważne 
 dla odbiorców.
 Osobiste zaproszenie ze strony wójta czy wójtki może być dla niektórych mieszkańców 

 bardzo ważne i sprawi, że wezmą udział w konsultacjach. 
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 Ograniczenia wysyłki listów imiennych
Ograniczony budżet przeznaczony na konsultacje. Wysyłka listów jest stosunkowo droga  
w porównaniu do wydruku i dystrybucji ulotek czy plakatów. Koszt tej formy informowania  
o konsultacjach można zmniejszyć, jeśli zrezygnujemy z wysyłki pisma za pośrednictwem poczty, 
a zamiast tego poprosimy gminnego gońca lub sołtysa albo sołtyskę o wrzucenie listów wprost 
do skrzynek mieszkańców. Będzie to możliwe wówczas, gdy adresaci faktycznie mieszkają na 
terenie gminy (a nie są tylko w niej zameldowani).

Przykład

W jednej z gmin urzędnik poinformował mieszkańców o spotkaniu konsultacyjnym, umieszczając 
informację na stronie urzędu oraz rozkładając  w kilku miejscach ulotki. Konsultacje dotyczyły 
przyszłości konkretnego, niewielkiego terenu, który jest w użytkowaniu około 120 osób. Na 
spotkaniu zjawiła się garstka osób – siedmioro mieszkańców i mieszkanek. W związku z niską 
frekwencją postanowiliśmy powtórzyć działanie, poprzedzając je wysyłką imiennych zaproszeń. 
Kolejne spotkanie przyciągnęło około 80 osób – sala pękała w szwach!

Oto najlepszy przykład, jakie rezultaty może przynieść wysyłka imiennych zaproszeń do mieszkańców  
i mieszkanek. Zdjęcie z lewej strony – frekwencja na spotkaniu, o którym urzędnik poinformował  
za pośrednictwem ulotek oraz informacji na stronie internetowej urzędu. Zdjęcie z prawej strony  
– frekwencja na spotkaniu, o którym mieszkańcy i mieszkanki dowiedzieli się z listownych zaproszeń.
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Plakat

Plakat to – poza informacją umieszczaną na stronie internetowej urzędu – najpopularniejszy 
sposób informowania o wydarzeniach, które odbywają się w gminie. 

Skuteczność plakatu zależy od tego, jakie niesie treści, jak wygląda oraz gdzie go powiesimy.
W warstwie tekstowej plakat powinien zawierać:

 

Chwytliwy, intrygujący tytuł
Tytuł to najważniejsza część plakatu. Od niego zależy, czy przechodzień zatrzyma się, 
aby zagłębić się w jego treść. Tytuł powinien albo w jasny sposób wskazywać, czego 
dotyczy zaproszenie – mówić: Przeczytaj mnie, bo to dotyczy ciebie („Zaplanuj z nami 
centrum Dąbrowy”), albo zaciekawiać i skłonić do dalszego czytania („Chodź z nami 
na spacer”). 

 

 

Typowe błędy:
Najczęstszym błędem jest umieszczanie tytułu banalnego („Konsultacje społeczne”) 
lub skomplikowanego („Warsztat konsultacyjno-planistyczny”). Czasami urzędnicy 
i urzędniczki w ogóle nie tworzą tytułu, przez co plakat zaczyna przypominać treść 
typowego urzędowego anonsu („Gmina X zaprasza na spotkanie otwarte dotyczące 
wyłożenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy X do publicznego wglądu”).

 

Wprowadzenie – czemu poświęcone jest to spotkanie?
W tej części piszemy przede wszystkim o tym, jaki jest główny temat spotkania (np. poszuki-
wanie rozwiązań na dobre sąsiedztwo domów mieszkalnych z przydomowymi zakładami 
stolarskimi).

 

Uszczegółowienie – co ważnego z punktu widzenia mieszkańca i mieszkanki zostanie 
 poddane dyskusji na tym spotkaniu? Co on lub ona uzyska dzięki uczestnictwu?  
 W jaki sposób jego lub jej obecność może pozytywnie wpłynąć na jakość życia i funk- 
 cjonowania w gminie lubi sołectwie?

 

Dane dotyczące miejsca, daty i godzin spotkania

 
 

Inne istotne z punktu widzenia czytelnika i czytelniczki informacje, 
które mogą przesądzić o uczestnictwie w wydarzeniu, np. informacje o zagwa- 
rantowanej opiece nad dziećmi lub o bezpłatnym zorganizowanym transporcie.

 

Informacje kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za organizację konsultacji
Adres zakładki poświęconej konsultacjom na stronie urzędu i na profilu gminy na Face-
booku 
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Plakat musi być zaprojektowany graficznie. Tekst na plakacie jest traktowany jako obraz. Oznacza  
to, że samo ułożenie fragmentów tekstu względem siebie, rodzaj zastosowanej czcionki i jej  
różne rozmiary w poszczególnych częściach informacji w kluczowy sposób wpływają na 
widoczność i atrakcyjność plakatu.

Plakat powinien być czytelny z odległości minimum 1,5 metra. Zakłada się, że taki efekt daje 
czcionka o wielkości od 20 do 22 punktów, choć wszystko zależy od konkretnego projektu.  
To właśnie z tego powodu robi się wydruki próbne plakatów.

Ciekawym pomysłem jest zastosowanie jednego wzoru plakatów w przypadku wszystkich kon-
sultacji organizowanych przez urząd gminy. Poniżej możesz zobaczyć, w jaki sposób zastoso-
wano tę zasadę w Warszawie: 

Jeden styl materiałów graficznych nie tylko zmniejsza koszty wykonania oprawy graficznej, ale 
sprawia, że z czasem mieszkańcy zaczną kojarzyć określony styl z zaproszeniami na konsultacje.

 

 

Typowe błędy:
 Dążenie do ujęcia na plakacie za dużej ilości informacji, przez co robi się 

 on nieczytelny.
 Osoby tworzące informację, aby zaprezentować się jako kompetentne i profesjonalne, 

 posługują się niezrozumiałym dla wielu mieszkańców, zawodowym żargonem. 
 W efekcie na plakacie przewijają się sformułowania pochodzące ze słownika 

Przykład  
zastosowania  
jednego 
wzoru plakatu 
zapraszającego 
na konsultacje



25

 administracyjnego, planistycznego lub konsultacyjnego. Dotyczy to zarówno 
 pojedynczych sformułowań („procedura planowania przestrzennego”; 
 „warsztat diagnostyczny”; „moderatorki”), jak i całych zdań („W związku 
 z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Centralnej w miejscowości X, 
 gmina Y, wójt gminy zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału 
 w konsultacjach społecznych”).
 Pojawiają się dane, które kompletnie nie są istotne z punktu widzenia 

 mieszkańców („Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa 
 miejscowego”; „Spotkanie poprowadzą moderatorzy: Jan Kowalski i Janina 
 Nowak”; „Spotkanie odbędzie się w ramach projektu «Nasza przestrzeń 
 – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach»”).
 Plakaty są nieczytelne – tekst wygląda jak pismo urzędowe, tyle że w większym 

 formacie; brak jest podziału tekstu na części, wypunktowania treści, odstępów; 
 przez dużą ilość tekstu czcionka jest za mała w stosunku do formatu.
 Zdarza się, że plakaty są brzydkie.

Warto zadbać, by takie typowe błędy nie przysłoniły zalet plakatu i nie odebrały mu skuteczności.

Kiedy zastosować tę formę informowania?
Na wsi i w małych miejscowościach, gdzie ulice nie są zapełnione dziesiątkami różnych afiszy, 
plakat jest zawsze dobrym sposobem informowania.

 Zalety plakatu
 Duża widoczność – inaczej niż w większych aglomeracjach, w mniejszych miejscowościach  

 plakaty są bardzo widoczne. Jeżeli plakat przyciąga uwagę formą lub treścią, ludzie   
 chętniej się przy nim zatrzymują, aby dowiedzieć się, „co w trawie piszczy”.
 Uniwersalna forma – plakat możemy powiesić w wielu miejscach, na terenie całej gminy.

 Ograniczenia plakatu
Brak możliwości spersonalizowania przekazu – przekaz jest ogólny, nie możemy w nim odnieść 
się do interesów, problemów i potrzeb poszczególnych grup odbiorców, przez co spada możli-
wość zmotywowania tych osób do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Ulotka

Ulotkę można potraktować jak mniejszą formę plakatu. Można na niej także umieścić nieco 
więcej informacji. W przeciwieństwie do plakatu ulotka zostaje z odbiorcą, który ma więcej cza-
su na przeczytanie jej zawartości.

Ulotka powinna zawierać takie same elementy jak plakat:

 Chwytliwy, intrygujący tytuł.

 Wprowadzenie – czemu poświęcone jest to spotkanie?
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 Uszczegółowienie – dlaczego warto się zaangażować?

 Dane dotyczące miejsca, daty i godzin spotkania.

 Inne istotne z punktu widzenia czytelnika lub czytelniczki informacje, 
 które mogą przesądzić o uczestnictwie w wydarzeniu.

 Telefon do osoby kontaktowej, adres strony internetowej, 
 profilu na portalu społecznościowym.

Największą sztuką jest skuteczne dotarcie z ulotką do osób, których dotyczą konsultacje. Z pewnością 
każdy z nas pamięta sytuacje, kiedy taki materiał promocyjny zbierał kurz na półkach w gminnym 
magazynku albo kiedy pliki ulotek zalegały w różnych miejscach na terenie gminy długo po terminie 
spotkania. Gdzie zatem zostawić takie zaproszenia? Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to urząd 
gminy. Przypomnijmy sobie jednak, jak często jako mieszkańcy (a nie pracownicy czy pracownice 
urzędu) odwiedzamy nasz urząd. Będzie to zapewne kilka razy w roku. Tymczasem na przykład do skle- 
pu chodzimy niemalże codziennie. Poza takimi uniwersalnymi miejscami, jak sklepy czy przystanki 
autobusowe, ulotki trzeba też zostawić w miejscach, w których przebywają osoby potencjalnie zain-
teresowane danym procesem konsultacyjnym. Jeśli są to rolnicy – w sklepie z nawozami i środkami 
ochrony roślin. Jeśli chcemy dotrzeć do seniorów – w przychodni i w aptece. Jeśli dążymy do zaprosze-
nia rodziców z dziećmi – w szkole, przedszkolu, domu kultury, w ośrodku zdrowia, na placu zabaw  
(o ile jest miejsce, żeby je zostawić). Ulotki warto rozdystrybuować także na terenie sołectw, ponieważ 
niektóre osoby sporadycznie jeżdżą do miejscowości gminnej (zaopatrują się gdzie indziej; nie mają 
jak dojechać z powodu braku transportu lokalnego). Ulotki można również zostawić w świetlicach wiej-
skich i w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Kiedy zastosować tę formę informowania?
Ulotka jest dobrą formą informowania w sytuacji, gdy konsultacje dotyczą dużej liczby osób, np. 
w przypadku zmiany studium.

 Zalety ulotki
 Niski koszt w porównaniu z innymi formami informowania – w zależności od lokalnego 

 rynku oraz liczby ulotek cena druku pojedynczej sztuki może wynieść 10 groszy.
 Uniwersalna forma – ulotkę możemy zostawić w wielu różnych miejscach: punktach 

 usługowych, Ośrodku Pomocy Społecznej, bibliotece. Można ją wykorzystać w trakcie 
 indywidualnych wizyt w domach mieszkańców.

 Ograniczenia ulotki
 Jeśli ulotek reklamowych jest dużo, ludzie przestają zwracać na nie uwagę.
 Brak możliwości spersonalizowania przekazu – przekaz jest ogólny, nie możemy w nim 

 odnieść się do interesów, problemów i potrzeb poszczególnych grup odbiorców, przez 
 co możliwość zmotywowania ich do wzięcia udziału w wydarzeniu spada.
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Przykład

W jednej z gmin urzędniczka odpowiedzialna za konsultacje poprosiła ekspedientki w sklepach, 
aby w miarę możliwości informowały klientów i klientki o planowanych spotkaniach, wskazując 
na położone przy kasie ulotki.

Baner

Zaproszenie na konsultacje można umieścić na banerze. Wiesza się go tam, gdzie często 
przejeżdżają osoby, które chcemy zaprosić na nasze spotkania.

 Zalety baneru
Widoczność – każdy, kto przejeżdża bądź przechodzi w danym miejscu, prawdopodobnie 
zauważy baner i przeczyta jego treść.

 Ograniczenia baneru
Kolejny baner reklamowy w naszej gminie może zaburzyć estetykę i harmonię przestrzeni. Jeśli 
w miejscowości gminnej ogrodzenia uginają się od reklamy wizualnej, powieszenie kolejnego 
baneru może zupełnie umknąć uwadze mieszkańców.

Przykład

W gminie Gołcza zmiana planu miejscowego objęła tereny użytkowane zarówno przez 
mieszkających tam od pokoleń rolników, jak i letników, pochodzących głównie z aglomeracji 
krakowskiej. Urzędnik odpowiedzialny za konsultacje przewidział, że poinformuje wszystkich 
o nadchodzących spotkaniach za pośrednictwem plakatów, indywidualnych wizyt w domach 
przeprowadzanych przez sołtysów, przez ogłoszenie w gminnym piśmie „Gołczanin” oraz 
informację na stronie internetowej urzędu gminy. 

Na etapie tworzenia planu konsultacji zadaliśmy sobie pytanie, czy informacja przekazana tymi 
kanałami dotrze do wszystkich osób, które powinny wziąć udział w dyskusji. Osoby korzystające 
ze swoich działek rekreacyjnych nie odwiedzają regularnie witryny internetowej urzędu i mogą 
nie czytać lokalnej gazety. Przejeżdżając samochodem nie będą także zatrzymywać się pod 
tablicami informacyjnymi, gdzie zawisną plakaty. Część z nich sporadycznie korzysta z lokalnych 
sklepów (gdzie mogliby zobaczyć plakat), jadąc z zakupami z większych marketów spoza gminy. 
Do domków letniskowych dojeżdżają oni dwiema drogami, każda z nich omija miejscowość 
gminną. Z tego powodu zdecydowaliśmy się umieścić banery informacyjne przy dwóch trasach 
dojazdu z Krakowa. Dzięki temu pierwszy raz na spotkania konsultacyjne prowadzone w gminie 
dotarli letnicy.

Doświadczenie to pokazało nam, jak ważne jest szczegółowe zdefiniowanie grup, których doty-
czy plan miejscowy, na wczesnym etapie planowania, a następnie zastanowienie się, jak skute-
czne będą zaadresowane do nich działania. 
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Baner na jednej z tras 
dojazdu letników, którzy 
są współużytkownikami 
przestrzeni objętej 
konsultowanym planem 
miejscowym.

Ogłoszenia w prasie lokalnej lub lokalnych 
dodatkach gazet ogólnopolskich

Jeśli w gminie jest wydawana lokalna prasa, którą mieszkańcy chętnie czytają – koniecznie 
trzeba umieścić w niej zaproszenie na konsultacje. W wyborze tytułu, w którym opublikujemy 
ogłoszenie, może pomóc ocena jego następujących cech:

 

Lokalność – im mniejszy zakres terytorialny obejmuje dany periodyk, tym lepiej. 
 Możemy bowiem umieścić ogłoszenie w ogólnopolskim dzienniku, jednak odsetek  
 osób, których dotyczą nasze konsultacje wśród ogółu wszystkich czytelników i czytel- 
 niczek będzie niewielki. Z tego względu preferowane powinny być tytuły o zasięgu  
 gminnym lub powiatowym, ewentualnie dodatki regionalne do tytułów ogólnopolskich.

 
 

Popularność – czy mieszkańcy naprawdę czytają dany tygodnik lub miesięcznik.

 

Dostępność – czy gazeta jest bezpłatna lub nie jest droga, jaki jest jej nakład 
 (w domyśle – ile osób ją czyta) i czy można ją dostać w wielu miejscach na terenie gminy.

 

Cennik ogłoszeń – czasami koszt publikacji ogłoszenia w racjonalnym formacie 
 przekracza możliwości finansowe urzędu gminy. Jeżeli zależy nam jednak na opubli- 
 kowaniu zaproszenia w tym konkretnym tytule, możemy sprawdzić ceny doty- 
 czące ogłoszeń wyłącznie na stronie internetowej.
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Jeżeli w ramach akcji informacyjnej przygotowaliśmy plakaty bądź ulotki, zaoszczędziliśmy so-
bie czasu. Mogą one stać się ogłoszeniem w gazecie, pod warunkiem, że będą dobrze widoczne 
w wykupionym formacie.

Planując zamieszczenie ogłoszenia w lokalnym periodyku, warto dowiedzieć się odpowied- 
nio wcześniej, do kiedy należy przesłać materiał, aby zdążył się on ukazać w numerze 
poprzedzającym datę wydarzenia.

 Zalety ogłoszenia w prasie lokalnej
Większa zauważalność ciekawej reklamy w gazecie niż w przestrzeni publicznej. Ludzie czytają 
gazetę, bo chcą to robić, natomiast koło tablicy ogłoszeń przechodzą zwykle przypadkiem, nie 
specjalnie.

 Ograniczenia ogłoszenia w prasie lokalnej
 W zależności od uwarunkowań lokalnych koszt takiego jednorazowego ogłoszenia może 

 być relatywnie wysoki.
 Tylko niewielki procent ludzi (17% według badań Millward Brown z 2014 i 2015 roku) czyta 

 w Polsce prasę lokalną.

Informacja na stronie internetowej, w portalach społecznościowych, 
za pośrednictwem systemu SMS

Do poinformowania mieszkańców możemy wykorzystać już istniejące zasoby w gminie – 
stronę internetową, profil gminy na portalu społecznościowym, system rozsyłania informacji 
za pośrednictwem SMS-ów.

 

 

Typowe błędy:
 Zamieszczanie informacji wyłącznie w mało widocznych zakładkach.
 Zamieszczanie informacji w formie zwartego tekstu, bez wypunktowania, 

 podziału tekstu na części, odstępów i grafik.
 Nadawanie informacjom ogólnikowych tytułów, np. „Zaproszenie”, „Konsultacje”, 

 „Zawiadomienie”, „Warsztaty konsultacyjne”, zamiast „Zdecyduj o sąsiedztwie 
 w miejscowości Wola”, „Zaplanuj z nami swoje sołectwo”, „Zapraszamy na 
 dyskusję o lokalizacji usług”, „Jak ma wyglądać nowe centrum miejscowości?”.
 Efekt matrioszki – załączanie informacji w formie plików, które trzeba ściągnąć 

 na komputer, np. w formacie JPG lub PDF – informacja nie jest widoczna od razu 
 i wymaga instalowania określonych programów.
 Zamieszczanie informacji na podstronie „Planowanie przestrzenne” lub 

 „Konsultacje społeczne” nie według klucza ważności (najważniejsza wiadomość 
 na górze – zaproszenie na najbliższe spotkanie, zbliżający się koniec 
 terminu składania wniosków do planu miejscowego), ale według innego klucza 
 (np. związanego z datą umieszczania wiadomości na stronie).
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Kiedy zastosować tę formę informowania?
Umieszczenie informacji na stronie urzędu jest czymś oczywistym i powinniśmy to robić za-
wsze. Wynika to chociażby z zasady dążenia do przejrzystości działań realizowanych przez 
gminę. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób zadbamy o widoczność i dostępność takiej 
informacji. 

Wszystkie drogi prowadzą do jednego – zaproszenia na nasze konsultacje

Ponownie wczujmy się w sytuację osób, które odwiedzają witrynę urzędu, i pomyślmy, jaką 
drogą mogą one dotrzeć do wiadomości o naszym przedsięwzięciu. W zależności od tego, cze-
go szukają, będą wchodzić w inne miejsca na stronie internetowej. Mogą przeglądać stronę 
główną, podstronę „Planowanie przestrzenne” lub podstronę „Konsultacje społeczne”, zawsze 
jednak powinny natrafić na zaproszenie związane z naszymi konsultacjami. Zaproszenie zyska 
także widoczność, jeżeli umieścimy na górze strony głównej baner promujący wydarzenie.

Konieczność umieszczania informacji o cyklu spotkań konsultacyjnych na stronie internetowej 
może być także bodźcem do stworzenia widocznej i przyjaznej podstrony poświęconej czy to 
planowaniu przestrzennemu, czy konsultacjom społecznym.

 Zalety  informacji umieszczanej na stronie internetowej, 
 na portalu społecznościowym i rozsyłanej SMS-ami

 W przypadku strony internetowej oraz portalu społecznościowego – brak dodatkowych 
 kosztów dla urzędu gminy. 
 Na witrynie internetowej możemy zamieścić znacznie więcej informacji niż tylko 

 „suche” zaproszenie. Pamiętaj jednak, aby nie zamazać przekazu – nie przytłoczyć tego, 
 co najważniejsze (zaproszenie) dużą liczbą szczegółów dotyczących procedury planistycznej, 
 sytuacji przestrzennej w gminie itd. Najlepiej, aby wiadomości pogłębiające wiedzę na 
 temat planowania przestrzennego miały formę odrębnych od zaproszenia artykułów.

 Ograniczenia informacji umieszczanej na stronie internetowej, 
 na portalu społecznościowym i rozsyłanej SMS-ami

Ograniczona liczba osób, które regularnie wchodzą na stronę internetową urzędu. Nie wszyst-
kie osoby obserwują gminne profile na portalach społecznościowych, tak samo jak nie wszystkie 
osoby udostępniły swój numer telefonu do serwisu sms.

Informacja umieszczana na lokalnych grupach i forach dyskusyjnych

To, co najważniejsze, często toczy się poza oficjalnymi kanałami informacji. Na przykład na forach 
internetowych i grupach dyskusyjnych. Udzielają się w nich osoby, które interesują się losem 
swoich miejscowości, mogą zatem chętnie odpowiedzieć na naszą propozycję zaangażowania się. 
Jeżeli wiesz, że z takich kanałów korzystają mieszkańcy twojej gminy, koniecznie opublikuj tam 
wiadomość o konsultacjach, a wieść gminna pójdzie dalej w świat.
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Proces 
powstawania 
materiałów 
graficznych
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Proces powstawania materiałów graficznych, takich jak ulotka, plakat, baner czy ogłoszenie, 
można podzielić na cztery następujące po sobie kroki:

Każde z tych zadań wymaga przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu, także na nanoszenie 
ewentualnych poprawek! Aby zdążyć wydrukować i porozwieszać plakaty tydzień przed datą 
spotkania, graficzka powinna zacząć pracować nad projektem minimum półtora miesiąca przed 
wydarzeniem.

 

 

Typowe błędy:
 Urzędnicy i urzędniczki bardzo dużo czasu poświęcają na merytoryczne 

 i organizacyjne przygotowanie konsultacji, a przez to brakuje go na odpowiednio 
 wczesne przygotowanie akcji informacyjnej. W efekcie naprędce drukowane 
 plakaty trafiają na tablice ogłoszeń dzień lub dwa przed wydarzeniem lub okazuje się, 
 że termin wysyłania ogłoszenia do najbliższego wydania lokalnej gazety minął 
 w zeszłym tygodniu. 
 Wprowadzanie znaczących zmian w treści zaproszenia już na etapie 

 przygotowywania projektu graficznego. Nie tylko przedłuża to proces 
 projektowania, ale źle wpływa na relacje między osobami zlecającymi 
 i wykonującymi projekt.

Aby współpraca z grafikiem albo graficzką przebiegała sprawnie, w serdecznej i konstruktywnej 
atmosferze, warto pamiętać o poniższych zasadach.

Grafik albo graficzka ma prawo:
 otrzymać teksty, które przeszły już korektę;
 otrzymać dobrej jakości materiały: zdjęcia, logotypy;
 otrzymać konkretny, jednoznaczny opis oczekiwań i potrzeb klienta;
 poznać preferencje zlecających (przykłady lubianych innych prac) 

 – to skróci drogę do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu;
 umówić się na realne terminy realizacji zadania 

 – zbyt krótkie mogą odbić się niekorzystnie na projekcie.

dystrybucja 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 

przygoto-
wanie treści 

przygotowanie projektu graficznego 
wraz ze składem do druku 
(praca grafika albo graficzki – około 
dwóch tygodni + czas potrzebny na 
akceptację i korektę – tydzień).

druk 

1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE + 1 TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ
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Od grafika albo graficzki mamy prawo wymagać:
 stworzenia koncepcji;
 dbałości o szczegóły (wyrównania itd.);
 poprawnego umieszczenia logotypów;
 wprowadzenia korekty;
 zachowania ustalonych terminów;
 informacji zwrotnej, jeśli dostarczone przez zleceniodawcę materiały 

 (logotypy, zdjęcia) są zbyt słabej jakości;
 poprawnego przygotowania plików produkcyjnych, zgodnego ze specyfikacją z drukarni.

Od drukarni mamy prawo wymagać:
 uważnego przejrzenia przesłanych przez nas plików;
 informacji o tym, czy przesłane pliki są poprawne, oraz o ewentualnych błędach w plikach;
 doprecyzowania, na jakim papierze drukujemy;
 poprawnego, czystego wydruku;
 zadbania o to, aby wszystko wyschło;
 wydrukowania prawidłowych kolorów (drukarnie mają możliwość manipulowania 

 kolorem i „dociągania” do wzoru);
 poprawnych, zgodnych z ustaleniami działań introligatorskich (np. w składanej ulotce);
 bezpiecznego spakowania i dostarczenia materiałów.
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Lista
sprawdzająca
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Sprawdź, czy twoja akcja informacyjna została starannie przygotowana!

Czy zastanowiłeś / zastanowiłaś się, do kogo ma trafić informacja 
– kogo będą dotyczyć ustalenia dokumentu planistycznego? 

Czy zastanowiłeś / zastanowiłaś się, jakie aspekty związane z zagospodarowaniem 
przestrzeni są ważne dla tych osób i czy ująłeś / ujęłaś to w przekazie? 

Czy informacja jest krótka i zwięzła, nie zawiera zbędnych 
z punktu widzenia odbiorców danych? 

Czy informacja jest konkretna i zrozumiała dla odbiorców? 

Czy informacja jest angażująca lub intrygująca? 

Czy informacja jest atrakcyjna i przejrzysta pod względem graficznym? 

Czy akcja informacyjna zakłada minimum dwa sposoby informowania, 
dostosowane do konkretnych grup odbiorców? 

Czy w informacji znajduje się kontakt do ciebie? 

Czy w informacji znajduje się adres strony internetowej, 
na której można dowiedzieć się więcej? 

Czy zleciłeś / zleciłaś prace grafikowi / graficzce przynajmniej 
pięć tygodni przed planowanym wydarzeniem? 

Czy rozdystrybuowałeś / rozdystrybuowałaś informację 
o projekcie minimum tydzień przed wydarzeniem? 
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Inspiracje
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Jeśli chcesz pogłębić temat, zajrzyj do poniższych publikacji:

Monika Probosz, Przemysław Sadura, Konsultacje w społeczności lokalnej. Planowa-
nie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Insty-
tut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, wersja on line: https://
poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Probosz_Sadura_Konsultacje-w-
spolecznosci-lokalnej.pdf.

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, Dobre praktyki prowadzenia konsultacji 
społecznych, Toruń 2014, wersja on-line: http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/
files/pictures/ks_dobre_praktyki_prowadzenia_konsultacji_spolecznych_wydanie_ 
1_2014.pdf

Małgorzata Borowska, Izabela Dembicka-Starska, Mocni w promocji. Podręcznik dla 
organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014, wersja on-line: 
https://publicystyka.ngo.pl/zamow-poradnik-mocni-w-promocji.

Maja Branka, z wykorzystaniem materiałów Natalii de Barbaro, Joanny Gucman-Muż  
i Kingi Kulik, Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi? Komunikacja i budowanie 
poparcia dla organizacji strażniczych, Stowarzyszenie Homo Faber, Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska, Lublin, Warszawa, 2016, wersja on-line: https://watchdogportal.pl/
wp-content/uploads/2016/06/Co-robia-watchdogi_B5_sklad-pelen04.pdf.

Dorota Bregin, Magdalena Chustecka, Paweł Jaworski, Jacek Pietrusiak, Krystian 
Połomski, Konsultacje planu miejscowego. Instrukcja obsługi, Fundacja Wspomagania 
Wsi, Warszawa 2016, wersja on-line: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/
uploads/2017/01/Konsultacje-planu-miejscowego.-instrukcja-obs%C5%82ugi.pdf. 
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Załącznik
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Sześć pytań, które warto zadać, zanim puścisz materiał do druku

Maja Branka

Przed nami przykłady materiałów promocyjnych, które miały zachęcić mieszkańców pięciu 
gmin do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Jak je ocenić? Oglądając plakaty i ulot-
ki, zadałam sobie kilka pytań. Pytania te są jednocześnie podpowiedzią, na co warto zwracać 
uwagę podczas analizy materiałów. Zadanie sobie właściwych pytań jest ważne, żeby uniknąć 
typowej pułapki często towarzyszącej ocenie materiałów – jest to pytanie: „Podoba ci się 
ten plakat/ulotka?”. To pytanie jest szczególnie zwodnicze w kontekście estetyki materiałów, 
ponieważ skupianie się na gustach i upodobaniach często prowadzi nas do dyskusji, która przy 
rozbieżności opinii niewiele nam daje, za to odciąga uwagę od kluczowej kwestii, jaką jest funk-
cja materiału. Pamiętajmy: plakat informacyjny nie musi nam się podobać (chociaż może), ale 
na pewno powinien spełniać swój cel – przyciągać uwagę, być czytelny z daleka i przekazywać 
najważniejsze informacje. Dlatego pytajmy o funkcjonalność, a nie o preferencje estetyczne. 

W przypadku plakatów od razu podpowiadam: oceniajmy je zawsze w ich docelowym rozmiarze 
(po to są próbne wydruki) i z tej odległości, z której będą oglądane. Plakat oglądany na moni-
torze komputera, który mamy tuż przed sobą, zawsze wyda się nam widoczny i czytelny. I druga 
rekomendacja ogólna: jeżeli możemy coś skrócić – zróbmy to. Zwykle mamy za dużo treści na 
materiałach promocyjnych, a nasze mózgi nie lubią zdań podrzędnie złożonych. 

Trzy plakaty i dwie ulotki obejrzymy, analizując ich dwa aspekty: język (to znaczy w jaki sposób 
konstruowane są komunikaty, jaka jest treść materiału) oraz projekt graficzny (to znaczy na ile 
wygląd materiałów przyciąga naszą uwagę i ułatwia korzystanie z treści).

Pytania, jakie sobie postawimy, możesz wykorzystać w przyszłości, pracując nad materiałami 
informacyjnymi swojej gminy.

TREŚĆ MATERIAŁÓW

1.	 Czy łatwo mogę zrozumieć, o co chodzi? 
2. Czy wiem, po co mam przyjść na spotkanie?
3. Czy mam wszystkie potrzebne informacje? 

WYGLĄD MATERIAŁÓW

1.	 Czy materiał jest czytelny?
2.	Czy materiał skupia uwagę 
 na najważniejszej treści?
3.	Czy obrazy i grafika wywołują 
 skojarzenia z tematem, którego dotyczą? 
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SUPER, TAK TRZYMAĆ!

JĘZYK

 Prosty język i brak żargonu, jest 
 „chcemy porozmawiać” zamiast 
 „konsultacje społeczne”, nie ma 
 skomplikowanych nazw dokumentów, 
 które na plakacie nie są potrzebne. 

 Język z bezpośrednimi zwrotami do 
 odbiorcy („Twoje życie”, „porozmawiać 
 z Tobą”). 

 Wiem konkretnie, po co mam przyjść, 
 o czym będziemy rozmawiać 
 (jak inwestycje wpłyną na moje życie) 
 i dlaczego warto się tym zająć 
 (chcemy uniknąć konfliktu 
 w przyszłości). 

 Jeżeli jestem rodzicem, wiem, 
 że mogę przyjść z dzieckiem. 

WYGLĄD

 Prostota i duży kontrast (ciemne tło, 
 jasna czcionka) ułatwiają czytanie  
 z daleka.

 Konsekwencja kolorystyczna – jeden 
 kolor dominujący, jeden krój czcionki. 

NASTĘPNYM RAZEM LEPIEJ ZMIENIĆ

 Zawsze można skrócić, np. zamiast 
 dwóch pierwszych akapitów zrobić 
 jeden: „Jak planowane inwestycje 
 i zmiany w zagospodarowaniu 
 przestrzeni Gminy Cekcyn wpłyną 
 na Twoje życie? ” 

 Proponuję zapraszać na „spotkanie” 
 zamiast na „warsztaty” – przeciętnemu  
 człowiekowi warsztat kojarzy się  
 z samochodami.

 Najbardziej wyróżniający się na plakacie 
 tekst – przez wielkość czcionki – to  
 „GMINY CEKCYN”. Pytanie, czy to jest  
 najważniejsza treść na tym plakacie? 

 Za dużo treści – wyżej podpowiadam, 
 jak można skrócić.

 Tekst nachodzący na zdjęcie jest 
 nieczytelny – apla1 z białym tłem 
 i ciemnym tekstem ułatwiłaby sprawę. 

1 Apla – jednolite tło, służy jako podkład pod tekst. 
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SUPER, TAK TRZYMAĆ!

JĘZYK

 Wiem, kiedy, gdzie i po co mam przyjść. 

 Wiem, jak się przygotować i gdzie   
 znajdę więcej informacji. 

WYGLĄD

 Duże zdjęcie przyciągające uwagę. 

NASTĘPNYM RAZEM LEPIEJ ZMIENIĆ

 Treść może nie być zrozumiała. Sporo 
 urzędniczego żargonu – konsultacje,  
 nazwa dokumentu, warsztat 
 konsultacyjny itp. – zamiast tego można  
 zapraszać na spotkanie lub rozmowę. 

 Zawsze można skrócić, np. zamiast 
 w każdym akapicie powtarzać warunek  
 „Jeśli chcesz”, można krócej i w bardziej  
 bezpośrednich zwrotach: 
 Porozmawiajmy!

  Wykorzystaj swój wpływ i powiedz 
 nam, jak ma wyglądać twoja okolica,  
 czego potrzebujesz, gdzie mają  
 przebiegać ulice, co będzie można  
 budować na prywatnych działkach.

  Sprawdź, jak wygląda nasz pomysł 
 na miejscowy plan zagospodarowania, 
 i porozmawiaj z naszą urbanistką. 
 

 Najbardziej wyróżniający się na plakacie 
 tekst (przez wielkość czcionki) 
 to „PIECHOWICE”. Pytanie, czy to jest  
 najważniejsza treść na tym plakacie? 

 Za dużo treści, z daleka plakat 
 będzie nieczytelny, poza widoczną  
 nazwą miejscowości. 

 Tekst nachodzący na zdjęcie jest 
 nieczytelny – apla pod tekstem  
 ułatwiłaby sprawę. 

 Zdjęcie połączone z nazwą miejscowości 
 kojarzy się z ofertą turystyczną – jeśli  
 nie podejdę blisko i nie doczytam, mogę  
 pomyśleć, że to oferta wyjazdu w góry.
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SUPER, TAK TRZYMAĆ!

JĘZYK

 Świetny tytuł! Można by go pociągnąć 
 dalej (podpowiedź w kolumnie obok),  
 bo nie tylko o spacer tu chodzi, ale sam  
 apel i bezpośredni zwrot to bardzo  
 dobry pomysł.

 Jasna informacja – wiem, kiedy, gdzie 
 i po co mam przyjść.  

WYGLĄD

 Najbardziej wyróżniający się tekst 
 – „Chodź z nami na spacer” 
 i „Serdecznie zapraszamy” 
 – to jednocześnie główny przekaz  
 plakatu.

NASTĘPNYM RAZEM LEPIEJ ZMIENIĆ

 Zawsze można skrócić, np. zamiast 
 w kolejnym akapicie powtarzać 
 warunek „Jeśli chcesz”, można krócej 
 i w połączeniu z tytułem: 
 „Chodź z nami na spacer i podziel się  
 swoją wizją najbliższego sąsiedztwa!”

 Uprościłabym język zachęcający do 
 dzielenia się opinią, tak, żeby był  
 bardziej włączający również dla osób,  
 które nie czują się kompetentne 
 urbanistycznie. W tej chwili mogę  
 stwierdzić, że to nie dla mnie, bo nie  
 mam spostrzeżeń i planów dotyczących  
 zagospodarowania działek, natomiast  
 będzie mi się łatwiej zaangażować, jeśli  
 ktoś zapyta mnie o moje potrzeby,  
 pomysły czy marzenia. 

 Za dużo tekstu jak na plakat. 
 Zrezygnowałabym z fragmentów 
 o etapach pracy nad studium  
 – te treści nie mają znaczenia 
 na plakacie z zaproszeniem 
 i są nieczytelne z daleka. 

 Słabo czytelny tekst z daleka 
 ze względu na mały kontrast  
 między tłem a czcionką.
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SUPER, TAK TRZYMAĆ!

JĘZYK

 Jasny przekaz – wiem, kiedy, gdzie 
 i po co mam przyjść. 

 Nie ma ani jednego zbędnego zdania. 

 Plus za „piknik” – wiadomo, o co chodzi.  
 

WYGLĄD

 Prostota i przejrzystość, mało treści. 

 Grafika w tle kojarzy się z tematem, 
 choć mogłaby być bardziej wyraźna. 

 Najbardziej wyróżniający się tekst 
 – „Urządzamy przestrzeń w Batkowie”  
 – to jednocześnie główny przekaz ulotki. 

NASTĘPNYM RAZEM LEPIEJ ZMIENIĆ

 I tradycyjnie żargon – co to jest 
 spotkanie konsultacyjne? Może prościej np.: 
 „Przyjdź na piknik i powiedz nam, 
 na czym ci zależy”. 

 Minus za „warsztaty konsultacyjne” 
 – nie wiadomo, co to znaczy.

 Cieniowana grafika jest niewyraźna 
 i nieco przysłania treść. Być może 
 zamiast rysunków warto byłoby 
 wyeksponować mapę terenu, 
 którego dotyczą konsultacje.
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SUPER, TAK TRZYMAĆ!

JĘZYK

 Odpowiednia ilość tekstu, który jest 
 stosunkowo prosty i zrozumiały. 

 Wiem, o czym będziemy rozmawiać 
 (zmiany w zagospodarowaniu) 
 i dlaczego warto to robić (jeżeli 
 planuję budowę domu). 

 Jeżeli jestem rodzicem, wiem, 
 że mogę przyjść z dzieckiem. 

 Wyjaśnienie w ramce skomplikowanej 
 nazwy „miejscowy plan 
 zagospodarowania przestrzennego”. 

WYGLĄD

 Przejrzysty układ tekstu. 

 Schematyczna mapa z zaznaczeniem, 
 o który obszar chodzi. 

NASTĘPNYM RAZEM LEPIEJ ZMIENIĆ

 W kontekście pytań na pierwszej stronie 
 ulotki („Posiadasz działkę na Działach  
 i chcesz postawić tam dom? Chcesz  
 zamieszkać w Dąbrowie i szukasz 
 miejsca pod zabudowę mieszkaniową?”)  
 nie w pełni zrozumiały jest dla mnie  
 akapit trzeci na drugiej stronie („Jeśli  
 masz swoje plany co do zmiany 
 zagospodarowania przestrzennego 
 Działów, przyjdź na spotkanie 
 konsultacyjne”). Czy zaproszenie jest 
 kierowane tylko do osób, które 
 planują budowę domu, czy do 
 wszystkich mieszkańców?

 Tradycyjnie szukałabym prostszego 
 opisu niż „spotkanie konsultacyjne” 
 – z tej nazwy nie wynika, kto, z kim 
 i co konsultuje. Dodatkowo z informacji  
 na drugiej stronie ulotki wynika, że jest  
 to spotkanie raczej informacyjne, nie  
 konsultacyjne.

 Niebieski tekst na żółtym tle jest mało 
 widoczny i trudno się go czyta.
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O Fundacji Wspomagania Wsi 

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu kardynała Józefa Glempa w 1999 
roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej 
w 1987 roku) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991 roku). Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest 
wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury tech-
nicznej obszarów wiejskich. Fundacja udziela mikropożyczek przedsiębiorcom rozwijającym 
działalność pozarolniczą – do końca 2015 roku udzieliła ponad 12 tysięcy pożyczek wspierających 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na wsi. Od kilku lat prowadzi we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim program „ABC przedsiębiorczości na wsi”, podnoszący poziom wiedzy 
na temat finansów domowych i finansów małych przedsiębiorstw. „Dziedzictwo wsi” to odrębny 
program, w ramach którego przez dziesięć lat wsparto dotacjami ponad 400 projektów, pro-
wadzonych przez kilkaset organizacji lokalnych, kół gospodyń, ochotniczych straży pożarnych 
i grup nieformalnych skupiających się na pielęgnacji lokalnego dziedzictwa kulturowego 
i wykorzystaniu jego zasobów w rozwoju lokalnym. Fundacja prowadzi szereg programów 
poświęconych edukacji liderów i liderek organizacji wiejskich i władz samorządowych. Co roku 
w maju, wraz z innymi partnerami, organizuje w Marózie spotkania działaczy wiejskich z całej 
Polski – za każdym razem w spotkaniu bierze udział od 350 do 500 osób. W ramach wspierania 
aktywnych społeczności lokalnych FWW redaguje portal Witryna Wiejska (http://witrynawiej-
ska.org.pl/), a dzięki serwisowi Wszechnica (http://wszechnica.org.pl/) umożliwia mieszkańcom 
małych miejscowości dostęp do wykładów, debat i wystąpień najwyższej klasy wykładowców 
i ekspertów z różnych dziedzin. W latach 2014–2016 Fundacja prowadziła projekty poświęcone 
angażowaniu mieszkańców i mieszkanek w konsultacje dotyczące zarządzania ryzykiem po-
wodziowym oraz konsultacje planów miejscowych. Oba projekty otrzymały dofinansowanie 
w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego. Realizacja kolejnych projektów „Nasza przestrzeń. Konsultacje 
społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” i „Nasza przestrzeń. Konsultacje 
dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” jest dotowana przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. Do tej pory Fundacja wspomogła prowadzenie dialogu w obszarze planowania 
przestrzennego w kilkudziesięciu gminach. Informacje o bieżącej działalności Fundacji znajdują 
się na stronie internetowej www.fundacjawspomaganiawsi.pl.
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Współpraca

Maja Branka
Psycholożka i politolożka. Szkoli od 17 lat. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień 
publicznych i rzecznictwa oraz w szkoleniach z metodologii pracy trenerskiej (superwizorka  
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Pracuje głównie z organizacjami poza- 
rządowymi i instytucjami kultury. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji doty-
czących komunikacji z otoczeniem: Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi (Sieć Obywa-
telska Watchdog Polska, 2015-2016); Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo 
(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2012). Prowadzi szkolenia i konsultacje z za-
kresu rozwoju strategii rzeczniczej i komunikacyjnej w organizacjach.

Ewa Brejnakowska-Jończyk
Graficzka projektantka. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Specjalizuje się w projektowaniu publikacji, identyfikacji wizualnej i ilustracji. Przez jakiś czas 
pracowała w agencjach reklamowych. Od kilkunastu lat prowadzi autorską pracownię graficzną, 
współpracując głównie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

O autorce

Magdalena Chustecka 
Absolwentka Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja „Me-
diacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów” oraz „Antropologia współczesności. Animacja  
działań lokalnych”. Od 15 lat zajmuje się tematyką angażowania mieszkańców w działania 
lokalne. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb społeczności lokalnej, 
wprowadzania zmiany społecznej, zwiększania partycypacji społecznej. Przygotowuje i prowadzi 
spotkania konsultacyjne. W latach 2005–2008 wspierała rozwój grup obywatelskich w ramach  
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Od 2015 roku w ramach projektu „Nasza Przestrzeń”  
Fundacji Wspomagania Wsi pomaga samorządom wiejskim w przygotowaniu i przeprowadzaniu 
konsultacji dokumentów planistycznych.



Notatki




