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Wprowadzenie B
.1

.Krystyna Pawłowska

Książka ta to tom B opracowania składającego się z 2 książek i płytki mul-
timedialnej.

Tom A poświęcony jest prezentacji idei partycypacji społecznej w ochro-
nie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. W tomie tym przedstawione są ar-
gumenty za przyjęciem tej idei, a także okoliczności, w jakich należy podjąć 
działania partycypacyjne oraz podstawowe zasady organizowania przedsię-
wzięć tego rodzaju. Innymi słowy, jest to odpowiedź na pytanie: DLACZEGO 
warto podjąć trud organizowania partycypacji i na czym ona polega? Tom A 
adresowany jest przede wszystkim do dwu grup ludzi. Pierwsza to ci, którzy 
chcą uczestniczyć lub organizować partycypację, ale bardzo mało o niej wie-
dzą. Druga to osoby, które chociaż odnoszą się z rezerwą lub nawet niechęcią 
do tej idei, zmuszone są do uczestniczenia lub nawet organizowania partycy-
pacji. Być może zawarte tam argumenty skłonią ich do zmiany nastawienia.

Tom B odpowiada na pytanie: JAK organizować partycypacje w prakty-
ce? Oczywiście można z niego korzystać po przeczytaniu tomu A, albo istnieje 
także możliwość pominięcia zawartych tam treści, jeżeli czytelnik uzna, że ak-
ceptuje i na tyle dobrze zna ideę partycypacji, że nie musi być ani edukowany, 
ani przekonywany. Jeżeli jednak wiedza teoretyczna czy argumentacja okażą 
się mimo wszystko potrzebne, dobrze będzie skorzystać z odpowiednich roz-
działów tomu A. Temu celowi służą znajdujące się w tekście odnośniki między 
tomami i rozdziałami oznaczone na marginesie.

Na temat partycypacji społecznej istnieje wiele fałszywych wyobrażeń, 
a najbardziej szkodliwe z nich to przekonanie, że można ją zorganizować 
spontanicznie, bez planu i określonych kompetencji. Pomysły typu: „zróbmy 
ankietę”, lub „spotkajmy się z mieszkańcami” są niekiedy ochoczo podejmowa-
ne bez żadnego przygotowania, w sytuacjach wymuszonych okolicznościami. 
Takie próby często kończą się niepowodzeniem. Większość osób, do których 
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skierowano ankietę po prostu nie odpowiada. Na spotkanie przychodzi garst-
ka ludzi, nikt nie daje się do niczego przekonać, a na koniec wybucha kłótnia. 
Nie ma żadnych korzyści, co gorsza pogłębiają się stare spory albo powstają 
zupełnie nowe nieporozumienia i konflikty. 

Aby partycypacja mogła przynieść realne korzyści, nie powinna  być dzia-
łaniem wymuszonym, lecz z góry przewidzianym i starannie zaplanowanym. 
Winna być należycie zorganizowana, odbywać się we właściwym miejscu 
i czasie, zgodnie z zasadami sztuki komunikacji społecznej. Taką metodę pro-
ponuje ta książka. Jest oparta na wzorach zagranicznych, ale tylko w ogólnym 
zarysie. W możliwie jak najszerszym zakresie wykorzystano tu doświadczenia 
polskie tak, aby proponowane metody jak najlepiej pasowały do polskich wa-
runków: do specyficznej sytuacji społeczno-kulturowej oraz aktualnych ram 
prawno-administracyjnych. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę bar-
dzo utrudniający działanie, historycznie uwarunkowany brak zaufania miedzy 
władzą a społeczeństwem, brak nawyków aktywności obywatelskiej, brak wie-
dzy i doświadczenia z zakresu komunikacji społecznej u wszystkich potencjal-
nych partnerów oraz stan prawny nie ułatwiający organizowania partycypacji. 

Niepowodzenie, jakim kończą się liczne organizowane bezplanowo 
przedsięwzięcia partycypacyjne skłaniają projektantów i urzędników do 
wniosku, że jedynym sposobem na poprawę sytuacji jest edukacja społe-
czeństwa. Twierdzą oni, że dopóki społeczeństwo nie będzie lepiej rozumiało 
spraw przestrzennych i ceniło wartości krajobrazu, dopóty nie będzie można 
się z nim dogadać. Taka krytyka składająca całą winę na barki społeczeństwa 
pomija istotny fakt, jakim jest brak umiejętności z zakresu komunikacji spo-
łecznej wśród organizatorów nieudanych partycypacji. Założeniem tej książki 
jest przekonanie, że nie tylko trzeba, ale także łatwiej jest nauczyć projektan-
tów i przedstawicieli władzy zasad komunikacji niż nauczyć wszystkich ludzi 
architektury. Architekci i urzędnicy są bowiem znacznie mniejszą niż ogół i le-
piej wykształconą grupą ludzi. Nie podważa to oczywiście postulatu poprawy 
poziomu wiedzy o architekturze w całym społeczeństwie. 

W książce tej przyjęto ramy prawne obowiązujące na przełomie 
2009/2010, bo w tym okresie pisano tę książkę, ale prezentowane metody 
mogą być stosowane także w innych ramach, a proponowany program ma 
własną logikę, możliwą do zastosowania niezależnie od kolejnych nowelizacji 
ustaw. W aktualnym stanie prawnym proponowane formy partycypacji należą 
tylko częściowo do kategorii działań nakazanych, większość z nich to działania 
nie nakazane, ale także nie zabronione. 

Tom B zawiera podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, 
program partycypacji, która winna towarzyszyć przedsięwzięciom przestrzen-
nym i zestaw zalecanych metod, pozwalający zrealizować ten program. 
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Płyta multimedialna dołączona do książki jest związana przede wszystkim 
z tomem B, ale także z rozdziałem 7 tomu A. W tych miejscach książki,  
w których szczególnie pożyteczne będzie skorzystanie z płytki, na marginesie 
umieszczona jest ikona – patrz obok.

Zawartość płyty to uzupełnienie lub rozszerzenie poszczególnych 
rozdziałów książki w postaci: 

filmów i zdjęć ilustrujących przykładowe formy partycypacji, np. warsztaty, •	
akcję informacyjną lub wywiady,
tekstów instruktażowych,•	  np. wyjaśniających w jakich okolicznościach 
warto i jak należy przeprowadzić ankietę, wywiad indywidualny czy 
zogniskowany, 
opisów studiów przypadków –•	  dobrych przykładów partycypacji 
przeprowadzonej w praktyce, 
pożytecznych wzorów, np. wzoru kwestionariusza ankiety lub scenariusza •	
wywiadu zogniskowanego.

Płyta jest dostosowana do użytkowania zarówno w systemie operacyjnym 
Windows, jak i Linux. 

A oto krótka instrukcja korzystania z płytki, zilustrowana widokiem 
ekranu:
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Po włożeniu płyty do napędu CD/DVD ROM następuje jej automatyczne 1. 
uruchomienie w oknie przeglądarki internetowej. 
Strona tytułowa zawiera informacje na temat projektu.2. 
Widok okna przeglądarki przypomina kartę kołonotatnika. Górna część 3. 
karty to kolorowe zakładki odpowiadające rozdziałom książki i zarazem 
kolejnym fazom programu partycypacji. Zastosowano takie same kolory, 
jak w książce. Kliknięcie w odpowiednią zakładkę w dowolnym momencie 
korzystania z płytki otwiera w głównej części ekranu kartę poświęconą 
wybranemu tematowi, co pozwala na swobodne i szybkie zmiany 
pomiędzy kartami. 
Pierwsza z prawej, biała zakładka pozwala otworzyć informację o projekcie 4. 
i jego autorach oraz podaje dane kontaktowe.
Zakładki po prawej stronie karty ustawione w pionie to rozwinięcie tematu 5. 
badań społecznych (zielona zakładka w poziomie). Każda z nich prowadzi 
do konkretnych metod i narzędzi, które mogą być w tej fazie używane. 
Kolory tych zakładek są także dostosowane do oznaczeń rozdziałów  
w książce. Kliknięcie w nazwę metody otwiera kartę z jej opisem w głównej 
części ekranu.
Na białej, centralnej części ekranu wyświetlane są treści odpowiadające 6. 
wybranym zakładkom zarówno z listy górnej, jak i bocznej. Suwak 
umieszczony po prawej stronie pozwala na przewijanie tekstu w górę  
i w dół. 
Na prawym marginesie karty znajdują się odnośniki symbolizowane 7. 
ikonami:
• książka z cyframi – do odpowiednich stron w książce,
• znak zapytania – do tekstów instruktażowych,
• znak zakazu – do ostrzeżeń o błędach,
• znak pdf  – do pożytecznych wzorów, 
• szpula taśmy filmowej – do filmów instruktażowych.
Żarówka w prawym dolnym rogu karty jest odnośnikiem do zbioru 8. 
dobrych przykładów (w formie pliku pdf ).
Przeglądany tekst z okna głównego można wydrukować używając opcji 9. 
„drukuj” w przeglądarce internetowej.
Szara, nieaktywna ikona oznacza brak informacji do danego zagadnienia.10. 
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Komunikacja społeczna B
.2

.

Przedstawiciele władzy publicznej i projektanci zmagający się z grupą 
protestujących mieszkańców marzą zwykle o dysponowaniu wielką siła per-
swazji – siłą, która pozwoli im skutecznie przekonać protestujących do swoich 
racji. Zwykle nie biorą pod uwagę żadnego innego rozwiązania niż właśnie 
tak pojęta wygraną. Podobne podejścia mają protestujący – za wszelka cenę 
chcą wygrać. Komunikacja społeczna nie zapewnia jednak cudownego lekar-
stwa gwarantującego pokonanie przeciwnika w każdym sporze. Nie jest sztu-
ką wygrywania, lecz sztuką porozumiewania się1. Sztuka ta nie wyklucza ani 
wywierania wpływu na partnera, ani poddawania się jego wpływowi, byleby 
nie przekroczyć cienkiej linii dzielącej uczciwą komunikację od manipulacji 
ludźmi2.

Dzięki sztuce komunikacji nie jesteśmy zbiorowiskiem izolowanych jed-
nostek, ale społeczeństwem, które jest w stanie razem zrobić wiele zadziwia-
jących rzeczy, np. zbudować wielkie miasto i żyć w nim w miarę pomyślnie, 
mimo tak wielkiego skupienia na tak małym obszarze. Umiejętności komuni-
kacyjne są potrzebne każdemu w życiu codziennym i w każdej pracy zawodo-
wej. Są także potrzebne wszystkim uczestnikom gry o przestrzeń. 

Komunikacja społeczna polega na przekazywaniu komunikatów pomię-
dzy jej uczestnikami, którymi mogą być osoby (komunikacja interpersonalna), 
a także grupy, instytucje czy organizacje. Nie należy jednak utożsamiać jej ze 
zwykłym rozmawianiem, tak jak percepcji nie należy mylić z widzeniem. 

Elementarny akt komunikacji zaczyna się od nadania, a kończy na od-
biorze - nie może być więc mowy o komunikacji, jeśli adresat informacji nie 

1 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2003, E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2003.
2 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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odebrał. Celem komunikacji jest kształtowanie lub zmiana zasobu wiedzy, 
a w następstwie także opinii, postaw i zachowań odbiorcy, zgodnie z intencja-
mi nadawcy. 

Pojedynczy akt komunikacji dokonuje się, gdy nadawca z myślą o okre-
ślonym odbiorcy (lub odbiorcach), chcąc mu przekazać określone treści (infor-
macje), formułuje komunikat (kodowanie) i przekazuje go przy pomocy ka-
nału komunikacyjnego, zaś nadawca go odbiera, interpretuje (dekodowanie)  
i przyjmuje. 

Efektywność komunikacji będzie oczywiście zależeć od jakości wszyst-
kich wymienionych elementów i uwarunkowań zewnętrznych, które towarzy-
szą aktowi komunikacji. Dość często popełnianym błędem jest skupianie się 
na jednym ze składników przy lekceważeniu innych, i tak np. doskonały mów-
ca przekazujący wiekopomne przesłanie nie osiągnie swego celu, jeżeli nie 
zauważy, że popsuł mu się mikrofon i nikt go nie słyszy. Podobnie, żadnego 
efektu nie będzie, jeśli organizator spotkania wywiesi zawiadomienie, ale nie 
zatroszczy się, aby jego forma i miejsce ekspozycji zachęciły do przeczytania 
dostateczną liczbę potencjalnych uczestników. Wiara w to, że zawsze to, co 
komunikujemy trafia bez trudu i bez zmian do odbiorcy nie znajduje potwier-
dzenia w rzeczywistości3.

3 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.
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B.2.1. Uczestnicy, składniki i uwarunkowania procesu komunikacji
Nadawcą jest rzecz jasna człowiek, który formułuje komunikat, niekiedy 

w imieniu grupy. On wybiera kod i kanał. Nadawca, oprócz intencji, aby prze-
kazać informację odbiorcy, powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę 
o adresacie i samym procesie komunikacji: co, jak, którędy i do kogo? Bez tej 
wiedzy ów proces może być nieudany (brak przekazu lub błędny przekaz), 
a co gorsza, nadawca może pozostawać w mylnym przekonaniu, że wszystko 
poszło dobrze. Wiedza o zasadach komunikacji pozwala nie tylko unikać błę-
dów, ale także panować nad całym procesem w sposób zgodny z celami, jakie 
przyświecają nadawcy.

Sposób kodowania, a potem dekodowania można porównać do „filtra 
percepcyjnego” – nadawca formułuje komunikat „po swojemu” i odbiorca 
odbiera go „po swojemu”. Te niejako autorskie sposoby kodowania i dekodo-
wania odzwierciedlają indywidualności tych osób, mogą być też wynikiem 
określonych intencji czy sytuacji. Sposoby te zatem różnią się miedzy sobą. 
Co prawda niekiedy są bardzo podobne, ale bywają też skrajnie różne. Jeśli 
nadawca sformułuje komunikat po japońsku i skieruje go do Polaka, to żad-
nej komunikacji nie będzie, chyba że ten wyjątkowy Polak zna język japoński. 
Organizatorzy partycypacji – zarówno urzędnicy jak i architekci robią ten sam 
błąd, choć w mniej drastycznej postaci, mówiąc do nieprofesjonalistów zawo-
dowym slangiem albo hermetycznym językiem przepisów prawnych i pism 
urzędowych. Podobnie nieskuteczny jest przekaz, gdy objaśniamy projekt 
posługując się niezrozumiałym dla odbiorcy rysunkiem pełnym linii, cyferek 
i liter, które dla oglądającego nic nie znaczą. 

Nadawca świadomy jakie znaczenie ma sposób kodowania, może wybrać 
go z określoną intencją, np. chce zapewnić sobie zrozumienie odbiorcy lub 
wywrzeć na nim pożądane wrażenie4. Robimy to wszyscy niejako automatycz-
nie, zwracając się do dzieci, gdy próbujemy naśladować ich sposób mówienia. 
Osobom, które nigdy nie zastanawiały się nad znaczeniem kodowania, może 
trudno będzie uwierzyć, że przez telefon „widać” czy rozmawiający siedzi pro-
sto na krześle, czy rozpiera się niedbale w fotelu. Osoby szukające klientów 
przez telefon są instruowane, aby telefonowały stojąc lub siedząc prosto, bo 
dzięki temu ich głos wyraża szacunek do klienta, co zwiększa szanse sukcesu.

Elementarnym obowiązkiem nadawcy jest staranie, aby kod wysyłanej 
informacji był możliwy od odczytania przez odbiorcę. To nadawca w znacznie 
większym stopniu niż odbiorca jest odpowiedzialny za sukces lub niepowo-
dzenie aktu komunikacji. Można uznać, że akt ten jest udany, jeżeli informacja 
została odebrana i jest taka sama lub przynajmniej bardzo podobna do nada-
nej. Oczywiście również odbiorca może starać się dostroić do stylu nadawcy, 
ale, to przecież nie on decyduje o wyborze kodu i kanału. Nadawca dbający 
o jakość przekazu z zainteresowaniem oczekuje na reakcję odbiorcy. Ta reak-

4 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1997.
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cja nie musi być komunikatem słownym. Niekiedy wystarczy mruknięcie, gest 
głowy lub rąk, podniesienie brwi lub wyraz oczu. Brak jakiejkolwiek reakcji 
powinien zaniepokoić nadawcę, ale są sytuacje, gdy wymowne bywa nawet 
milczenie, zwłaszcza gdy komunikat pomyślany jest jako prowokacja do od-
powiedzi słownej. Milczenie po zdaniu „Jesteśmy pewni, że poprzecie ten pro-
jekt” nie musi oznaczać, że komunikat nie dotarł, lecz że poparcia nie ma lub 
jest bardzo małe. Reakcja na komunikat pojawia się niekiedy spontanicznie, 
ale można sprowokować ją celowo w różny sposób, np. zadając pytanie, pro-
sząc o powtórzenie czy postawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce specjal-
nego formularza ewaluacyjnego. Bez potwierdzającej reakcji nie możemy być 
pewni, że komunikat dotarł i że po drodze nie uległ deformacji. 

Kanał komunikacji to zwykła fala głosowa, fala radiowa, zadrukowany 
papier, kabel telefoniczny, łącze komputerowe i wszystko, co może być no-
śnikiem komunikatu słownego lub obrazu. Przy odbieraniu komunikatów 
posługujemy się zasadniczo zmysłem słuchu i wzroku – niekiedy inne zmysły 
odgrywają też pewną rolę pomocniczą. Każdy rodzaj kanału ma określone za-
lety i wady. Jedną z istotnych cech kanału jest jego jednokierunkowa, dwu-
kierunkowa lub wielokierunkowa aktywność. Siedząc przed telewizorem nie 
możemy uczestniczyć w dyskusji, chyba że telewizja uruchomiła telefoniczną 
linię kontaktu z widzami. Interaktywność kanału jest powszechnie uważana za 
zaletę. Dzięki burzliwemu rozwojowi technik elektronicznych niemal z każdym 
dniem powiększa się możliwość uczestnictwa ludzi w wielostronnej wymianie 
komunikatów, co nie jest bez znaczenia także z punktu widzenia udziału spo-
łeczeństwa w gospodarowaniu przestrzenią. 

W określonych sytuacjach rolę kanału komunikacji przyjmuje człowiek 
– pośrednik przekazujący informację, co stwarza mu okazję wpływania na 
jej formę i treść. Oczywiście pośrednik może nie korzystać z tej okazji, ale 
czasem robi to nieświadomie albo odwrotnie – w pełni świadomie i celowo. 
Przykładem celowego korzystania z pozycji pośrednika jest praca mediatora 
w sporze. Skuteczny mediator potrafi tak modyfikować komunikaty, aby stały 
się łatwiejsze do przyjęcia, np. bardziej zrozumiałe lub mniej obraźliwe. W ten 
sposób łagodzi styl prowadzenia sporu, co sprzyja porozumieniu stron. Mniej 
budującym przykładem wpływu ludzi przyjmujących role kanału na jakość 
komunikacji jest to, co dzieje się z treścią plotki przekazywanej z ust do ust. 
Często komunikat ulega zniekształceniu przez mylna interpretację lub nad-
mierne uproszczenie dokonane przez pośrednika. Bywa też tak, że pośrednik 
przekazujący rzetelnie treść komunikatu jest posądzany o zmianę jego sensu 
lub wręcz o autorstwo przenoszonej wiadomości.

Jeżeli mamy do czynienia z komunikacją dwustronną, po pierwszym prze-
kazie będziemy mieli do czynienia z następnym, w którym odbiorca stanie się 
nadawcą i odwrotnie. Łańcuch komunikatów, w którym nadawca i odbiorca 
wielokrotnie zamieniają się rolami to rozmowa – podstawowy środek komu-
nikacji społecznej. Rozmowa to jednak coś więcej niż wymiana izolowanych 



Komunikacja społeczna /  B.2.

15

komunikatów. To także wymiana reakcji na komunikaty rozmówcy, wzajemne 
inspirowanie się partnerów. Dialog to nie to samo, co dwa monologi – roz-
mowa stwarza pewien dodatkowy potencjał myśli i emocji. Wiodąc dialog nie 
tylko na przemian komunikujemy coś sobie, ale jednocześnie odpowiadamy 
na komunikaty drugiej strony, co inspiruje nas do zestawiania obu sposobów 
myślenia i wyciągania wniosków z tego zestawienia. Prowadząc rozmowę 
w większej grupie ludzi możemy liczyć na zwielokrotnienie tego efektu. Wyko-
rzystaniem tej możliwości jest np. metoda zbiorowego, kreatywnego myślenia 
zwana burzą mózgów. Pytanie: „Czy chcesz o tym porozmawiać?” to nie tylko 
zaproszenie na sesję terapeutyczną, to także zachęta do wspólnego twórcze-
go myślenia.

Dialog jednak niesie także ryzyko przekłamań i sporów. Przyczyną niepo-
rozumień może być na przykład różnica między metodami kodowania i rozko-
dowywania informacji, zwielokrotniona przez wielość wymienianych komu-
nikatów. W prostej, zdawałoby się, sytuacji, gdy mamy do czynienia z dwoma 
osobami i wymianą prostych komunikatów, mimo wszystko może dojść do 
nieporozumienia, gdy na przykład zawodzi kanał przekazujący, choćby łącze 
internetowe, lub źle interpretujący informację pośrednik. Zwielokrotnione 
konsekwencje niedrożności kanału grożą komunikacji w większej grupie ludzi. 
Są pomieszczenia na pozór świetnie nadające się na spotkanie, np. niektóre 
sale gimnastyczne, w których panuje nieznośny pogłos, co skutecznie utrud-
nia prowadzenie dyskusji czy wysłuchanie wykładu. Potencjał dialogu może 
być wykorzystany twórczo, ale może także stać się przyczyną powstawania 
czy pogłębiania sporów. Dialog jest okazją do pomnażania nie tylko myśli, lecz 
także emocji, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Dlatego niejeden dialog 
niestety kończy się kłótnią.

Powiedziano już, że większą odpowiedzialność za skuteczność przekazu 
ponosi nadawca, ale również wiele zależy od odbiorcy. Idzie tu o coś więcej niż 
zwykłe używanie zmysłu słuchu. Umiejętność aktywnego słuchania5 przydaje 
się szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z rozmową. Dobry słuchacz 
to taki, który nie tylko słucha, ale chce usłyszeć. Nie wystarczy wyglądać po-
dobnie do słuchającego. To manipulacja, która tak jak inne kłamstwa, na dłuż-
szą metę się nie opłaca. Dobry słuchacz patrzy mówiącemu w oczy, mimiką, 
gestami, pomrukiwaniem sygnalizuje, że słucha, nie jest zniecierpliwiony, nie 
przerywa, nie daje do zrozumienia, że wie z góry, co ma być powiedziane, do-
pytuje się, jeśli nie jest pewien czy zrozumiał, parafrazuje, czyli powtarza wła-
snymi słowami usłyszany komunikat sprawdzając tym samym, czy dobrze go 
odebrał, wyraża słownie swoje zainteresowanie, demonstruje emocje związa-
ne z treścią tego, co usłyszał, wyraża zrozumienie dla emocji rozmówcy. Dobry 
słuchacz może liczyć na rewanż drugiej strony, gdy z kolei on stanie się nadaw-
cą. Zły słuchacz równolegle ze słuchaniem recenzuje w myślach to, co słyszy, 

5 E. Fromm, O sztuce słuchania, PWN, Warszawa 2006.
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daje się prowadzić swoim myślom poza temat rozmowy, nagina to, co słyszy 
do własnej interpretacji, milcząco walczy z rozmówcą lub próbuje go zjednać, 
układa odpowiedź itp. Być może w danej chwili te cele są dla niego ważniejsze, 
niemniej bez wątpienia słuchaniu to przeszkadza. Można sprawdzić, czy jest 
się dobrym słuchaczem. Swego rodzaju testem jest próba powtórzenia usły-
szanych treści bez zmiany sensu i zbytniego uproszczenia.

Tak jak wynik percepcji jest uzależniony od uwarunkowań zewnętrznych, 
także uzależniony jest od nich wynik komunikacji. Kontekst komunikacyjny, 
czyli sceneria i dramaturgia przekazu, ma wpływ na jego przebieg. Ta sama 
treść przekazana jako pierwszy komunikat może być zupełnie inaczej ode-
brana, gdy jest to komunikat kolejny, a poprzednie podważyły wiarygodność 
nadawcy w oczach odbiorcy. Nieskuteczna będzie też próba komunikacji 
z odbiorcą świeżo przebudzonym ze snu albo mocno poirytowanym. Jaskra-
wa niespójność treści komunikatu ze scenerią miejsca lub dramaturgią chwili 
może utrudnić lub wręcz uniemożliwić komunikację. Próba przekazania infor-
macji o najnowszych trendach mody człowiekowi, któremu w tym momencie 
zagraża pożar jest w oczywisty sposób bezsensowna. Podobnie jak nie ma 
żadnych szans powodzenia próba zainteresowania mieszkańców generalnym 
kierunkiem rozwoju wsi w momencie, gdy oczekują informacji o rekompensa-
tach za szkody powodziowe. 

Jeśli tylko uświadamiamy sobie wpływ uwarunkowań zewnętrznych na 
skuteczność komunikacji możemy starać się zapanować nad nimi. Nie prze-
prowadzać sondażu ulicznego w miejscu, gdzie panuje ogłuszający hałas, nie 
przekazywać skomplikowanych problemów zmęczonemu audytorium, pro-
mować potrzebę ochrony krajobrazu w miejscu, gdzie doskonale widać jego 
walory, rozwiewać obawy nie czekając – natychmiast po tym, gdy powstały.

Oczywiście więcej pułapek niż w trakcie dialogu dwu osób czyha na 
nadawcę komunikującego się z grupą ludzi lub w sytuacji wymiany komuni-
katów między wieloma osobami. Wykład skierowany do grupy słuchaczy jest 
na ogół trudniejszy dla wykładowcy niż tłumaczenie czegoś jednej osobie. 
Wykład prowadzony z założeniem, że dopuszcza się dyskusję ze słuchaczami, 
jest zadaniem jeszcze trudniejszym. Podobnie wywiad z jedną osobą jest bez 
porównania łatwiejszy od wywiadu z grupą. Aby dyskusja w dużej grupie dała 
pożyteczne rezultaty, niezbędny jest odpowiedni sposób prowadzenia. Bez 
tego łatwo przeradza się w kłótnię lub bezsensowną gadaninę na zasadzie 
każdy-mówi-co-pamięta. Sprawdzenie, czy komunikat dociera do grupy słu-
chaczy jest znaczenie trudniejsze, niż gdy mamy do czynienia z pojedynczym 
odbiorcą. Nie wystarczy potwierdzenie zrozumienia ze strony jednego z wielu 
słuchaczy. Zadawalając się nim i podejmując dialog z jedynym rozumiejącym, 
zapominany o porozumieniu z innymi. Kolejne poziomy trudności wymaga-
ją coraz to większych umiejętności i angażowania coraz to lepszych środków 
technicznych. 
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Im więcej odbiorców, tym większa winna być odpowiedzialność nadawcy 
za treść i jakość komunikatu. Gdy dziennikarz popełnia błąd w informacji prze-
kazywanej w gazecie o milionowym nakładzie, to tak, jakby pomylił się milion 
razy. Zły, fałszywy przekaz, zmultiplikowany dzięki ogromnej sprawności środ-
ka przekazu (np. telewizji) to istotne zagrożenie społeczne, charakterystyczne 
dla współczesnej cywilizacji medialnej. Niestety dość często dziennikarze czy-
nią wrażenie nieświadomych, jak niebezpiecznym narzędziem dysponują. 

B.2.2. Komunikacja perswazyjna i manipulacja6

Komunikacja może być, i często jest, nie tylko metodą przekazu infor-
macji do wiadomości odbiorcy, lecz także metodą perswazji. Polega ona na 
nakłanianiu odbiorcy do przyjęcia racji nadawcy. Komunikacja perswazyjna 
dwustronna jest istotą negocjacji. Perswazja wymaga szczególnego starania  
o trafienie do odbiorcy, ale sam skuteczny odbiór nie wystarczy. Jeśli np. bar-
dzo skutecznie przekażemy bardzo obraźliwe treści, będzie po prostu bardzo 
źle. Ważna jest przede wszystkim treść przekazu. Podstawowe sposoby per-
swazyjne to: 

„strategia marchewki”, czyli obiecywanie korzyści,1. 
„strategia kija”, czyli przestrzeganie przed stratami.2. 

Jakkolwiek brzmi to dość prymitywnie, to analizując różne bardzo subtelne 
argumenty, na ogół odnajdujemy w nich jedną z tych dwu strategii, albo obie 
jednocześnie. Prowadząc dialog, a tym bardziej spór, w sposób spontaniczny 
i bez wcześniejszego przygotowania, często stosujemy argumenty tylko jed-
nego rodzaju – grozimy stratami, zapominając o wyeksponowaniu korzyści, 
albo odwrotnie. Tymczasem wzbogacenie argumentacji o tę drugą stronę 
sprawy może okazać się skuteczne. Ilekroć będziemy chcieli kogoś przeko-
nać, zastanówmy się, jakie potencjalne korzyści mogą go czekać, gdy przyj-
mie nasza argumentację. Spróbujmy wyobrazić sobie, czego się boi i na czym 
mu zależy. Generalnie, spróbujmy „wejść w jego skórę”, rozwiać wątpliwości 
i przemówić językiem jego, a nie naszych korzyści. To samo rozwiązanie, np. 
budowa obwodnicy może być korzystne dla władz miasta dlatego, że TIR-y nie 
będą jeździć przez rynek, a dla kierowców dlatego, że omijając miasto stracą 
mniej czasu.

W komunikacji perswazyjnej bardzo ważna jest też umiejętność słucha-
nia czy generalnie odbioru komunikatów. Jeśli rozmówca w geście niechęci 
zatyka sobie uszy, perswazja nie ma szans powodzenia. Oczywiście niechęć 
słuchania można wyrażać mniej demonstracyjne, ale z niemniej destrukcyj-
nym skutkiem. Jeśli mamy do czynienie ze złym słuchaczem, możemy pró-
bować skłonić go do większej uwagi. Możemy go zaskoczyć nieoczekiwaną 

6 M. Tokarz, Argumentacja, perswazja manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, N. Quebin, Jak być przekonującym, Amber Warszawa 1999.
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zmianą formy lub treści, obiecać nagrodę, zagrozić karą. Ponadto, podobnie 
jak w wielu innych międzyludzkich relacjach, obowiązuje tu zasada wzajem-
ności – słuchajmy więc, jeżeli chcemy być słuchani! Jeśli natomiast nie chcemy 
dać się przekonać, to po prostu nie słuchajmy, bo możemy trafić na mistrza  
w komunikacji perswazyjnej.

Perswazja staje się manipulacją, gdy wiemy, że to, do czego nakłaniamy 
jest dla nakłanianego szkodliwe, a on o tym nie wie. Do takiej manipulacji do-
chodzi np. wówczas, gdy obowiązkowe zawiadomienie o wyłożeniu do wglą-
du projektu planu zagospodarowania przestrzennego jest ogłaszane tak, aby 
dowiedziała się o tym jak najmniejsza liczba mieszkańców. Czynią tak niektó-
re urzędy gmin, aby formalnie spełnić wymogi ustawowe, ale równocześnie 
uniknąć kłopotów. Niebawem okazuje się jednak, że ten unik był raczej prze-
sunięciem kłopotów na później – z pewnością wrócą w ostrzejszej postaci, 
a przepaść między władzą a społeczeństwem stanie się głębsza.

Nie należy ukrywać – narzędzia komunikacji społecznej mogą służyć 
manipulacji ludźmi, oszustwom i innym niecnym celom. Obietnica „marchew-
ki” może być korupcją, a „kijem” może być szantaż. Nie znaczy to jednak, że 
uczciwi ludzie nie powinni poznawać sztuki komunikacji. Tak jak w przypadku 
wszystkich innych narzędzi, zło nie tkwi w samym narzędziu, ale w tym, do 
jakich celów się go używa. Poznanie narzędzi komunikacji pozwala przede 
wszystkim używać ich dobrze, ale także pozwala bronić się przed manipulacją 
i oszustwami innych. Zasadnicza różnica między skuteczną komunikacją per-
swazyjną a manipulacją nie polega na odmienności formy, lecz na uczciwej 
lub nieuczciwej intencji.

B.2.3. Techniki komunikacji 7

Doskonalenie się w zakresie komunikacji jest dla wielu ludzi tematem 
bardzo interesującym i na to zapotrzebowanie odpowiada obszerna literatura 
poradnikowa. Jest skierowana nie tylko do psychologów, lecz także do tych, 
którzy odczuwają trudności tego rodzaju w życiu codziennym i sami chcą po-
prawić swoje komunikacyjne umiejętności8. 

Generalnie techniki komunikacji bezpośredniej dzieli się na werbalne 
i niewerbalne9. W procesie komunikacji udział tych drugich jest zaskakująco 
wielki. Na ogół sądzimy, że liczą się wyłącznie lub przede wszystkim słowa. 
W związku z tym nie zwracamy uwagi na równie ważne środki niewerbalne. 

7 M. McKay, P. Fanning,  M. Davis, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2001.
8 Wiele książek tego rodzaju wydaje Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, poznański Dom Wy-
dawniczy REBIS, warszawska Oficyna Wydawnicze „Vocatio” i inne.
9 E. T. Hall, Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987, A. i B. Pease, Mowa ciała. Wyd. REBIS, Poznań 
2007.



Komunikacja społeczna /  B.2.

19

Są nimi:
głos - jego siła, wysokość, rytm, intonacja (tzw. parajęzyk), •	
mowa ciała - mimika twarzy, gestykulacja rąk, poza i ruch ciała, •	
gra relacjami przestrzennymi wpływająca na relacje psychiczne między •	
rozmówcami (bliżej-dalej, przed-za-obok, wyżej-niżej, nad-pod)

Doskonałym przykładem skuteczności tego rodzaju środków jest technika 
pracy dyrygenta. Obserwowanie jak wspaniale komunikuje się z orkiestrą nie 
używając żadnych środków werbalnych może być przekonywujące dla ludzi 
wątpiących w siłę oddziaływania środków pozawerbalnych. Dobrym doświad-
czeniem jest też rozmowa z osobą z innego kręgu kulturowego, w którym
obowiązują inne znaczenia gestów i min lub generalnie daleko posunię-
ta powściągliwość. Łatwo uświadomić sobie taką różnicę rozmawiając np. 
z Japończykiem, ale występuje ona także, choć na mniejszą skalę, w rozmo-
wie mieszkańców polskiej wsi i polskiej metropolii. Ludzie dobrze czytający 
mowę ciała odczuwają dotkliwie jej brak rozmawiając przez telefon. Zapewne
w związku z tym właśnie ograniczeniem, norma obyczajowa odradza prowa-
dzenia przez telefon rozmów w sprawach subtelnych i ważnych. 

Oto lista przykładowych technik komunikacyjnych stosowanych przez 
negocjatorów, mediatorów i moderatorów10. 

10 U. Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, 
Wyd. Jedność, Kielce 2005.

Technika Pożądany skutek w dążeniu 
do rozwiązania konfliktu

Stawianie pytań • pozyskanie informacji lub wyjaśnienia 
• wyrażenie zainteresowania
• przerwanie i zmiana złego kierunku 

dyskusji lub złego nastawienia 
emocjonalnego

Streszczanie, powtarzanie, 
parafrazowanie

• lepsze sprecyzowanie komunikatu 
• wyjaśnienie ewentualnych 

nieporozumień 
• zwiększenie skuteczności odbioru
• demonstrowanie zainteresowania 
  i szacunku

Zachęcanie, apelowanie • sprowokowanie oczekiwanych reakcji 
  i odpowiedzi

Pr z y k ł a d o w e  t e c h n i k i  k o m u n i k a c j i  w e r b a l n e j
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Technika Pożądany skutek w dążeniu 
do rozwiązania konfliktu

Celowe podejmowanie określonych 
tematów

• panowanie nad tematem rozmowy
• korekta niekorzystnego kierunku 

rozmowy
• zmiana negatywnego nastawienia 

emocjonalnego 
• demonstrowanie, że nie omijamy 

trudności lecz spokojnie podejmujemy 
kwestie drażliwe

Używanie „języka pokoju” czyli 
sformułowań trafnych 
ale pozbawionych negatywnego 
nastawienia (np. ”Mój przedmówca się 
myli.”, zamiast „Ten kretyn gada bzdury.”)

• tworzenie pozytywnego nastawienia 
emocjonalnego

• przeciwstawienie się „językowi wojny” 
używanemu przez rozmówcę (np. „Ten 
drań bezczelnie kłamie.” – „Tak zgadzam 
się – rzeczywiście mija się z prawdą.”)

Pochwały i wyrażanie radości z postępu 
w rozmowach

• wzmacnianie przekonania 
  o sensowności komunikacji 
• wzmacnianie konstruktywnych 

zachowań rozmówcy

Komentowanie formy wypowiedzi 
zamiast treści

• odwrócenie uwagi od treści, gdy 
rozmowa zmierza w niekorzystnym 
kierunku lub gdy rosną negatywne 
emocje

• wprowadzenie dobrego nastawienia 
przez chwalenie formy wypowiedzi, 
gdy nie można pochwalić treści

Odwoływanie się do przedstawionego 
na początku celu i planu rozmowy

• ułatwienie osiągnięcia celu 
• utrzymanie zaplanowanej tematyki 
  i porządku rozmowy 
• wymuszenie rezygnacji 
  z nieplanowanego wątku, zwłaszcza 
  gdy wprowadza on lub pogłębia 

konflikt między rozmówcami
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Do tego tematu, w dostosowaniu do konkretnych sytuacji praktycznych, wró-
cimy w następnych rozdziałach tego tomu.

Technika Znaczenie
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego cechuje dobrą komunikację

Planowe wykorzystanie relacji 
przestrzennych

poprzez relacje fizyczne, ilustruje 
i kształtuje pożądane relacje psychiczne

Uważne słuchanie sygnalizuje zainteresowanie treścią
komunikatu 

Przytakiwanie i inne oznaki akceptacji umacnia zainteresowanie kontaktem

Powtarzanie gestów sygnalizuje zgodność toku myślenia, 
opinii lub uczuć

Mimika, gestykulacja wzmacnia komunikat słowny

Przerwa w mowie, milczenie sygnalizuje potrzebę namysłu lub 
oczekiwanie na skupienie rozmówcy

Opanowany ton wyraża intencję niedopuszczenia 
do eskalacji sporu

Ignorowanie negatywnych 
komunikatów 

wyraża intencję niedopuszczenia 
do eskalacji sporu

Zerwanie kontaktu wzrokowego sygnalizuje niechęć do kontynuowania 
danego tematu lub procesu komunikacji 
w całości

Demonstrowanie znudzenia zachęca nudziarza do skrócenia wywodu

Demonstrowanie braku zrozumienia zachęca rozmówcę do ulepszenia 
komunikatu

Demonstrowanie niechęci zachęca rozmówcę do zmiany opinii 
lub nastawienia

Pr z y k ł a d o w e  t e c h n i k i  k o m u n i k a c j i  n i e w e r b a l n e j
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B.2.4. Komunikacja w grze o przestrzeń
W grze o przestrzeń mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, w których 

przydaje się umiejętność skutecznej komunikacji. Oto projektant prywatnego 
domu rozmawia z klientem. Oto twórca centrum handlowego broni swego 
dzieła przed rozjuszonym tłumem przeciwników – właścicieli małych sklepów. 
Oto dyrektor parku narodowego tłumaczy mieszkańcom, dlaczego nie wolno 
im meliorować własnych łąk. Oto projektant planu zagospodarowania prze-
strzennego przyjmuje interesantów na tzw. wyłożeniu. Zadania te bardzo róż-
nią się między sobą pod wieloma względami. Jest to przede wszystkim różni-
ca ilościowa, ale pociągająca za sobą także wielką różnicę jakościową. Ktoś, kto
w rozmowie kameralnej daje sobie doskonale radę, może być zupełnie bezsil-
ny wobec tłumu. Może trzeba będzie poprosić o profesjonalną pomoc. Zanim 
jednak zdecydujemy się na zatrudnienie negocjatora, mediatora czy modera-
tora dyskusji, spróbujmy: po pierwsze – docenić wagę sztuki komunikacji, po 
drugie – poznajmy jej techniki, po trzecie – spróbujmy je stosować. Nie zapo-
minajmy też, że połowę sukcesu zapewni nam panowanie nad zewnętrznymi 
okolicznościami aktu komunikacji. Kiedy? Gdzie? Z kim? W jakich warunkach? 
To pytania równie ważne, jak to, które wydaje się najważniejsze lub wręcz je-
dyne – Jak to robić? Niezależnie od bezpośrednich umiejętności komunikacyj-
nych, ten ma większą szansę powodzenia, komu w większym stopniu uda się 
zapanować nad przebiegiem gry, ustalić warunki, narzucić styl itp.

W grze o przestrzeń muszą komunikować się ze sobą wszyscy jej uczest-
nicy. Tematyka książki o partycypacji skupia się jednak przed wszystkim na 
komunikacji władz publicznych i projektantów ze społeczeństwem. Komu-
nikacja z inwestorem czy właścicielem nieruchomości to dialog z osobą lub 
małą grupą. Mieszkańcy, użytkownicy, bywalcy czy organizacje pozarządowe 
to zwykle grupa i to niejednokrotnie bardzo duża. Wszystkie formy partycy-
pacji, które przedstawione są w kolejnych rozdziałach tego tomu, a więc: in-
formowanie o zamierzeniu, badania przedprojektowe, prezentowanie i wyja-
śnianie projektu, dialog nad projektem, negocjacje spornych kwestii, dyskusja 
publiczna wymagają umiejętności komunikacyjnych. 
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Program partycypacji społecznej B
.3

.

W pewnym miasteczku rusza budowa obwodnicy drogowej, prowadzo-
nej miedzy strefą zabudowy a rzeką. Ekipa budowlana z projektem w jednej, 
a pozwoleniem na budowę w drugiej ręce, przystępuje do realizacji zamierze-
nia. Niemal natychmiast po wbiciu w ziemię pierwszej, przysłowiowej łopaty, 
na budowie pojawia się komitet protestacyjny żądający przerwania budowy 
z różnych względów wyszczególnionych w piśmie do władz. Budowa jednak 
jest legalna, czego dowodem jest gruba teka dokumentacji ze wszystkimi 
wymaganymi podpisami i pieczęciami. Tą teką jak tarczą broni się kierownik 
budowy przed protestującym komitetem mieszkańców. Przybywa druga gru-
pa protestujących mająca inne żądania – niekiedy sprzeczne z żądaniami tej 
pierwszej. Protesty nie ustają i blokują realizację drogi. Pojawia się więc przed-
stawiciel władzy, która podjęła decyzję o pozwoleniu na budowę, a także nieco 
spłoszeni projektanci. Drugą stronę barykady wspomagają dziennikarze. Kon-
flikt rozszerza się i pogłębia, a w tym czasie nikt niczego nie buduje. Pisma mi-
jają się w locie. Z jednej strony tysiące podpisów dokumentujących znaczenie 
protestującej opinii społecznej, z drugiej dziesiątki pieczątek legitymizujących 
racje władzy. Spór toczy się na piśmie i na palcu budowy. Choć jego pierwotny 
sens dotyczył określonych wartości, własności, interesów czy potrzeb, staje się 
wkrótce problemem prawnym, w którym jedna strona pragnie wskazać dru-
giej uchybienia proceduralne, zaś druga pierwszej udowodnić, że wszystko 
jest legalne. Strony powołują ekspertów, kierują sprawę do sądu, eksperci dają 
sprzeczne opinie, sąd zwleka z rozstrzygnięciami. Ktoś rzuca magiczne słowo 
korupcja. Padają słowa obraźliwe. Władza nie ma innego wyjścia – organizuje 
spotkanie z mieszkańcami, ale...

Powyższy przykład, charakterystyczny dla polskiej rzeczywistości, jest 
swoistą antytezą idei partycypacji społecznej. Mimo że budowa obwodnicy 
drogowej podejmowana jest przecież w interesie mieszkańców miasta, jeśli 
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oceniać sprawę ze społecznego punktu widzenia, należy stwierdzić, że zro-
biono tu wszystko, aby przedsięwzięcie się nie udało. Dopiero konflikt uświa-
domił władzom, że nie ma innego wyjścia niż dogadanie się z mieszkańcami 
i dopiero wówczas władza próbuje organizować coś, co ma być namiastką 
konsultacji społecznych. Na prawdziwą partycypację jest już jednak za późno, 
a konflikt jest w fazie bardzo trudnej do zażegnania. Trzeba było zacząć inaczej 
i znacznie wcześniej.

Zaplanowany przez władze publiczne proces partycypacji powinien opie-
rać się na logicznej zależności między etapami realizacji zamierzenia a forma- 
mi uczestnictwa społecznego. 

Przedsięwzięcie podzielono na 4 główne etapy: I. Programowanie, II. Projek-
towanie, III. Podejmowanie decyzji, IV. Realizacja. Odpowiednio do tego za-
planowano 6 faz partycypacji, zazębiających się lub wspólnych z etapami 
przedsięwzięcia. W związku z wynikami partycypacji może powstać potrzeba 
powrotu do etapu projektowania (IIa) i powtórzenia następujących po nim faz 
partycypacji (3a, 4a, 5a). 

L.p. Etapy przedsięwzięcia Fazy partycypacji L.p.
I. Programowanie Informowanie interesariuszy 1

Badanie potrzeb 2

II. Projektowanie

Prezentacje i wyjaśniania 
projektu

3

Dyskusja nad projektem 4

Negocjacje kwestii spornych 5

II a. Wprowadzenie do projektu 
zmian wynikających 
z dyskusji i negocjacji kwestii 
spornych

Jeśli potrzeba, powtórzenie 
etapów 

3a, 
4a (5a)

III. Podejmowanie decyzji

IV. Realizacja Możliwość uczestnictwa 
w realizacji

6

Pr o g r a m  p a r t y c y p a c j i  s p o ł e c z n e j
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Pierwsza faza partycypacji to skuteczne informowanie interesariuszy 
o zamierzeniu, poprzedzone sporządzeniem ich listy (1). Jest to zadanie wła-
dzy publicznej. Druga to rozpoznanie potrzeb społecznych, jakie mają być za-
spakajane dzięki realizacji zamierzenia, poprzez przeprowadzenie badań spo-
łecznych (2). Te dwa etapy winny być zrealizowane przed przystąpieniem do 
sporządzania projektu. Na etapie projektowania trzeba rozpatrzyć możliwość 
opracowania więcej niż jednej wersji projektu, bo alternatywne rozwiązania 
zwykle ułatwiają prowadzenie następnych fazy partycypacji. Kolejne fazy to 
prezentacja projektu interesariuszom połączona z wyjaśnieniem ze strony 
projektantów tak, aby ów projekt został dobrze zrozumiany przez nieprofesjo-
nalistów (3). Następnie winna być przeprowadzona dyskusja nad projektem 
(4) między projektantami i władzami a interesariuszmi. Taka dyskusja może 
doprowadzić do akceptacji projektu lub wybranej jego wersji, co pozwala na 
przejście do etapu podejmowania decyzji, a następnie do realizacji zamierze-
nia – w niektórych przypadkach z bezpośrednim udziałem interesariuszy (6). 

Jeśli jednak dyskusja nie skończy się akceptacją, powinna doprowadzić 
do sporządzenia listy kwestii spornych. W kolejnym etapie (5) kwestie te winny 
być negocjowane aż do podpisania porozumienia między władzami, projek-
tantami i interesariuszami. Jeżeli porozumienie to polega na pełnej akceptacji 
projektu lub na nieistotnych zmianach nie zmuszających do przebudowania 
koncepcji projektowej, po negocjacjach może być podjęta decyzja pozwalają-
ca na realizację (6). Jeśli natomiast treść porozumienia zmusza do zmiany kon-
cepcji, projektowanie (IIa) i partycypacja (3a, 4a i jeśli trzeba także 5a) winny 
być powtórzone, aby na koniec doprowadzić do ostatecznych rozstrzygnięć. 
Oczywiście najlepiej jest, jeśli ostateczne rozstrzygnięcie jest przypieczętowa-
niem pełnego porozumienia i akceptacji, ale mimo starań nie zawsze udaje 
się doprowadzić do takiego finału. Jeśli nie ma zgody, decyzję podejmuje ten, 
kto za nią potem odpowiada, czyli władze publiczne. Podejmując ją, powinny 
jednak wziąć pod uwagę dalekosiężne, społeczne koszty decydowania bez 
zgody społecznej. Czasem opłaca się je ponieść, kiedy np. poziom sprzeciwu 
jest niski, a czasem nie.

W powyższym schemacie określanie „projekt” użyte jest zarówno w sto-
sunku do projektu planu przestrzennego (zagospodarowania, ochrony i rewi-
talizacji), jak i projektu obiektu architektonicznego, urbanistycznego czy par-
kowego. Pod pojęciem „realizacja” rozumie się nie tylko budowę, lecz także 
funkcjonowanie prawno-administracyjne uchwalonego planu przestrzenne-
go.

Powyższy program jest możliwy do zastosowania w aktualnych warun-
kach prawnych, (2009/2010) choć, jak już powiedziano, prawo do tego nie 
zmusza, ani tego nie ułatwia. Analiza obowiązującej procedury sporządzania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala stwierdzić, że ist-
nieją tam jednak przepisy nakazujące pewne formy partycypacji. 
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Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym 
wg Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.11

 

Zestawiając te formy z zalecanym poprzednio programem partycypacji, na-
leży stwierdzić, że w przepisach istnieją pewne formy partycypacji dające się 
odnieść do owego programu. Jest to: 

informowanie o przystąpieniu do sporządzania planu, które jest zbieżne •	
z fazą 1,  
zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków, co ma związek z badaniami spo-•	
łecznymi (faza 2),
wyłożenie mające związek z fazą 3,•	
dyskusja zbieżna z fazą 4. •	

Jest to jednak powierzchowne podobieństwo, bo wszystkie te formy są tylko 
częściową realizacją owych postulowanych faz, a ponadto dość często są źle 
realizowane. Faza 5, czyli negocjacje w ogóle nie jest uwzględniona. Szczegól-
nie niewiarygodne jest zakończenie całego procesu. W przepisach dotyczą-
cych zarówno studium jak i planu brak wyraźnego określenia, w jakim celu 

11 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717)

w Studium uwarunkowań i kierunków... w Planie miejscowym 
zagospodarowania...

Formy partycypacji
Uchwała o przystąpieniu do studium Uchwała o przystąpieniu do planu

Informowanie o przystąpieniu Informowanie o przystąpieniu

Zgłaszanie wniosków Zgłaszanie wniosków

Rozpatrywanie wniosków Rozpatrywanie wniosków

Projektowanie Projektowanie

Wyłożenie Wyłożenie

Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna

Wnoszenie uwag Wnoszenie uwag

Rozpatrywanie uwag Rozpatrywanie uwag

Brak Wprowadzanie zmian wynikających 
z uwag

Przedstawienie radzie studium 
i listy nieuwzględnionych uwag

Przedstawienie radzie studium i listy 
nieuwzględnionych uwag

Brak Ewentualne powtórzenie 
procedury dla wprowadzenie zmian 
wynikających z uwag

Uchwalenie planu 
i rozstrzygnięcie uwag

Uchwalenie planu i rozstrzygnięcie 
uwag
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ma być organizowana dyskusja publiczna, skoro brak wskazań, jak winny być 
spożytkowane jej rezultaty. Przepis o możliwości wnoszenia uwag nie ma bez-
pośredniego związku z rezultatami dyskusji. W przypadku studium nie prze-
widuje się nawet możliwości wprowadzania do studium zmian wynikających 
z uwag ani powtórzenia procedury partycypacyjnej. To jeszcze bardziej pod-
waża wiarygodność przepisu o dyskusji publicznej, która w takim przypadku 
jest zdecydowanie działaniem pozornym.

Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ulega i praw-
dopodobnie nadal ulegać będzie rozmaitym zmianom, co zapewne zmieniać 
będzie również pozycję partycypacji społecznej w jego procedurach. 

Poniżej podano propozycję wplecenia partycypacji w obowiązujący sys-
tem planowania. Uwzględniono przy tym zarówno formy obowiązujące, jak 
i te, które nie są nakazane, ale możliwe do realizacji z myślą o autentyczności 
i skuteczności procesu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że również formy obowią-
zujące z reguły wymagają lepszej niż obecnie realizacji.

Partycypacja społeczna w procedurze sporządzania studium i planu

Etapy partycypacji Zalecenia

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO 
SPORZĄDZANIA STUDIUM / PLANU

Informowanie o przystąpieniu poprawić skuteczność

Zgłaszanie wniosków  
Badanie potrzeb

poprawić skuteczność

wprowadzić

Rozpatrywanie wniosków 
Analiza wyników badań

poprawić skuteczność

wprowadzić

PROJEKTOWANIE

Wyłożenie 
Prezentacja i skuteczne wyjaśnienie 
planu

poprawić skuteczność

wprowadzić

Dyskusja publiczna poprawić skuteczność

Wnoszenie uwag 
Analiza wyników dyskusji publicznej

poprawić skuteczność

wprowadzić

Rozpatrywanie uwag 
Negocjacje kwestii spornych

poprawić skuteczność

wprowadzić

Zmiany w projekcie wynikające 
z uwag, dyskusji publicznej 
i negocjacji

poprawić skuteczność

wprowadzić

Ewentualne powtórzenie procedury 
ze zmienionym projektem

poprawić skuteczność

Decydowanie UCHWALENIE STUDIUM/PLANU
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Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera 
najszerszy program partycypacji, ale zgodnie z Ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 2003 r. ta forma planu jest obowiązująca tyl-
ko w określonych przypadkach. W związku z tym jest bardzo wiele obszarów, 
w tym także w śródmieściach dużych miast, które takiego planu nie posiadają. 
W tych obszarach obowiązuje tylko ta forma partycypacji, która uwzględniona 
jest w Studium uwarunkowań.... Jest to zakres minimalny i wobec braku kon-
sekwencji w wykorzystaniu dyskusji publicznej jako narzędzie porozumienia, 
partycypację tę trudno uznać za wystarczającą i autentyczną. Ponadto, wia-
domo, że ustalenia studium są ogólnikowe i nie są podstawą decyzji admini-
stracyjnych. 

W obszarach bez planu stosuje się procedury ustalenia lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego (ULI) i wydaje decyzje o warunkach zabudowy (WZ), 
w których nie ma żadnych przepisów wiążących się z partycypacją społecz-
ną. Nie ma ich także w przepisach prawa budowlanego regulujących proces 
uzyskiwania pozwolenia na budowę. Spośród interesariuszy inwestycji lokali-
zowanych na obszarach nie posiadających planu uwzględnia się jedynie bez-
pośrednich sąsiadów działki, na której lokalizowana jest ta inwestycja. Jest to 
szczególnie rażące w przypadku przestrzeni publicznych. 

Fakt, iż partycypacja społeczna jest bardzo słabo wspierana przez przepi-
sy prawne, nie znaczy, że nie można jej realizować w trybie nieobowiązkowym. 
Wymaga to jednak dobrej woli wszystkich partnerów i zgody na poniesienie 
kosztów.

Przedstawione tu tabele pokazują podstawową zasadę logiczną partycy-
pacji wraz z interpretacją w świetle aktualnego prawa. Nie należy traktować jej 
jednak jako uniwersalnej recepty na każdą okazję. Każda sprawa niesie wiele 
najróżniejszych uwarunkowań, do których trzeba dostosować indywidualny 
program partycypacji. Ta indywidualizacja programów jest, i z pewnością dłu-
go jeszcze będzie konieczna z dwu powodów: po pierwsze – obecnie, jako 
nieobowiązkowa lub tylko częściowo obowiązkowa, jest zwykle realizowana 
fragmentarycznie, po drugie – spodziewana jest dalsza ewolucja prawa, a tak-
że dalszy rozwój aktywności społeczeństwa obywatelskiego. 

Nieco innego sformułowania, lecz podobnej logiki wymaga sytuacja, gdy 
przedsięwzięcie inicjowane jest przez społeczeństwo i realizowane w partner-
skiej współpracy władz ze społecznymi inicjatorami.
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Partycypacja społeczna 
w przedsięwzięciu inicjowanym przez społeczeństwo

Partycypacja Etapy przedsięwzięcia
Zamierzenie ze strony społeczeństwa

Badanie potrzeb

Informowanie władzy

                                               Projektowanie w oparciu o wyniki badań

Prezentacje i wyjaśniania projektu

Dyskusja nad projektem

Negocjacje kwestii spornych

                                               Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z dyskusji 
                                               i negocjacji kwestii spornych

Jeśli potrzeba, 
powtórzenie procedury począwszy 

od projektowania

                                               Podejmowanie decyzji

   Możliwość udziału w realizacji       Realizacja





B
.4

.
Informowanie 
interesariuszy 
o przedsięwzięciu 
– 1 faza partycypacji

K
ry

st
yn

a
 P

a
w

ło
w

sk
a





35

Informowanie interesariuszy 
o przedsięwzięciu – 1 faza partycypacji

B
.4

.

B.4.1.Informacja o przedsięwzięciu 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ogrodzenia działek, na któ-
rych trwa budowa, wyposażane są w żółte tablice informacyjne z kilkoma 
podstawowymi danymi o budowie. Nieco bardziej cywilizowanym, bo za-
wierającym więcej informacji sposobem przekazu są wielkie kolorowe plan-
sze przedstawiające na komputerowych wizualizacjach jak będzie wyglądać 
budowany obiekt. Stosują je inwestorzy lub firmy budowlane w celach infor-
macyjno-promocyjnych. Takie duże czy małe tablice to informacja o przed-
sięwzięciu skierowana do przechodniów. Jest to zatem namiastka tego, co  
w programie partycypacji określone jest jako informowanie interesariuszy. 
Niestety tylko namiastka, bo informacja ta prezentowana jest w niewłaściwym 
momencie, czyli po podjęciu decyzji o pozwoleniu na budowę. Uczestnictwo 
społeczne w procesie inwestycyjnym w tym momencie nie może być twórcze 
– może polegać już tylko na protestowaniu.

Wśród stosowanych obecnie form informowania wymienić też należy 
przepis mówiący, że: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu 
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium,/.../ogła-
sza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwycza-
jowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 
dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.” 12 Po-
dobny przepis dotyczy także planu miejscowego. Jest to ustawowa formuła 
nie tylko informacji, lecz także zachęty do składania wniosków do projektu 

12 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717)  rozdz.2, art. 11
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planu. Informacja ta jest przedstawiana we właściwym momencie, bo na po-
czątku procedury, wiadomo jednak, że w praktyce nie gwarantuje dotarcia do 
wszystkich interesariuszy, lecz zaledwie do niewielkiej ich części, i to nie za-
wsze tej najważniejszej. 

Obecnie w Polsce bardzo rzadko prowadzi się przedprojektowe bada-
nia społeczne. Jedyną obowiązującą formą zbierania informacji o potrzebach 
społecznych jest wspomniane umożliwienie składania wniosków do studiów 
i planów zagospodarowania przestrzennego. Ta bardzo ograniczona forma 
badań nie obowiązuje zresztą przy innych procedurach, niż te dwie wymie-
nione (np. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy). 

W ten sposób informacja o przystąpieniu do prac nad planem i możliwo-
ści składnia wniosków w gruncie rzeczy nie jest zachętą do prawdziwej party-
cypacji – jest raczej uchyleniem drzwi, niż zaproszeniem do środka. Z punktu 
widzenia władzy nawet tak ostrożny gest nie jest jednak zupełnie bezpieczny. 
Sama informacja może bowiem stać się iskrą rozpalającą konflikty, z którymi 
trzeba będzie się potem zmagać. W związku z tym brak dbałości o skuteczność 
tego „uchylenia” jest w pewnym sensie zrozumiała. To niebezpieczeństwo jest 
znacznie mniejsze lub w ogóle nie istnieje, gdy wraz z informacją interesariu-
sze otrzymają propozycję udziału w następnych etapach partycypacji.

Niekiedy informacja z jednoczesnym zaproszeniem do partycypacji bywa 
pożyteczna dla władz jako swego rodzaju alibi. Protestujący przeciw inwesty-
cji w momencie rozpoczęcia budowy bardzo często podnoszą argument, że 
nie zostali we właściwym czasie powiadomieni, że nie zapytano ich o zdanie. 
Poczucie zlekceważenia podnosi emocjonalną temperaturę konfliktu, co przy-
czynia się do jego eskalacji i utrudnia rozwiązywanie. Władza, która na począt-
ku przedsięwzięcia poinformowała skutecznie interesariuszy o możliwości 
partycypacji, zyskuje argument odpierający ten zarzut. Aby taką argumenta-
cję można było uznać za uczciwą, nie wystarczy jednak literalne spełnienie 
wymogów prawnych. Informacja powinna być autentyczną zachętą do party-
cypacji i powinna dotrzeć nie tylko do tych, którzy sami aktywnie jej szukają. 

Bardzo ważnym składnikiem informowania połączonego z zaproszeniem 
jest określenie zasad i skutków planowanego uczestnictwa. Bez tego zapro-
szenie może być zrozumiane jako obietnica, że każda sugestia zgłoszona 
w trakcie partycypacji będzie bezapelacyjnie przyjęta przez projektantów 
i władze. Tego oczywiście obiecać nie można. W imię harmonijnej współpracy, 
władze powinny informować uczestników, że wyniki przedsięwzięć partycy-
pacyjnych będą publicznie udostępnione i że będą traktowane jako materiał 
wyjściowy do projektu, a nie jako zobowiązanie. 

Są takie wyjątkowe przypadki, kiedy badania społeczne są z góry pomy-
ślane jako swego rodzaju referendum zobowiązujące do podjęcia takiej a nie 
innej decyzji. Tym bardziej wtedy zasady i warunki winny być jasno sprecyzo-
wane i przedstawione. Jeśli jednak organizator nie poda do wiadomości zasad 
wykorzystania wyników partycypacji albo nie spełni złożonych w ten sposób 
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obietnic, nie powinien się dziwić, że będzie oskarżany o złą wolę, arogancję  
i lekceważenie vox populi.

B.4.2. Lista interesariuszy
Aby skutecznie i uczciwie przeprowadzić pierwszą fazę partycypacji, czy-

li informowanie, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Kogo informować. Między 
ustawowym „każdym”, który ma prawo złożyć wniosek do planu, a sąsiadem 
działki, który informowany jest listem poleconym o przebiegu postępowania 
o pozwolenie na budowę jest wiele możliwości pośrednich. Jeśli informacja 
ma być równocześnie zachętą do partycypacji, odpowiedź na pytanie kogo 
informować brzmi: interesariuszy. Jest to odpowiedź krótka i prosta, ale prak-
tycznie niewystarczająca.

Jak wyjaśniono w tomie A, słowo interesariusz oznacza wszystkie osoby 
(także grupy, instytucje, organizacje), które są w taki sposób związane ze spra-
wą, że decyzje w tej sprawie podjęte mają istotny wpływ na ich życie (interesy). 
Opisano tam także teoretyczny model struktury interesariatu uwzględniającej 
osoby i grupy związane ze sprawą różnymi rodzajami związków o różnej sile 
i wadze. Jest to model ułatwiający rozważania nad składem listy intersariuszy, 
ale nie można go traktować jako ścisłej metody gwarantującej kompletność 
listy i prawidłowość przebiegu partycypacji. Bardzo trudna do określenia jest 
bowiem siła i waga związku interesariuszy ze sprawą – wymagałoby to skom-
plikowanych kalkulacji statystyczno-socjologicznych. Na szczęście takie gwa-
rancje zwykle nie są w praktyce potrzebne. Znacznie ważniejsza jest uczciwa 
intencja ze strony organizatorów partycypacji, aby spełnić jej cele i odnieść 
korzyści, które może przynieść uczestnictwo społeczne. 

Oto rady praktyczne dla sporządzających listę interesariuszy zaprasza-
nych do partycypacji:

Wykorzystać doświadczenia z poprzednich przedsięwzięć partycypacyj-1. 
nych, ale dla każdej sprawy sporządzić odrębna listę interesariuszy. 
Przy sporządzaniu listy nie poprzestawać na inicjatywie zewnętrznej osób 2. 
i grup, które same zgłaszają chęć uczestnictwa.
Uwzględnić aktualnych i potencjalnych użytkowników miejsca (obszaru), 3. 
który jest przedmiotem zamierzenia.
Uwzględnić różne rodzaje związku ze sprawą (przestrzenny, prawny, eko-4. 
nomiczny, ekologiczny, kulturowy, emocjonalny)
Rozważyć prawo do uczestnictwa nie tylko pojedynczych osób i społecz-5. 
ności, lecz także grup zorganizowanych doraźnie i permanentnie, formal-
nie albo nieformalnie. 
Zwrócić szczególną uwagę na osoby i grupy, których związek ze sprawą 6. 
może grozić konfliktem. Nie pomijać ich, aby partycypacja mogła stano-
wić formę profilaktyki przeciw konfliktom. 
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Jeżeli sprawa ma związek z miejscem o szczególnych wartościach natu-7. 
ralnych lub kulturowych, wziąć pod uwagę kręgi związane emocjonalnie 
i profesjonalnie z tymi wartościami. Ten rodzaj związku prowokuje szcze-
gólną aktywność ludzi.
 Uwzględnić osoby i grupy, które same zgłaszają chęć uczestnictwa (np. 8. 
protestujących lub zgłaszających własne pomysły). Rozważyć ich pozy-
cję w ogólnej strukturze interesariatu w stosunku do wszystkich innych 
grup. 
Zadbać o proporcje uczestnictwa ludzi i grup o różnych opiniach.9. 
Rozważyć uwarunkowania logistyczne zaproszenia do partycypacji róż-10. 
nych grup interesariuszy. Łatwość logistyczna nie może być jednak jedy-
nym kryterium wyboru.
Zweryfikować listę przez pryzmat celów i potencjalnych korzyści z party-11. 
cypacji.
Określić logistyczną i finansowa skalę przedsięwzięcia partycypacyjnego  12. 
i do tej skali dostosować ostateczną listę. Przy wyborze kierować się zasa-
dą: im większa siła i waga związku, tym większe prawo do partycypacji. 

B.4.3. Zapraszanie i zachęta do uczestnictwa
Jak dotrzeć do interesariuszy, aby informacja była zaproszeniem i praw-

dziwą zachętą do udziału w partycypacji? Zapewne nie ma jednej uniwersal-
nej i gwarantowanej metody. Urzędnicy administracji publicznej i projektanci 
zadowalają się zwykle formami stereotypowymi, ginącymi w ogłuszającym 
szumie informacyjnym, z jakim mamy do czynienia na co dzień. Nie zdają so-
bie sprawy, że trzeba zrobić znacznie więcej. 

Jak już powiedziano, nikt nie ma obowiązku uczestniczyć w badaniach 
ani innych formach partycypacji. W naszym kraju nie ma tradycji obywatel-
skiego udziału w sprawach zagospodarowania przestrzennego i generalnie 
nie ma wiary w skuteczność społecznego działania. Nie mający doświadcze-
nia organizatorzy partycypacji zazwyczaj wierzą, że wystarczą plakaty, anonsy  
w prasie, zaproszenia przekazywane pocztą lub telefonicznie, zawieszenie 
informacji w Internecie itp. Zwykle jednak doznają zawodu – organizują np. 
spotkanie z mieszkańcami, a mieszkańcy po prostu nie przychodzą. 

Na frekwencję można liczyć wtedy, gdy sprawa jest konfliktowa – gdy 
mieszkańcy chcą protestować lub czegoś się domagać. W takich przypadkach 
ludzie chętnie przychodzą, ale są to osoby o jednym, określonym poglądzie 
na sprawę, związanym z owym protestowaniem lub domaganiem. Chętnie 
przychodzą także ci, którzy mają na uwadze swój prywatny interes, np. kwali-
fikacje ich własnej działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Kłopot 
z frekwencją pojawia się zwykle, gdy planuje się pokojową i konstruktywną 
pracę twórczą nad sprawami dotyczącymi wszystkich, np. warsztaty projek-
towe. Informacja bywa także w pewien przewrotny sposób „skuteczna”, gdy 
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skutek, na jakim zależy organizatorom to alibi w rodzaju: Nie nasza wina - byli 
zawiadomieni, ale nie przyszli.

Jeśli zatem zaproszenie ma być naprawdę skuteczne, trzeba pomyśleć  
o wychodzących poza stereotyp, nowych sposobach i dobrać ten sposób do 
grupy, którą chcemy zaprosić. Oto kilka przykładów działania nastawionego 
na ułatwianie interesariuszom uczestnictwa i powiększanie ich motywację.

Zamiast zapraszać – iść tam, gdzie są ludzie

Należy wykorzystać sytuację, w której grupa potencjalnych respondentów 
sama się zbiera lub pojawia z innego powodu, np. badać rodziców na wywia-
dówce, członów stowarzyszenia na zebraniu, turystów przy bramie do parku 
narodowego, klientów przy wejściu do sklepu.

Iść tam, gdzie ludzie mają czas lub gdzie się nudzą

Przeszkodą utrudniającą ludziom udział w badaniach jest brak czasu, po-
śpiech. Dlatego chętniej uzyskamy ich zgodę, gdy nie będą się spieszyć, np. na 
spacerze, w dniu wolnym od pracy, lub tam gdzie się nudzą, np. w poczekalni 
do przychodni, na przystanku autobusowym, w kolejce, w urzędzie.

Zorganizować konkurs

Skuteczną motywacją dodatkową bywa rywalizacja, dlatego badanie czy 
warsztaty można zorganizować jako konkurs, najlepiej z nagrodami. Najbar-
dziej mobilizuje wiele drobnych nagród. Można też zsynchronizować badanie 
z konkursem na inny, ale najlepiej pokrewny temat, licząc na sumę frekwencji 
obu przedsięwzięć. Jako motywacja do przyjścia może być wykorzystane tak-
że samo wręczanie nagród.

Połączyć lub poprzedzić badania imprezą

Festyny, zawody, wycieczki to imprezy, w których programie można umieścić 
badania, warsztaty, dyskusję lub inną formę partycypacji. Jeśli to możliwe, im-
prezy te trzeba organizować w miejscu, które podlegać będzie projektowaniu, 
np. festyn w miejscu przyszłego parku publicznego, tzw. gra miejska w dziel-
nicy, która ma być rewitalizowana. Samym badaniom czy warsztatom można 
nadać formę zabawową, np. happeningu. Można też podczas imprez promo-
wać udział w różnych formach partycypacji. 

Zapewnić czas 

Radykalnym sposobem na brak czasu jest zwolnienie uczestników z pracy na 
czas badań, np. płatny przez organizatorów urlop na czas wizji lokalnej czy 
warsztatów13. Osobom, którym opieka nad dziećmi utrudnia uczestnictwo, 
13 W taki sposób zapewnia się udział mieszkańców w warsztatach Charrette, organizowanych we-
dług metody National Charrette Institute (NCI)w Portland w USA, 
http://www.charretteinstitute.org
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można pomóc organizując w czasie badań, dyskusji czy warsztatów fachową  
i bezpieczną opiekę nad dziećmi lub równoległe warsztaty dla dzieci.

Prosić o pomoc lokalny autorytet

Zaproszenie poparte przez lokalny autorytet i ogłoszone w sposób przez ten 
autorytet zwykle używany zyskuje na skuteczności, np. ogłoszenie z ambony 
przez proboszcza, albo z katedry przez szczególnie lubianego profesora.

Zastosować metodę „kuli śnieżnej”

Jeśli chcemy zachęcić do partycypacji środowisko ludzi znających się nawza-
jem, należy pozyskać jedną osobę lub małą grupę osób i prosić ich o zain-
teresowanie sprawą następnych uczestników. W ten sposób można nie tylko 
promować udział lecz także uzyskać dostęp do odpowiednich osób.

Wykorzystać sytuację, w której można zastosować skuteczną 
perswazję lub gdy partycypacja stanie się obowiązkiem

Zaproszenie uczniów ma warsztaty organizowane w ramach zajęć szkolnych 
lub pracowników w ramach obowiązku służbowego będzie skuteczniejsze niż 
nieobligatoryjna propozycja.

Wykorzystać jedną formę partycypacji do promowanie następnej

Jeżeli program partycypacji obejmuje kilka faz, np. badania, prezentację pro-
jektu i dyskusję, pierwszą z nich można wykorzystać na promowanie następ-
nej itd. Zachęta ta powiedzie się tym lepiej, im bardziej udane będą poprzed-
nie doświadczenia.

Wykorzystać środki reklamy i promocji handlowych

Przed przystąpieniem do partycypacji należy powyższymi środkami wywołać 
zainteresowanie sprawą. Samym badaniom, warsztatom, dyskusjom zapew-
nić oprawę przyciągająca uwagę ludzi, plakaty, chwytliwe hasło promocyjne, 
gadżety, poczęstunki, pamiątki. Można też umożliwić ludziom realizację ma-
rzeń np. o pokazaniu się w telewizji. 

Wykorzystać internetowe portale społecznościowe typu 
nasza klasa czy facebook do promocji danego wydarzenia

Narzędzia te poza informowaniem o partycypacji pozwalają (nie gwarantują) 
stworzyć internetową społeczność, która przechodzi stopniowo od zaintere-
sowania daną sprawą po autentyczne zaangażowanie. Pozwalają nie tylko na 
kontakt organizatorów partycypacji  z uczestnikami, ale także uczestników 
między sobą.
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Prowadzenie bloga

Ekipa organizująca partycypację prowadząc blog internetowy może np. in-
formować o danym wydarzeniu na długo przed nim. Zamieszczając zdjęcia  
i filmiki, może prezentować głębsze uzasadnienie, odpowiadać na pytania, itp. 

Nie polecaną, choć skuteczną prowokacją do uczestnictwa byłoby wy-
wołanie obaw, że jeśli zapraszany nie przyjdzie, to poniesie istotne dla niego 
straty. Gdyby np. zamiast zapraszać na warsztaty projektowe na temat budo-
wy parku publicznego, ogłosić zebranie na temat lokalizacji w tym miejscu 
wysypiska śmieci, zapewne frekwencja byłaby duża. Jest to jednak manipula-
cja, rodzaj szantażu – działanie nieuczciwe, które rujnuje autorytet zaprasza-
jącego. Ponadto w stosunku do tych samych ludzi, taka prowokacja udać się 
może tylko jeden raz.

Każda sytuacja jest inna, zatem w każdym przypadku inne zachęty będą 
skuteczne. Wiele zależy od posiadanych środków, lecz także pomysłowości za-
praszającego. Istotne znaczenia ma także czas i miejsce pojawiania się infor-
macji. Najlepsze wyniki daje wielokrotne powtarzanie łatwego do percepcji 
sygnału plastycznego czy muzycznego z hasłową, ogólną informacją, co po-
winno przyciągać uwagę zapraszanych np. w ciągu tygodnia przed wydarze-
niem. Informacja pełna winna się ukazać pod tym samym hasłem w dzień lub 
dwa przed nim, lub przy ostatniej nadarzającej się okazji (np. ogłoszenie z am-
bony w poprzedzającą niedzielę). Miejsce ekspozycji informacji powinno być 
wybrane po rozważeniu typowych zachowań zapraszanych interesariuszy.

Tym, którzy powątpiewają czy skuteczne zaproszenie jest w ogóle możli-
we, należy poradzić korzystanie z dorobku sztuki promocji i reklamy. Skoro mi-
strzom tej sztuki udaje się wmówić ludziom, że szczęście w życiu zapewni im 
np. mydełko FA, to na pewno istnieją metody przekonania ludzi do spraw bar-
dziej sensownych, np. do przyjścia na dyskusje publiczną na temat przyszłości 
gminy. Niestety nie da się zrobić tego bez dobrego pomysłu i bez kosztów. 

Wśród ludzi zapraszanych do partycypacji z reguły pojawia się niewielka 
grupa osób, które stanowczo nie chcą wziąć w niej udziału. Odmowę argu-
mentują stwierdzeniem, że nie są fachowcami, więc albo nie chcą, albo nie 
mają podstaw do zabierania głosu. Oczywiście nikogo do partycypacji nie na-
leży zmuszać, a zwłaszcza tych, którzy uważają, że sprytni architekci chcą ich 
kosztem ułatwić sobie pracę. Tym natomiast, którzy myślą, że oczekuje się od 
nich profesjonalizmu i nie rozumieją, że proponuje się realizację praw oby-
watelskich, należy to wyjaśnić. Szczególnie często zdarza się pomyłka co do 
intencji organizatorów, gdy proponuje się wyrażenie koncepcji poprzez rysu-
nek. Wytłumaczenie, że nie jest to egzamin z rysunków, a wartość artystyczna 
rysunku nie ma znaczenia, niekiedy wystarczy, a jeżeli nie, nie trzeba nalegać, 
ale przyjąć inną formę przekazu albo poszukać innych bardziej chętnych part-
nerów. 
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Wśród wielu rodzajów badań i studiów, które sporządza się przed przy-
stąpieniem do projektowania, ważne miejsce powinny zajmować badania 
społeczne14. Zakres, metody i narzędzia tych badań zależą od bardzo wielu 
czynników – od skali i rodzaju wykonywanego projektu, od rangi społecznej 
zamierzenia, od tego, w jakiej mierze władze lub inwestorzy chcą uwzględniać 
uwarunkowania społeczne i wreszcie od funduszy, jakie mogą być na ten cel 
przeznaczone. 

Rolę takiego badania w przypadkach najprostszych, np. projektowania 
domu jednorodzinnego, spełnia zwykła rozmowa projektanta z inwestorem,  
a zarazem przyszłym użytkownikiem. W rozmowie tej następuje wymiana 
informacji i poglądów pozwalająca dostosować projekt do potrzeb zlecenio-
dawcy. Żadna szczególna wiedza i umiejętności nie są w tym przypadku po-
trzebne, choć już na tym elementarnym poziomie ujawniają się uzdolnienia 
obu stron do komunikacji interpersonalnej, lub ich brak. 

Przedsięwzięcia o dużej skali i wysokim stopniu komplikacji, służące 
znacznej liczbie użytkowników wymagają niekiedy zaangażowania do badań 
społecznych wyspecjalizowanych firm. Jeśli jednak projektant posiada pod-
stawową wiedzę o metodach badawczych, w niektórych przypadkach potrafi 
samodzielnie przeprowadzić badania, co sprzyja sprawnemu i efektywnemu 
prowadzeniu przedsięwzięcia15. Może też stać się dobrym i twórczym part-

14 K. Skalski, Humanistyka w projektowaniu, Arkady, Warszawa 1990.
15 Kompendium wiedzy praktycznej na temat badań społecznych daje E. Babbie, Badania społecz-
ne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006. Wśród przykładów, jakimi posługu-
je się autor nie ma wprawdzie tematów przestrzennych, lecz uniwersalność opisywanych metod 
pozwala adaptować je również w przypadku przedprojektowych badań na użytek architektury.
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nerem profesjonalnych badaczy. Bez takiej współpracy, na wspólnym polu 
zainteresowań socjologii i architektury zdarzają się charakterystyczne niepo-
rozumienia – bywa, że badania w sensie metodycznym przeprowadzone są 
nienagannie, lecz praktyczny pożytek z nich niewielki. Zdarzają się też niepro-
fesjonalne próby badań, z których, w konsekwencji niedostatków metodycz-
nych, wyciąga się wnioski wątpliwe lub całkiem fałszywe. W pewnym uprosz-
czeniu można powiedzieć, że badacze opinii społecznej wiedzą jak pytać, ale 
nie wiedzą o co pytać, natomiast projektanci odwrotnie: wiedzą o co pytać, 
ale nie wiedzą jak. Dlatego wydaje się ważne, aby projektanci przyswoili sobie 
elementarną wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności praktyczne z tej 
dziedziny. Dzięki niej nie tylko poradzą sobie samodzielnie z prostych przy-
padkach, lecz także będą wiedzieli, czego można oczekiwać i wymagać od 
współpracujących z nimi badaczy. Równie ważne jest, aby większą liczba ba-
daczy opinii społecznej specjalizowała się w badaniach na rzecz architektury, 
zagospodarowania przestrzennego i planowania inwestycji.

Z punktu widzenia metodologicznego, badania na użytek architektury 
należy zaliczyć do grupy tak zwanych badań rynkowych (marketingowych)16. 
Tym terminem określa się systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, 
przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji 
marketingowych. W przypadku architektury produktem rynkowym jest zapla-
nowana, ukształtowana lub chroniona przestrzeń, klientami są jej użytkowni-
cy, zaś producentem projektant, który ów produkt tworzy wraz z władzą pu-
bliczną, która podejmuje decyzję o realizacji. 

Na wzór badań marketingowych badania na użytek architektury winny 
być prowadzone według planu i składać się z następujących etapów: 

Określenie celu badań 1. 
Analiza sytuacji zastanej2. 
Definiowanie problemów badawczych3. 
Dobór próby badawczej4. 
Dobór i przygotowanie narzędzi badawczych 5. 
Prowadzenie badań6. 
Analiza i interpretacja wyników badań7. 
Prezentacja wyników badań.8. 

Etapy te przedstawione są: 1 – 4  w niniejszym rozdziale, 5 – 8 w następnych 
rozdziałach.

16 A. Sagan, Badania marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998
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B.5.1. Określenie celu badań – Po co badamy?
Podstawowym celem badań poprzedzających planowanie przestrzenne, 

projektowanie architektoniczne, urbanistyczne i krajobrazowe jest pozyskanie 
informacji co do potrzeb przyszłych użytkowników przestrzeni, którą mamy 
zamiar projektować. Przy okazji badań można osiągnąć również inne cele  
z listy korzyści, jakie może przynieść cała partycypacja społeczna. Lista wraz  
z szerszym omówieniem zawarta jest w tomie A. 

Badania przedprojektowe, zatem mogą służyć bezpośrednio:
poznaniu potrzeb użytkowników,•	
pozyskaniu wiedzy o miejscu,•	
uzyskaniu inspiracji projektowej, •	
poznaniu opinii społecznej o koncepcjach projektanta, •	
zdobyciu statystycznych dowodów na tezy przyjęte w projektowaniu.•	

Pośrednio także mogą służyć: 
edukacji badanych i rozpowszechnieniu wiedzy o przedsięwzięciu,•	
rozpoznaniu sprzeczności umożliwiających przeciwdziałanie konfliktom, •	
porównaniu opinii społecznej z opiniami ekspertów,•	
doskonaleniu projektu, •	
pozyskaniu sprzymierzeńców i rozpoznaniu oponentów, •	
porozumieniu profesjonalistów z nieprofesjonalistami •	
pozyskaniu akceptacji dla projektu, •	
ograniczeniu patologii w podejmowaniu decyzji przez upowszechnienie •	
wiedzy o sprawie,
budowaniu zaufania miedzy władzą, projektantami i badanymi interesa-•	
riuszami.
W poszczególnych, konkretnych sytuacjach ranga i zestaw celów bywają 

różne. Niekiedy najważniejsze jest pozyskanie zaufania, innym razem iden-
tyfikacja potencjalnych konfliktów lub skorzystanie z inspiracji. Dlatego tak 
ważne jest, aby w każdym przypadku zdać sobie sprawę, które cele są dla nas 
najważniejsze, które tylko ważne, a które mało lub w ogóle nieważne. To po-
może nam trafnie dobrać próbę, wybrać i przygotować narzędzia badawcze, 
a potem dobrze zinterpretować wyniki. A to z kolei uchroni nas od błędów 
i poczucia zawodu, że mimo nakładu pracy, badania nie dały oczekiwanych 
rezultatów.

Jeżeli nie mamy jakiegoś szczególnie ważnego celu, bo wszystkie zdają 
się być równie ważne, powinniśmy przeprowadzić badania różnymi narzędzia-
mi i starać się objąć nimi możliwie największy i najbardziej różnorodny krąg 
respondentów. Podany tu zestaw 14 celów nie jest dostosowany do żadnej 
konkretnej sytuacji. Został zestawiony na podstawie wielu różnych doświad-
czeń. Lista ta może być pomocna, zwłaszcza dla początkujących badaczy, jako 
zestaw propozycji do przemyślenia.

Niezależnie od wszystkich pożytków z badań, nie można zapomnieć, że 
ich prowadzenie, podobnie jak informowanie, łączy się z pewnym ryzykiem. 
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Rozpowszechnienie wiedzy o przedsięwzięciu może mobilizować społeczeń-
stwo do myślenia o sprawie, co samo w sobie jest korzystne. Jeśli jednak na 
tym skończy się partycypacja, w wyniku wyartykułowania sprzeczności inte-
resów, badanie może przyczynić się do wywołania konfliktów. Nie niesie ta-
kiego ryzyka, jeżeli władza ma zamiar kontynuować proces partycypacji aż do 
uzyskania porozumienia ze społeczeństwem. W związku z tym, niezbędnym 
składnikiem badań jest zapewnienie badanych, że będą mieli dostęp do wy-
ników i poinformowanie, do czego te wyniki będą użyte. Obietnice te bez-
względnie powinny być spełnione. 

B.5.2. Analiza sytuacji zastanej17 – Co wiemy o sprawie 
          przed badaniem?

Przed przystąpieniem do projektowania architekci i planiści zbierają roz-
maite materiały wyjściowe dotyczące najróżniejszych aspektów miejsca i sy-
tuacji. Studiują literaturę, zapoznają się z poprzednio sporządzanymi studiami 
i projektami, inwentaryzują stan istniejący itp. Humanistyczne podejście do 
projektowania nakazuje analizowanie sytuacji zastanej także ze społecznego 
punktu widzenia, zwłaszcza że jest to niezbędna podstawa następnych eta-
pów badań społecznych. Analiza ta polega na gromadzeniu wcześniej wyko-
nanych, opublikowanych lub w inny sposób udostępnionych danych, badań 
i opracowań.

Prace w ramach tego etapu to przede wszystkim kwerenda bibliotecz-
na, poszukiwania w prasie i Internecie oraz gromadzenie danych dostępnych  
w urzędach i instytucjach. Zakres merytoryczny tych badań jest trudny do 
jednolitego określenia, gdyż zależy to od tematu i zasobu dostępnej wiedzy.  
W każdym przypadku powinien jednak obejmować dane ilościowe i jakościo-
we o interesariuszach, szczególnie tych, których chcemy objąć badaniami. Po-
żądane jest, aby na tym etapie pracy zidentyfikować osoby posiadające dużą 
wiedzą o miejscu lub o sprawie, lub które mogą mieć znaczący wpływ na prze-
bieg przedsięwzięcia. Niezbędne jest także zdobycie wiedzy o zorganizowa-
nych grupach interesariuszy, niezależnie od tego czy są to grupy formalne, np. 
stowarzyszenia, czy nieformalne, np. doraźnie tworzone komitety. Pożyteczne 
jest także sięgnięcie do historii miejsca, aby poznać korzenie miejscowej tra-
dycji, która jest wciąż żywa i jako taka może być inspirująca dla przyszłości. 
Z myślą o organizacji tej i następnych faz partycypacji, na tym etapie należy 
zbierać wszelkie dane kontaktowe dotyczące interesariuszy. 

17 W typowych badaniach rynkowych ten etap określa się często jako analizę otoczenia, z tym że 
owo „otoczenie” traktuje się jako kategorię ekonomiczną. Słowo to jednak ma silne przestrzenne 
konotacje zarówno w języku potocznym, jak i terminologii architektonicznej, więc jego użycie 
w tym kontekście mogłoby być mylące. Dlatego w badaniach społecznych na rzecz architektury 
proponuje się używać określenia „analiza społecznej sytuacji zastanej”.
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Drugim, poza interesariuszami, przedmiotem zainteresowania winna być 
identyfikacja kluczowych dla sprawy problemów, szczególnie tych, które mogą 
stać się źródłem konfliktów. To one będą ważnymi wątkami merytorycznymi 
naszych badań. Trzeba starać się zorientować, jakie nastroje społeczne panują 
wokół interesującej nas sprawy. Być może już wcześniej prowadzone były ja-
kieś badania społeczne. Taka orientacja będzie pożyteczna przy budowaniu 
hipotezy badawczej, która potem pomoże nam określić właściwą liczebność 
próby do badań. 

Nie można żadną miarą pominąć tego etapu pracy. Bez dobrego osadze-
nia treści badań w realiach konkretnej sytuacji, nawet badania przeprowadzo-
ne dobrze i precyzyjnie mogą okazać się bezużyteczne.

B.5.3. Definiowanie problemów badawczych 
          – Czego chcemy się dowiedzieć?

Oczywiście zestaw problemów jest w każdym konkretnym przypadku 
inny. Powinien być możliwy do określenia niejako na skrzyżowaniu tego, co 
wiemy o sytuacji zastanej z tym, co jest istotą zamierzenia projektowego. Oto 
kilka przykładów.

Mamy brzydki, nijaki plac, gdzie nikt nie przychodzi, jeśli nie musi. Chcemy, 	
aby stał się jedynym w swoim rodzaju, pięknym i popularnym miejscem 
spotkań. Przygotowujemy projekt przebudowy placu. Celem badawczym 
jest więc odpowiedź na pytanie co zniechęca ludzi do odwiedzania placu 
obecnie, i jakie mają wyobrażenie o dobrym placu. Gdybyśmy natomiast 
chcieli potraktować plac jako działkę i na niej zbudować dom kultury, 
naszym celem badawczym byłyby potrzeby i wyobrażenie mieszkańców  
o tego rodzaju obiekcie.
Mamy gminę rolniczą, w której brak planu lub zły plan zagospodarowa-	
nia przestrzennego blokuje rozwój, doprowadza do chaosu i dewastacji 
krajobrazu, powoduje zagrożenie ekologiczne, nie wspomaga realizacji 
inwestycji publicznych i prowokuje konflikty między władzą a społeczeń-
stwem. Chcemy mieć gminę rozwijającą się harmonijnie według zasad 
zrównoważonego rozwoju. Przygotowujemy nowy miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Celem badawczym w tym przypadku bę-
dzie poznanie stosunku badanych do wymienionych wad zagospodaro-
wania i wyobrażenia o dobrym zagospodarowaniu. Gdyby jednak naszym 
celem była budowa basenów w oparciu o istniejące w gminie zasoby wód 
geotermalnych, nasze cele badawcze koncentrowałyby się na pytaniu jak 
dalece społeczeństwo gotowe jest zaakceptować nowy kierunek rozwoju 
funkcjonalnego.
Mamy małe zaniedbane miasteczko, upadające w związku z likwidacją za-	
kładu przemysłowego – jedynego miejsca pracy mieszkańców. Miastecz-
ko leży w pięknej okolicy, ale nie ma bazy ani tradycji w zakresie przyj-
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mowania turystów. Chcemy sporządzić plan rewitalizacji pod względem 
przestrzennym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym z myślą  
o rozwoju funkcji turystycznej. W tym przypadku celem badawczym bę-
dzie rozpoznanie społecznych uwarunkowań zaniedbania oraz stopnia 
akceptacji tego kierunku zmian. Gdyby jednak naszym celem było zbudo-
wanie tzw. inkubatora przedsiębiorczości, pytalibyśmy o zapotrzebowa-
nie na ten inny kierunek rozwojowy.

Próbując zdefiniować problemy badawcze, można posłużyć się np. analizą 
SWOT - przyjmując jako cel podstawowy realizację naszego zamierzenia, prze-
myśleć mocne i słabe strony sytuacji zastanej, oraz szanse i bariery wiążące 
się z jego realizacją. Rezultatem tych przemyśleń ma być zestaw problemów, 
które poddamy osądowi społecznemu. 

Pomocą w identyfikacji problemów może być także próba sprawdzenia 
czy w danej sprawie zasadne są następujące pytania? 

Jak postrzegane jest miejsce (całość i składniki), które ma być przedmio-•	
tem projektu? – opinia o stanie istniejącym.
Co z tym miejscem (całością i składnikami) należy zrobić: zachować, zli-•	
kwidować, zmienić? – zakres poparcia dla zmian.
Co powinno powstać w rezultacie? – prośba o inspirację.•	
Czy przedstawione kierunki zmian są akceptowane? – testowanie pomy-•	
słów projektanta. 

Jak wskazuje praktyka, to są najogólniejsze kategorie, w których zazwyczaj 
mieszczą się cele badań społecznych na użytek architektury.

Ważną częścią refleksji nad problemami badawczymi jest rozróżnie-
nie zagadnień, które nadają się do opiniowania przez społeczeństwo od 
tych, które się do tego nie nadają. Do tych drugich należą problemy, w spo-
sób ostateczny rozstrzygane przez prawo oraz problemy zbyt trudne lub 
zbyt skomplikowane, aby mógł je zrozumieć nieprofesjonalista. Nie można 
dopuścić do tego, aby badany miał wrażenie, że może wpłynąć na decyzję  
w sposób, który w rzeczywistości wymagałby złamania prawa. Nie można też 
zadawać pytań, sugerujących, że problem jest łatwiejszy niż jest w istocie. 
Można natomiast ze skomplikowanej struktury trudnych problemów wydo-
być te aspekty, które są na tyle proste, że nadają się jako temat badań.

B.5.4. Wybieranie uczestników badań – Kogo badamy? 
Gdyby czas, środki finansowe i wszelkie inne uwarunkowania nie stwarza-

ły żadnych ograniczeń, należałoby różnymi metodami przebadać wszystkich 
interesariuszy danej sprawy. W rzeczywistości jednak takie generalne bada-
nia mogą być prowadzone jedynie, gdy interesariuszy jest niewielu, to znaczy  
w odniesieniu do spraw drobnych i mało skomplikowanych. Projekty prze-
strzeni publicznych, plany zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony 
czy rewitalizacji mają zwykle tak duży interesariat, że konieczna staje się selek-
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cja i wybranie do badań określonej części interesariatu.  Wybór ten powinien 
składać się z czterech kroków:

ustalenie populacji badanej,1. 
określenie jednostki próby,2. 
ustalenie liczebności próby, 3. 
wybranie metody doboru i dobranie próby.4. 

Ustalenie populacji badanej

Wybór uczestników do badań zależy z jednej strony od struktury inte-
resariatu, z drugiej zaś od celów i metod badawczych, jakie chcemy zastoso-
wać. Jest wiele takich metod, o czym będzie mowa w następnym rozdziale, 
ale podstawowe rozróżnienie to podział na badanie ilościowe i jakościowe. 
Ilościowe dotyczą dużych grup osób i nadają się do interpretacji statystycznej. 
Jakościowe obejmują pojedyncze osoby lub małe grupy, a ich interpretacja 
zasadniczo nie jest statystyczna, lecz opisowa. Na ogół w programie badań 
o dużym interesariacie uwzględnia się badania ilościowe wielkich populacji 
bezpośrednio zainteresowanych daną sprawą, ale niemożliwych do przebada-
nia w całości. Są to np. mieszkańcy dużego miasta zainteresowani przekształ-
ceniem śródmieścia czy mieszkańcy gminy zainteresowani nowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach trzeba poprzestać 
na badaniu mniejszej grupy i zdecydować, czy zależy nam na wynikach re-
prezentatywnych dla całości, czy może nie ma to istotnego znaczenia. Ma 
to ścisły związek z celami badań. Jeśli np. chcemy uzyskać statystyczne, ści-
słe dowody na tezy przyjęte w projektowaniu, albo gdy na wynikach badań 
chcemy oprzeć ostateczne decyzje lub też na ich podstawie wybrać jedną  
z wersji projektowych, wtedy potrzebujemy badań na próbie reprezentatyw-
nej. Jeśli zależy nam na zdobyciu inspiracji, wykryciu potencjalnych konflik-
tów lub efekcie edukacyjnym, reprezentatywność wcale nie jest konieczna. 
Wystarczą wyniki orientacyjne.

W przedsięwzięciach architektonicznych często mamy do czynienia z sy-  
tuacją, gdy przed realizacją przedsięwzięcia nie wiadomo, kto konkretnie bę-
dzie go użytkował. Takim przedsięwzięciem jest np. budowa nowego osiedla 
mieszkaniowego. Społeczność użytkowników pojawi się dopiero po jego zbu-
dowaniu, więc przed projektowaniem nie da się ich przebadać. W takim przy-
padku na zasadzie analogii można przebadać społeczność podobnego osie-
dla istniejącego, ale z pewnością nie można tu mówić o reprezentatywności. 
Reasumując, do badań możemy wytypować: 

osoby lub małe grupy do badań jakościowych,•	
duże grupy do badań ilościowych, orientacyjnych,•	
wielkie grupy do przebadania poprzez próbę reprezentatywną,•	
duże grupy do badań ilościowych na zasadzie analogii.•	
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Określenie jednostki próby

Po wstępnym wytypowaniu uczestników badań, drugim krokiem jest 
określenie jednostki próby. Taką jednostką może być człowiek, rodzina, firma, 
grupa, instytucja, organizacja. Jej określenie zależy od celu badań, sytuacji 
zastanej i zdefiniowanych poprzednio problemów badawczych. To co zamie-
rzamy zbudować, przebudować czy ochronić adresowane jest często, ale nie 
zawsze, do pojedynczych ludzi. Gdy np. planujemy rewitalizację rynku będzie 
nam zależeć na opinii mieszkańców miasta i wówczas jednostką próby będzie 
mieszkaniec, gdy natomiast chcemy znać opinię firm zlokalizowanych przy 
rynku, jednostką próby będzie firma. Jeśli przedmiotem projektowania ma być 
ośrodek konferencyjny, to jednostką próby będzie instytucja, która organizują 
konferencję i decyduje o wyborze ośrodka. Kategoria jednostki próby wydaje 
się być czymś oczywistym, w rzeczywistości jednak określenie co jest elemen-
tarną jednostką naszych badań nie zawsze jest łatwe, a błędy w tym zakresie 
skutkują fałszywymi wnioskami końcowymi. Błędy te na ogół popełniają ci, 
którzy w ogóle nie zadają sobie pytania co jest jednostką próby, sadząc że 
wszystko jest samo przez się jasne.

Ustalenie liczebności próby

Trzecim krokiem rozważań jest ustalenie liczebności próby badawczej. 
Ustalenie to jest tym trudniejsze, im większa jest grupa wytypowana do ba-
dań. Niekiedy są to konkretne osoby lub grupy tak małe, że mogą być przeba-
dane w całości. Gdy chcemy przeprowadzić badanie ilościowe, ale nie zależy 
nam na reprezentatywności wyników, o liczebności próby decydują zwykle 
względy logistyczne i ramy finansowe badań. Sprawa staje się trudniejsza, gdy 
zależy nam na reprezentatywności wyników badań. W takim przypadku obli-
czenia wielkości próby reprezentatywnej trzeba oddać w ręce profesjonalne-
go badacza – statystyka. 

Poniżej przedstawiony jest wzór i przykłady takich obliczeń, ale tylko  
w celach orientacyjnych, bez zamiaru przeszkolenia czytelników. Statystyka to 
zbyt obszerna wiedza, aby pomieścić ją w ramach tej książki. Aby ją opanować 
trzeba sięgnąć do specjalistycznej literatury18.  Mimo wszystko podajemy tu 
wzór i przykłady, aby zorientować czytelników, jakie dane wyjściowe do tych 
obliczeń są potrzebne i jaki jest rząd wielkości próby reprezentatywnej w przy-
padkach, które zdarzają się w praktyce przy badaniach przedprojektowych.

18 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, PWM Warszawa 1999, J. Podgórski, Statystyka 
dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2001, W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN, Warsza-
wa 2005, G. Ferguson, Y.Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 
2009, T. Zieliński, Jak pokochać statystykę czyli Statistica do poduszki, StatSoft, Kraków 1999,  Kalku-
latory wyliczające wielkość próby są dostępne na stronie www.obop.pl   
Oprac. autorki wg J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2001, 
W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2005.
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Oto dane potrzebne do obliczenia liczebności próby reprezentatywnej: 
N – liczebność całej populacji badanej. Jeśli ją znamy, nasza próba (n) bę-•	
dzie mogła być mniej liczna, jeśli jest nieznana lub bardzo duża, reprezen-
tatywna próba będzie musiała być liczniejsza. 
d – maksymalna dopuszczalna wielkość błędu (np. gdy błąd ma być nie •	
większy niż 3%, i gdy otrzymamy wynik 58%, powinniśmy brać pod uwa-
gę, że prawdziwa wielkość wynosi od 55 do 61%). W obliczeniach wiel-
kość tę wyraża się liczbą, która pomnożona przez 100 daje wynik w pro-
centach, np. d=0,03 oznacza błąd +- 3%
z – wartość wynikająca z założonego tzw. poziomu istotności, czyli praw-•	
dopodobieństwo popełnienia błędu, jakie badacz jest skłonny zaakcepto-
wać. W obliczeniach przyjmuje się zwykle jeden z trzech poziomów istot-
ności: α=0,1 (wówczas z=1,64), α=0,05 (z=1,96), α=0,01 (z=2,58),
p – rząd wielkości spodziewanego wyniku. W przypadku, kiedy nie potra-•	
fimy go określić, liczebność próby będzie większa. Dlatego przydatna jest 
hipoteza badawcza, czyli przypuszczenie oparte na wcześniejszych ba-
daniach podobnego problemu lub analogicznej sytuacji. W obliczeniach 
wielkość tę wyraża się liczbą, która pomnożona przez 100 daje wynik  
w procentach, np. p=0,2 oznacza spodziewany wynik 20 %

Dwu spośród wymienionych wielkości (N i p) niekiedy nie będzie można usta-
lić, co nie uniemożliwi określenia liczebności próby. W zależności od posiada-
nych danych stosujemy jeden z 4 wzorów:

Wzory do obliczania próby badawczej19

19 Oprac. autorki wg J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2001, 
W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2005.
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Oto przykład praktyczny:
Samorząd małego miasta postanowił przeprowadzić rewitalizację rynku. 

Przygotowano 2 (lub 3, 4 – liczba wersji nie ma wpływu na obliczenia) wer-
sje projektu, a wybór spośród nich postanowiono pozostawić mieszkańcom. 
Wszystkie wersje projektu od miesiąca prezentowane są na rynku, były też 
przedstawiane w prasie lokalnej, zorganizowano kilka otwartych zebrań, na 
których wyjaśniano projekty. Innymi słowy, każdy, kto chciał mógł się z nimi 
zapoznać. W miasteczku tym mieszka 5 tys. (N) ludzi w wieku, w którym da 
się świadomie określić swoje potrzeby i preferencje z zakresu zagospodaro-
wania przestrzeni. Przyjęto maksymalny błąd +-2% (d= 0,02) i średni poziom 
istotności α=0,05 (z=1,96). Jeżeli nie mamy żadnych przypuszczeń co do pre-
ferencji mieszkańców, wybrana losowo próba reprezentatywna liczyć będzie 
1622 osób. Gdy natomiast są przesłanki, aby przypuszczać, że za jedną z wersji 
opowie się ok. 20 % (p=0,2), próba będzie liczyć 1175 osób.

Gdyby w owym miasteczku zamieszkiwało 25 tys. osób w odpowiednim 
wieku, przy niezmienionych założeniach (d=0,02, z=1,96) analogiczne wiel-
kości wyniosłyby 2191 (bez hipotezy badawczej) i 1448 (przy spodziewanym 
wyniku 20%).

Gdyby N wynosiło 750 tys., przy niezmienionych założeniach (d=0,02, 
z=1,96) odpowiednie wielkości wynosiłyby 2393 i 1533.

Gdyby jednak wielkość N była nieznana, przy nadal nie zmienionych zało-
żeniach (d=0,02, z=1,96), odpowiednie wielkości wynoszą: 2401 i 1537.

Wynika stąd jasno, że liczebność próby reprezentatywnej nie jest wca-
le wprost proporcjonalna do liczebności całej populacji. Największą wartość 
osiąga wówczas, gdy nie znamy liczebności całej populacji i nie mamy żadnej 
hipotezy badawczej.

Wybranie metody doboru i dobranie próby.

Gdy liczebność próby jest ustalona, przychodzi czas na krok czwarty, czyli 
dobór próby. Jest wiele metod takiego doboru, a to, którą z nich wybierzemy 
zależy od celu badań i naszych możliwości, ale przede wszystkim od tego, czy 
próba ma być reprezentatywna, czy nie. Aby próba była reprezentatywna, mu-
simy zadbać nie tylko o odpowiednią liczebność, lecz także o właściwy skład 
grupy. Należy starać się, aby rozkład cech w grupie reprezentatywnej był po-
dobny jak w całej badanej populacji. Idzie o to, aby wśród respondentów nie 
znalazło się przypadkiem zbyt wiele osób specyficznych, wybranych według 
kryterium w danej sprawie nieistotnego. Mogłoby tak się zdarzyć, gdybyśmy 
przyjęli zły sposób doboru próby. Gdybyśmy np. mieli zamiar przebadać grupę 
reprezentatywną dla mieszkańców miasta, ogłaszając nabór w Internecie po-
pełnilibyśmy błąd, ponieważ szansę uczestnictwa w badaniach mieliby tylko 
internauci. Gdybyśmy chcieli wykorzystać do tych badań uczniów szkół znaj-
dujących się w mieście, to także byłby to błąd, ponieważ opinia dorosłych nie 
byłaby reprezentowana. W takiej sytuacji właściwym sposobem doboru jest 
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dobór losowy spośród kompletnej listy mieszkańców w wieku umożliwiają-
cym wyrażenie swojej opinii. Tak dobrana próbę można potem zweryfikować, 
badając, czy przypadek nie doprowadził do zachwiania równowagi między 
respondentami w różnym wieku, różnej płci, poziomie wykształcenia i innych 
cech, które potrafimy w danej sprawie określić. Zwykle można je ustalić na 
podstawie danych GUS.

Niektóre metody badawcze nie wymagają wcześniejszego doboru kon-
kretnych osób, lecz dobór dokonuje się spontanicznie w czasie samych badań. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy np. ankietowanie miesz-
kańców odbywa się przy stanowisku badawczym ustawionym na rynku mia-
steczka. W ten sposób możemy osiągnąć odpowiednią liczbę badanych, ale 
to nie wystarczy, aby uznać grupę za reprezentatywną. Potrzebne jest także 
spełnienie drugiego warunku - reprezentatywny skład grupy. Mając zebrane 
w czasie ankietowania dane podstawowe o respondentach, można sprawdzić, 
czy nie mamy do czynienia z przypadkową nadreprezentacją lub pominięciem 
określonej grupy respondentów. Trzeba także już wcześniej, planując badania 
starać się unikać przypadkowych dysproporcji, np. nie organizować badań na 
rynku przed południem, gdyż grozi to nadreprezentacją niepracujących.

Jeżeli nie zależy nam na reprezentatywności próby, najważniejszym uwa-
runkowaniem staje się możliwość dotarcia do właściwych osób i względy or-
ganizacyjne samych badań. Zazwyczaj poprzednie fazy przygotowań, to zna-
czy określenie celu badań, analiza sytuacji zastanej i definiowanie problemów 
badawczych, są bogatym źródłem pomysłów w tej sprawie – w praktyce lista 
uczestników badań niejako wypełnia się sama. Oto kilka sposobów doboru 
potencjalnych respondentów zależnych od wyżej wymienionych uwarunko-
wań.

Analizując cele badawcze szukać tych, których nie można pominąć, aby 1. 
uzyskać pełny obraz sytuacji i tych, których niezaproszenie mogłoby wy-
wołać konflikt.
Analizując sytuację zastaną, zastosować metodę obserwacyjną pozwala-2. 
jącą zidentyfikować, kto użytkuje obecnie badane miejsce. 
Analizując zdefiniowane poprzednio problemy badawcze szukać tych, 3. 
którzy mogą odpowiedzieć na pytania, które chcemy zadać.
Sprowokować zainteresowanie informacją, np. medialną czy internetową, 4. 
o zamierzeniach projektowych, aby interesariusze sami zgłaszali się do 
badań.

Reszta zależy od zasobu wiedzy, doświadczenia i pomysłowości badaczy.
Po przebadaniu sytuacji zastanej, zdefiniowaniu problemów i doborze 

próby, przychodzi czas na wybranie i przygotowanie odpowiednich narzędzi 
badawczych.
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Metody badań i pozyskiwania 
inspiracji projektowej
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Wyobrażenia niefachowców, w tym architektów, na temat metod badań 
społecznych ograniczają się zwykle do jednej jedynej formy – ankiety. Rze-
czywiście jest to ważna i często stosowana, ale nie jedyna metoda badań. Jest 
wiele innych metod, a sama ankieta ma wiele różnych odmian. Błędem jest 
również przekonanie, że prowadzenie badań ankietowych to zadanie łatwe, 
nie wymagające szczególnego przygotowania. Wiara we „wszechmoc” ankiety 
jest szczególnie zwodnicza, jeśli organizatorzy partycypacji mają na uwadze 
jeden cel, mianowicie pozyskanie inspiracji projektowej. Ankieta nie jest bo-
wiem najlepszym sposobem osiągania tego celu. 

Zatem, zanim rzucimy hasło „zróbmy ankietę”, spróbujmy poznać szerszą 
ofertę metod badań opinii i pozyskiwania inspiracji, a następnie wybierzmy te, 
które będą odpowiednie dla naszego celu i nauczmy się je stosować. 

Nauki humanistyczne dysponują wieloma metodami i narzędziami ba-
dawczymi20. W literaturze przedmiotu są w różny sposób definiowane i kate-
goryzowane. Najczęściej stosowany podział to: badania ilościowe i jakościo-
we. Oto porównanie cech tych dwu rodzajów badań.

20 Zaprezentowano tu metody zaczerpnięte z literatury, lecz adaptowane do wymagań przedpro-
jektowych badań architektonicznych. W szczególności korzystano z: E. Babbie, Badania społeczne 
w praktyce, PWN, Warszawa 2005. A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, 
Wydawnictwo PWE 1999, M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. 
PWN - Warszawa 2002, K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, 
PWN, Warszawa 2000, Sagan A., Badania marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Kraków 1998.
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Badanie społeczne ilościowe i jakościowe

Badania ilościowe są bezwzględnie potrzebne tylko wówczas, gdy po-
trzebny jest precyzyjny, liczbowy wynik. W innych przypadkach wybór ilo-
ściowych i jakościowych metod zależy od różnych uwarunkowań. W praktyce 
badań na użytek architektury zwykle potrzebne są oba rodzaje metod, a także 
metody mieszane, w pewnym zakresie ilościowe, w pewnym jakościowe, co 
zostanie dalej wyjaśnione.

Badania ilościowe służą bardzo dobrze studiowaniu percepcji krajobra-
zu i poznawaniu opinii i postaw wobec stanu istniejącego miejsc oraz wobec 
proponowanych zmian. Znacznie gorzej nadają się do pozyskiwania inspiracji 
projektowej. Jakkolwiek dzięki ankiecie można pozyskać niekiedy pewną in-
spirację, ale zwykle otrzymuje się wyniki skąpe i nieciekawe. Zdecydowanie 
bardziej inspirujące bywają badania jakościowe. Istnieją jednak specjalne, sku-
teczne metody pozyskiwania inspiracji, jak np. burza mózgów, różne metody 
rysunkowe, czy warsztaty projektowe. Duże zapotrzebowanie na wyniki jako-
ściowe jest cechą charakterystyczną badań społecznych na rzecz architektu-

Badania ilościowe Badania jakościowe
Odpowiadają na pytanie „ile?”. Odpowiadają na pytania „jak?” 

i „dlaczego?”.

Prowadzone są z dużą liczbą respon- 
dentów, często poprzez badanie próby 
reprezentatywnej.

Prowadzone są z pojedynczymi osobami 
lub małymi grupami.

Badają fakty, jednoznaczne opinie, pos- 
tawy, zachowania, w tym wybory opcji.

Wyjaśniają motywy opinii, postaw, 
zachowań i wyborów.

Posługują się pytaniami zamkniętymi. Posługują się pytaniami otwartymi.

Prowadzone są według 
standaryzowanych kwestionariuszy.

Prowadzone są według scenariuszy 
i przewodników możliwych do 
modyfikacji w trakcie badań.

Przygotowują je badacze, ale prowadzą 
ankieterzy, którzy nie muszą znać 
problemu.

Prowadzą je doświadczeni, znający 
problem badacze.

Przy doborze próby i obliczaniu wyni- 
ków potrzebne są metody statystyczne.

Nie ma koniecznej potrzeby stosowania 
obliczeń statystycznych.

Ich wynikiem są dane liczbowe 
– procentowe.

Ich wynikiem jest raport opisowy 
niekiedy wzbogacony  danymi 
o proporcjach  rozkładu opinii.

Ich wyniki, przy odpowiednim doborze 
próby, mogą być reprezentatywne dla 
większej niż badana populacji.

Nie można udowodnić, że są reprezen- 
tatywne dla większej niż badana 
populacji, więc nie można ich uogólniać.

Typowe narzędzie: ankieta. Typowe narzędzie: wywiad 
indywidualny.
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ry. Doskonały pomysł, nawet jeśli pojawił się jeden jedyny raz wśród tysiąca 
miernych pomysłów, nie traci przez to na swojej wartości. Nie ma potrzeby, by 
wymyśliła go jakaś statystyczna większość, choć fakt, że tysiąc osób myślało, 
zwiększył szanse na jego powstanie.

Przystępując do badań skierowanych na pozyskanie inspiracji trzeba 
zdać sobie sprawę, że możliwość ta często jest niewłaściwie interpretowana: 
z jednej strony z przesadnymi obawami, a z drugiej – ze zbyt dużą nadzieją. 
Projektant, który uważa, że partycypację organizuje się wyłącznie w tym celu 
i, co gorzej, posługuje się niewłaściwymi metodami, zwykle doznaje zawodu. 
Z kolei projektant, który uważa, że zdobywanie inspiracji jest równoznaczne  
z obowiązkiem ich zastosowania, boi się zwykle, że inspiracje te będą sprzecz-
ne z jego własnymi koncepcjami. W tej sytuacji starannie unika partycypacji, 
aby jej rezultaty nie krępowały jego wolności twórczej. 

Takiego nieporozumienia można uniknąć jasno informując na początku, 
w jaki sposób użyte będą wyniki badań. Jeżeli projektant chce zachować dla 
siebie prawo postawienia ostatecznej koncepcji, a tak powinno być z regu-
ły, należy zadbać, aby okoliczności pozyskiwania inspiracji nie sugerowały, że 
potraktowane będą jako obowiązująca wytyczna. Paradoksalnie dobrą obro-
ną przed zapędami dyktatorskimi ambitnych projektantów-amatorów jest 
nadmiar pomysłów zgłaszanych przez wielu interesariuszy. Potraktowanie 
wszystkich jako obligacji okazuje się fizycznie niemożliwe. Wśród wielu rów-
nouprawnionych pomysłów projektant z pewnością znajdzie zarówno takie, 
których nie chce, jak i takie, które może poprzeć i zastosować.

Projektant może także uniknąć próby narzucenia mu formy, jeśli w bada-
niach nie o formę będziemy pytać. Z praktyki wiadomo, że najcenniejsze i naj-
ciekawsze inspiracje to wcale nie te, które precyzują formę architektoniczną, 
lecz te mniej konkretne, dotyczące warstwy znaczeniowej, rodzaju aktywno-
ści, oczekiwań funkcjonalnych, stylu, klimatu, treści itp. Można je uzyskać w ra-
mach badań jakościowych, rysunkowych i warsztatowych, jeśli uwzględnimy 
to w odpowiednich scenariuszach i programach badawczych. 

Interesariusze związani z projektowanym miejscem od dawna są zwykle 
cennym źródłem poznania tożsamości i ducha miejsca. Często w badaniach 
jakościowych prowadzonych z takimi osobami odkrywa się pokłady wiedzy, 
których nie ma w żadnej literaturze. Można dowiedzieć się o zdarzeniach, 
obyczajach czy klimatach charakterystycznych dla miejsc, których nie można 
zobaczyć ani przeżyć na co dzień. Ujawniają się bowiem tylko tym a nie in-
nym ludziom, i to w określonych okolicznościach i w określonym czasie. Te 
trudno poznawalne sprawy składają się na to, co określane jest jako genius 
loci. Zadomowieni mieszkańcy lub wieloletni użytkownicy są, jeśli tak można 
powiedzieć, dobrymi znajomymi ducha miejsca, dlatego kontakt z nimi może 
być tak bardzo inspirujący, zwłaszcza dla tych projektantów, którzy cenią na-
wiązania do tradycji. Inspiracja ta nie musi wcale polegać na narzucaniu pro-
jektantowi określonej formy. Może natomiast skierować jego wyobraźnię na 
oryginalne, jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.
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Ze stwierdzenia, że badania jakościowe lepiej od ilościowych nadają się 
do poszukiwania inspiracji bynajmniej nie wynika, że jest to ich jedyny, naj-
ważniejszy cel. Generalnie metody jakościowe, często krytykowane jako nie-
precyzyjne, w przypadku badań na rzecz architektury sprawdzają się doskona-
le. Użyte w procesie partycypacji przynoszą wiele rozmaitych korzyści.

W następnych rozdziałach przedstawione będą poszczególne metody 
badań opinii i pozyskiwania inspiracji projektowej. Powinno to pozwolić wy-
brać odpowiednie narzędzia w konkretnych sytuacjach praktycznych. Metody 
badawcze można uznać za dobre lub złe, ale tylko w kontekście celu, które-
mu mają służyć. Tu zostaną zaprezentowane tylko te narzędzia, które zosta-
ły wcześniej wypróbowane na użytek projektowania i okazały się przydatne. 
Trzeba poza tym wiedzieć, ze profesjonalni badacze wcale nie zabraniają, lecz 
wręcz zachęcają do tworzenia nowych, własnych metod badawczych, odpo-
wiadających określonym sytuacjom21. Nie znaczy to jednak, że każdy, bez przy-
gotowania może przeprowadzić wiarygodne badania według nowej, własnej 
metody. Aby zrobić to dobrze trzeba przede wszystkim posiadać podstawową 
wiedzę o zasadach prowadzenia badań a ponadto doświadczenie w stosowa-
niu metod standardowych.

B.6.1. Ankiety22

Ankietą będziemy tu nazywać wszystkie formy badań, dla których przy-
gotowuje się kwestionariusz z pytaniami, następnie pytania te w różny sposób 
przedkłada się respondentom, którzy udzielają odpowiedzi zapisując je sami 
w owym kwestionariuszu lub przekazują ustnie do zapisania przez ankietera23. 
Ankieta jest typowym badaniem ilościowym, choć niektóre uzyskane w niej 
wyniki mogą mieć charakter jakościowy. Powinna być organizowana wtedy, 
gdy chcemy uzyskać opinię dużej grupy ludzi lub, przy zachowaniu określo-
nych reguł, grupy reprezentatywnej dla dużej populacji. Jak już powiedziano, 
nie jest to dobre narzędzie do pozyskiwania inspiracji. Można powiedzieć, że 
ankieta przede wszystkim służy badaniu tego, co respondent ma w głowie. 
Gdy zaś chcemy zmobilizować go do tworzenia, to zaprośmy go raczej na 
warsztaty projektowe.

21  „Przekonasz się, że rozmaitość technik pomiarowych możliwych do zastosowania w starannie 
przeprowadzonych badaniach jest niemal nieograniczona – jedyne granice stawia ci własna wy-
obraźnia.” 
Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005, s. 13
22 A. N. Oppenheim Kwestionariusz, wywiady, pomiary postaw, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004, 
L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003., 
M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. PWN – Warszawa 2002. 
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.
23 Określanie metod mianami: wywiadu, ankiety, sondażu, sondy i definiowanie różnic między 
nimi to temat rozmaicie ujmowany przez różnych autorów. „Nauki społeczne różnią się od ścisłych 
tym, że prawie nie zdarzają się w nich definicje podzielane przez wszystkich.” J. Szacki, O narodach, 
[w:] Rozmowy na nowy wiek, Wyd. Znak, Kraków 2001. s. 25.
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Przeprowadzeniem ankiety bezpośrednio zajmuje się ankieter, ale zanim 
przystąpi do akcji, koncepcję badań i odpowiedni kwestionariusz sporządza 
badacz. Ankieter musi znać zasady organizacji badań, niemniej jego orientacja 
w meritum sprawy może być powierzchowna. Twórca koncepcji badań i kwe-
stionariusza musi natomiast posiadać zarówno wiedzę o metodach badaw-
czych, jak i wiedzę o przedmiocie badań. Dlatego najlepszym rozwiązaniem 
jest powierzenie tej pracy zespołowi: badacz i projektant lub przynajmniej 
wzajemne konsultacje, a na koniec obustronna akceptacja kwestionariusza.

Rodzaje ankiet

Rozróżnia się kilka typów ankiet: prasową, pocztową, internetową, audy-
toryjną, rozdawaną, notowaną przez ankietera. Różnice te dotyczą jednak nie 
tylko logistycznego punktu widzenia – mają także inne, poważne konsekwen-
cje.

Ankieta prasowa musi być krótka, a wyniki nie mogą być traktowane jako 
reprezentatywne, ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować doboru pró-
by. Można powiedzieć, że w tym przypadku respondenci dobierają się sami 
– odpowiadają ci, którzy chcą spośród tych, którzy trafili na kwestionariusz  
w gazecie. Ankieta taka jest stosunkowo tania, w tym sensie, że zamieszczenia 
kwestionariusza w gazecie jest zwykle tańsze niż inne sposoby dostarczanie 
go respondentom. Czasem jest zupełnie bezpłatne, kiedy np. redakcja sama ją 
rozpisuje, lub jest zainteresowana wynikami. Odzew zależy od tematu i spo-
sobu zadawania pytań. Dość często bywa niewielki, albo w ogóle go nie ma. 
Jeśli zatem zależy nam na zainteresowaniu, można potraktować ankietę jako 
konkurs z nagrodami. W ankiecie prasowej możemy liczyć na spontaniczność 
wypowiedzi respondentów. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne, więc 
jeśli podejmuje się trud wypełnienia kwestionariusza, to zwykle po to, aby wy-
razić autentyczną opinię.

Ankieta pocztowa może być dłuższa od prasowej. Kosztuje więcej, zwłasz-
cza, że procent zwrotów wypełnionych ankiet w stosunku do wysłanych jest 
zwykle bardzo niski. Kwestionariusz otrzymany pocztą do niczego nie zobo-
wiązuje, więc dość często „ląduje” w koszu na śmieci. W tym przypadku to my 
dobieramy adresatów, więc losowy dobór próby daje nadzieję na reprezenta-
tywność, ale uzyskanie właściwej liczebności próby jest trudne ze względu na 
ów mały procent zwrotów.

Ankieta rozdawana i odbierana przez ankietera wymaga jeszcze więk-
szych nakładów, ponieważ to specjalnie zatrudniony ankieter, a nie listonosz 
dostarcza kwestionariusze adresatom. Musi je także odebrać. Daje to lepszy 
procent zwrotu, ponieważ ankieter może stosować perswazję. Można tą me-
todą uzyskać reprezentatywną liczebność próby. Ankieta ta nie daje jednak 
pełnej gwarancji spontaniczności. Kwestionariusz trafia do rąk respondenta 
na dłuższy czas, co pozwala mu poszukać odpowiedzi w literaturze, naradzić 
się z innymi, rozważyć, czy pierwsza nasuwająca się odpowiedź jest dobra  
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i czy odpowiadając w określony sposób da o sobie dobre czy złe świadectwo 
itp. Niekiedy respondentom bardzo zależy na ukazaniu siebie w korzystnym 
świetle, zwłaszcza gdy ankieta nie ma gwarancji anonimowości. Często dąże-
nie to powoduje, że opinia deklarowana nie jest szczera. Ogółem w przypadku 
ankiety rozdawanej lub pocztowej respondent ma dużo czasu na myślenie, 
jaką dać odpowiedź. W określonych okolicznościach cecha ta może być wadą 
lub zaletą metody. Może mieć np. walor edukacyjny.

Ankieta audytoryjna wymaga zgromadzenia respondentów w miej-
scu, gdzie w bezpośredniej reakcji na pytania kwestionariusza mogą wyrazić 
odpowiedź na piśmie. Najłatwiej i najtaniej badać w ten sposób grupy, dla 
których gromadzenie się jest stałym obowiązkiem lub zwyczajem – wystar-
czy skorzystać z okazji, jaką jest np. lekcja szkolna, zebranie stowarzyszenia 
czy wywiadówka. Odpowiedzi udzielane w takich okolicznościach są bar-
dziej spontaniczne niż w przypadku ankiety rozdawanej, co może mieć samo  
w sobie dużą wartość. Przebadanie grupy reprezentatywnej jest możliwe, ale 
niełatwe. Trzeba ją wybrać, a potem skłonić nie tylko do wypełnienia kwestio-
nariusza, ale także do stawienia się w miejscu badań. Nie często zdarza się 
bowiem, aby grupa taka gromadziła się sama przez się z innych przyczyn, chy-
ba że badamy małą grupę w całości, np. członków stowarzyszenia na walnym 
zebraniu wyborczym. Ankieta audytoryjna jest stosunkowo tania, gdyż jeden 
ankieter kontaktuje się z wieloma respondentami jednocześnie, a wszystkie 
lub prawie wszystkie kwestionariusze wracają wypełnione. Z samego sposo-
bu prowadzenia tej ankiety wynika pewna presja wywierana przez ankietera 
na uczestników, co może czasem prowokować odruch buntu. Celują w tym 
uczniowie liceum, którzy ankietę prowadzoną na lekcji często traktują jako 
okazję do zaprezentowania swojej zbuntowanej indywidualności. Innymi sło-
wy, popisują się i błaznują.

Ankieta notowana przez ankietera jest łatwiejsza dla respondenta niż 
ankieta, którą sam musi wypełnić. Dlatego respondenci chętniej biorą udział 
w tym typie ankiet niż wówczas, gdy sami musza trudzić się pisaniem. Ankie-
ta notowana przez ankietera może być potrzebna, gdy okoliczności badania 
uniemożliwiają lub utrudniają respondentom odpowiadanie pisemne. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy chcemy skorzystać z pojawiania się 
potencjalnych respondentów w określonym miejscu lub w określonym czasie, 
np. turystów na szlaku lub piekarzy na dorocznych Targach Chleba czy prze-
prowadzić tak zwaną sondę uliczną. Prosząc o odpowiedź odrywamy ich od 
czynności, którą wykonują. Musimy się liczyć z odmową. Pamiętajmy, że zgo-
da jest uprzejmością z ich strony i nie powinniśmy jej nadużywać. Dlatego tak 
prowadzona ankieta powinna być krótka i zawierać krótkie i proste pytania. 
Jeżeli zależy nam na przychylności i cierpliwości odpowiadającego, nie wy-
bierajmy sytuacji, w której potencjalni respondenci się spieszą lub są mocno 
zainteresowani tym, co robią. Wybierzmy raczej moment, gdy się nudzą, np.  
u fryzjera lub podczas podróży pociągiem. Praktyka wskazuje, że najłatwiej 
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uzyskać reprezentatywność stosując właśnie ten typ ankiety – najłatwiej bo-
wiem otrzymać zgodę odpowiedniej liczby respondentów. Nie znaczy to jed-
nak, że każda ankieta notowana przez ankietera jest reprezentatywna. Musi 
być do tego specjalnie zorganizowana, np. prowadzona przez wielu ankiete-
rów w wielu miejscach miasta, w czasie wolnym od pracy itd. O reprezenta-
tywności decyduje bowiem nie tylko liczebność próby, lecz także jej skład.

Obecność ankietera podczas wypełniania ankiety umożliwia przekazanie 
w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, co może być zaletą metody. Może 
być też wadą, gdy np. zależy nam na pełnej spontaniczności. Metodę tę można 
zastosować także wtedy, gdy nic nie utrudnia samodzielnego udziału respon-
denta, ale właśnie zależy nam na bezpośrednim kontakcie. Wówczas staje się 
podobna do wywiadu indywidualnego.

Kwestionariusz

Aby przeprowadzić ankietę trzeba przygotować kwestionariusz dostoso-
wany nie tylko do tematu, ale także uwarunkowań logistycznych. I tak, kwe-
stionariusz ankiety, która ma być samodzielnie wypełniana przez responden-
tów powinien składać się z następujących części:

Tytuł1. 
Krótkie wprowadzenie 2. 
Metryczka respondenta3. 
Pytania  z opcjami lub miejscem na odpowiedzi i ew. instrukcjami4. 
Podziękowanie5. 

W ankietach na użytek architektury można stosować także:
Plan lub inny rysunek jako informację albo miejsce graficznego udzie-6. 
lania odpowiedzi.

Powyższa kolejność części może być odpowiednio zmodyfikowana, np. po-
dziękowanie może być częścią wprowadzenia, a miejsce rysunku może być 
uzależnione od jego związku z konkretnymi pytaniami albo od kompozycji 
całości kwestionariusza.

Merytoryczny sens pytań jest oczywiście sprawą najważniejszą, ale nie 
bez znaczenia jest także układ graficzny kwestionariusza – powinien ułatwiać 
odpowiadanie – zachęcać do wypełniania. Szczególnie w przypadku ankiet, 
które przeprowadza się na bardzo licznej próbie respondentów, ważna jest 
ilość stron, przekładająca się na koszta całej akcji. Dlatego miejscem na pa-
pierze trzeba gospodarować oszczędnie, ale równocześnie dbać, by pod py-
taniem skłaniającym do dłuższej odpowiedzi nie brakowało miejsca. Papier 
powinien być zagospodarowany w całości. Należy unikać zbyt małych liter, 
dysproporcji między wielkością miejsca potrzebnego i dostępnego oraz in-
nych błędów denerwujących respondenta. 

Najlepszy tytuł to hasło trafiające w sedno. Nie powinien być długi, ale 
powinien być celny. Dotyczy to wszystkich tytułów generalnie, także tytułu 
ankiety.
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Wprowadzenie powinno zawierać podstawowe informacje, które należą 
się respondentowi: co, kto, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Kilka najważniejszych 
informacji winien zawierać też identyfikator noszony podczas badania przez 
ankietera. Po przeczytaniu respondent powinien być przekonany, że bierze 
udział w czymś, co ma sens i co niczym mu nie zagraża. Dobra informacja jest 
też rodzajem zachęty. We wprowadzeniu należy też umieścić zapewnienie, że 
ankieta jest anonimowa. Tylko bardzo szczególne okoliczności mogą skłaniać 
do prośby o ujawnienie danych osobowych. Wówczas trzeba to uzasadnić i za-
pewnić, że będą użyte tylko do określonego celu, zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych24. Wprowadzenie winno być zakończone uprzejmą prośbą 
o wypełnienie. W zależności od sytuacji może być podpisana imieniem i na-
zwiskiem ankietera, nazwą instytucji lub inną formą prezentacji badającego 
lub użytkownika badań.

Metryczka respondenta ma za zadanie identyfikować podstawowe cechy 
respondenta: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód itp. Me-
tryczka winna być krótka i nie obejmować informacji, które w danej sytuacji są 
bez znaczenia. Na przykład, gdy respondent został wybrany do ankietowania 
jako mieszkaniec dzielnicy, jego zawód może nas nie interesować. W tej sa-
mej sprawie duże znaczenie może mieć staż zamieszkiwania w danym miejscu  
i to zarówno jego samego jak i jego przodków – ktoś, kto mieszka w danym 
miejscu od dziada pradziada zwykle wie o jego sprawach znacznie więcej od 
mieszkańca o bardzo krótkim stażu. W przypadku badań przedprojektowych 
na użytek architektury pytanie o staż zamieszkiwania bardzo często bywa po-
trzebne.

W metryczce trzeba też unikać pytań i kombinacji pytań identyfikujących, 
bo mogą one podważyć zasadę anonimowości. Jeżeli wśród ankietowanych 
mieszkańców wsi jest jeden jedyny weterynarz, a w metryczce zapytamy  
o zawód, tożsamość weterynarza będzie oczywista. W całym kwestionariuszu  
i w tym także w metryczce trzeba unikać pytań krępujących. Pytanie o wiek 
może być odebrane jako nieprzyjemne. Równocześnie zwykle ścisła informa-
cja na ten temat nie jest nam potrzebna. Nasz cel możemy jednak osiągnąć 
proponując do wyboru kilka przedziałów wiekowych, co jest lepiej tolerowa-
ne nie tylko przez respondentki.

Pytania zawarte w metryczce służą nie tylko prostej informacji, ale także 
badaniom korelacji między typem odpowiedzi a cechami respondenta. 

Układ metryczki bywa tak jasny, że nie potrzeba żadnej instrukcji co do 
sposobu wypełniania, ale są przypadki, gdy mimo wszystko będzie potrzebna. 
Polecenia w rodzaju: „zakreślić właściwą odpowiedź” albo „niepotrzebne skre-
ślić”, pisane zwykle mniejszą czcionką, mogą być też używane w zasadniczej 
części kwestionariusza. A oto inne przykłady instrukcji: „zakreślić najlepszą 
odpowiedź”, „określić cyfrą lokatę w rankingu”, „zakreślić wszystkie akcepto-
wane odpowiedzi”, „jeśli tak, to przejdź do pytania 5, jeśli nie, to do pytania 7”.  

24 Ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883
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Generalnie respondent nie powinien się głowić jak sformułowanej odpowie-
dzi oczekujemy.

Układając serię pytań w zasadniczej części kwestionariusza należy zwra-
cać uwagę zarówno na ich treść jak i formę. 

Jak już wspomniano, w ankietach przygotowujących proces projektowy 
przydatne okazują się zwykle 4 grupy pytań:

Opinia respondentów o stanie istniejącym1. 
Opinia na temat rodzaju i zakresu zmian2. 
Prośba o pomysły projektowe3. 
Opinia o pomysłach projektanta.4. 

Grupy te mogą być różne co do wielkości, mogą okazać się potrzebne także 
inne pytania, niemniej jeżeli uznamy ten zestaw za właściwy, powinniśmy uło-
żyć w takiej jak wyżej kolejności.

Opinia o stanie istniejącym projektowanego miejsca jest nam potrzeb-
na z kilku powodów. Pozytywne oceny formy architektonicznej, całości lub 
poszczególnych składników krajobrazu, akceptacja dla aktualnego przezna-
czenia funkcjonalnego mogą być wsparciem dla idei ochrony i zachowania 
cenionych wartości bez zmian. Mogą być też inspiracją dla koncepcji opartej 
na zasadzie kontynuacji tradycji. Oceny negatywne są natomiast ważnym ar-
gumentem na rzecz zmian. Niezgodność opinii projektanta z opinią badanych 
jest także wartościową informacją – dzięki niej projektant wie, że będzie mu-
siał z czegoś zrezygnować, kogoś przekonać lub usilnie zabiegać o akceptację. 
Wyraźna rozbieżność opinii o stanie wyjściowym pomiędzy badanymi także 
może się przydać przy konstruowaniu koncepcji projektowej. Bywa też swego 
rodzaju światłem ostrzegawczym sygnalizującym niebezpieczeństwo konflik-
tu. Generalnie trzeba stwierdzić, że zarówno dobre, jak i złe opinie lepiej znać 
przed projektowaniem niż potem, gdy projekt będzie skończony, a każda jego 
zmiana będzie kosztowna.

Opinia o rodzaju i zakresie zmian bywa logicznym następstwem opinii  
o stanie wyjściowym. Zmiany te mogą być rozmaite co do rodzaju i zakresu. 
Należy wziąć pod uwagę, że opór przed zmianą wśród nieprofesjonalistów jest 
na ogół większy niż wśród zawodowych projektantów. Zdarza się poza tym, że 
ta sama ocena prowokuje całkiem różne reakcje. Dlatego warto zwykle zapy-
tać o kierunek i zakres akceptowanych zmian. Typowy przykład: mamy obiekt 
kiedyś piękny, ale obecnie bardzo zniszczony – czy w konsekwencji należy go 
zburzyć czy odnowić?  

Prośba o pomysły projektowe to najbardziej dosłowne zaproszenie re-
spondenta do partycypacji w projektowaniu. Ta część ankiety zatem wydaje 
się być najważniejsza. Wiemy jednak, że ankieta wcale nie jest dobrym sposo-
bem pozyskania inspiracji. Dość często na pytania, w których respondenci są 
proszeni o pomysły, w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi albo odpowiedź jest 
stereotypowa. Bywa jednak i tak, że jest ktoś, kto przejawia wielkie zaintere-
sowanie problemem, miał od dawna swój oryginalny pomysł lub wymyśla go 
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chętnie przy okazji ankiety. Gdy respondentom brak pomysłów, mogłoby się 
wydawać, że nie ma żadnych korzyści z zadawania tego rodzaju pytań. Jednak 
sam fakt, iż była taka szansa, może być pomocny w następnych etapach, np. 
w negocjacjach zmierzających do rozwiązania konfliktu lub gdy protestujący 
twierdzą, że nikt ich o zdanie nie pytał. Wbrew pozorom sprzeczność lub nad-
miar pomysłów też bywa rezultatem pożytecznym. Pozostawia projektantowi 
szeroki wybór oraz w razie potrzeby stanowi rodzaj dowodu, że wszystkiego 
naraz zrealizować się nie da.

Ostatnią, choć nie najmniej ważną grupą pytań w ankiecie jest testowa-
nie wstępnych pomysłów projektanta. Pytania o akceptację wyzwalają zwykle 
większe zainteresowanie niż prośba o kreatywne myślenie. Oczywistą korzy-
ścią z odpowiedzi jest możliwość zrewidowania własnych błędów lub odwrot-
nie – dowód na poparcie pomocny w ewentualnej dyskusji z oponentami. 
Rezultat może być sygnałem, że trzeba lepiej wytłumaczyć powody przyjęcia 
takiej a nie inne koncepcji lub zaproponować coś w zamian. 

Sposób zadawania pytań

Wszystko, co wyżej powiedziano o treści pytań, odnosi się do ankiety 
przeprowadzanej na użytek projektowania architektonicznego, urbanistycz-
nego, planowania przestrzennego. Poniżej przedstawione uwagi i zalecenia 
co do formy pytań mają bardziej uniwersalny charakter.

W ankietach wyróżnia się zwykle dwa podstawowe rodzaje pytań: za-
mknięte i otwarte. Zamknięte połączone są z przygotowanymi opcjami odpo-
wiedzi do wyboru. Otwarte, formułowanie odpowiedzi pozostawiają w gestii 
respondenta. Odpowiedzi na pytania zamknięte da się zinterpretować staty-
stycznie w sposób ścisły, i tym samym najlepiej odpowiadają zasadzie badań 
ilościowych. Otwarte zasadniczo nie poddają się statystyce, są zatem w isto-
cie swej badaniem jakościowym, choć zdarza się, że można z nich wyciągnąć 
trafne i pożyteczne wnioski co do proporcji między opiniami. Zaletą pytań 
zamkniętych, oprócz jednoznaczności wyników jest łatwość udzielania od-
powiedzi. Dzięki temu rzadziej zdarza się ich pomijanie przez respondentów. 
Wadą tych pytań jest wykluczenie odpowiedzi innych niż zaproponowane, co 
może powodować, że deklarowana opinia nie jest identyczna z rzeczywiście 
posiadaną.

Pytania otwarte są trudniejsze do odpowiadania i do podsumowywania. 
Podstawową zaletą tych pytań jest swoboda w udzielaniu odpowiedzi. Dzięki 
pytaniom otwartym wychodzą na jaw opinie inne niż spodziewane, stanowią-
ce zwykle cenny rezultat badań.

Decyzja na temat wyboru rodzaju pytania wynikać powinna z celu bada-
nia. Na przykład, aby wybrać rozwiązanie spośród dwu wersji, trzeba na pew-
no zadać pytanie zamknięte z dwoma opcjami odpowiedzi. Aby dowiedzieć 
się co motywuje nas do tego wyboru, lepiej zadać pytanie otwarte.
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Najprostsze pytanie zamknięte ma dwie propozycje odpowiedzi, np. tak 
lub nie. Ważne jest, aby treść pytania dawała możliwość dokonania tak proste-
go wyboru. Pytanie powinno dotyczyć pojedynczej sprawy, a dwie zapropo-
nowane opcje powinny być kompletem możliwych odpowiedzi. 

Pytanie Jaki jest Twój ideał kobiety? z opcjami: wysokie blondynki i brunetki 
średniego wzrostu zawiera oba powyższe błędy. Po pierwsze – dotyczy prefe-
rencji co do wzrostu i koloru włosów jednocześnie, po drugie – wyklucza moż-
liwość sympatii do blondynek średniego wzrostu, malutkich brunetek i rudych 
o dowolnym wzroście (a siwe?), a ponadto nakłania do nieszczerości tych, dla 
których kolor włosów i wzrost nie mają szczególnego znaczenia.

Pytanie zamknięte z większą liczbą opcji także powinno proponować 
wszystkie logicznie możliwe odpowiedzi, np. pytanie: Którą porę roku lubisz 
najbardziej? powinno posiadać 4 opcje odpowiedzi, choć zapewne co bardziej 
dociekliwi spodziewaliby się też przedwiośnia, babiego lata itp.

Zestaw wielu proponowanych odpowiedzi nazywany jest kafeterią. Pyta-
nia z kafeterią z reguły wymagają instrukcji, jak należy wybierać. 

Oto przykład: Pytanie: Masz do wyboru 14 gatunków krzewów. Które 
z nich będziesz chciała wykorzystać w swoim ogrodzie? Instrukcja: Wybierz  
9 z proponowanej listy, albo Ułóż ranking określając pozycję cyfrą lub Nieakcep-
towane skreślić.

Są wreszcie pytania zamknięte z parametryzowanymi opcjami, czyli  
z odpowiedziami w formie przedziałów liczbowych. Tak sformułowane pytanie  
o wiek bywa częścią omawianej poprzednio metryczki, ale można je także za-
dać w wielu innych przypadkach, np. Ile Pan/i jest skłonna zapłacić za zwiedza-
nie oranżerii?: 0 – 5 zł, 5 – 10 zł, 10 - 20 zł. albo Jeśli założymy, że 1 to pełna zgoda, 
a 5 to absolutny sprzeciw, który stopień na skali 1-5 wyraża Pana/i stosunek do 
budowy zapory w dolinie rzeki X?

Formą pośrednią między pytaniami zamkniętymi a otwartymi są pyta-
nia półotwarte. Pytania te, oprócz zaproponowanych odpowiedzi zawierają 
opcję dającą pole do swobodnej wypowiedzi respondentowi. Oczywiście  
w kwestionariuszu ankiety, po tej opcji powinno być zapewnione miejsce na 
odpowiedź.

Mimo, że pytania otwarte są z natury rzeczy badaniem jakościowym, po-
jawiają się także w kwestionariuszach ankiet, które są zaliczane zasadniczo do 
badań ilościowych. Pytania takie mogą być samodzielne, np. Z czym Panu/i 
kojarzy się to miejsce? albo następować po pytaniu zamkniętym, np. Którą porę 
roku lubisz najbardziej? to pytania zamknięte. Uzasadnij swój wybór. to prośba 
o wyjaśnienie w formie pytania otwartego. Pytania otwarte stosuje się także 
samodzielnie, bez związku z żadnym innym pytaniem.

Kolejność zadawania pytań oczywiście nie jest obojętna i to nie tylko ze 
względów merytorycznych, ale także ze względu na samą technikę zadawa-
nia. 
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Można je układać w formie kaskady: 
Czy był Pan/i w Rzymie? Tak/ Nie. (Jeśli tak, przejdź do pytania 2, jeśli nie, 1. 
przejdź do następnej części ankiety.)
Czy był Pan/i w ogrodach watykańskich? Tak/ Nie (Jeśli tak, przejdź do pyta-2. 
nia 3, jeśli nie, przejdź do pytania 5)
Co podobało Ci się najbardziej? Widoki, drzewa, kwiaty, kompozycja, inne 3. 
(wybierz 1-3 opcji lub opcję inne)
Uzasadnij swoją opinię zawartą w poprzednim pytaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Czy był Pan/i na Wzgórzu Kapitolińskim? Tak/Nie itd.5. 

Kolejność pytań, nawet jeżeli nie są w sensie technicznym kaskadą, może 
mieć poważny wpływ na odpowiedzi, sugerować, uczyć, ułatwiać. Dlatego 
konieczne jest uwzględnianie tego punktu widzenia przy układaniu ankiety. 
Jeżeli 10 pytań ankiety dotyczy obiektów zabytkowych, to w jedenastym, jeśli 
zapytamy o najpiękniejszą willę w mieście, większość respondentów wskaże 
zapewne willę zabytkową. Na to samo pytanie, ale zadane na początku, będzie 
pewnie więcej odpowiedzi wskazujących obiekt współczesny.

Formułując pytania powinniśmy się starać, aby były to zdania krótkie  
i jasne. Podobnie jak we wszystkich innych formach partycypacji, w pytaniach 
kwestionariusza należy używać języka zrozumiałego dla respondentów. Ta-
kie hasła jak „serce miasta”, czy „miejsce magiczne” nie mają nic wspólnego  
z profesjonalnym językiem urbanisty, ale za to są bardzo dobrze przyjmowane 
przez badanych. Nieprofesjonaliści nie tylko dobrze je rozumieją, lecz także 
na pytanie z użyciem takiego słownictwa chętniej odpowiadają, bo nie peszy 
ich hermetyczny profesjonalizm terminologii. Zamiast wymyślać przesadnie 
poważne, oficjalne sformułowania, próbujmy trafić prostym językiem wprost 
do mentalności respondenta. Zamiast pytać o punkt widokowy z najlepszą 
ekspozycją sylwety miasta, spytajmy, gdzie trzeba pójść, aby osobie, która jest 
w tej okolicy po raz pierwszy pokazać najpiękniejszy widok na miasto. Potocz-
ny język nie może oczywiście oznaczać niejasności pytań. 

Treść i układ ankiety może być też sposobem sprytnego wydobycia od re-
spondentów odpowiedzi, które trudno byłoby uzyskać inną drogą. Jest to jed-
nak działanie na pograniczu manipulacji. Jeśli zapytamy: Czy kłamiesz?, praw-
dopodobnie uzyskamy znaczny odsetek odpowiedzi przeczących. Jeśli jednak 
zapytamy: W jakich okolicznościach kłamiesz?, wielu respondentów bezwiednie 
przyzna się do kłamstwa, szukając usprawiedliwiających okoliczności zamiast 
zakwestionować tkwiące w pytaniu założenie. Jest to zresztą dobry przykład 
pytania sugerującego, które zasadniczo nie powinno być zadane. 

Można jednak, bez narażania się na zarzut manipulacji, sformułować 
tak pytania, aby wydobyć tzw. drugie dno sprawy. Porównajmy dwa pytania:  
W której dzielnicy miasta mieszkasz? i W jakiej części miasta mieszkasz? Pytanie 
pierwsze pozwoli nam dowiedzieć się o przynależności miejsca zamieszkania 
respondenta do dzielnicy administracyjnej lub ujawnić brak wiedzy na ten te-
mat. Odpowiedź na drugie pytanie pozwala zorientować się, jaki podział na 
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części i jakie nazwy funkcjonują w mentalności mieszkańców. Zwykle są to 
części o historycznej proweniencji i utrwalonej tradycją nazwie. Badacz dążą-
cy do matematycznej precyzji będzie pewnie uważał, że to pierwsze pytanie 
jest lepsze, podczas gdy urbaniście – użytkownikowi badań może zależeć na 
poznaniu rzeczywistej społeczno-przestrzennej struktury miasta, tak jak po-
strzegają ją mieszkańcy. W tym przypadku pytanie drugie może dać znacznie 
więcej materiału do przemyśleń. 

Ułożenie pytań prowadzących taką okrężną drogą do celu nie jest łatwe; 
zdarza się jednak, że z ankiety właśnie nie wprost da się wyciągnąć niespo-
dziewane, ale interesujące wnioski, np. z badań percepcji zabytków Krakowa 
przez uczestników wycieczek szkolnych można było się dowiedzieć, że dzieci 
wolałyby zwiedzać miasto z rodzicami, a wycieczki szkolne je męczą i nudzą. 
Również niespodziewany efekt przyniosła ankieta prowadzona na użytek pro-
jektu zagospodarowania dla potrzeb rekreacji otoczenia pewnego jeziora. Pro-
wadzono ją niezależnie w dwu pobliskich liceach. Okazało się, że na jednym 
z pierwszych miejsc w rankingu upragnionych urządzeń sportowych znalazła 
się strzelnica, a w uzasadnieniu podawano, że szczególnie ceniony jest dostęp 
do broni palnej bez licencji.

Na sukces badań pewien wpływ ma także ogólna długość kwestionariu-
sza – im krótszy, tym łatwiej uzyskać odpowiedzi. Projektując ankietę warto 
zweryfikować każde z pytań, próbując rozważyć, czy i do czego będzie nam 
potrzebna odpowiedź. Optymalnej liczby pytań nie da się ściśle określić, po-
nieważ wiele zależy od tematu, zaangażowania respondentów i innych oko-
liczności. Niekiedy temat da się wyczerpać w kilku pytaniach, niekiedy mamy 
już 40 pytań, a jeszcze wiele należałoby zadać. Czasem respondenci rwą się 
wprost do odpowiedzi, bo sami wymusili przeprowadzenie ankiety, innym 
razem wyrzucają kwestionariusz do kosza, bo jest za długi. Właściwa liczba 
pytań to złoty środek między „głodem informacyjnym” badacza, a dobrą wolą 
respondenta.

Każdy kwestionariusz ankiety, a zwłaszcza gdy zamierzamy przebadać 
dużą grupę respondentów, powinien być wypróbowany. Po pierwsze – spró-
bujmy sami go wypełnić z nastawieniem krytycznym, poprawić błędy, uzupeł-
nić instrukcje itp. Potem przeprowadźmy pilotaż. Należy zwrócić się do osób  
w miarę możliwości podobnych w sensie mentalnym do przyszłych respon-
dentów. Poprosić o odpowiedź i przekonać się, czy pytania są dobrze rozumia-
ne i prowokują odpowiedzi na zaplanowany przez nas temat. 

Zdarzają się bowiem nieporozumienia, np. na pytanie o najważniejszy 
budynek w mieście, zadane z myślą o znaczeniu architektoniczno-krajobra-
zowym, respondenci odpowiadali: Urząd pracy, bo w tym mieście panowało 
wielkie bezrobocie. Pamiętajmy, że respondenci posługują się innymi kate-
goriami niż my. Pilotaż powinien posłużyć wyeliminowaniu błędów i uzupeł-
nieniu braków kwestionariusza. Poznawanie błędów kwestionariusza przy 
podsumowywaniu wyników ankiety to sytuacja mocno denerwująca, tym 
bardziej że na tym etapie już nie da się niczego naprawić.
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Gdy kwestionariusz sporządza doświadczony badacz wraz z przyszłym 
użytkownikiem wyników, w tym przypadku projektantem, szansa na dobry 
rezultat jest największa. Jeśli sporządza go sam badacz, kwestionariusz powi-
nien być koniecznie przedstawiony użytkownikowi wyników do zatwierdzenia 
lub korekty. Może być bowiem nienaganny w sensie logiki badawczej, ale nie 
uwzględniać lub źle interpretować potrzeby przyszłego użytkownika. Bada-
cze przyzwyczajeni do pracy nad innymi niż architektoniczne tematami dość 
często popełniają tego rodzaju błędy.

Tak sporządzonym kwestionariuszem można się posłużyć przeprowa-
dzając ankietę pocztową, audytoryjną i rozdawaną. Ankieta prasowa, choć 
podobna, zwykle musi być krótsza. Często ogranicza się do jednego pytania. 
Jeśli jest to pytanie zamknięte, mamy do czynienia z czymś w rodzaju referen-
dum. Jeśli pytanie jest otwarte, np. prośba o wspomnienia i wrażenia związane  
z projektowanym miejscem, rezultat bywa obfity – tak obfity, że z odpowie-
dzi można ułożyć gruby tom interesujących tekstów. Bywa też, że czytelnicy  
w ogóle nie reagują na prośbę.

Układ graficzny kwestionariusza, który ma wypełniać ankieter powinien 
być dostosowany do jego potrzeb, zwłaszcza gdy warunki wypełniania będą 
trudne, np. gdy zamierzamy zaczepiać przechodniów i prosić o odpowiedź. 
Aby nie „pogubić się w papierach”, przy pytaniach zamkniętych winno znaleźć 
się miejsce do notowania odpowiedzi wielu respondentów. W tych warun-
kach notowanie odpowiedzi na pytania otwarte jest bardzo trudne. Jeśli za-
leży nam bardzo na uzyskaniu pogłębionych odpowiedzi na pytania otwarte, 
trzeba zrezygnować z ankiety i zdecydować się na wywiady indywidualne. 

Łatwiejsze warunki do spisywania odpowiedzi ma ankieter, który z okre-
ślonych powodów po prostu zastępuje respondenta w pisaniu, a okolicz-
ności są zasadniczo sprzyjające, np. gdy zależy nam na sprawnym i szybkim 
działaniu, gdy wyręczanie w pisaniu jest sposobem perswazji w stosunku do 
niechętnego respondenta, albo gdy mamy do czynienia z osobami niepełno-
sprawnymi itp. 

Do omawianej grupy należą też ankiety telefoniczne. Potencjalny 
respondent przy telefonie ma zwykle wiele powodów, aby odmówić  
– szczególnie, gdy w danym momencie nie ma czasu. Dlatego kwestionariusz 
takiej ankiety winien być krótki, złożony z pytań zamkniętych, a pytania otwar- 
te mogą być traktowane jako dodatek specjalny dla respondentów, którzy 
sami będą chcieli więcej powiedzieć. 

Jeśli udział w ankiecie przyniesie respondentom satysfakcję, ankieta sta-
nie się zapewne sposobem pobudzenia pozytywnego zainteresowania spra-
wą. Może być też zachętą do udziału w kolejnych fazach partycypacji. Kwe-
stionariusz może zawierać zaproszenie do kontynuacji uczestnictwa lub przy 
tej okazji może je przekazać ankieter. Rzecz jasna może być też inaczej, gdy 
ankieter nie zadba o dobry kontakt z respondentem.
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Więcej praktycznych rad jak zorganizować i przeprowadzić ankietę oraz 
przykładowe kwestionariusze znajdują się na płytce multimedialnej. Metody 
analizy i interpretacji wyników ankiety przedstawione są w odpowiednim roz-
dziale. 

B.6.2. Wywiad indywidualny 
Wywiadem będziemy tu nazywać rozmowę wywiadowcy z indywidu-

alnym respondentem. Wywiad prowadzony jest według wcześniej zaplano-
wanego scenariusza, który narzuca konstrukcję logiczną rozmowy, ale daje 
większą swobodę wymiany myśli niż kwestionariusz ankiety. Wywiad indywi-
dualny, którego scenariusz składa się z pytań otwartych lub jest listą tema-
tów do rozmowy, to podstawowa metoda badań społecznych jakościowych25. 
Jeżeli w standaryzowanym scenariuszu umieścimy także pytania zamknięte  
z myślą o statystycznej interpretacji wyników, to wywiad będzie formą miesza-
ną – częściowo ilościową, częściowo jakościową26.

Wywiad indywidualny ma wiele zalet, ale także pewne istotne wady. Rola 
osoby prowadzającej wywiad jest znacznie większa i bardziej odpowiedzial-
na niż rola zwykłego ankietera. W skrajnie zredukowanej formie rola ankie-
tera może sprowadzać się do prostych czynności – rozdawania i zbierania 
kwestionariuszy. Przeprowadzający wywiad musi być dobrze zorientowany  
w meritum sprawy oraz mieć uzdolnienia i umiejętności komunikacyjne.  
W konsekwencji wywiad jest formą badań pracochłonną i wymagającą zaan-
gażowania fachowców lub przynajmniej osób odpowiednio przeszkolonych. 
Poza tym wywiad z jedną osobą zabiera zwykle więcej czasu niż przeprowa-
dzenie ankiety audytoryjnej z kilkudziesięcioma osobami. Tak więc wywiad 
jest kosztownym narzędziem badawczym, i w związku z tym nie stosuje się 
go masowo. Przebadanie grupy reprezentatywnej dla większej społeczności 
metodą wywiadów indwywidualnych byłoby teoretycznie możliwe, gdyby 
założyć, że nie ma żadnych ograniczeń finansowych, a badana społeczność 
jest niewielka. W praktyce jednak metodą wywiadów indywidualnych bada 
się tylko pojedyncze, ważne dla sprawy osoby. Wyniki wywiadów zasadniczo 
interpretuje się opisowo, z wyjątkiem tych aspektów sprawy, co do których 
udało się zebrać dane nadające się do ujęcia liczbowego. 

 Zaletą wywiadu jest możliwość nie tylko poznania opinii respondentów, 
lecz także sięgnięcia głębiej do wyjaśnień, przyczyn, motywacji i koncepcji. 
Rozmówca może wydobyć na światło dzienne ważne aspekty sprawy, które 
przedtem nie były w ogóle brane pod uwagę. Wywiad, w przeciwieństwie do 
ankiety, jest narzędziem interaktywnym, co także należy uznać za zaletę.

25 A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 
1999.
26 A. N. Oppenheim, Kwestionariusz, wywiady, pomiary postaw, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
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Wybierając ważne dla sprawy osoby, które zamierzamy przebadać po-
przez wywiad, możemy kierować się kryterium: funkcji (np. radny), aktywno-
ści (np. prezes stowarzyszenia lokalnego), wpływu na opinię publiczną (np. 
dziennikarz), wpływu na sprawę (np. wpływowy przedsiębiorca) itp. Wywiady  
z VIP-ami na temat planów zagospodarowania czy projektowanych inwesty-
cji to sposób na gromadzenie cennych wiadomości, poznanie nastrojów, po-
tencjalnych konfliktów itp. Samo zaproszenie do wywiadu jest też sposobem 
przekazania rozmówcom informacji, że ich opinie liczą się w sprawie, co nie-
kiedy bywa ważniejsze niż poznanie tychże opinii.

Jeśli wywiadów nie przeprowadzamy przy okazji innych badań, liczba 
osób badanych zależy zwykle od możliwości logistyczno-finansowych. Nie-
co bardziej precyzyjne wskazanie dotyczy sytuacji, gdy wywiady mają nam 
posłużyć do postawienia hipotezy badawczej przed badaniami ilościowymi. 
Doświadczenie wskazuje, że należy wówczas objąć wywiadami ok. 5% próby. 

Prowadzenie wywiadu na tematy architektoniczne wymaga dwu rodza-
jów kompetencji – trzeba znać się na architekturze, a szczególnie tym pro-
blemie, który jest przedmiotem rozmowy oraz mieć umiejętności komuni-
kacyjne. Kto zatem powinien prowadzić wywiad: projektant czy specjalista 
biegły w sztuce komunikacji interpersonalnej? W każdym przypadku braku-
jącą wiedzę i umiejętności trzeba uzupełnić odpowiednim przeszkoleniem. 
Praktyka wskazuje, że wielu architektów dobrze radzi sobie z tym zadaniem, 
a za wyborem takiej opcji przemawia też to, że to właśnie projektant będzie 
użytkował wyniki badań. Są też inne argumenty. Zwykle wysłuchanie całości 
wywiadu daje pełniejszą wiedzę niż przeczytanie raportu. Projektant lepiej 
potrafi ocenić znaczenie wątków pojawiających z inicjatywy rozmówcy i jeśli 
są wartościowe prowadzić rozmowę w tym kierunku. Trzeba jednak pamiętać, 
aby w fazie badań przedprojektowych ów architekt zachował rolę badacza  
i nie próbował nikogo agitować ani pouczać. 

Jeśli wywiad prowadzić będzie profesjonalny wywiadowca, trzeba prze-
kazać mu jak najwięcej informacji o meritum sprawy, aby jak najlepiej rozumiał 
sens rozmowy. Okazją do takiego przeszkolenia jest wspólne układanie scena-
riusza wywiadu, co powinno zakończyć się akceptacją ze strony przyszłego 
użytkownika wyników, czyli projektanta. Praktyka wskazuje, że wywiady pro-
wadzone zgodnie ze sztuką komunikacji, ale bez zrozumienia dla przedmiotu 
rozmowy, okazują się potem nieprzydatne. Z pewnością jednak zachowanie 
bezstronności jest łatwiejsze dla wywiadowcy niż projektanta. W związku  
z popularyzacją idei partycypacji zapotrzebowanie na profesjonalnych bada-
czy czy wywiadowców specjalizujących się w problematyce przestrzennej za-
pewne będzie rosło.

Należy korzystać z wszystkich zalet wywiadu, ale pamiętać, że efektem 
rozmowy muszą być konkretne wnioski na określone tematy27. Osoby popro-
szone o wywiad niekiedy próbują zdominować pytającego, i to samo w so-

27 K. Benien, Jak prowadzić trudne rozmowy, Wyd. WAM, Kraków 2005. 
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bie nie musi być szkodliwe, jeżeli nie towarzyszy temu zbaczanie z tematu. Po 
przeprowadzeniu wywiadu z osobą o silnej indywidualności możemy wyjść  
z przekonaniem, że rozmowa była bardzo interesująca, ale potem, gdy pró-
bujemy przeanalizować wyniki, okazuje się, że mówiliśmy wiele, ale nie na 
temat. 

Przed schodzeniem rozmowy na tematyczne manowce winien nas zabez-
pieczać scenariusz wywiadu. Scenariusz taki powinien składać się z podob-
nych części jak kwestionariusz ankiety, ale w nieco zmodyfikowanej formie. 
Części scenariusza to:

Wprowadzenie 1. 
Metryczka (jeśli wcześniej nie zdobyto odpowiednich informacji)2. 
Pytania, lub (i) tematy rozmowy 3. 
Podziękowania 4. 
Inaczej niż kwestionariusz, scenariusz nie powinien być wypełniany przez 

rozmówcę. Zwykle nie ma możliwości przetestowania scenariusza, natomiast 
jeśli planujemy serię wywiadów, warto przeprowadzać je kolejno, traktując 
pierwszy jako pilotaż drugiego itd. Innymi słowy, trzeba wyciągać wnioski  
z doświadczeń i na tej podstawie doskonalić scenariusz. 

Oprócz scenariusza wywiadowca powinien przygotować sobie materiały 
ułatwiające zadawanie pytań, udzielanie wyjaśnień i odpowiadanie. Zwykle 
w tych okolicznościach przydają są mapy, podkłady geodezyjne, szkice pro-
jektowe i kopie dokumentów, na które trzeba będzie się powołać. Przydatny 
bywa też czysty papier, gdy celem lepszego porozumienia trzeba będzie coś 
narysować.

Przebieg wywiadu zasadniczo wynika ze scenariusza. Na wstępie wywia-
dowca powinien krótko się przedstawić – powiedzieć kim jest, kogo repre-
zentuje, na czym polega jego praca. Już wówczas, na samym początku, trzeba 
zadbać o dobry klimat rozmowy. Następnie należy przedstawić rozmówcy 
informacje na temat celu, sensu, sposobu i warunków prowadzenia rozmo-
wy. Trudne do zapamiętania dane powinny być odnotowane w scenariuszu. 
Nasz rozmówca powinien się dowiedzieć dlaczego został wybrany i ile ogó-
łem wywiadów planujemy przeprowadzić. Należy uprzedzić ile czasu zabierze 
wywiad (zaleca się nie dłużej niż 1 godz.), a także uzgodnić sposób notowania 
i zasady udostępnienia wyników. Dość często się zdarza, że część spraw na-
leżących do wprowadzenia trzeba załatwić już we wstępnej rozmowie, kiedy 
umawiamy się na wywiad.

W przypadku indywidualnego wywiadu nie może być mowy o pełnej 
anonimowości, to znaczy prowadzący wywiad z oczywistych względów musi 
znać tożsamość swojego rozmówcy. Ta informacja jednak może nie być dalej 
podawana – może jej nie być w raporcie z badań. Należy zatem zapytać roz-
mówcę, czy chce, aby podawać jego dane i o ewentualne ograniczenia doty-
czące przekazu treści wywiadu. W miarę potrzeby należy zapewnić, że infor-
macje będą użyte wyłącznie dla celów badawczych, nie będą przekazane pra-
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sie itp. Należy też zapytać czy wywiad może być nagrywany i dostosować się 
do życzeń rozmówcy. Niekiedy sam pytający, widząc skrępowanie rozmówcy, 
powinien zrezygnować z nagrywania. Trzeba także uprzedzić rozmówcę o za-
miarze notowania jego wypowiedzi i, jeśli nie chce się zgodzić, nalegać tłuma-
cząc, że bez notowania wyniki wywiadu mogą nie odpowiadać rzeczywistej 
treści rozmowy.

Druga część wywiadu winna być poświęcona zebraniu informacji o roz-
mówcy. Ważne by pytania były dobrze dobrane do osoby i sytuacji. Trzeba uni-
kać pytań o rzeczy oczywiste – wybierając osobę do wywiadu już wcześniej, 
przed rozmową coś o niej wiemy, więc może się okazać, że typowe pytania 
metryczkowe są w tej sytuacji niepotrzebne. Może odpowiedzi da się usta-
lić bez zadawania pytań. Niekiedy jedyne pytanie, jakie trzeba rzeczywiście 
zadać w tym momencie, dotyczyć będzie roli i kompetencji rozmówcy w tej 
konkretnej sprawie. Niekiedy w części metryczkowej w ogóle nie będzie żad-
nych pytań do zadania. 

Podstawowa część wywiadu to rozmowa, w której zadawane pytania czy 
zaproponowane do omówienia tematy prowokują rozmówcę do szerokich, 
szczerych odpowiedzi. Aby tak się stało, trzeba cały czas dbać o warunki i na-
strój rozmowy. Służy temu uprzejmy sposób formułowania pytań, ale także 
odpowiednia mimika, ton głosu i mowa ciała. Wywiad zasadniczo powinien 
być rozmową dwu osób. Przewaga liczebna jednej ze stron lub nawet obec-
ność w pomieszczeniu trzeciej, pozornie niezaangażowanej osoby, może za-
kłócać spokój, peszyć i generalnie ograniczać swobodę wypowiedzi. 

Przeprowadzając wywiad należy pamiętać o podstawowej zalecie tego 
narzędzia, to jest o możliwości pogłębienie tematyki rozmowy. Nie zapomi-
najmy więc o zadawaniu dodatkowo pytań rozpoczynających się od słowa 
„dlaczego?”. Jeżeli rozmówca odpowiada lakonicznie, co utrudnia dotarcie do 
głębszych pokładów motywacji, możemy zastosować pytania nie wprost i me-
tody prowokujące do większej otwartości. Poprośmy więc o porównanie dwu 
koncepcji wyraźnie różnych lub ułożenie rankingu z wielu propozycji. Zapytaj-
my o doświadczenia, które spowodowały taką a nie inną opinię, albo o ideał 
rozwiązania lub wzór godny naśladowania. Sprowokujmy do krytykowania 
opinii skrajnie sprzecznej z tą, którą głosi nasz rozmówca. Racje formułowane 
jako sprzeciw są zwykle bardziej wyraziste niż wypowiadane jako stwierdze-
nie. 

Aby upewnić się, czy dobrze rozumiemy odpowiedź lub sprowokować 
rozmówcę do jaśniejszego sformułowania swojej myśli, możemy zastosować 
tzw. parafrazowanie, to znaczy sformułować po swojemu usłyszaną odpo-
wiedź, dopytując, czy tak właśnie miała być zrozumiana. Prowokacją może być 
także celowe nie ujawnianie swoich kompetencji, aby rozmówca poczuł się jak 
nauczyciel, co często prowokuje do wylewności28.

28 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,  2006.
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Stosuje się także tzw. spiralną metodę zadawania pytań. Najpierw zadaje-
my pytanie otwarte (Co Pan myśli o lokalizacji parkingu?), następnie próbujemy 
ustalić jaki problem stanowi istotę wypowiedzi rozmówcy (Jak rozumiem, cho-
dzi panu przede wszystkim o uciążliwość hałasu?), a na koniec parafrazujemy 
(Czyli uważa Pan, że ten parking może być zlokalizowany, ale tylko wówczas, gdy 
zastosuje się przegrodę akustyczną?), co daje mu możliwość potwierdzenia lub 
weryfikacji. 

Scenariusz powinien być narzędziem sterowania tokiem rozmowy  
i umożliwiać sprawdzenie czy uzyskano odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Nie należy jednak traktować go zbyt rygorystycznie. Niekiedy tok rozmowy 
wiedzie w kierunku innym niż narzuca scenariusz, ale treść przekazywana 
przez rozmówcę jest dla sprawy istotna. Nie trzeba ucinać tego wątku tylko 
dlatego, że nie jest zgodny z porządkiem przewidzianym w scenariuszu. Gdy 
natomiast tok rozmowy zaczyna zbaczać z tematu w kierunku niezwiązanym  
z nasza sprawą, to odwołanie się do scenariusza staje się wygodnym sposo-
bem nakłaniania rozmówcy do powrotu na właściwą ścieżkę. Scenariusz moż-
na też wykorzystać do informowania rozmówcy, w którym punkcie rozmowy 
aktualnie jesteśmy, co bywa szczególnie ważne, gdy rozmówca się spieszy. 

Bardzo ważną kompetencją dobrego wywiadowcy jest umiejętność by-
cia idealnym słuchaczem i powściągania własnego temperamentu dyskutan-
ta. Warunek ten może być trudny do spełnienia, gdy wywiad prowadzi sam 
projektant. Jeśli zapomnimy, że to wywiad, a nie zwykła rozmowa, grożą nam 
charakterystyczne dla zwykłej konwersacji nawyki: skupianie uwagi na robie-
niu dobrego wrażenia na rozmówcy i na tym, co my chcemy mu powiedzieć 
oraz nieuważne słuchanie, bo pochłania nas układanie następnego pytania 
lub celnej riposty29. Objawy nieuważnego słuchania są bardzo szybko, choć 
nie zawsze świadomie, wychwytywane przez mówiącego, czego następstwem 
jest utrata wiary w sens dalszej rozmowy.

Niestety dobre słuchanie trzeba łączyć z dobrym notowaniem treści od-
powiedzi. Jeśli rozmówca zgodził się na nagrywanie wywiadu, cała uwaga 
wywiadowcy może być skupiona na rozmowie. Znaczniej łatwiej wówczas 
nawiązać dobry kontakt i „zamieniać się w słuch”. Jeśli jednocześnie trzeba 
notować odpowiedzi, wszystko staje się trudniejsze. W żadnym razie nie po-
winniśmy liczyć na dobrą pamięć. Wywiad zapisywany po fakcie, a zwłaszcza 
po przerwie, jest zwykle tekstem lakonicznym, który dałoby się wypowiedzieć  
w kilkakrotnie krótszym czasie niż rzeczywisty czas trwania rozmowy. Zapo-
mina się o subtelnościach, detalach, a nawet całych wątkach. Taka relacja nie 
jest w pełni autentyczna – stanowi raczej interpretacje niż obiektywny zapis. 
Dlatego należy starać się o możliwość nagrania, a jeśli nie jest akceptowane, 
poprosić o wsparcie drugą osobę. Podział zadań między rozmawiającego  
a notującego pozwala dobrze przeprowadzić i zapisać treść wywiadu. Jest to 
wygodne, ale może być stosowany tylko wówczas, gdy nie wpływa negatyw-

29 E. Fromm, O sztuce słuchania, PWN, Warszawa 2006.
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nie na otwartość wypowiedzi badanego. Jak już powiedziano, obecność oso-
by trzeciej może być pesząca, powodować wrażenie dominacji badaczy nad 
badanym itp. To czy w wywiadzie może uczestniczyć protokolant trzeba, rzecz 
jasna, uzgodnić z rozmówcą. 

Sposób notowania treści wywiadu na papierze zależy od typu wywiadu 
i odpowiadającego mu scenariusza. Odpowiedzi na konkretne pytania należy 
notować pod pytaniami, tak jak w kwestionariuszu ankiety. Obszerne wypo-
wiedzi otwarte notujemy na czystych kartkach.

Wywiad należy zakończyć podziękowaniem i udzielić informacji o dal-
szych etapach sprawy. Nawet tym, którzy starali się rzetelnie zanotować tok 
wywiadu, zaleca się opracowanie jego wyników zaraz po przeprowadzeniu 
rozmowy. Wówczas możemy jeszcze wspomagać się pamięcią, a dotyczy to 
nie tylko słów, lecz także atmosfery spotkania wyrażającej się mimiką, mową 
ciała, tonem głosu itp30. Jeżeli mamy w planie wywiad na ten sam temat z ko-
lejną osobą, lecz po przerwie, należy tuż przed tą następną rozmową przesłu-
chać taśmy lub przeczytać notatki.

Wywiad powinien być tak przeprowadzony, aby osoba, która go udzieliła 
odczuwała satysfakcję. Trzeba zdawać sobie sprawę, że każdy wywiad otwie-
ra kanał komunikacyjny do innych osób. Zwykle dzieje się tak niezależnie od 
naszej woli, ale można też celowo wykorzystać tę okazję w celu upowszech-
nienia określonej informacji lub pobudzenia zainteresowania. Wywiad bywa 
traktowany przez rozmówców jako wyróżnienie, co niekiedy prowokuje kolej-
ne osoby do gotowości uczestniczenia w tych lub innych formach badań. Wy-
wiad źle przeprowadzony ma oczywiście wiele analogicznych złych skutków.

B.6.3. Wywiad zogniskowany – focus
Wywiad grupowy, zogniskowany, tzw. focus31 to jedna z metod badań 

jakościowych. Jego celem jest poznanie opinii badanej grupy osób, a także 
motywacji, które te opinie uzasadniają. W porównaniu z wywiadem indywidu-
alnym, w wywiadzie zogniskowanym dodatkowe efekty osiąga się wykorzy-
stując potencjał grupy. Twórcze interakcje zachodzą bowiem nie tylko miedzy 
moderatorem a badanym, lecz także pomiędzy badanymi. Można zatem liczyć 
na wzajemną inspirację – jedna myśl pociąga za sobą drugą, uzasadnienia pro-
wokują do szukania nowych argumentów, pomysły zachęcają kolejne osoby 
do twórczego myślenia. Wywiad zogniskowany składa się pytań, odpowiedzi 

30 E. T. Hall, Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987, A. i B. Pease, Mowa ciała. Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań 2007
31 D. W. Stewart, P. W. Shamdasani, Focus groups. Theory and practice, Sage Publications, London, 
New Delhi 1999, P. Daniłowicz, J. Lisek-Michalska, Focus - zogniskowany wywiad grupowy. Zarys 
metody, Kultura i Społeczeństwo, nr 1/2000, R. A. Krueger, Focus groups. A practical guide for ap-
plied research, Newbury Park Sage Publications 1988.  J. Adelt, Fokusy, Impact. Magazyn przemysłu 
reklamowego, nr 4(14)/ 1999. 
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i dyskusji, ale dyskusja ta, aby osiągnąć zamierzone cele, nie może rozwijać 
się spontanicznie – musi być kierowana zgodnie z zaplanowana tematyką. 
Aby wykorzystać szansę, jaką daje dialog, trzeba szczególnie starannie uni-
kać wszystkiego, co może sprzyjać kłótni. Niestety potencjał tkwiący w grupie, 
zamiast być źródłem pomysłowości, może stać się pożywką sporu. Czuwanie 
nad atmosferą dyskusji jest ważnym zadaniem moderatora. Jedną z najtrud-
niejszych jego powinności jest uchwycenie momentu, gdy dyskutanci zbliżają 
się do granicy dzielącej twórczą dyskusję inspirowaną różnicą poglądów, od 
destrukcyjnego sporu. W tym momencie powinien interweniować. 

Trudnością związaną z organizacją focusa jest fakt, że trzeba zaprosić  
i nakłonić do udziału określoną grupę ludzi, co nie zawsze jest łatwe. Wywiad 
grupowy jest poza tym techniką na tyle trudną, że powinien być prowadzony 
przez profesjonalnego moderatora. Inne warunki, o których będzie mowa po-
niżej, zmuszają także do ponoszenia kosztów, tak więc wywiad zogniskowany 
jest metodą kosztowną, co ogranicza jej stosowanie. 

Zapraszana do wywiadu grupa powinna być względnie homogeniczna, 
to znaczy, że związek uczestników ze sprawą powinien być dość podobny. Za-
praszanie ludzi skonfliktowanych mija się z celem. Nie należy także zapraszać 
do wspólnej dyskusji ludzi mocno różniących się poziomem profesjonalne-
go przygotowania i kompetencjami decyzyjnymi, szczególnie w zakresie tej 
konkretnej, rozważanej sprawy, itp. To zniechęcałoby „tych gorszych” do za-
bierania głosu i prowokowałoby spory. Na przykład, jeśli w grupie mieszkań-
ców pojawi się jeden radny, zapewne focus przerodzi się w ciąg interpelacji  
i pretensji zgłaszanych do tego radnego. Jeśli zestawimy w jednym wywiadzie 
kierowców i rowerzystów, a tematem będą preferencje w ruchu drogowym, 
zapewne wywiad przerodzi się w spór czyje prawa są ważniejsze. Jeśli bur-
mistrz miałby obradować razem ze swoimi urzędnikami, zapewne jego po-
glądy zdominowałyby dyskusję. Trzeba zatem zorganizować osobny focus dla 
radnych, osobny dla kierowców, osobny dla rowerzystów itd., a z burmistrzem 
przeprowadzić wywiad indywidualny.

Zalecana dla focusów wielkość grupy to 6-12 osób. Jest to wielkość dobra 
z punktu widzenia techniki prowadzenia wywiadu, ale jest na tyle mała, że 
łatwo można popełnić przypadkowy błąd – zaprosić grupę oryginałów, któ-
rych poglądy daleko odbiegają od opinii ogółu. Zdarza się też, że dynamika 
wydarzenia, jakim jest focus może prowadzić do nietypowych wyników, na-
wet jeśli uczestnikami nie są osoby o typowych poglądach. W związku z tym 
zwykle przeprowadza się serię focusów, a nawet organizuje się po dwie grupy 
o podobnej charakterystyce, np., dwa wywiady z emerytami i dwa z uczniami 
gimnazjum itd.

Decyzja o tym, czy w programie badań uwzględnić wywiady zognisko-
wane, ile ma ich być i z kim i kiedy je prowadzić zależy od wielu czynników. 
Jeśli sprawa jest prosta, interesariuszy jest niewielu i pozwalają na to fundu-
sze, wywiady zogniskowane można przeprowadzić ze wszystkimi, jako jedyną 
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formę badań. W sprawach skomplikowanych i przy dużym interesariacie wy-
wiadami mogą być objęte tylko wybrane grupy ludzi i tylko niektóre proble-
my. Wskazówką co do wyboru mogą być wyniki wcześniej przeprowadzonych 
wywiadów indywidualnych lub badań ilościowych. Do ujawnionych w ten 
sposób problemów, już to szczególnie ważnych, już to trudnych do wyjaśnie-
nia czy rozwiązania, trzeba dobrać grupy ludzi, którzy są nimi zainteresowani  
i dla nich zorganizować wywiady zogniskowane, np. problemy ścieżek rowe-
rowych rozwiązywać z rowerzystami, problematykę parkowania z kierowcami, 
a program funkcjonalny parku dzielnicowego z mieszkańcami dzielnicy.

Prowadzenie wywiadu zogniskowanego to trudna sztuka, toteż wskaza-
ne jest powierzenie go profesjonalnemu moderatorowi. Organizacja wywia-
du niekiedy wymaga zaangażowania dwu lub nawet więcej osób (drugiego 
moderatora, kamerzysty, protokolanta). Główny moderator oczywiście musi 
być biegły w sztuce komunikacją społecznej, ale nie może prowadzić wywiadu 
bez dobrej orientacji w meritum sprawy. Powinien dobrze poznać temat lub 
zapewnić sobie wsparcie w partnerze – drugim moderatorze dysponującym 
wiedzą profesjonalną. Jeśli będzie to planista lub architekt, powinien być do-
datkowo przeszkolony w zakresie metody prowadzenia wywiadu zognisko-
wanego. Podczas wywiadu grupowego niebezpieczeństwo zejścia dyskusji na 
tematyczne manowce jest większe niż przypadku wywiadu indywidualnego. 
Mocniejsza jest też pokusa, aby prowadzący wszedł w rolę dyskutanta, czy 
nawet strony w sporze. Dlatego projektant nie powinien być moderatorem, 
bo jest osobiście zainteresowany poparciem dla swoich idei. Oczywiście po-
winien mieć wpływ na treść i budowę scenariusza, a na koniec powinien go 
zatwierdzić. Może też uczestniczyć w focusie, ale jako obserwator lub ewen-
tualnie służyć wyjaśnieniami w kwestiach merytorycznych. Miejsca specjalnie 
przystosowane do prowadzenia wywiadów zogniskowanych mają ścianę wy-
posażoną w tak zwane weneckie lustro pozwalające śledzić przebieg wypad-
ków nie będąc widzianym. To może być właśnie dobre miejsce dla projektanta-
obserwatora. Sensowny podział ról między moderatorem lub moderatorami  
a projektantem powinien gwarantować sukces. 

Aby w pełni wykorzystać potencjalne zalety wywiadu zogniskowanego, 
należy zapewnić grupie dobre warunki zarówno techniczne, jak i psycholo-
giczne, a także na samym początku przekazać informację o planowanym po-
rządku pracy. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się focus, powinno tworzyć warunki  
i atmosferę sprzyjające dyskusji. Dobrze nadaje się do tego sala konferencyj-
na, w której uczestnicy siedzą wkoło stołu – nie są narażeni na hałas ani na 
obecność osób postronnych. Zwykle w takiej sali jest zarówno miejsce, jak  
i odpowiednie środki, aby zaprezentować przygotowane materiały, itp. Jeśli 
nie mamy specjalnej sali, musimy przystosować do wywiadu to pomieszcze-
nie, które posiadamy. Jeżeli jest to np. klasa lub sala wykładowa, krzesła trzeba 
przestawić tak, aby utworzyły krąg. Nie należy lekceważyć tego zalecenia, po-
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nieważ uczestnicy siedzący w rzędach zwykle mniej chętnie dyskutują. Poza 
tym zwróceni twarzą w jedną stronę nie mają warunków do korzystania z nie-
werbalnych środków komunikacji.

Oprócz właściwego doboru członków grupy, aby zapewnić dobre warun-
ki psychologiczne wszyscy uczestnicy powinni przyjąć kilka podstawowych 
reguł komunikacji:

Każdy uczestnik ma prawo wypowiadać się w sposób dowolny, sponta-•	
niczny i szczery.
Długość wypowiedzi winna zapewniać wszystkim uczestnikom równe •	
prawa zabierania głosu, nad czym powinien czuwać moderator. 
Wolno krytykować poglądy innych uczestników, ale nie wolno ich wy-•	
śmiewać ani okazywać niechęci partnerom.
W sprawach organizacyjnych należy bezwzględnie podporządkować się •	
zaleceniom moderatora.
Nie wolno przerywać mówiącemu i mówić równocześnie z nim.•	
Telefony komórkowe powinny być wyłączone.•	

Chociaż wydaje się, że są to sprawy oczywiste, reguły te należy przedstawić 
uczestnikom i poprosić o ich zaakceptowanie. W momencie, gdy ktoś je prze-
kracza, przydaje się możliwość powołania się na tę akceptację.

Przygotowania do wywiadu powinny polegać przede wszystkim na spo-
rządzeniu scenariusza (zwanego też przewodnikiem), w którym wyszczegól-
nione są pytania i tematy do dyskusji. Doświadczenie poucza, że optymalna 
długość wywiadu to 1,5 do 2 godzin. Do tego czasu należy dostosować liczbę 
pytań, a ich kolejność wynikać winna z meritum sprawy. W sprawach doty-
czących zagospodarowania przestrzeni zwykle potrzebna jest także mapa lub 
podkład geodezyjny, czasem także projekt lub nawet kilka jego wersji oraz 
czysty papier do rysowania i przybory rysunkowe.

Ze względu na tempo akcji, pisemne notowanie wywiadu zogniskowane-
go może być bardzo trudne. Absolutnie nie może robić tego moderator. Naj-
lepszym sposobem zapisu jest nagrywanie lub filmowanie. Oczywiście trzeba 
uzyskać na to zgodę uczestników. Trzeba pamiętać, że sprzęt do nagrywania 
powinien być wyposażony w mikrofon kierunkowy. W ostateczności dyskusję 
może zapisywać protokolant. 

Wywiad grupowy, podobnie jak indywidualny powinien rozpocząć się 
od przedstawienia celu, spotkania oraz metody, jaką będzie przeprowadzo-
ne. Zwykle podstawowe informacje są już uczestnikom znane, bo przykazano 
je przy zapraszaniu. Trzeba powiedzieć zgromadzonym, jak zostali wybrani, 
sugerując, że udział w wywiadzie jest wyróżnieniem – wyjątkową i nie dla 
wszystkich dostępną okazją do zabrania głosu. Moderator i inni członkowie 
ekipy powinni przedstawić siebie i swoje kompetencje, zaproponować wcze-
śniej sformułowany zestaw reguł i uzyskać dla nich akceptację. Winni także 
zapowiedzieć ile czasu będzie trwał wywiad i co stanie się z jego wynikami. 
O pełnej anonimowości wywiadu zogniskowanego oczywiście nie może być 
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mowy, ale sprawę zakresu korzystania z wyników należy omówić z uczestnika-
mi, jak również uzgodnić sprawę nagrywania.

Po takim wstępie przychodzi czas na zadawanie pytań, odpowiedzi i dys-
kusje. Stosuje się pytania wprost, według kolejności, która wynika ze scena-
riusza, ale pogłębione odpowiedzi uzyskuje się także nie wprost, stosując tak 
zwane techniki projekcyjne. Są to np. powszechnie znane: skojarzenia i kończe-
nie zdań, a także bardziej wymyślne, jak np. socjodrama czy chiński portret32. 
To jednak metody dość rzadko stosowane w focusach – częściej w różnego 
rodzaju warsztatach. Szersze wyjaśnienia dotyczące stosowania tych i innych 
podobnych narzędzi zawiera literatura przedmiotu33. W sprawach przestrzen-
nych dogodna formą odpowiedzi jest rysunek – zaznaczenie miejsc lub linii na 
mapie lub szkicowanie propozycji projektowych na czystym papierze.

Sposób analizowania wyników wywiadu przedstawiony jest w odpo-
wiednim rozdziale.

Czy tego chcemy, czy nie, wywiad grupowy jest skutecznym sposobem 
rozpowszechniania informacji o sprawie, a jego jakość i wyniki mają wpływ na 
opinie publiczną w znacznie szerszym zakresie niż tylko opinia bezpośrednich 
uczestników zdarzenia.

B.6.4. Badania obserwacyjne
Badania obserwacyjne polegają na metodycznym obserwowaniu miejsc, 

które mają być projektowane. W odróżnieniu jednak od typowych studiów 
urbanistycznych czy krajobrazowych, nie idzie tu o studiowanie wyglądu czy 
cech fizycznych miejsca, ale o to, co się w tym miejscu dzieje. Można, zatem 
powiedzieć, że są to badania krajobrazu społecznego miejsca, które ma być 
przedmiotem projektowania. Metoda ta szczególnie dobrze nadają się w przy-
padku przedsięwzięć polegających na zmianie zagospodarowania obszaru, 
ale bez zasadniczej zmiany funkcji, np. w przypadku rewitalizacji źle funkcjo-
nujących przestrzeni publicznych34. Niekiedy, aby zrozumieć funkcjonowanie 
miejsca, trzeba obserwacjami objąć nie tylko owo miejsce, lecz także jego 
otoczenie. Jeśli badania prowadzone są na użytek planów zagospodarowania 
przestrzennego, metodę obserwacyjną można zastosować w odniesieniu do 
określonych, węzłowych czy kluczowych punktów, nie zaś do całości obsza-
ru. Obserwacjom można poddać jedno miejsce pod wieloma względami, np. 
32 Socjodrama polega na przyjmowaniu przez uczestników pewnych ról społecznych (np. inwe-
stora, użytkownika, właściciela działki, turysty) i symulowaniu dialogu czy zdarzeń miedzy nimi. 
W ten sposób istnieje szansa ujawnienia ukrywanych opinii czy zależności. Chiński portret polega 
na personifikacji spraw lub rzeczy i opowiadaniu o nich jako o osobach (np. opowiadać o pięknej 
dolinie górskiej jako o ukochanej kobiecie). Pomaga to zrozumieć specyfikę percepcji, istotę wize-
runku i odtworzyć związane z tym emocje. http://www.cem.pl/?a=pages&id=51 
33 A. M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, Wydawnictwo PWE 1999.
34 Jak przetworzyć Miejsce; Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Project for Public 
Space Inc., Wyd. polskie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2009
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zaniedbany teren zielony użytkowany przez okolicznych mieszkańców jako 
miejsce rekreacji, gdzie planuje się urządzenie parku publicznego. Można też 
obserwować wiele miejsc pod wybranym względem, np. parki miejskie w celu 
identyfikacji tych części, z których chętnie korzystają seniorzy, w celu określa-
nia uwarunkowań dla utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc o takim prze-
znaczeniu. Ilościowe badania obserwacyjne ruchu samochodowego są stan-
dardową metodą badań inżynierii ruchu drogowego. Z oczywistych względów 
badania obserwacyjne nie mają sensu w stosunku do miejsca, które ma być 
całkowicie przekształcone z przeznaczeniem do zupełnie nowej funkcji. 

Doświadczenie poucza, że metodycznie prowadzone badania obserwa-
cyjne zazwyczaj pokazują bogatszy lub wręcz inny obraz miejsca niż ten, który 
tworzymy sobie na podstawie pobieżnej, odruchowej obserwacji. Bardzo czę-
sto, oprócz wniosków co do prostego użytkowania, badania pozwalają odkryć 
aktywność ludzi, którzy spontanicznie próbują ulepszyć miejsce odpowiednio 
do swoich potrzeb. Typowe przykłady to wydeptywanie ścieżek, wybijanie 
dziur w płocie, przenoszenie ławek, a jeśli ich brakuje, próby siadania na czym-
kolwiek. 

Oto cztery podstawowe sposoby prowadzenia badań obserwacyjnych 
krajobrazu społecznego przestrzeni publicznych: 

Zaznaczanie na mapie lub planie miejsc powtarzających się zachowań, 1. 
np. miejsca zatrzymywania się przechodniów czy gromadzenia się ludzi, 
tras przejść, miejsc parkowania, miejsc omijanych po zmroku itp.
Liczenie ilości zachowań w jednostce czasu, np. liczbę użytkowników ław-2. 
ki w ciągu weekendu, ilość rowerów na trasie w ciągu godziny, ilość osób 
czytających tablicę ogłoszeń w ciągu dnia, liczba użytkowników tarasu 
widokowego w ciągu miesiąca z podziałem na grupy wiekowe itp.
Fotografowanie lub filmowanie ważnych lub znamiennych zachowań  3. 
i wydarzeń, np. festynu odbywającego się raz w roku, zachowań świadczą-
cych o braku czegoś potrzebnego, np. siadanie na ogrodzeniu, przecho-
dzenie przez jezdnię poza pasami itp.
Dokumentowanie śladów powtarzających się zachowań, np. rozmiesz-4. 
czenia śmieci, miejsc pojawianie się graffiti itp.
Jak widać, badania obserwacyjne mają zarówno aspekty ilościowe jak  

i jakościowe.
Aby badania te były w pełni wiarygodne potrzebne jest uwzględnienie 

zmienności zachowań i zasad użytkowania w czasie, w zależności od pory 
dnia, pogody, dnia tygodnia, pory roku itp. Są miejsca służące bardzo waż-
nej funkcji, ale tylko od święta lub tylko jeden raz w roku, np. szlak dorocznej 
parady czy miejsce celebrowania odpustu. Wszystkie te zmieniające się stany 
miejsca należy przebadać i to co najmniej 2 razy. Pojedyncze badanie może 
przypadkowo dokumentować sytuację zupełnie wyjątkową.
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Istnieje możliwość połączenia tego rodzaju badań z innymi, np. ankietą 
notowaną przez ankietera. Można też notować zasłyszane spontaniczne opi-
nie i komentarze. Można wreszcie zastosować tzw. obserwację uczestniczą-
cą, czyli eksperymentalnie stać się użytkownikiem czy uczestnikiem zdarzeń.  
W ten sposób można nie tylko zmienić punkt widzenia, ale także nawiązać 
bliższy kontakt z innymi użytkownikami. Możemy też wzbogacić obserwację 
eksperymentem, np. chcąc zadecydować o lokalizacji tablicy informacyjnej, 
ustawiać ją kolejno w różnych miejscach i notować częstotliwość pojawiania 
się czytelników. Eksperymentem na większą skalę będzie tymczasowe zago-
spodarowanie miejsca. Tego rodzaju eksperymenty pod hasłem ogrodów 
tymczasowych35 były przeprowadzane w celu pokazania mieszkańcom dziel-
nic zaniedbanych, jak bez większych środków finansowych, siłami wolontariu-
szy można poprawić najbliższe otoczenie. Na podstawie obserwacji tymczaso-
wego zagospodarowania można wyciągnąć wnioski co do zagospodarowania 
trwałego. Realizację taką można podzielić na etapy, a po każdym z nich obser-
wować i wyciągać wnioski co do etapu następnego. 

Jest jeszcze wiele innych możliwości stosowania badań obserwacyjnych 
samodzielnych albo połączonych z innymi badaniami i eksperymentami. Wie-
le zależy od pomysłowości badacza.

Badanie obserwacyjne polegające na prostych czynnościach zliczania czy 
nanoszenia obserwacji na mapę mogą być prowadzone przez nieprofesjonal-
nego ankietera, ale przygotowanie koncepcji badań, a także formularzy, kwe-
stionariuszy i map to zadania dla fachowca w porozumieniu z użytkownikiem 
wyników badań – projektantem. Obserwacja połączona z ankietowaniem czy 
notowaniem zasłyszanych opinii wymaga rzecz jasna większych umiejętności 
komunikacyjnych i lepszej orientacji w temacie niż samo obserwowanie.

Zestaw materiałów, które muszą być przygotowane do badań zależy od 
przedmiotu, celu i metody. Z reguły są to mapy lub plany przegotowane do 
nanoszenia oznaczeń, arkusze do notowania zliczanych zjawisk, kwestionariu-
sze ankiet. Więcej materiałów na ten temat zawiera płytka. Sposób analizowa-
nia wyników przedstawiony jest w odpowiednich rozdziałach. Przed ostatecz-
nym zastosowaniem, celem udoskonalenia, materiały te powinny przejść fazę 
pilotażu. Potrzebny bywa też sprzęt fotograficzny, filmowy i nagrywający. 

Pojawienie się ankieterów w miejscu badań zapewne nie ujdzie uwadze 
stałych użytkowników miejsca. W konsekwencji niektórzy z nich zgłoszą się 
sami z zapytaniami lub chęcią udzielania informacji. Jest to okazja do przepro-
wadzania wywiadów lub badań ankietowych, a także zapraszania do innych 
form partycypacji. 

35 http://temporaeregaerten.de/00_resume_en.htm, http://hubpages.com/hub/Fun_Garden_Li-
ghts, http://www.architekturakrajobrazu.info/Dla-projektantow/Trendy-w-projektowaniu/OGRO-
DY-TYMCZASOWE-eksperyment-przestrzenny.html 
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B.6.5. Metody rysunkowe  
Rysunek może być użyty w badaniach społecznych jako sposób zadawa-

nia pytań i udzielania odpowiedzi. Ta forma przekazu może stanowić uzupeł-
nienie formy słownej pisemnej lub ustnej, ale może być także formą samo-
dzielną. Przykładem rysunku, który służy zadawaniu pytań jest plan orientu-
jący respondenta co do miejsca, które będzie przedmiotem projektowania. 
Prezentacja rysunkowa projektu może być podstawą prośby o opinię na jego 
temat. Kafeteria pytania może być zestawem rysunków do wyboru lub usta-
wienia w ranking. Jeśli prosimy o wskazanie konkretnego miejsca, sposobem 
odpowiedzi może być zaznaczenie go na załączonym planie. W tych wszyst-
kich przypadkach rysunek jest załącznikiem do kwestionariusza, a respon-
dent ma wyrazić o nim opinię lub zaznaczyć na nim miejsce lub obiekt już 
narysowany. W tych przypadkach ważne jest, aby sposób przygotowania tych 
graficznych części kwestionariusza odpowiadał możliwościom percepcyjnym 
badanych. Geodezyjny podkład sytuacyjno-wysokościowy, powszechnie 
używany w pracach projektowych i w pełni czytelny dla architekta, dla nie-
profesjonalnego respondenta może być plątaniną niezrozumiałych kresek. 
Znacznie bardziej zrozumiałe jest np. zdjęcie lotnicze. Podobnie nie rysunek 
zaczerpnięty z dokumentacji projektowej, lecz wizualizacja komputerowa lub 
odręczna perspektywa są formami graficznymi lepiej rozumianymi przez nie-
profesjonalistów. Jeśli potrzebna jest orientacja w wielkości powierzchni czy 
długości odcinków, znacznie lepsza jest podziałka liniowa niż skala mapy wy-
rażona cyframi. 

Niekiedy mimo starań nieprofesjonaliści mają trudności z odczytaniem 
obrazu przedstawionego w widoku z góry. Wówczas potrzebna jest pomoc 
ankietera, który może pokazać: „To jest rzeka, a tamto budynek ratusza”. Do-
brze jest, jeśli można się odwołać do obiektów znanych respondentowi z au-
topsji. Narysowana podziałka czasem także nie wystarcza. Wówczas trzeba za-
proponować porównanie do czegoś, czego wielkość jest powszechnie znana, 
np. do szerokości drogi.

Korzystanie z załączników graficznych do kwestionariusza ankiety zwykle 
nie budzi sprzeciwu ze strony respondentów, choć pytania z rysunkiem wyda-
ją się trudniejsze i dlatego dość często są pomijane. Znacznie trudniej nakło-
nić respondentów do samodzielnego rysowania. Wówczas z reguły ujawnia 
się opór uzasadniany brakiem kompetencji artystycznych. „Ja nie umiem ryso-
wać” – twierdzi nasz respondent, „Poproście fachowców.”. „To architekci są od 
rysowania.”. W przypadku rysowania jeszcze mocniej niż przy pisaniu ujawnia 
się mylne przekonanie, że udział w badaniach jest rodzajem egzaminu, któ-
rego celem jest ocena walorów respondenta. Ten opór jest tym silniejszy im 
starsi są respondenci. W związku z tym badania rysunkowe najłatwiej prowa-
dzi się z dziećmi lub młodzieżą. Nawet jeżeli nie zdołamy przekonać, że to nie 
egzamin i że nie interesuje nas jacy oni są, lecz to, co narysują, ludzie w mło-
dym wieku lepiej znoszą „sytuację egzaminacyjną”.
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Mapa mentalna (mapa wyobrażeniowa, mapa poznawcza) to pojęcie 
zaczerpnięte z metodologii badań geograficznych i architektonicznych36. 
Rysunek takiej mapy wykonany przez badanego tratowany jest jako źródło 
informacji o percepcji przestrzeni w oczach respondenta – rysownika, a per-
cepcja, jak wiemy, jest jednym z ważnych czynników determinujących posta-
wy i zachowania. W trakcie takich badań dajemy respondentowi czystą kartkę 
i prosimy o narysowanie miejsca, które nas interesuje, np. drogi z domu do 
centrum miasta, określonego obszaru itp. Z tego co narysuje, jak narysuje  
i w jakim ujęciu, można wyciągnąć wiele wniosków. Nie jest ważne czy nary-
sowana mapa jest zgodna z zasadami kartografii, lub czy perspektywa ujęcia 
widokowego jest prawidłowa. Nie jest też ważna wartość artystyczna rysunku. 
Ważna jest treść i ujęcie. Jeśli na przykład prosimy o narysowanie planu dziel-
nicy, na rysunku pojawią się zapewne ważne i znane rysującemu drogi, obiek-
ty i miejsca. Najcenniejszą informacją jest tu sam spontaniczny wybór tych  
a nie innych elementów jako ważnych. Jeśli w umiejętny sposób sformułu-
jemy prośbę o rysowanie, badani udzielą nam informacji, o które pozornie 
nie pytamy. Jeśli np. poprosimy o narysowanie ich dzielnicy nie nazywając jej  
i nie precyzując granic, dowiemy się, jaki obszar traktowany jest przez bada-
nego jako dzielnica. Często wielkości obiektów nie są zgodne z prawdziwy-
mi proporcjami – ważne są duże, zaś nieważne – małe, choć w rzeczywistości 
wcale nie różnią się wielkością. Interesujące bywają ujęcia rysunkowe świad-
czące także o sposobie percepcji, np. w ujęciu planu parku z góry, kopiec nary-
sowany jest w bocznym widoku, bo właśnie jego sylweta tkwi w świadomości 
rysującego, a widok z góry musiałby sobie wyobrazić. 

Pionier tego rodzaju badań na potrzeby projektowania architektoniczne-
go Kevin Lynch wyróżniał 5 podstawowych elementów mapy mentalnej37:

drogę (np. często pokonywana droga z domu do pracy),•	
węzeł (np. skrzyżowania ulic, most), •	
punkt orientacyjny (np. miejsce pracy – w sensie funkcjonalnym i wysoka •	
wieża – w sensie krajobrazowym), 
obszar (np. dzielnica, park, przedmieście) •	
krawędź – (np. brzeg lasu, nasyp kolejowy, ogrodzenie)•	

W zależności od celu badań możemy prosić o uwzględnienie wszystkich tych 
elementów lub tylko wybranych, albo jednego z nich.

Na etapie badań przedprojektowych rysowanie map mentalnych może 
być użyte celem zidentyfikowania szczególnie ważnych miejsc w projekto-
wanym terenie. Choć metoda ta jest zasadniczo zaliczana do badań jakościo-
wych, można tą drogą zdobyć także dane ilościowe. Jeśli np. uzyskamy od 
reprezentatywnej grupy respondentów rysunki przedstawiające obszar dziel-

36 F. Downs, Cognitive mapping: a thematic analysis, [w:] Behavioral problems in geography revis-
ited, New York 1970, P. R. Gould, R. White, Mental Maps, Penguin, Harmondsworth 1974, F. Downs, 
D. Stea, Maps in mind, London 1977.
37 K. Lynch, The image of the city, Mass, MIT Press, Cambridge 1960.
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nicy, wykonane bez żadnej sugestii jakie obiekty mają być narysowane, mo-
żemy policzyć ile razy narysowano ratusz, ile razy pomnik, ile razy park, a ile 
szkołę. Wybór obiektu dokonany spontanicznie jest świadectwem obecności 
danego obiektu w wyobrażeniu o dzielnicy. Gdybyśmy poprosili o narysowa-
nie dwu rysunków: optymistycznego (przez różowe okulary) i pesymistyczne-
go (przez czarne okulary) uzyskalibyśmy ponadto wartościowanie elementów 
przestrzeni. Projektowanie rysunkowych narzędzi badawczych to pole do eks-
perymentowania – można i trzeba wymyślać nowe w dostosowaniu do bada-
nego tematu.

Badawcze cele rysowania map można połączyć z prośbą o rysunkową for-
mę inspiracji projektowej. Na rysunkach dzieci powstających w ramach tego 
rodzaju badań szczególnie często ujawniają się różne inne tematy, marzenia, 
fascynacje, wspomnienia. Niekiedy wskazują na wybitne uzdolnienia plastycz-
ne i dużą wyobraźnię. Jest to zwykle bogaty materiał, który mógłby być ana-
lizowany nie tylko na potrzeby architektury. Szczególnie oryginalną fantazją 
cechują się dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej – im starsze, tym 
większa autocenzura krępująca dziecięcą kreatywność. 

Mapy mentalne mają wielu entuzjastów, lecz także wielu krytyków. Atako-
wane są jako metoda daleka od precyzji, trudna do analizowania i wyciągania 
wniosków. Jeśli mówimy o rysowaniu jako metodzie badawczej, krytyka ta nie 
jest pozbawiona racji, choć w przypadku użycia dla celów architektonicznych, 
ta precyzja nie zawsze jest rzeczywiście potrzebna. Jako metoda pozyskiwa-
nia inspiracji metoda rysunkowa jest bardzo dobrym sposobem – daje zwykle 
obfity plon ciekawych, choć nie zawsze realnych pomysłów. 

Dobrą metodą pozyskiwania inspiracji, zwłaszcza od dzieci, jest modelo-
wanie. W ten sposób można ominąć trudność przekładania trójwymiarowej 
przestrzeni na dwuwymiarowy rysunek. Metoda ta może być używana w sto-
sunku do różnych osób, ale w ten sposób można skłonić do kreacji przestrzen-
nej nawet osoby niewidome. Osoby te są zwykle pomijane, mimo że winny 
być traktowane jako równoprawni użytkownicy przestrzeni. Kreatywność nie-
widomych skierowana jest na zwykle pomijane cechy przestrzeni – te, które 
poznawane są słuchem, dotykiem czy zapachem. Doświadczenie warsztatów 
przeprowadzonych w szkole dla dzieci niewidomych i niedowidzących na te-
mat projektu ogrodu sensorycznego ukazało jak wielka i nieznana jest to sfera 
i jak wiele nowych rozwiązań można uzyskać, jeśli w myśleniu o przestrzeni 
wyjdziemy poza percepcję wzrokową.

Rysowanie i tworzenie modeli to podstawowe formy pracy podczas 
warsztatów projektowych. W tych okolicznościach często nawiązuje się bar-
dzo bliska współpraca między respondentem a prowadzącym badania. Szkic 
czy model powstaje jako wspólne dzieło lub prowadzący badania rysuje pod 
dyktando uczestnika. W tych okolicznościach prowadzący badania powinien 
być biegłym w rysowaniu architektem lub planistą pomagającym przełożyć 
opowiedzianą wizję na rysunek. Dobrym sposobem jest przygotowanie przed 
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warsztatami gotowych elementów płaskich lub przestrzennych do układania 
lub przyklejania na podkładzie mapy lub planu. Pozwala to uniknąć błędów co 
do skali. Taśma klejąca szerokości drogi, prostokąt wielkości stanowiska par-
kingowego lub boiska do siatkówki, kartonowy model budynku, zmięta kulka 
papieru wielkości drzewa – to przykłady gotowych elementów do modelowa-
nia kompozycji przestrzennych.

Bardzo dobrym i wyrafinowanym sposobem użycia rysunku w badaniach 
społecznych jest dyskusja publiczna prowadzona przez projektanta tworzące-
go na oczach widzów kolejne wersja projektu, modyfikowane w ogniu dysku-
sji z publicznością. Taka sztuka wymaga jednak wybitnego projektanta, rysow-
nika i moderatora dyskusji w jednej osobie. Jest to rzadko spotykane, niemniej 
zdarzające się niekiedy połączenie talentów. Choć rysujący moderator najbar-
dziej imponuje uczestnikom, podobny efekt można uzyskać przez podzielenie 
ról – moderator dyskutuje, rysownik rysuje. 

Szerokie pole nowych rozwiązań stwarza możliwość rysowania i mode-
lowania w przestrzeni wirtualnej. Wymaga to umiejętności posługiwania się 
odpowiednimi programami graficznymi. Dla celów partycypacji społecznej 
nie mogą to być oczywiście programy profesjonalne, używane przez projek-
tantów. Dla nieprofesjonalistów można jednak przygotować łatwe, przyjazne 
programy, umożliwiające tworzenie własnych wizji projektowych. Możliwa 
jest też komputerowa wersja poprzednio opisanej dyskusji połączonej z ry-
sowaniem, w której rysunek tworzony jest na komputerze i równocześnie 
wyświetlany na dużym ekranie dla uczestników dyskusji. Z pewnością moż-
liwości tego rodzaju będą się powiększać wraz z szybkim rozwojem techniki 
cyfrowej.

Sposób interpretacji materiałów rysunkowych przedstawiony jest w od-
powiednim rozdziale. 

B.6.6. Badanie internetowe
Internet to forma komunikacji, która już teraz ma ogromny wpływ na wie-

le dziedzin życia. Dalszy rozwój ilościowy i jakościowy przynieść może trudne 
do wyobrażenia zmiany – zapewne zarówno dobre jak i złe. Użycie Internetu 
jako środka rozwoju demokracji bezpośredniej i różnych form partycypacji 
społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji jest na razie ogra-
niczone dostępem do sieci. Wiadomo jednak, że możliwości te rozwijają się 
lawinowo. Ograniczeniem są też zróżnicowane umiejętności lub brak umiejęt-
ności korzystania z tego medium przez coraz to mniejszą, ale wciąż istniejącą 
część społeczeństwa. Kolejne ograniczenie to znikoma popularność podpisu 
elektronicznego lub innej metody identyfikacji, który umożliwiałby skojarze-
nie oddanego głosu czy wyrażonej opinii z konkretną osobą. Zapewne jednak 
możliwość taka będzie udoskonalana przede wszystkim na potrzeby wyborów 
do władz publicznych. Do badań społecznych o charakterze anonimowym nie 
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jest potrzebne skojarzenie z konkretną osobą, choć niezbędne bywa zabez-
pieczenie przed oddawaniem głosu wielokrotnie przez jedną i tę samą osobę. 
Rozwiązania takie istnieją (np. blokowanie numeru IP lub nadanie indywidu-
alnego kodu), ale raczej w stosunku do adresów e-mailowych i konkretnych 
komputerów, niż do pojedynczych osób. 

Paradoksalnie pewnym ograniczeniem użycia Internetu bywa całkowita 
wolność wypowiedzi. Fora internetowe pełne są wypowiedzi przewrotnych, 
ordynarnych, celowo lub spontanicznie idiotycznych. To często zniechęca do 
tej techniki ludzi, którzy chcieliby podjąć w sieci poważną dyskusję. Trzeba 
jednak zdawać sobie sprawę, że ponieważ internauci mają nieograniczone 
zaufanie do anonimowości tego medium, w sieci wyrażają się szczerze, co 
bywa wielką zaletą tego narzędzia. Dlatego fora internetowe to dobre miejsce 
do obserwowania nastrojów społecznych. Jednocześnie anonimowość bywa 
właściwością negatywną, a nawet niebezpieczną. Internetowa dezinformacja 
czy plotka szerzy się jak pożar. Za zasłoną Internetu mogą kryć się bezmyślni 
dowcipnisie, kłamcy, manipulanci, terroryści. I znów trzeba powiedzieć – to nie 
narzędzie jest złe lub dobre, lecz użytkownik może go dobrze i źle używać.

Internet jest interaktywną formą przekazu tekstów pisanych, obrazów, 
dźwięków, toteż doskonale nadaje się do prowadzenia badań i realizacji róż-
nych składników procesu partycypacji społecznej w architekturze. Posługiwa-
nie się obrazową formą przekazu, tak potrzebne w architekturze, jest on-line 
łatwiejsze niż w jakikolwiek inny sposób. Można prezentować i przesyłać nie 
tylko rysunki, lecz także filmy, stosować ujęcia zrozumiałe dla wszystkich, za-
pewnić możliwość rysunkowej modyfikacji projektów. Można stworzyć cały 
zaprojektowany wirtualny świat i pozwolić internautom modyfikować go we-
dług własnego pomysłu. Internet zapewnia też możliwość przekazywania ko-
munikatów słownych na piśmie i głosem. Komunikatory typu Skype z kamerą 
pozwalają na komunikowanie się nie tylko werbalnymi, lecz także niewerbal-
nymi środami przekazu. Można prowadzić dialog i organizować wieloosobo-
we telekonferencje. Z technicznego punktu widzenia można zrobić niemal 
wszystko. Teoretycznie każdy rodzaj badań i metod pozyskiwania inspiracji da 
się zrealizować w wersji internetowej. 

Obecnie w Polsce stosuje się pewne formy partycypacji poprzez Internet, 
na przykład: 

Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia każdemu dostęp do •	
projektów planów zagospodarowania przestrzennego przed dyskusją pu-
bliczną, co umożliwia interesariuszom przygotowanie się do niej.
Strony internetowe urzędów miast i gmin pozwalają śledzić zamierzenia •	
władz i procesy podejmowanie decyzji. Są też miejscem ogłaszania infor-
macji, zaproszeń i konkursów.
W Internecie przeprowadzane są głosowania w konkursach i plebiscytach •	
dotyczących spraw architektury i zagospodarowania przestrzennego.
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Internauci organizują plebiscyty – zwykle protestacyjne. Internetowe po-•	
szukiwanie sprzymierzeńców jest nieporównanie łatwiejsze niż wszelkie 
tradycyjne formy zbierania podpisów.
Fora internetowe są trybuną wolnych wypowiedzi i dyskusji na tematy •	
przestrzenne.
Na stronach internetowych zawieszane są kupony plebiscytów, kwestio-•	
nariusze ankiet lub zaproszenia do szerokich dowolnych wypowiedzi na 
tematy przestrzenne.
W niektórych urzędach wdrażany jest program pozwalający petentowi •	
śledzić losy krążących między urzędami dokumentów dotyczących jego 
sprawy (np. decyzji o warunkach zabudowy).
Bardzo istotne znaczenie ma powszechni dostęp do informacji, gwaran-

towany odpowiednią ustawą38. Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicz-
nej w Internecie to wielki postęp w stosunku do czasów, gdy informacje udzie-
lane tradycyjnymi sposobami były zazwyczaj bardzo trudne do zdobycia. Trze-
ba jednak pamiętać, że „wieszanie” informacji w Internecie w sposób bardziej 
lub mniej dostępny może być wykorzystywane jako sposób ich popularyzacji 
lub ukrywania. Poziom znajomości projektów planów przestrzennych przez 
uczestników dyskusji publicznych każe przypuszczać, że dotarcie do planów 
„zawieszonych” w Internecie nie jest łatwe.

Niektóre formy przedprojektowych badań społecznych można oczywi-
ście wykonać przez Internet. Są to przede wszystkim ankiety. Istnieje też moż-
liwość przeprowadzenie on-line wywiadu indywidualnego, choć przy obec-
nym stanie techniki wywiad w świecie realnym udaje się na ogół lepiej. Można 
również tą drogą gromadzić rysunkowe formy społecznej inspiracji – zaprosić 
internautów do nadsyłania propozycji własnych lub do modyfikacji zapropo-
nowanych projektów.

Możliwość przeprowadzania przez Internet badań ilościowych dużych 
populacji to nadzieja na wielkie ułatwienie i obniżenie kosztów. Nie trzeba 
płacić za przesyłki, nie trzeba gromadzić ludzi w jednym miejscu, nie trzeba 
zatrudniać ankieterów itp. Bez tych wszystkich kosztów i zabiegów logistycz-
nych można uzyskać szybko dużą ilość odpowiedzi. Poważny kłopot dotyczy 
jednak wyboru uczestników badań zwłaszcza, jeśli potrzebujemy objąć nimi 
próbę reprezentatywną dla większej populacji. Trudno, bowiem zapanować 
nad doborem próby. Zaproszenie do badań ogłoszone w Internecie bez żad-
nych ograniczeń jest dostępne dla wszystkich internautów na całym świecie. 
Odpowie na nie ten, kto otworzy odpowiednią stronę www, zainteresuje się 
problemem i zechce owo zaproszenie przyjąć. Będą zapewne tacy, którzy są 
zainteresowani, ale potrzebnej strony nie znajdą lub w ogóle nie umieją jej 
szukać. Jak skierować zaproszenie do badań do rzeczywistych interesariuszy 
– do nich i tylko do nich? Jak zagwarantować losowy charakter wyboru, skoro 

38 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2001 nr 112 poz. 
1198.
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nie wszyscy interesariusze są czynnymi internautami, a osoba uczestnicząca 
odpowiadając na zaproszenia niejako wybiera się sama? Być może takie roz-
wiązania w przyszłości będą możliwe, ale obecnie wyniki internetowych ba-
dań ilościowych polegających na umieszczeniu ankiety w Internecie nie mogą 
być traktowane jako reprezentatywne. Lepszą kontrolę nad doborem próby 
można uzyskać kierując zaproszenia do badań e-mailem do konkretnych osób 
lub w określony sposób kodując dostęp do odpowiedniej strony www. Wów-
czas można zapanować na doborem próby stosując metodę losową. Pamiętać 
jednak trzeba, że mimo wszystko interesariusze nie korzystający z Interne-
tu są wykluczeni z losowania. Zlekceważenie nadreprezentacji internautów  
w próbie badawczej, jak każde inne zakłócenie proporcji może zaowocować 
fałszywymi wnioskami.

Jakkolwiek, przy dzisiejszym stanie techniki, przeprowadzenie w świe-
cie wirtualnym wywiadu zogniskowanego lub innej formy korzystającej  
z potencjału grupy (burza mózgów, warsztaty projektowe), wydaje się trudne, 
Internet można wykorzystać do prowadzenie publicznej dyskusji. Przez fora 
internetowe każdego dnia przetacza się lawina debat, które w przeważającej 
większości nie służą żadnym konkretnym celom. Są raczej polem swobodnej 
wymiany myśli. Jeśli dyskusja internetowa ma służyć partycypacji, powinna 
być moderowana, toczyć się według porządku narzuconego przez modera-
tora, trwać określony czas i zmierzać do sformułowania wspólnych wniosków. 
Uczestnictwo w takiej dyskusji może być anonimowe lub wymagać wcześniej-
szej rejestracji. Jej zaleta jest możliwość poznania opinii innych uczestników  
i odniesienie się do nich. Mniejsza niż w świecie realnym jest możliwość prze-
radzania się wymiany zdań w kłótnie czy wzajemnego zakrzykiwania, nie mó-
wiąc już o rękoczynach.

Popularność internetowego uczestnictwa w sprawach dotyczących prze-
strzeni rośnie, co ma istotny związek z popularyzacja idei partycypacji jako 
takiej. Otwarty i łatwy dostęp do informacji, sprawność przekazywania opinii, 
masowość użytkowania – wszystko to sprawia, że podejmowanie decyzji bez 
wiedzy i zgody zainteresowanych jest i będzie coraz trudniejsze. Należy się 
spodziewać zmian nie tylko ilościowych, ale i jakościowych, ponieważ pomy-
słowość internautów bywa nieograniczona. W jednym z osiedli wymyślono 
np. sprytny sposób pokonania bariery dostępu do Internetu. Dla pobudze-
nia zainteresowania sprawami osiedla wyświetlano stronę www zawierającą 
forum dyskusyjne na zewnętrznej ścianie bloku. Zapewne takich lub innych 
pomysłowych rozwiązań będzie coraz więcej.

Badania internetowe to dziedzina, która rozwija się w bardzo szybkim 
tempie. Niemal co dzień wprowadzane są nowe techniki. Dlatego przystę-
pując do badań dobrze jest każdorazowo skonsultować się z informatykiem  
i technologiem Internetu. Takich dobrze zorientowanych specjalistów mają na 
ogół firmy specjalizujące się w prowadzeniu badań marketingowych. 
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B.6.7. Burza mózgów 
Burza mózgów jest metodą kreatywnego, zbiorowego myślenia. W pro-

cesie partycypacji społecznej może być użyta na początku projektowania do 
budowania programu funkcjonalnego, treściowego lub poszukiwań formy. 
Może być też zastosowana w trakcie projektowanie celem rozwiązania okre-
ślonego cząstkowego zadania. Burza mózgów to doskonałe narzędzie tworze-
nia bogatej oferty idei i pomysłów. 

Określenia „burza mózgów” używa się w języku potocznym do nazwania 
ożywionej wymiany myśli. Termin ten oznacza jednak także precyzyjnie opra-
cowaną i skuteczną metodę wymyślania jak największej liczby nowatorskich 
rozwiązań postawionego problemu39. Można powiedzieć, że jest metodycz-
nym wykorzystaniem przysłowia „co dwie głowy to nie jedna”.

Metoda burzy mózgów może być stosowana przez projektantów w fazie 
początkowej projektowania. W programie partycypacji może być użyta w fazie 
badań przedprojektowych jako jedna z metod pozyskania inspiracji ze strony 
interesariuszy. Sama technika burzy w obu wymienionych przypadkach jest 
podobna.

Lata doświadczeń wykazały, że burza mózgów jest najskuteczniejsza, kie-
dy bierze w niej udział 10 (maksymalnie 15) osób. Najlepszy plon daje, kiedy 
zaprosi się do niej ludzi z natury kreatywnych, z poczuciem humoru i łatwo 
uwalniających się od kolein stereotypowego myślenia. Z tego punktu widze-
nia zbyt ścisły związek w tematem lub zbyt wąski profesjonalizm mogę stać 
się cechami niepożądanymi. Dlatego w przypadku jeśli chce ją zastosować 
zespół projektowy dla pobudzenia własnej pomysłowości, nie należy tego od-
kładać, na czas gdy każdy będzie mieć już swoją „ukochaną” koncepcję. Burzę 
trzeba przeprowadzić na samym początku drogi twórczej. W przypadku burzy  
z partnerem społecznym trzeba także unikać osób, które mają swoje „jedynie 
słuszne” rozwiązanie. To zalecenie nie oznacza jednak, że najlepiej jeśli nikt 
z uczestników nie zna tematu. Klasyczna zasada burzy mówi, że dobrze jest, 
jeżeli około 1/3 uczestników zna sprawę – reszta, która jej nie zna, zapewni 
burzy wystarczającą spontaniczność i polot. Z tego samego względu należy 
starannie unikać sytuacji, w której uczestnicy powiązani są ze sobą na zasa-
dzie szef – podwładny albo petent – decydent itp. Tego rodzaju relacje działają 
paraliżująco, odbierają swobodę i radość wymyślania niezwykłych rozwiązań. 
Przy doborze ludzi nie trzeba też stosować klucza wysokiego stanowiska lub 
pozycji społecznej. Ludzie wybitnie kreatywni mają niekiedy cechy utrudniają-
ce uzyskanie takiej eksponowanej pozycji. Taką cecha jest np. młody wiek. Nie 
jest jednak dobrze, gdy uczestnicy burzy różnią się bardzo mocno poziomem 
intelektualnym, należą do całkowicie innych środowisk itp. To może wywołać 
niepotrzebne wzajemne skrępowanie. Okolicznością zdecydowanie sprzyja-
39 T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik menedżera. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2002, S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge Komunikacja między ludź-
mi, PWN Warszawa 2007.
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jącą, chociaż nie bezwzględnym warunkiem powodzenia, jest brak jakichkol-
wiek wcześniejszych relacji między uczestnikami burzy. 

Skuteczność burzy w dużym stopniu zależy od umiejętności moderatora. 
To on organizuje, objaśnia jej zasady, podaje temat, a w trakcie jej trwania jest 
kimś w rodzaju dyrygenta, który wywołuje do odpowiedzi kolejne osoby, jak 
dyrygent instrumenty muzyczne. Moderator burzy powinien mieć doświad-
czenie, uzdolnienia komunikacyjne i przywódcze. Druga osoba w ekipie or-
ganizatorskiej to asystent zapisujący pomysły – niekiedy padają one w takim 
tempie, że potrzeba aż dwu asystentów. Dla utrwalenia wyników burza może 
być nagrywana lub filmowana. Takie utrwalenie jednak nie powinno oznaczać 
rezygnacji z zapisywania pomysłów tak, aby uczestnicy je widzieli np. na tabli-
cy. Mają służyć jako jedno ze źródeł inspiracji w toku pracy kreacyjnej.

Jeżeli uczestnicy wcześniej się nie znali lub ich relacje cechuje skrępowa-
nie, burzę należy poprzedzić etapem zwanym łamaniem lodów. Są rozmaite 
sposoby tego łamania – w istocie idzie o to, aby wytworzyć nastrój charakte-
rystyczny raczej dla beztroskiej zabawy, niż oficjalnego spotkania. Przykładem 
może być np. połączenie uczestników w pary. Przez 2-3 minuty trwa wzajemny 
wywiad na zasadzie kto jest kim, a następnie prezentacja każdej z osób skie-
rowana do wszystkich, ale dokonywana nie przez nią samą, ale przez drugą 
osobę z pary. Taka prezentacja wyzwala zwykle nastrój wzajemnej przychyl-
ności i otwarcia. To dobry sposób, gdy uczestnicy się nie znają. Inna metoda 
dobrze rozładowująca skrępowanie to specjalny sposób przedstawiania się 
zebranym. Każdy wymienia swoje imię wraz z przymiotnikiem zaczynającym 
się na te samą literę, co owo imię. Jeśli np. dyrektor banku przedstawi się jako 
otyły Olgierd, oficer policji jako smutny Stanisław, a nauczycielka jako zimna 
Zyta, powstaje zwykle atmosfera sprzyjająca fantazjowaniu.

Przed rozpoczęciem burzy uczestnicy winni być poinformowani o obo-
wiązujących zasadach:

Wspólnym celem jest zgromadzenie jak największej liczby pomysłów.1. 
Pomysły niekonwencjonalne są równie ważne jak konwencjonalne.2. 
Brak logiki i realizmu czy zabawność pomysłów nie jest błędem, bo może 3. 
być inspiracją dla pomysłów realnych. 
Wolno i należy korzystać z pomysłów innych przez: podchwytywanie, roz-4. 
wijanie, modyfikowanie, przedrzeźnianie itp.
Nie wolno krytykować i wyśmiewać pomysłów zgłaszanych przez innych 5. 
uczestników – to właśnie one mogą stać się inspiracją dla realnego, do-
brego pomysłu.
Nie wolno dyskutować nad pomysłami w trakcie pracy.6. 
Pomysły wypracowane w trakcie burzy będą traktowane jako dzieło ze-7. 
społu, a nie dzieło tej osoby, która go wymieniła. 
Ważne jest także miejsce zdarzenia. Musimy dysponować pomieszcze-

niem zamkniętym tak, aby nie było żadnych postronnych osób. Uczestnicy 
powinni siedzieć w półokręgu otwartym w kierunku tablicy. Mogą, lecz nie 
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muszą siedzieć wokół stołu. W miejscu centralnym stoi moderator, a przy 
tablicy asystenci. Tego układu nie należy modyfikować ulegając sugestiom 
uczestników, np. ludzie nieśmiali lubią „ukrywać się” w drugim rzędzie, ktoś 
proponuje zamianę półokręgu na rząd, aby nie trzeba było przemeblowywać 
sali. Półokrąg jest optymalnym rozwiązaniem – widać tablicę, a moderator 
znajduje się w centrum uwagi. 

Na początku może zabrać głos osoba, która jest jej inicjatorem i będzie 
użytkownikiem rezultatów burzy np. architekt oczekujący inspiracji. Jeśli po-
trafi, może sam być moderatorem a także uczestnikiem, pod warunkiem, że 
nie będzie dążyć do dominacji nad innymi. Może być też milczącym obserwa-
torem.

Przed przystąpieniem do zasadniczej pracy nie zaszkodzi na krótkim przy-
kładzie pokazać uczestnikom, na czym ma polegać sama akcja. Oto przykład. 

Moderator pokazuje aparat komórkowy i pyta pierwszego, a potem kolej-
nych uczestników: „Do czego może służyć ten aparat?” 

do telefonowania•	
do wysyłania SMS-ów•	
do wysyłania MMS-ów•	
do nagrywania wiadomości•	
To odpowiedzi pierwszych 4 osób. Następna już nie wie, co powiedzieć, 

ale moderator nachalnie pyta. Jeśli piąta dalej nie może nic wymyślić, modera-
tor pyta szóstą, siódmą. Padają wreszcie odpowiedzi:

do budzenia•	
do wysyłanie e-maili•	

Gdy padną odpowiedzi w rodzaju:
do prześladowania dzieci przez rodziców •	
do straszenia polityków•	
do tracenia pieniędzy•	
do wbijania gwoździ itp.•	

wszyscy się śmieją, ale także pojawiają się protesty, że to nie ma sensu. Jest to 
dobra okazja, aby przypomnieć, że krytyka jest zabroniona.

Po tej wprawce, moderator podaje temat w formie pytania, które z zasady 
powinno zaczynać się od „Co?” („Czym?”,” Do czego?” itp.) lub „Jak?”. Nie należy 
zadawać pytania zaczynającego się od „Czy?”, gdyż jest to pytanie skłaniają-
ce raczej do wyboru opcji, a nie kreatywnego myślenia. Przed postawieniem 
pytania może być dłuższe wprowadzenie objaśniające okoliczności, ale samo 
pytanie powinno być zwięzłe, jasne i dotyczyć jednej konkretnej sprawy. Oto 
przykład: 
Wprowadzenie:

W miejscowości wypoczynkowej funkcjonował prom przewożący miesz-
kańców i turystów przez rzekę. W odległości 3 km od promu zbudowano most, 
co spowodowało spadek zainteresowania promem wśród zmotoryzowanych. 
To obniżyło dochody przewoźnika, zatem prom został zlikwidowany ku nieza-
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dowoleniu klientów pieszych i rowerzystów. Powstała inicjatywa reaktywacji 
promu, jako obiektu nie tylko komunikacyjnego, lecz także turystyczno-rekre-
acyjno-rozrywkowego. 
Pytanie:
Do czego może służyć prom i jego przyczółki, aby całość mogła stać się docho-
dowym przedsięwzięciem rekreacyjnym?

Po zadaniu pytania przychodzi czas na ewentualne wyjaśnienia. W tej fa-
zie jednak nie należy proponować rozwiązań ani nad nimi dyskutować. Można 
jedynie lepiej sprecyzować okoliczności i sens pytania.

Następnie zaczyna się zasadnicza praca kreacyjna. Moderator zwraca się 
do kolejnych uczestników z prośbą o odpowiedź. Zwykle w pierwszej turze 
otrzymuje odpowiedzi konwencjonalne. Gdy okazuje się, że ich zasób wyczer-
pał się i coraz trudniej o kolejny pomysł, ktoś wpada na pomysł niekonwencjo-
nalny (np. na promie można sprzedawać piwo lub tańczyć). Przywitany z apro-
batą przez moderatora otwiera serię albo nawet uruchamia lawinę pomysłów 
nowych, niekonwencjonalnych, często zwariowanych, nierealnych lub wręcz 
abstrakcyjnych. Każdy pomysł inspiruje następne, dlatego nie można ich kry-
tykować i tym bardziej wyśmiewać. Wszystko jest zapisywane. Moderator nie 
powinien peszyć się osłabieniem pomysłowości, które zwykle występuje po 
pierwszej erupcji pomysłów. Jeżeli uczestnicy nie mogą nadążyć z wymyśla-
niem, można odstąpić od zasady kolejnego odpowiadania. Niech mówią ci, 
którzy w danym momencie mają pomysł. Można też zrobić krótką przerwę na 
dojrzewanie pomysłów. Zwykle po chwili trudności da się wzbudzić następ-
ną falę, a nawet kilka kolejnych fal. Jeśli określony uczestnik nie ma pomysłu, 
nie trzeba zbyt długo go namawiać, lecz prosić następnego. Burza musi mieć 
tempo i nastrój charakterystyczne raczej dla zabawy, niż męczącej narady. 
Dużo zależy od umiejętności moderatora. Nie bez znaczenia jest oczywiście 
pomysłowość uczestników. Ci spośród nich, którzy nie byli w stanie wykrzesać 
żadnych pomysłów w kilku turach, to zapewne osoby mniej kreatywne lub 
w inny sposób zablokowane. Zapisywanie pomysłów nie powinno hamować 
tempa, zwłaszcza podczas „fali wznoszącej”. Hamowanie może jej zaszkodzić, 
a właśnie ona przynosi najobfitszy plon. W razie potrzeby trzeba zaktywizo-
wać drugiego asystenta. Burza trwa zwykle 20 min. do godziny.

Burze mózgów z udziałem dzieci i młodzieży niekiedy organizuje się 
rozkładając wielki papier na podłodze, a uczestnicy sami zapisują lub rysują 
swoje pomysły. Istnieje też pisemna forma burzy mózgów znana jako brain 
writing40. Uczestniczy siedzą wkoło stołu. Dostają kartkę z pytaniem o pomysł 
wypisanym w nagłówku. Każdy z uczestników wpisuje swój pomysł, po czym 
oddaje kartkę sąsiadowi, np. z lewej strony. Pod pomysłem sąsiada wpisuje na-
stępny pomysł, oczywiście inny niż ten, który znajduje się na kartce i inny niż 
ten, który zapisał poprzednio. Po czterech takich turach mamy już 16 różnych 
pomysłów, a przecież tur takich może być znacznie więcej. Mobilizacją do wy-

40 http://creatingminds.org/tools/brainwriting.htm 
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myślania i uwalniania się od nadmiernej autocenzury jest wspólny rytm pracy. 
Na ogół nikt nie chce powodować „korka” w rotacyjnym ruchu kartek.

Drugi etap burzy mózgów to sesja podsumowująca, która przedstawiona 
jest w odpowiednim rozdziale tej książki.  Choć metoda burzy mózgów stoso-
wana jest z sukcesem od wielu lat, nie ma gwarancji, że zawsze się uda. Przy-
czyny mogą być różne: zmęczeni uczestnicy, źle zadane pytanie, uparty opo-
nent lub ambitny „dominator”, zewnętrzny hałas, za mało czasu i wiele innych 
przyczyn. Niekiedy dobra sesja kreacyjna zostaje zmarnowana przez złą selek-
cję w drugiej fazie. Takie niepowodzenia są jednak wyjątkiem, a nie regułą.

Doświadczenie wskazuje, że burza mózgów, choć nie została wymyślona 
ani przez architektów, ani dla architektów, w architekturze sprawdza się zna-
komicie zarówno wówczas, gdy prowadzona jest w gronie zespołu projektan-
tów, jak i wówczas, gdy jest użyta jako jedna z form partycypacji. Sceptykom 
niechętnie nastawionym do tej nieco zabawowej formy twórczości należy 
przypomnieć, że niekiedy wystarczy jeden doskonały pomysł, aby cel burzy 
mózgów został osiągnięty.

B.6.8. Warsztaty projektowe 
Warsztaty to forma pracy i nauki stosowana w rozmaitych dziedzinach: od 

warsztatów muzycznych czy tanecznych do warsztatów menedżerskich czy 
negocjacyjnych. W architekturze także stosuje się formy pracy warsztatowej. 
Ich wspólną cechą jest nastawienie bardziej na umiejętności i twórczość niż 
na studia i wiedzę. Podczas warsztatów często symuluje się sytuacje i zadania 
stanowiące wyzwania dla uczestników. Doświadczenia zmagań z problemem 
pozwalają im nie tylko nauczyć się czegoś, lecz także przekonać, że warto to 
robić i że oni to potrafią, choć przedtem w to wątpili. 

Inną istotną cechą warsztatów jest praca w małych grupach nad konkret-
nymi tematami. Skutecznym motywem wyzwalającym pracowitość uczestni-
ków i determinację w dążeniu do celu jest zasada konkurencji między grupa-
mi. Publiczne porównanie wyników osiągniętych przez grupy to sprawdzona 
forma motywacji do pracy. Niekiedy wystarczy satysfakcja wynikająca z do-
brego przyjęcia publicznej prezentacji. Wzmocnić ją może z góry przyjęty sys-
tem ocen, ewaluacji lub nagród. Dyskusja nad skomplikowanymi problemami, 
a takimi są zwykle projekty architektoniczne, urbanistyczne czy planistyczne, 
winna toczyć według określonego porządku, w którym nie dyskutuje się  
o wszystkim naraz. Analityczne i syntetyczne ujęcia nie powinny być nieustan-
nie mieszane, lecz podejmowane kolejno lub na przemian, zgodnie z przy-
jętym planem. Ten postulat może być dobrze zrealizowany właśnie poprzez 
wymienne stosowanie etapów pracy grupowej i etapu syntezy dorobku grup 
połączonego z dyskusją plenarną. 
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Metoda warsztatowa doskonale nadaje się do zastosowania w procesach 
partycypacji – to właśnie warsztaty w najbardziej dosłownym sensie realizują 
tę ideę41. Jako forma, która absolutnie nie może obyć się bez udziału architek-
tów, jest dobrą odpowiedzią na argumenty tych, którzy chcieliby, aby wszyst-
ko, co w architekturze odnosi się do współpracy ze społeczeństwem powie-
rzać wprost socjologom i psychologom albo władzy publicznej. 

Metodą warsztatową można pracować nad projektem architektonicz-
nym, można prowadzić analizę SWOT przed projektem rewitalizacji, zbioro-
wą pracę nad strategią rozwoju gminy czy ochrony wartościowych obszarów  
i wiele innych prac związanych z architekturą krajobrazu i planowaniem prze-
strzennym. Warsztaty mogą być zarówno częścią badań przedprojektowych, 
jak i można je wykorzystać jako sposób prowadzenia publicznej dyskusji nie 
prowokujący sporów i dający na koniec bogate rezultaty w uporządkowanej 
formie.

W warunkach polskich nie mamy zwykle kłopotu z nadmiarem, lecz ra-
czej z niedoborem uczestników warsztatów. Trzeba więc zadbać o skuteczne 
zaproszenie, a przede wszystkim jak najlepiej dostosować czas i miejsce pracy 
do możliwości i wymagań uczestników. Organizacja warsztatów zależy w du-
żej mierze od liczby gości i rytmu ich pojawiania się. Warsztaty można zorga-
nizować zarówno dla tłumu gości, którzy przyjdą jednocześnie, jak również 
dla małych grup przychodzących kolejno. W zależności od konkretnej sytuacji 
można wybrać różny rozkład pracy w czasie. Można pracować ze wszystkimi 
naraz, ale też dostosować system do powolnego pojawiania się kolejnych go-
ści małymi grupkami lub nawet pojedynczo. Można wreszcie zorganizować 
tak zwaną otwartą pracownię42, gdzie przyjmuje się gości przez np. 2 tygodnie 
w określonych godzinach. Ważne jest, żeby wiedzieć jak to się będzie dzia-
ło, albo skutecznie sterować rytmem przychodzenia. Klęską natomiast mogą 
zakończy się warsztaty, jeśli wyobrażenia organizatorów miną się drastycznie  
z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. 

Jeśli jesteśmy w stanie zgromadzić jednocześnie wszystkich uczestników 
i zorganizować im prace w tym samym czasie, możemy przeprowadzić pod-
czas jednego spotkania zarówno pracę w grupach, jak i pracę wszystkich nad 
syntezą dorobku. Jeśli warsztaty będą rozłożone w czasie dla każdej grupy od-
dzielnie, wówczas praca nad syntezą musi być odrębnym spotkaniem. Oczy-
wiste jest, że zasadę konkurencji najlepiej można wykorzystać, jeśli wszystkie 
grupy pracują jednocześnie i zaraz potem wspólnie pracują i dyskutują nad 
syntezą prac. 

41 Warsztaty stanowią najważniejszy składnik amerykańskich Charrette metody wypracowanej  
w ramach amerykańskiej tzw. Nowej Urbanistyki., B. Lennertz, A Lutzenhiser., The Charrette Hand-
book, National Charrette Institute, Portland 2006, NCI Charrette start up kit. Key tools for getting 
smart growth built, CD-ROM, Wyd. National Charrette Institute Portland.
42 Taką formę zastosował jeden z pionierów partycypacji Ralf Erskine jeszcze w latach 70-tych 
XX w., Ch. Jenks, Architektura postmodernistyczna, Arkady 1987.
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Ważne jest także miejsce warsztatów. Jego wybór to zwykle kompromis 
między życzeniami a możliwościami. Pomieszczenie powinno być wystar-
czająco duże i podatne na zmiany aranżacji w dostosowaniu do wymagań 
konkretnej metody pracy. Mogą to być kręgi krzeseł – najlepsze do dysku-
towania w małych grupach, stoły przystosowane do grupowego rysowania, 
stelaże umożliwiające eksponowanie dorobku itp. Nawet bardzo duża sala,  
w której krzesła są ustawione w rzędach na stałe, nie ma żadnych stelaży, a do 
ściany nie wolno niczego przykleić ani przybić, nie nadaje się na warsztaty. 

Sala winna być łatwo dostępna dla zapraszanych gości, gdyż każda prze-
szkoda może odbić się na frekwencji. Dobrze jeśli miejsce jest znane, a jeszcze 
lepiej, gdy jest często odwiedzane przez potencjalnych uczestników przy in-
nych okazjach. Dobrze jest, jeśli warsztaty odbywają się w pobliżu projekto-
wanego obszaru lub wręcz w jego obrębie. Wówczas informacja o realiach jest 
niejako pod ręką. 

Do skutecznego zorganizowania warsztatów pożyteczna jest szczegóło-
wa wiedza o problemach charakterystycznych dla badanego miejsca i plano-
wanego zamierzenia. Ogólnikowa zachęta skierowana do gości, aby powie-
dzieli, napisali, albo narysowali, jak ma wyglądać określone miejsce czy plano-
wane założenie, zwykle nie wystarcza. Trzeba unikać sytuacji, w której wszyscy 
mają zajmować się wszystkim. W rezultacie bowiem nikt nie zajmuje się ni-
czym lub bardzo szybko powstaje uniemożliwiający pracę bałagan. Potrzebny 
jest podział i konkretyzacja zagadnień oraz przeznaczenie ich do rozważenia 
konkretnym osobom lub grupom. Jeżeli znamy strukturę problemową sprawy 
z innych badań przedprojektowych, potrafimy wskazać tego rodzaju zagad-
nienia, np. Czy teren należy ogrodzić i jeśli tak, to gdzie mają być bramy? Jak 
rozwiązać sprawę parkowania? Jak przystosować miejsce dla niepełnospraw-
nych? Zwróćmy uwagę, że taki wstępny podział sprawy na zagadnienia jest 
formą panowania nad kierunkami dyskusji – uczestnicy pracują nad zadanymi 
zagadnieniami, a ryzyko zejścia dyskusji na manowce jest znacznie mniejsze 
niż gdyby otworzyć dyskusję ze wszystkimi i na każdy temat. 

Warsztaty to wspólna nazwa wielu rozmaitych przedsięwzięć prowadzo-
nych różnymi metodami. Poniżej przedstawione są warsztaty poprzedzające 
projektowanie przestrzeni publicznej, których najważniejszym celem jest po-
zyskanie inspiracji projektowej, co oczywiście nie wyklucza innych celów43. 
Załóżmy, więc, że gospodarzami warsztatów są projektanci, zaś gośćmi użyt-
kownicy projektowanego miejsca, np. mieszkańcy osiedla. Załóżmy też, że 
wszyscy uczestnicy zaproszeni są na tę samą godzinę.

Aby warsztaty przeprowadzić musimy dysponować dużą salą, w której 
możliwe jest zorganizowanie tylu stanowisk pracy ile zagadnień merytorycz-
nych chcemy przepracować. Potrzebne jest też stanowisko pracy nad syntezą 
dorobku z miejscem ekspozycji na podłodze lub na ścianach. Warsztaty pod 

43 Metoda wypracowana na kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej przez 
zespół pod kier. K. Pawłowskiej.
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gołym niebem, zwłaszcza jeśli idzie o projektowanie parku czy placu, są też 
dobrym rozwiązaniem, choć ryzykownym ze względu na kaprysy pogody.
Każde stanowisko powinno być wyposażone w: 

stół do pracy i krzesła,•	
szyld informujący o zagadnieniu, które ma być tam opracowywane,•	
poster z przykładami rozwiązań, •	
mały podkład projektowy, •	
szkice koncepcyjne projektantów, które chcemy przetestować, •	
papier i narzędzia do rysowania i pisania oraz materiały modelarskie. •	

Przydaje się też dyktafon, aparat fotograficzny i kamera. Zestaw zależy osta-
tecznie od inwencji organizatorów. Każde stanowisko winno mieć swoją ob-
sługę. Może to być jedna osoba dobrze znająca problem, biegła w komunika-
cji społecznej i umiejąca rysować. Może to być większy zespół, w którym role 
będą podzielone.

Miejsce pracy nad syntezą to rozpostarty na podłodze uproszczony, 
duży podkład sytuacyjno-wysokościowy, w skali dostosowanej do wielkości 
pomieszczenia. Dobrze jest wyposażyć go w uproszczone modele najważ-
niejszych brył istniejących. Stanowisko syntezy powinno być też wyposażone  
w różnego rodzaju materiały modelarskie: wycięte z papieru rzuty najbardziej 
spodziewanych w projekcie urządzeń, np. typowe boiska w tej samej skali, co 
podkład. Potrzebne będą także paski papieru o szerokości drogi, zmięte kart-
ki o wielkości drzew i krzewów, szpilki, kleje, taśmy, sznurki itp. Pomysłowość  
w tym zakresie jest rzecz jasna mile widziana, np. na jednym z warsztatów su-
gestywny podkład terenu o bardzo zróżnicowanej rzeźbie został sporządzo-
ny tanim kosztem z prześcieradła, pod które podkładano piankowe góry. Ten 
sposób umożliwiał też projektowanie zmian w rzeźbie terenu i fotografowanie 
każdej z kolejno powstających wersji.

Podobnie jak w innych metodach kreatywnego myślenia, należy dołożyć 
starań, aby uczestnicy pozbyli się nadmiernej powagi, która hamuje pomysło-
wość. Nastrój zabawy jest w tym przypadku znacznie bardziej sprzyjający. Do 
tego celu użyć można rozmaitych gadżetów, odpowiednich strojów, muzyki. 
Oczywiście takie zabawowe wyposażenie nie jest konieczne, ale doświadcze-
nie uczy, że bardzo rozluźnia atmosferę, pomaga kreatywności i zmniejsza ry-
zyko sporu.

Warsztaty winny zacząć się od wystąpienia ze strony organizatorów infor-
mującego gości o celu i trybie prowadzenia warsztatów oraz o planowanym 
sposobie spożytkowania dorobku. Jeśli chcemy je filmować, co może być bar-
dzo pożyteczne na etapie sporządzania ostatecznego raportu, należy zapytać 
uczestników o zgodę lub warunki udzielenia takiej zgody. Następnie należy 
podzielić ich na grupy (ok. 5 osób) i poinformować o zasadach konkurencji. 
Ducha konkurencji może wywołać sama wiedza o zaplanowanej publicznej 
prezentacji dorobku, ale można go umocnić organizując konkurs z nagroda-
mi. Wówczas trzeba ogłosić regulamin tego konkursu – ważne jest, aby wpływ 



Tom B  -  Zanim wybuchnie konf l ikt

100

na wybór laureatów mieli nie tylko organizatorzy, lecz także przedstawiciele 
uczestników. 

Każda z grup powinna wybrać sobie kierownika do rozstrzygania ewen-
tualnych sporów i protokolanta-sprawozdawcę, który, wiedząc o swoim zada-
niu, na etapie syntezy dbać będzie o staranne notowanie i dokumentowanie 
dorobku. 

Następnie zaczyna się praca na stanowiskach nad poszczególnymi zagad-
nieniami. Grupy uczestników pracują każda przy jednym ze stanowisk przez 
określoną ilość czasu, np. 15 min., po czym następuje zmiana stanowisk tak, 
aby po kilku zmianach każda z grup przepracowała wszystkie zagadnienia.  
W przypadku, gdy zagadnień jest dużo, a czasu mało, można też założyć, że 
nie wszystkie grupy odwiedzą wszystkie stanowiska. 

Z doświadczenia wiadomo, że goście powoli się rozkręcają. Ponieważ 
system pracy polegający nie tylko na mówieniu, lecz także na rysowaniu i mo-
delowaniu dla wielu gości będzie czymś nowym, załoga stanowiska powinna 
służyć objaśnieniami, szkicować propozycje gości i zachęcać do rysowania. 
Zwykle tak potraktowani uczestnicy, mimo początkowych oporów przystę-
pują sami do rysowania czy modelowania. Zdarza się, że niektórzy goście 
przynoszą z sobą narysowane lub opisane już wcześniej własne projekty. Je-
śli projektowane miejsce jest w pobliżu, niektórzy dyskutanci idą je zobaczyć 
lub pokazać na miejscu, o czym mowa. Zachętą do intensywnej pracy jest 
świadomość, że czas na pracę przy jednym stanowisku jest ograniczony. Jeśli 
wszystko idzie dobrze, prezentację posterów z przykładami trzeba odłożyć na 
później – nie należy sugerować rozwiązań. Zostawmy je na moment, gdy nie 
mamy innego sposobu, aby sprowokować gości do twórczego myślenia. Na 
tym etapie można poddać pod dyskusję wstępne propozycje projektantów. 
Będzie to nie tylko prowokacja, lecz także testowanie tych propozycji.

Zapisany, narysowany czy wymodelowany dorobek grup winien być gro-
madzony w osobnych teczkach na potrzeby późniejszej syntezy. Może to ro-
bić obsługa stanowiska lub członek grupy gości wybrany na sprawozdawcę.

Jak długo powinien trwać ten etap pracy zależy od kilku czynników: licz-
by stanowisk, ilości czasu pracy przy jednym stanowisku, liczby grup gości, 
sprawności przeprowadzania zmian, itp. Dużo zależy też od proporcji między 
ilością gości a ilością osób pracujących jako załoga stanowisk projektowych. 
Jeśli bezpośrednio po pracy przy stanowiskach ma nastąpić etap syntezy, 
ważne jest, aby etap pierwszy miały znaną od początku godzinę zakończe-
nia. Jeśli synteza ma być przeprowadzona na osobnym spotkaniu i nie ma in-
nych przeszkód, a praca dobrze się toczy, nie ma powodu ograniczać czasu. 
Nie zawsze dysponujemy tak dużą liczbą prowadzących, aby obsłużyć kilka 
czy kilkanaście stanowisk. W takim przypadku dobry efekt można osiągnąć 
otwierając pracownie dla gości codziennie na kilka godzin, omawiając każde-
go dnia inne zagadnienie. W takiej pracowni może przyjmować cały czas tylko 
jeden gospodarz, jeśli tylko jest kompetentny w zakresie merytorycznym i ma 
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odpowiednie umiejętności komunikacyjne i rysunkowe. Zwykle okoliczności 
dyktują nam wybór sposobu i trybu pracy.

Po zakończeniu pracy w grupach, przychodzi czas na prezentację, synte-
zę i dyskusję plenarną. Prowadzi ją specjalny zespół przyjmujący kolejne pre-
zentacje grup w miejscu przygotowanym do prac nad syntezą. Sprawozdawca 
każdej z grup prezentuje jej dorobek. Rezultaty nanosi się na duży podkład,  
a kolejne fazy są fotografowane. Powstają też listy postulatów pisanych, teka 
rysunków i inne formy dokumentacji tego, co się działo. Prezentacja dorobku, 
choć często prowokuje natychmiastowe komentarze, nie powinna być mie-
szana z dyskusją, która jest ostatecznym ukoronowaniem spotkania. Powin-
na odbywać się wokół kolejnych zagadnień, a prowadzenie powinny kolejno 
obejmować załogi odpowiednich stanowisk. Gdy pojawią się ważne proble-
my, których nie uwzględniono wśród dyskutowanych zagadnień, można je 
przedyskutować na końcu. Jeśli warsztaty mają charakter konkursu, końco-
wym akcentem winno być rozdanie nagród. 

Warsztaty w ten sposób prowadzone zajmują na ogół 2 do 3 godzin. Je-
śli więc nie jest możliwe zgromadzenie dużej ilości osób na tak długo, etap 
syntezy i dyskusji publicznej można przełożyć na osobne spotkanie. Wówczas 
jednak nie możemy być pewni, że pojawią się ci sami ludzie, nawet gdy zachę-
cimy ich rozdaniem nagród.

W krajach, gdzie partycypacja społeczna stosowana jest od dawna, gdzie 
interesariusze mają liczne pozytywne doświadczenia, a projektanci nauczy-
li się komunikacji z nieprofesjonalistami, zamiast jednego warsztatu w fazie 
przedprojektowej, organizuje się cały cykl warsztatów doprowadzający do 
wykreowania ostatecznego projektu. Rytm i sens takiego dużego i trudnego 
przedsięwzięcia można porównać do spirali, w której etapy autorskiej pracy 
nad projektem przeplatają się z fazami partycypacji, a wszystko posuwa się 
stopniowo od ogółu do szczegółu (zasada feet-back loops)44. W Polsce sytu-
acje, gdy inwestor publiczny decyduje się zapłacić za organizację partycypacji 
społecznej w tym choćby pojedynczych warsztatów projektowych, są nadal 
rzadkim wyjątkiem. 

44 Dopracowane w każdym szczególe warsztaty National Charrette Institute w Portland (USA) trak-
tuje jako swój zastrzeżony patent. To prawdziwie wyższa szkoła partycypacji.
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Schemat zasady feet-back loops

Inną specyfikę mają warsztaty, których uczestnikami są dzieci. Jest to for-
ma dość często stosowana ze względu na jej niewątpliwe zalety. Po pierwsze, 
można je wprowadzić w plan lekcji jako zajęcia obowiązkowe, zatem nie mu-
simy się martwić o frekwencję i wiemy wcześniej ilu będzie uczestników. Po 
drugie, dzieci chętnie rysują i modelują, a nauczyciele traktują zwykle warsz-
taty jako cenną formę edukacji. Po trzecie, dzieci, zwłaszcza małe, mają bujną 
wyobraźnię i nie stosują autocenzury swoich pomysłów, więc dorobek warsz-
tatów bywa duży i oryginalny. Znacznie łatwiej skłonić dzieci do różnych ory-
ginalnych form warsztatów podobnych do happeningu, jak np. kształtowania 
miejsca podlegającego projektowaniu tymczasowymi środkami, aby unaocz-
nić jego potencjał. Daje to lepsze rezultaty niż pokazywanie projektu na ry-
sunku. Po czwarte, udział dzieci w warsztatach może być zachęta dla rodziców 
do udziału w przeznaczonych dla nich formach partycypacji.

Warsztaty dla dzieci winny mieć formę zabawową i koniecznie winny 
być organizowane jako konkurs. Nagroda może być symboliczna, np. wieniec 
z kwiatów i liści, ale nagrody zdecydowanie należą się dzieciom. Najlepsze 
rozwiązanie to dużo małych nagród za różne osiągnięcia, tak aby wszystkie 
dzieci były obdarowane. Dla dzieci, zwłaszcza małych, samoorganizacja grupy, 
sprawozdawanie dorobku i synteza mogą być zbyt trudne. Dlatego grupa po-
winna składać się z dzieci i opiekuna, który przejmie rolę kierownika, a potem 
prezentera dorobku w imieniu dzieci. 

Warsztaty dla małych dzieci, rzecz jasna, nie mogą dotyczyć problemów 
dla nich niezrozumiałych. Wielokrotnie sprawdzono ich skuteczność w odnie-
sieniu do projektów przestrzeni przeznaczonych specjalnie dla dzieci. np. par-
ku, ogrodu przyszkolnego czy ogrodu zabaw dla dzieci. 

Jeszcze inną postać mogą mieć warsztaty dla młodzieży organizowane  
w szkole. Mogą być podobne do warsztatów dla dorosłych, ale także pozytyw-

Korekta społeczna

Koncepcja 
wstępna

Koncepcja 
alternatywna

Koncepcja 
udoskonalona

Projekt 
ostateczny

Korekta społeczna Korekta społeczna
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ne doświadczenia przyniosły warsztaty prowadzone na 9 stanowiskach przez 
45 prowadzących z ok. 500 gośćmi jednocześnie. Przyniosły bardzo obfity 
plon, mimo że trwały tylko 20 minut.

Podobne materiały jak podczas warsztatów można gromadzić prowa-
dząc wspominaną poprzednio otwartą pracownię. Nie są to jednak warsztaty 
w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie wykorzystują potencjału grupy 
ani nie uświadamiają uczestnikom, że ich opinia jest jedną z wielu, a nie jedy-
ną. 

Reasumując, należy powtórzyć, że warsztaty to wiele rozmaitych form 
pracy, ale nie należy ich mylić z otwartą, tradycyjną dyskusją czy prowadze-
niem ankiety audytoryjnej, co dość często ma miejsce, gdy organizatorzy nie 
rozumieją, na czym polega metoda warsztatowa.

Sposób sporządzania raportu z warsztatów przedstawiony jest w odpo-
wiednim rozdziale. 
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Plan badań B
.7

.

Plan badań to zestawienie listy i ułożenie w czasie badań prowadzonych 
wybranymi metodami z udziałem określonych co do jakości i ilości grup inte-
resariuszy. Plan taki może stać się podstawą kosztorysu, co przez porównanie 
z posiadanymi środkami umożliwi podjęcie ostatecznych decyzji i logistyczne 
przygotowania akcji badawczej.

W poprzednim rozdziale przedstawiono przegląd metod. Wskazano na 
ich wady i zalety oraz okoliczności, w których mogą być stosowane. Takich 
metod z pewnością można wymyślić więcej, ale już zaprezentowany prze-
gląd pozwala stwierdzić, że plan badań powinien być w każdym konkretnym 
przypadku indywidualnie przemyślany z uwzględnieniem celu badań sytuacji 
zastanej, charakterystyki uczestników, charakterystyki metod oraz możliwości 
finansowych i logistycznych organizatora.

Poniżej w tabeli przedstawiono 12 metod badawczych i przykładowy spis 
badanych w stosunku, do których wypróbowano w praktyce daną metodę45. 

45 Badania te prowadzone były pod kierunkiem autorki na użytek prac projektowych wykony-
wanych na zlecenia samorządów lokalnych, a także w ramach zajęć przez studentów kierunku  
Architektura Krajobrazu, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz kierunku Zarządzanie  
w Administracji Publicznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu  
Jagiellońskiego. 
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Zestawienie metod badawczych 
z charakterystyką grup badanych tymi metodami

Metody Badani - przykłady

1. Ankieta prasowa - Czytelnicy

2. Ankieta pocztowa lub telefoniczna - Mieszkańcy gminy

3. Ankieta audytoryjna - Uczniowie gimnazjum, liceum
- Rodzice na wywiadówce
- Studenci
- Pracownicy instytucji
- Bywalcy i stali użytkownicy
  projektowanej przestrzeni 
- Członkowie organizacji pozarzą- 

dowych uczestniczący w zebraniach

4. Ankieta rozdawana - Mieszkańcy
- Sąsiedzi projektowanego miejsca
- Członkowie grup nieformalnych
- Przedsiębiorcy związani z miejscem
- Pracownicy instytucji związanych 
   z miejscem 
- Usługodawcy, np. sklepikarze, 

restauratorzy, hotelarze

5. Ankieta notowana przez ankietera - Turyści
- Spacerowicze
- Uczestnicy imprez
- Matki z dziećmi
- Seniorzy
- Niepełnosprawni

6. Wywiad indywidualny - Burmistrz 
- Proboszcz
- Sąsiad działki będącej przedmiotem 

projektu 
- Dyrektor instytucji związanej 
   z miejscem
- Dzielnicowy policjant
- Organizator imprez
- Senior – miejscowy gawędziarz
- Prezes Izby Gospodarczej
- Nadleśniczy
- Prezes miejscowej organizacji 

pozarządowej

7. Wywiad zogniskowany - Radni
- Protestująca organizacja 

pozarządowa
- Zorganizowani użytkownicy 
- Rada parafialna

8. Badania obserwacyjne - Użytkownicy
- Mieszkańcy
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W kolejnej tabeli te same metody zestawione są z celami badań na za-
sadzie zalecenie i przeciwwskazania. Są to cele przykładowe – to znaczy, że 
określona metoda może być właściwie lub niewłaściwie dobrana nie tylko do 
tych, lecz także do większej liczby celów. 

Zestawienie metod badawczych z celami badań

Metody Badani - przykłady

9. Badania  internetowe - Internauci

10. Rysowanie  i modelowanie - Przedszkolaki 
- Uczniowie szkoły podstawowej, 

gimnazjum, liceum
- Studenci
- Użytkownicy usług dla młodzieży, 
  np. domu kultury
- Członkowie zrzeszeń młodzieżowych

11. Burza mózgów - Harcerze
- Członkowie związków twórczych
- Bractwo rycerskie
- Elita kulturalna miasta

12. Warsztaty projektowe - Mieszkańcy
- Uczniowie
- Bywalcy klubu
- Członkowie organizacji pozarządowej

Metoda Dobra do celu Zła do celu

1. prasowa Informacja
Wybór wersji 
projektowej

Pozyskiwanie inspiracji

2. pocztowa lub 
telefoniczna

Uzyskanie opinii dużej 
populacji

Doskonalenie projektu

3. audytoryjna Poznanie potrzeb 
użytkowników

Poznanie uzasadnienia
deklarowanych opinii

4. rozdawana Pobudzenie 
zainteresowania

Pozyskanie inspiracji

5. notowana przez 
ankietera

Poznanie potrzeb 
i edukacja

Doskonalenie projektu

6. Wywiad indywidualny Identyfikacja konfliktów Zdobycie statystycznych 
wyników badania opinii

7. Wywiad zogniskowany Budowanie zaufania Zdobycie statystycznych 
wyników badania opinii
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Powyższe zestawienia powinny umożliwić wybór rodzajów badań. Moż-
na je prowadzić jednocześnie, zwłaszcza jeśli trzeba je wykonać bardzo szyb-
ko, lecz lepiej ułożyć je w sekwencję tak, aby można było korzystać z wyników 
pierwszego badania przy przygotowywaniu następnego itd. Oto przykład ta-
kiej sekwencji: 

Krótka informacja prasowa połączona z odpowiedzią na jedno proste py-1. 
tanie. Odpowiedź sama w sobie może być pożyteczna, ale zasadniczym 
celem jest tu pobudzenie zainteresowania. Jeśli to możliwe, to takie sy-
gnały można umieścić w prasie lub innych mediach kilka razy przed roz-
poczęciem badań właściwych. 
Seria wywiadów indywidualnych. Wyniki ułatwią nam trafne sformuło-2. 
wanie pytań kwestionariusza ankiety, postawienie hipotezy badawczej. 
To z kolei pozwoli ograniczyć liczebność próby reprezentatywnej, co jest 
szczególnie ważne, jeśli chcemy poznać opinię dużej populacji.
Ankieta na reprezentatywnej próbie interesariuszy. Analiza jej wyników 3. 
umożliwi wskazanie ważnych zagadnień i trudnych do wytłumaczenia 
opinii. 
Wywiady zogniskowane. Ich tematem winny być zagadnienia wskazane 4. 
w ankiecie jako ważne lub wymagające pogłębienia, a uczestnikami oso-
by szczególnie zainteresowane tymi zagadnieniami.
Warsztaty projektowe z interesariuszami najmocniej związanymi ze spra-5. 
wą. Tematy opracowywane metodą warsztatową powinny być ustalane 
na podstawie wyników ankiety i wywiadów zogniskowanych. 
Przy układaniu harmonogramu należy wziąć pod uwagę nie tylko czas 

samego badania, lecz także czas na przeprowadzenie pilotażów kwestiona-
riuszy, powtórzenie badań, jeśli metoda tego wymaga, oraz na opracowanie 

Metoda Dobra do celu Zła do celu

8. Badania obserwacyjne Poznanie wiedzy 
o projektowanym 
miejscu

Porównanie opinii 
społecznej z opiniami 
ekspertów

9. Rysowanie 
i modelowanie

Pozyskanie inspiracji Identyfikacja konfliktów

10. Badanie internetowe Pozyskanie inspiracji
Pozyskanie sojuszników

Zdobycie statystycznych 
wyników badania opinii 
grupy reprezentatywnej 
dla dużej populacji

11. Burza mózgów Pozyskanie inspiracji Pozyskanie wiedzy 
o miejscu

12. Warsztaty projektowe Doskonalenie projektu 
Edukacja

Pozyskanie 
statystycznych wyników 
badania opinii

B.
6.

2.
B.

5.
4.

B.
6.

1.
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6.
3.
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wyników, jeśli chcemy z nich skorzystać, przygotowując następny etap. Kon-
kretne terminy trzeba dostosować do możliwości i preferencji badanych tak, 
aby nieodpowiednia pora nie była przeszkodą poważnie ograniczającą uczest-
nictwo i nie powodowała niezaplanowanej selekcji interesariuszy. Podobne 
rozważania należy przeprowadzić co do miejsca badań biorąc pod uwagę ich 
przydatność do określonej metody badawczej i dostępność dla interesariuszy. 
Potrzebne w tym zakresie dane powinna zapewnić analiza sytuacji zastanej.

Sporządzenie planu wymaga kompetencji humanistycznych z zakresu 
badań społecznych jak i wiedzy architektonicznej lub planistycznej na temat 
projektowanego zamierzenia. Najlepiej zatem, aby plan badań przygotowy-
wał zespół interdyscyplinarny. Jeśli jednak badania są zlecane firmie badaw-
czej, ich plan bezwzględnie powinien być przedstawiony i szczegółowo wy-
jaśniony przyszłemu użytkownikowi, czyli projektantowi. Bez jego akceptacji 
nie można rozpoczynać badań, zwłaszcza jeśli są kosztowne i nie ma szans, 
aby je powtórzyć. W Polsce jest bardzo niewielu profesjonalistów wyspecja-
lizowanych w badaniach na rzecz architektury, a rutynowe podejście wypra-
cowane w ramach popularnych badań marketingowych może doprowadzić 
do całkowitego zmarnowania przedsięwzięcia badawczego, ponieważ wyniki 
okażą się praktycznie nieprzydatne.

Należy pamiętać, że każde przeprowadzone badanie jest poszerzaniem 
stanu wiedzy nie tylko badaczy, lecz także wiedzy o sprawie wśród interesariu-
szy. Jeśli jest dobrze przeprowadzone, może stać się zachętą do uczestnictwa 
w następnych badaniach i innych formach partycypacji.
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Analiza i interpretacja wyników badań B
.8

.

Bezpośrednim plonem badań społecznych są surowe, nieprzetworzone 
materiały: wypełnione ankiety, notatki spisane przez ankieterów, nagrania, 
filmy, cyfrowe bazy danych itp. – forma zależy od zastosowanego narzędzia 
badawczego. Aby można je było użyć do zamierzonych celów trzeba je prze-
tworzyć w określony sposób i na tej podstawie sformułować raport z badań. 
Zazwyczaj użytkownicy korzystają nie z surowych materiałów, lecz z raportu, 
co nie oznacza, że po jego opracowaniu materiały stają się bezużyteczne. Na-
leży je zachować i, jeśli użytkownik badań tego potrzebuje, dołączyć do rapor-
tu jako dowód umożliwiający zweryfikowanie przedłożonych podsumowań, 
analiz i wniosków. Nie jest to jednak jedyny powód skłaniający do ich zacho-
wania. Analiza wyników badań z oczywistych względów prowadzona jest pod 
kątem celu badawczego, ale dość często zdarza się, że badania ujawniają inte-
resujące opinie lub zjawiska z innej dziedziny lub że po przeczytaniu raportu 
użytkownik zainteresuje się nowymi aspektami sprawy, których początkowo 
nie uwzględniał. Jeśli zachowamy materiały, pozostawimy sobie szansę na ich 
ponowne opracowanie. 
Podstawowe składniki raportu z badań to:

Opis celu badań 1. 
Określenie problemów badawczych 2. 
Uczestnicy badań - badana populacja, zasady doboru i liczebność próby3. 
Opis metody badań4. 
Opis przebiegu badań 5. 
Analiza zebranych danych6. 
Zebrane materiały nieprzetworzone7. 
Punkty 1 – 5 to opis założeń, przygotowań i szczegółowa relacja z przebie-

gu badań, a przedstawienie ich w raporcie nie powinno nastręczać trudności po 
zapoznaniu się z rozdziałem poświęconym tej tematyce. W punkcie 4, oprócz 
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opisu metody,  powinny znaleźć się niewypełnione kwestionariusze i scenariu-
sze, wg których prowadzono badania. Najważniejszą, ale i najtrudniejszą czę-
ścią raportu jest analiza danych (punkt 6). Niezależnie od tego, w jaki sposób 
wyniki uzyskano, podstawowe rozróżnienie w fazie ich analizy to podział na: 
metody statystyczne odpowiednie do analizowania danych ilościowych i me-
tody opisowe stosowane do analizy danych jakościowych. Jeśli prowadzimy 
badania w tej samej sprawie dwoma lub kilkoma metodami, trzeba pamiętać, 
że porównanie wyników może ułatwić analizę i interpretację. 

B.8.1. Analiza danych ilościowych
Dane ilościowe uzyskujemy jako wynik rozmaitych ankiet, badań obser-

wacyjnych, wywiadów wg standaryzowanego scenariusza, uzyskanych różny-
mi sposobami wprost lub przez Internet oraz niekiedy z badań prowadzonych 
metodami rysunkowymi. Dotyczy to zasadniczo tych danych, które uzyskali-
śmy w odpowiedzi na różnie zadawane pytania zamknięte. Niekiedy jednak 
można je także ustalić analizując pytania otwarte, lub wyniki badań prowa-
dzonych metodami nastawionymi generalnie na efekty jakościowe. Do tego 
tematu wrócimy przy omawianiu badań jakościowych. 

Podstawą analizy danych ilościowych jest zestawienie liczbowe i procen-
towe poszczególnych opcji odpowiedzi – można je przedstawić tabelarycznie 
lub graficznie jako „słupki” lub „wycinki tortu”. Przy tej prostej arytmetycznej 
czynności nie należy zapominać, że jeśli nawet w zamkniętym pytaniu zapro-
ponowano 2 opcje odpowiedzi, np. „tak” lub „nie”, trzecią pozycją w oblicze-
niach jest „brak odpowiedzi”. Taki brak, jeżeli nie jest pojedynczym incyden-
tem, może coś ważnego oznaczać, np. że pytanie było źle sformułowane, że 
odpowiedź jest trudna lub krępująca, że w kwestionariuszu brakuje ważnej 
opcji odpowiedzi, że brakuje instrukcji lub instrukcja jest niejasna itp. Podając 
dane procentowe należy koniecznie określić czy całością zbioru są wszyscy 
ankietowani, czy ci, którzy odpowiedzieli na dane pytanie.

W pytaniach, w których opcje odpowiedzi wykluczają się nawzajem (np. 
należy wybrać wariant A, B czy C), suma wyników oczywiście wynosi 100%. Są 
jednak pytania, w których proponuje się wybór więcej niż jednej opcji odpo-
wiedzi. Wówczas wyniki procentowe nie sumują się do 100%. Jeśli jest to np. 
wybór z wieloskładnikowej kafeterii wyniki te można ułożyć w ranking często-
ści wybierania.

Nieco innej logiki analizowania wymagają pytania kaskadowe (np. Czy 
masz w domu zwierzęta? – tak/nie. Jeśli tak, to czy jedno czy więcej?, Jeśli jedno, 
to czy jest to: pies, kot, ptak, chomik czy inne?) W tym przypadku także trzeba pa-
miętać o każdorazowym określeniu co jest 100-procentową całością. (Wśród 
100 ankietowanych 1 chomik to 1%, ale wśród 70 osób posiadających jedno 
zwierzę, ten sam chomik stanowi 1,4285 %).
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Są wreszcie pytania, na które odpowiada się liczbą (np. wiek, liczba dzie-
ci, wysokość zarobków, staż zamieszkiwania w określonym miejscu). W tym 
przypadku niekiedy istnieje możliwość obliczenia średniej dla określonej gru-
py badanych. Jeżeli np. sondujemy opinię o zagospodarowaniu centrum han-
dlowego z myślą o umieszczeniu w nim komercyjnej, kosztownej usługi, może 
interesować nas średnia zarobków wszystkich badanych, czyli całej klienteli 
centrum. Jeśli natomiast badania dotyczą rewaloryzacji parku leżącego mię-
dzy dwoma osiedlami: starym – od dawna zamieszkałym i nowym – niedawno 
zasiedlonym, może interesować nas porównanie opinii mieszkańców z długim 
i z krótkim doświadczeniem użytkowania. W tej sytuacji pożyteczne będzie 
obliczenie średniego stażu zamieszkiwania osobno w starym jak i nowym 
osiedlu. Jeżeli jednak chcielibyśmy połączyć je w całość, powinniśmy obliczyć 
średnią ważoną ocen, przydzielając opiniom różne wagi w zależności od dłu-
gości stażu. 

Pytania, w którym jedną z opcji do wyboru jest kategoria „inne” to tzw. 
pytania półotwarte (np. Jakie elementy wyposażenia turystycznego powinny 
znajdować się na pieszym szlaku spacerowym? – ławki/schrony przed desz-
czem/drogowskazy/kosze na śmieci/inne). Instrukcja do takiego pytania 
może zalecać skonkretyzowanie odpowiedzi (Jakie inne?) lub nie domagać się 
konkretyzacji. Jeśli nie domagano się konkretyzacji, przy obliczeniach nie ma 
innej możliwości niż potraktowanie kategorii „inne” jako całość, choć nie moż-
na zapomnieć, że jest to kategoria wewnętrznie zróżnicowana. Jeżeli w kate-
gorii „inne” mamy konkretne odpowiedzi, możemy podjąć próbę zestawienia 
odpowiedzi podobnych i wtórnie utworzyć z nich opcję, a następnie, doko-
nując obliczeń, dołączyć ją do opcji wyjściowych. Tym samym zmniejszamy 
lub wręcz likwidujemy opcję „inne”. Tak można postąpić z pytaniem, w którym 
opcje nie wykluczają się nawzajem, a sens pytania sprowadza się do prostego 
wymieniania elementów.

Są jednak pytania półotwarte, w których opcje pomyślane są jako wy-
kluczające, a treść pytania sugeruje odpowiedzi o bardziej skomplikowanym 
charakterze, np. Co jest najważniejszym powodem Pana/i decyzji zamieszkania 
na Starym Mieście? – tradycyjny charakter architektury/dobra lokalizacja/duża 
ilość usług i sklepów na wysokim poziomie/pierwszeństwo dla ruchu piesze-
go/inne (jakie?). W tym przypadku w kategorii „inne” możemy się spodziewać 
bardzo zróżnicowanych, trudnych do uporządkowania odpowiedzi. W tej sy-
tuacji kategoria ta w obliczeniach może być potraktowana jako całość i dodat-
kowo treść odpowiedzi może być opracowana opisowo jak pytanie otwarte.

Generalnie sposób sformułowania pytania wraz z instrukcją stanowi waż-
ną wytyczną wskazującą, jak należy je analizować. Ponieważ jest wiele typów 
pytań, sposobów liczenia wyników jest również wiele. Przedstawia to szerzej 
literatura przedmiotu46.

46 J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2001, W. Starzyńska, Statystyka 
praktyczna, PWN, Warszawa 2005, M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, 
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Znacznie trudniejsze niż obróbka danych uzyskanych w kolejnych po-
jedynczych pytaniach jest analizowanie korelacji między danymi zawartymi 
w różnych pytaniach oraz w metryczce respondenta. Badanie takich korelacji 
bywa bardzo pożyteczne, ale pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowie-
dzieć to wybór danych, które będziemy ze sobą zestawiać. Jeśli np. studiując 
funkcjonalność placu, chcemy przebadać jego dostępność dla ludzi o zmniej-
szonej sprawności fizycznej, możemy spytać o ocenę wszystkich bywalców 
placu, ale jako bardziej miarodajne powinniśmy uznać odpowiedzi osób na 
wózkach, seniorów i matek z małymi dziećmi. Jeśli więc w kwestionariuszu lub 
metryczce są pytania pozwalające zidentyfikować tych szczególnych respon-
dentów, powinniśmy przebadać korelację między odpowiednimi pytaniami  
i przedstawić osobno rozkład opinii seniorów, matek i niepełnosprawnych,  
a osobno użytkowników w pełni sprawnych. Z punktu widzenia logiki mate-
matycznej możliwe jest badanie korelacji między wszystkimi pytaniami lub na-
wet wszystkimi opcjami odpowiedzi na wszystkie pytania. Sensowność takich 
żmudnych i bardzo obszernych obliczeń zależy od tematu badań47. Doświad-
czenia badań na użytek architektury dowodzą, że praktyczna przydatność 
takiej lawiny obliczeń korelacyjnych jest wątpliwa. Do badań korelacji należy 
zatem wybrać tylko takie zestawienia, które narzucają się same przez wyraźną 
powtarzalność lub te, których związki są możliwe do przewidzenia. Nie ma tu 
jednak ścisłych metod – wybór, które korelacje zbadamy, ostatecznie zależeć 
będzie o rozsądku i doświadczenia badacza. Zachowane po analizie surowe 
materiały w razie potrzeby pozwalają wrócić do obliczeń i przebadać kolejną 
pominiętą poprzednio korelację.

Istnieją wreszcie odpowiedzi rysunkowe, które da się zakwalifikować jako 
dane ilościowe. Jeśli np. zapytamy respondentów, którą bramą najczęściej 
wchodzą do parku i prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na planie, odpowiedź 
będzie miała charakter ilościowy. Można ją podsumować jak każde inne py-
tanie, ale samo podsumowanie może być także rysunkowe, np. przez ozna-
czenie każdej bramy na mapie ikoną, której wielkość będzie zależała od ilości 
wskazań. Podobny charakter mają dane uzyskane z niektórych badań obser-
wacyjnych. Można je podsumować statystycznie i przedstawić tabelarycznie 
lub graficznie.

Jakkolwiek analiza danych ilościowych to zasadniczo zadanie matema-
tyczne, uważny badacz potrafi czasem dostrzec w nich sygnały, które wy-
kraczają poza ściśle matematyczną logikę. Na przykład wyniki okazują się 
zaskakujące, niezrozumiałe, pada pojedyncza odmienna odpowiedź itp. Do 
tej kategorii należy wspomniany już sygnał, jakim jest występujący często 

Wyd. PWN, Warszawa 2002, T. Zieliński, Jak pokochać statystykę czyli Statistica do poduszki, Stat-
soft, Kraków 1999, G. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, 
Warszawa 2009.
47 Np. badania nad skutkami ubocznymi określonych terapii nie powinny pominąć żadnej korela-
cji, gdyż właśnie w tym przypadku idzie o ujawnienie trudnych do przewidzenia efektów.
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brak odpowiedzi na dane pytanie. Sygnały te mogą wynikać z pomyłki lub  
z przypadku, ale niekiedy dotyczą sprawy ważnej. Pojedyncze oryginalne od-
powiedzi, które w sensie statystycznym są bez znaczenia, mogą być np. cen-
nym sygnałem o grożącym konflikcie lub stanowić niecodzienną inspirację 
projektową. W raporcie trzeba je zgłosić, co może być wykorzystane bezpo-
średnio lub stać się wskazówką skłaniającą do pogłębienia badań lub dosko-
nalenia metody badawczej. 

B.8.2. Analiza danych jakościowych
Znaczenie trudniejsze jest analizowanie danych jakościowych48, a wyniki 

takich analiz, jako niezupełnie ścisłe, często poddawane są krytyce. Broniąc 
się przed tego rodzaju zarzutami, naukowa socjologia próbuje ściśle mierzyć 
wszystkie społeczne zjawiska. Innymi słowy, na ile to tylko możliwe, zdobywać 
dane ilościowe na każdy temat. Tak swoisty odwrót od badań jakościowych 
nie ma jednak uzasadnienia w przypadku badań na użytek architektury. Jak 
już powiedziano, jeśli prześledzimy cele, dla jakich prowadzi się takie bada-
nia, przekonamy się, że ścisłe wyniki ilościowe potrzebne są tylko wyjątkowo, 
przeto badania jakościowe absolutnie nie powinny być lekceważone.

Dane jakościowe to rezultat uzyskiwany zwykle w wywiadach indywi-
dualnych i grupowych: zogniskowanych, w listach czytelników do gazet49,  
w wypowiedziach na forach internetowych, itp. oraz w odpowiedziach na py-
tania otwarte i półotwarte zadane w kwestionariuszach ankiet. Plon o cha-
rakterze jakościowym dają także badania obserwacyjne oraz te, w których 
odpowiedź wyraża się rysunkiem. Rodzajem badań jakościowych jest też 
analizowanie tekstów literackich lub artykułów prasowych, np. wspomnień  
o określonym miejscu nadesłanych na otwarty konkurs50. 

Zanim przystąpi się do analizowania wniosków, wszystkie odpowiedzi 
trzeba uważnie przeczytać, przesłuchać, obejrzeć. Pełny obraz uchroni nas 
przed wyciąganiem pochopnych wniosków. 

Niekiedy istnieje możliwość wydobycia z badań zasadniczo jakościowych 
wyników ilościowych. Tworząc scenariusz czy kwestionariusz takich badań 
można z góry założyć kwestie, na które prawdopodobnie padną policzalne 
odpowiedzi, i na nie kierować uwagę respondentów. Ale bywa też tak, że nie-
spodziewanie z pozornego bałaganu wypowiedzi wyłania się jakiś porządek, 
np. wyrażana w różny sposób, lecz zdecydowana przychylność dla jakiejś kon-
cepcji czy powtarzająca się wzmianka o określonym miejscu. Jeżeli taka ten-

48 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2006, A. M. Nikodemska-Wołowik, Ja-
kościowe badania marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999, K. Konecki, Studia z metodo-
logii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
49 K. Pawłowska, Miejsca magiczne Warszawy, Architektura & Biznes, nr 10(87)/1999. 
50 J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w świadomości jego mieszkańców. Pamiętnikarstwo Polskie, 
nr 3/ 1972.
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dencja rzeczywiście się wyłania, można spróbować potraktować ją tak jak dane 
ilościowe – niejako wtórnie sformułować zestaw opcji pytania zamkniętego, 
podsumować typy odpowiedzi i wynik przedstawić liczbowo. Taki sposób po-
rządkowania danych może niekiedy dać dobre rezultaty. Próbując je uzyskać, 
należy jednak unikać „naciągania”, aby nie ograniczyć bogactwa, jakie dają  
z natury rzeczy dane jakościowe. 

Nawet wywiad indywidualny pogłębiony, w którym sugerowane są tylko 
tematy rozmowy i z którego na ogół nie da się wyprowadzić żadnych wnio-
sków ilościowych, niekiedy pozwala określić jakieś sensowne wyniki liczbowe. 
Wielokrotne powtarzanie określonych stwierdzeń bez sugestii ze strony wy-
wiadowcy jest sygnałem, że stwierdzenie to mówiący uważa za szczególnie 
ważne. Podobne zjawisko – odpowiedź na pytanie, o które nie pytano, zda-
rza się także w ankietach. Zdarza się, że respondentów nurtuje jakiś problem, 
którego nie zauważył badacz przygotowujący kwestionariusz, zatem nie ma 
pytania, które pozwoliłoby respondentom wyrazić odnośną opinię. Mimo 
to sygnalizują ją, czasem wielokrotnie, wykorzystując okazję, jaką są pytania 
otwarte na podobny temat, np. w odpowiedzi na pytanie jak postąpić z nisz-
czejącym zabytkiem, respondenci wymieniają inny zabytek, który ich zdaniem 
jest bardziej zagrożony.

Dane jakościowe zasadniczo analizuje się opisowo, według określonego 
porządku, uwzględniając przy tym, na ile to możliwe, także wyniki ilościowe. 
Podobnie jak przy analizowaniu danych ilościowych, ważną wytyczną co do 
sposobu analizowania jest sposób przygotowania scenariusza. Wywiad pro-
wadzony według strukturyzowanego kwestionariusza daje większą szansę 
na wiarygodne wyniki ilościowe, a przynajmniej ustalenie proporcji między 
opiniami. Wywiad prowadzony według scenariusza pozwalającego na więk-
szą dowolność i zarazem dającego większą szansę na pogłębienie nie poddaje 
się obliczeniom i musi być analizowany opisowo. Jeśli analizowane materiały 
powstały spontanicznie, np. listy czytelników do gazet, teksty wspomnień itp., 
ich treść jest jeszcze trudniejsza do ścisłego uporządkowania. Oprócz ram te-
matycznych nie ma bowiem żadnego z góry narzuconego porządku. 

Interesującym wnioskiem z danych jakościowych jest wydobycie poje-
dynczych oryginalnych wypowiedzi, ekstremalnych opinii, cennych inspiracji 
i wszystkiego, co ma duże znaczenie, choć nie dlatego, że powtarza się czę-
sto. Bardzo ważne są sygnały o potencjalnych konfliktach, unikalne informacje  
o miejscu, ujawniane emocje, wspomnienia, pogłębione uzasadnienia. To jest 
właśnie istota badań jakościowych. Najpełniej realizuje ją wywiad indywidu-
alny. Niekiedy jest tak wypełniony ważnymi treściami, że nie wymaga prawie 
żadnej dodatkowej obróbki – formułując raport wystarczy przytoczyć jego 
tekst i dodać informację o przekazie niewerbalnym oraz wydobyć w punktach 
wnioski związane z celem badań. Zwykle jednak surowy tekst wywiadu wy-
maga usunięcia fragmentów ewidentnie niepotrzebnych i wygładzenia sfor-
mułowań tak, by nie raziły w tekście pisanym.
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Znacznie większej pracy wymaga zwykle sporządzenie raportu z wywia-
du zogniskowanego, gdyż zapanowanie nad chaosem jest w tym przypadku 
trudniejsze. Z natury rzeczy większa jest natomiast szansa pozyskanie danych 
ilościowych. Zasada, która wynika z sensu badań jest jednak ta sama – odpo-
wiedzieć na pytanie „dlaczego?” 

Raport z badań jakościowych to zadanie nie dla matematyka, ale dla in-
teligentnego, precyzyjnie myślącego i celnie wyrażającego swe myśli huma-
nisty. W tekście tym nie powinno zabraknąć propozycji pogłębienia badań  
w określonych kierunkach oraz propozycji udoskonalenia metod badaw-
czych.

Jak już powiedziano, wartość badań jakościowych jest często podwa-
żana ze względu na małą precyzję i niemożliwy do uniknięcia subiektywizm  
w interpretacji wyników. Aby osłabić ten zarzut, można sporządzony już ra-
port poddać ocenie. Taką oceną jest autoryzacja wywiadu indywidualnego 
przez tego, kto go udzielał. To samo, choć z większym nakładem pracy moż-
na zrobić z raportem z wywiadu zogniskowanego. Przestawienie raportu do 
weryfikacji respondentom ankiet, w przypadku pytań otwartych praktycznie 
bywa niemożliwe. O weryfikację raportów na podstawie nieprzetworzonych 
danych można poprosić niezależnych recenzentów. 

Jest wiele metod badawczych, które dostarczają zarówno danych ilościo-
wych, jak i jakościowych i w związku z tym również analiza musi obejmować 
zarówno wyniki statystyczne, jak i część opisową.

B.8.3. Analiza rysunków
Jak już powiedziano, w badaniach społecznych na rzecz architektury ry-

sunki używane są do różnych celów. W przypadkach gdy służą do graficznego 
udzielania odpowiedzi polegającej na wskazaniu na mapie lub planie okre-
ślonego miejsca lub obszaru, mogą być interpretowane jako dane ilościowe. 
Podobnie, jeśli kafeteria opcji pytania zamkniętego jest zestawem rysunków 
do wyboru lub ustawienia w ranking, uzyskane dane mają charakter ilościowy 
i mogą być analizowane statystycznie. 

Odrębny problem to sposób graficznego przedstawienia wyników ba-
dań. Jest to sposób bliski architektom i stosunkowo dobry jako metoda pre-
zentacji wyników badań niefachowcom.  Może służyć przedstawianiu danych 
uzyskanych nie tylko metodami rysunkowymi, lecz także pisemnymi. Nada-
ją się do tego przede wszystkim odpowiedzi dotyczące miejsca lub obszaru. 
Na przykład, jeśli pytany o budynki najbardziej znaczące dla krajobrazu mia-
sta, odpowiedź może być pisemna, lecz wyniki można przedstawić na mapie 
oznaczając te budynki ikoną o wielkości oznaczającej częstość wskazań. Tak 
więc, oprócz „słupków” i „wycinków tortu”, które mogą się pojawiać nie tylko 
w tekście pisanym, ale też na planie lub mapie, możemy stosować także ikony 
oznaczające określony typ odpowiedzi.  Graficzne wyróżnienie może dotyczyć 
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nie tylko punktów, lecz także linii i obszarów. Są to sposoby szeroko stoso-
wane przez architektów dla przedstawiania różnego rodzaju studiów, planów  
i projektów. Można je użyć także dla przedstawiania wyników badań percep-
cji i badań społecznych. Możliwości jest wiele, więc dostosować je można za-
równo do przedmiotu badań, jakim jest przestrzeń, jak i sensu danych, które 
przedstawiamy. Nałożenie na siebie na planie graficznych obrazów różnych 
danych może być samo w sobie prezentacją pewnych korelacji, do których 
kluczem jest właśnie przestrzeń.

Jeżeli jednak rysunki to samodzielne szkice respondenta, które uzyskuje-
my w ramach badań percepcji lub warsztatów projektowych, trzeba je zaliczyć 
do danych jakościowych, choć niekiedy da się w nich zauważyć określone po-
liczalne tendencje. Jeśli na przykład większość rysujących uwzględniła wśród 
propozycji urządzeń parkowych boisko, to nie sposób pominąć aspektu ilościo-
wego tego wyniku. Niemniej jednak zasadniczo sposób analizy powinien być 
taki, jak w przypadku danych jakościowych, czyli opisowy – należy najpierw 
obejrzeć całą kolekcję rysunków, przeczytać wszystkie komentarze, spisać  
i obliczyć wszystko, co policzalne, a następnie napisać tekst. W tym przypadku 
oprócz inteligencji potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość na 
graficzne przedstawianie odczuć i myśli. 

Analizując rysunki spróbujmy zatem zwrócić uwagę i wyciągnąć wnioski 
z następujących składników i cech rysunku:

Ogólny, dominujący temat – wyraża opinię o tym, co najważniejsze.•	
Tematyka uwzględniona i pominięta – wyraża wybór spraw ważnych  •	
i nieważnych.
Elementy uwzględnione i pominięte - wyrażają wybór elementów waż-•	
nych i nieważnych.
Zasięg terytorialny – wyraża zakres zainteresowania respondenta. •	
Upodobania stylowe respondenta – wyrażają sposób percepcji lub inten-•	
cje co do stylu rozwiązań projektowych. 
Typ ujęcia – wskazuje na ujęcie najważniejsze dla percepcji albo ekspozy-•	
cji w rozwiązaniach projektowych. 
Dominująca kolorystyka – wyraża ocenę stanu lub opinię na temat kolo-•	
rystyki preferowanej dla rozwiązań projektowych.
Przedstawione na rysunku proporcje wielkości elementów, w zestawieniu •	
z rzeczywistymi – wyrażają hierarchię ważności elementów inną niż wyni-
kająca z obiektywnej wielkości.
Przedstawione na rysunku położenie elementów względem siebie, w ze-•	
stawieniu z rzeczywistym – wyraża odczucie powiązań przestrzennych 
inne niż w rzeczywistości.
Inne odstępstwa od rzeczywistego obrazu – wyrażają subiektywne cechy •	
percepcji respondenta.
Interesujące, oryginalne inspiracje projektowe – dają szanse wykorzysta-•	
nia. 
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Jakkolwiek respondenci często przypuszczają, że będziemy ich rysunki oce-
niać z artystycznego punktu widzenia, tego aspektu nie powinniśmy uwzględ-
niać, chyba tylko jako ciekawostkę.

B.8.4. Raport z burzy mózgów i warsztatów projektowych
Formy badań przedprojektowych organizowane w celu pozyskania in-

spiracji wymagają także sporządzenia raportu końcowego. Podobnie jak  
w innych badaniach w raporcie trzeba przedstawić cele (punkt 1) i wybrane 
do badań problemy (punkt 2). Należy też zaprezentować uczestników i wyja-
śnić, w jaki sposób zostali dobrani (punkt 3). Następnie szczegółowo opisać 
metodę (punkt 4). Gdybyśmy w Polsce dysponowali bogatymi doświadczenia-
mi i wypróbowanym zestawem metod, zapewne wystarczyłoby powołać się 
na określoną znaną lub nawet opatentowaną metodę warsztatową51. W Pol-
sce jednak warsztaty partycypacyjne to raczej wyjątek niż reguła i w związku  
z tym każdy organizator próbuje nieco innej metody. Wymyśla ją specjalnie 
na konkretną okazję lub adaptuje wzory już to zagraniczne już to stosowane 
dla innych, pozaarchitektonicznych celów. Nawet burza mózgów tak popular-
na w wielu innych dziedzinach, w architekturze wciąż jest nowością. Dlatego  
w każdym przypadku indywidualnie przyjętą metodę należy dokładnie opi-
sać. Trafna interpretacja wyników możliwa jest tylko wówczas, gdy znamy do-
brze metodę, jaką te wyniki zostały uzyskane. Kolejny punkt raportu (punkt 5) 
to opis zdarzenia nie pomijający niespodziewanych okoliczności i wydarzeń.

Najważniejsza jest oczywiście analiza zabranych danych (punkt 6). W za-
leżności od przyjętego trybu warsztatów są to dane bardzo różnego rodzaju. 

W przypadku burzy mózgów są to listy pomysłów, która wymaga se-
lekcji i uporządkowania. Może zrobić to organizator burzy lub użytkownik 
jej wyników, ale często pracę tę wykonuje się zbiorowo, niekiedy z udziałem 
uczestników burzy lub zaproszonych ekspertów. Pierwszym zadaniem jest od-
rzucenie rozwiązań zdecydowanie niedobrych lub nierealnych – spełniły już 
swoją rolę katalizatora pomysłowości w pierwszej fazie burzy. Sposób anali-
zowania pozostałych zależy od celu całego przedsięwzięcia. Jeśli potrzebny 
jest jeden najlepszy pomysł, można go wybrać drogą dyskusji lub głosowania. 
Jeśli natomiast możliwe jest zrealizowanie kilku rozwiązań jednocześnie (np. 
celem burzy jest zbudowanie programu funkcjonalnego z wielu składników) 
albo robimy kilka wersji projektu, możemy tworzyć komplementarne zestawy, 
rankingi i jeszcze inaczej uporządkowane zbiory. W przypadku, gdy głównym 
celem burzy jest zgromadzenie inspiracji projektowych, daleko posunięta se-
gregacja może być zbędna lub wręcz szkodliwa. Ostateczny wybór następuje 
bowiem w trakcie pracy projektowej, która może być z zewnątrz inspirowana, 
ale zasadniczo sama w sobie jest procesem twórczym.

51 Taką metodą są np. warsztaty Charrette opatentowane przez National Charrette Institute w Por-
tland,  http://www.charretteinstitute.org/ albo metoda przekształcania przestrzeni publicznych 
opatentowana przez organizację Project for Public Space, http://www.pps.org 
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Szczególnie urozmaicony jest plon warsztatów projektowych. Składają 
się nań: notatki, listy i różnego rodzaju zapisy, rysunki, modele, nagrania, fil-
my, fotografie itp. Są to zatem dane ilościowe i jakościowe w postaci opisowej 
i rysunkowej. Materiały te należy uporządkować z myślą o założonych celach 
i wybranych do badań problemach. W przypadku warsztatów projektowych 
opisanych w rozdziale poświęconym organizowaniu warsztatów, zaczątkiem 
takiego porządku jest założony w ramach metody podział na zagadnienia 
opracowywane przy odrębnych stanowiskach. Następnie należy przeanalizo-
wać je odpowiednimi metodami w zależności od tego czy są to dane ilościowe 
czy jakościowe. Generalnie ważne jest, aby dostrzec i odpowiednio wydobyć 
wszystkie pożytki, jakie przyniosły warsztaty. Do raportu dołączyć trzeba tekę 
materiałów surowych (punkt 7), która zapewne, w przypadku warsztatów, za-
wierać będzie wiele różnorodnych danych i obrazów.
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Prezentacje i wystąpienia publiczne 
– 3 faza partycypacji

B
.9

.

W programie partycypacji po sporządzeniu koncepcji, projektów czy 
planów następuje faza trzecia, czyli ich prezentacja i objaśnienie interesariu-
szom. Konieczność podobnej prezentacji czy też generalnie konieczność pu-
blicznego wystąpienia zachodzi także w różnych innych okolicznościach, np. 
w związku z przedstawieniem wyników badań przedprojektowych jako wpro-
wadzenia do dyskusji publicznej czy negocjacji. Wystąpienia te są szczególnie 
trudne, bo z reguły słuchacze nie są profesjonalistami w tej dziedzinie, do któ-
rej należy przedmiot prezentacji. Tym bardziej więc mówca powinien poznać 
podstawowe zasady retoryki oraz uwzględnić różnice w percepcji zachodzące 
między profesjonalistami a nieprofesjonalistami.

W procedurze sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego 
prezentacja projektu, zwana wyłożeniem do publicznego wglądu, jest praw-
nym obowiązkiem, ale w tym przypadku, podobnie jak w wielu innych, proste 
spełnienie prawnego obowiązku nie gwarantuje skuteczności. Samo wyłoże-
nie profesjonalnej dokumentacji projektowej lub umieszczenie jej w Interne-
cie nie gwarantuje właściwego zrozumienia. Prawdziwe wyjaśnienie wymaga 
niejednokrotnie słownego opisu, uzasadnienia i, jeśli potrzeba, dialogu wokół 
trudniejszych zagadnień. 

Największe merytoryczne kompetencje aby dobrze przedstawić projekt 
czy wyniki badań ma z pewnością ich autor. W praktyce jednak wielu projek-
tantów uważa, że dobry projekt powinien sam się bronić, bez zbędnej gada-
niny, a jeśli ktoś go nie rozumie, to oględnie mówiąc, jego wina. Tymczasem, 
podobnie jak we wszystkich innych rodzajach komunikacji, za skuteczność 
przekazu odpowiedzialny jest przede wszystkim nadawca. Brak skutecznego 
wyjaśnienia jest powodem wielu nieporozumień przeradzających się w kon-
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flikty. Dobra prezentacja projektu jest poza tym najlepszą formą edukacji spo-
łeczeństwa w sprawach przestrzennych. Jest to bowiem nauczanie praktycz-
ne, odnoszące się do realnej, interesującej nauczanego sytuacji.

Niekiedy prezentacji publicznej projektów podejmują się nie jej autorzy, 
ale władze publiczne. W tym przypadku istnieje także groźba nieporozumień 
wynikających z rozmijania się kodu nadawcy i kodu odbiorcy komunikatu. 
Jakkolwiek władze publiczne mają zwykle więcej niż projektanci doświadczeń 
w komunikacji z interesariuszami, ale ich znajomość projektu może być ogra-
niczona. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest współpraca 
projektantów i władz.

Podstawowe zasady wystąpień publicznych dotyczących problemów 
przestrzennych nie różnią się niczym od generalnych zasad retoryki52. To, co 
specyficzne, wynika z faktu, iż w tym przypadku słowo mówione jest zwykle 
ilustrowane obrazami – rysunkami, wizualizacjami komputerowymi, filmami. 

B.9.1. Przygotowania
Z wyjątkiem wystąpień osób szczególnie utalentowanych, których naj-

większą zaletą bywa porywająca spontaniczność, niemal zawsze sukces pu-
blicznego wystąpienia zależy od dobrego przygotowania. Szczególnie, jeśli 
ma to być wystąpienie krótkie, streszczające bogate treści, których w ramach 
limitu czasu nie da się przedstawić w całości. 
W ramach przygotowań należy: 

zdobyć informacje o okolicznościach i warunkach wystąpienia,•	
jeśli potrzeba, postarać się o zmianę złych uwarunkowań, •	
przygotować tekst wystąpienia lub konspekt, •	
przygotować materiały pomocnicze, •	
przeprowadzić próbę. •	
Aby wszystko dobrze się udało, potrzebne nam będą informacje: o słu- 

chaczach, celu, temacie, miejscu i czasie wystąpienia oraz o dostępnych 
środkach pomocniczych i wszystkich innych okolicznościach wydarzenia.  
O słuchaczach powinniśmy wiedzieć jak najwięcej. Ważna jest ich liczba, wiek, 
wykształcenie, zawód, a przede wszystkim charakter ich związku z tematem. 
Powinniśmy też wiedzieć, czy są znawcami tematu czy laikami, czy znają wy-
kładowcę, czy przyjdą z własnej inicjatywy, czy może zostali zaproszeni lub 
ich obecność jest obowiązkowa, czy mogą mieć uprzedzenia w stosunku do 
tematu lub wykładowcy. Ważne jest też, czy po prezentacji mają dyskutować 
lub podjąć decyzję, czy może wszystko ma polegać jedynie na przekazaniu in-
formacji. Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć od organizatora prezenta-
cji. Jeżeli nie uzyskamy wcześniej informacji o słuchaczach, a jest ich niewielu, 
poprośmy ich o przedstawienie się na początku spotkania. 

52 B. Gibbons, Przemawianie. Jak zostać mówcą doskonałym, Wyd. REBIS, Poznań 2007, M. Rusinek, 
A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wyd. Znak, Kra-
ków 2005.
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Liczba słuchaczy jest ważna sama w sobie, a poza tym ma wpływ na wy-
bór wspomagających środków technicznych, aranżację sali i sposób komuni-
kacji. Uważa się, że liczba ok. 15 osób umożliwia prowadzenie prezentacji jako 
bezpośredniej rozmowy, z możliwością przerywania mówcy, zadawania pytań 
i odpowiadania na bieżąco. Z większą liczbą słuchaczy jest to trudne, więc na-
leży tego unikać przekładając pytania i dyskusję na koniec spotkania. 

Sala powinna być dobrana do liczby spodziewanych słuchaczy, co jed-
nak nie zawsze zależy od referenta. Jeśli sala jest zbyt duża, należy zgromadzić 
słuchaczy blisko referenta, aby ułatwić mu nawiązanie kontaktu wzrokowe-
go. Jeśli jest zbyt mała, zadbać o dopływ świeżego powietrza i częściej robić 
przerwy. Bardzo ważne jest także wyposażenie sali w odpowiedni sprzęt, za-
pewnienie dobrych warunków słuchania i oglądania materiałów obrazowych. 
Zaciemnienie sali bywa potrzebne dla dobrej ekspozycje tego, co wyświetlane 
jest na ekranie, ale należy go unikać, gdy niczego nie wyświetlamy, a formą 
przekazu jest tylko mowa. Ukryta w mroku publiczność staje się anonimowa, 
co utrudnia nawiązanie kontaktu miedzy mówcą a słuchaczami.

Równie ważny jak miejsce jest także czas wystąpienia. Coraz częściej 
zdarza się, że mówca dostaje do dyspozycji mniej czasu niżby chciał, ale naj-
ważniejsze by wiedział, jakim czasem dysponuje. Przygotowanie do długiego 
i krótkiego wystąpienia na ten sam temat musi być inne. Przy czym krótsze 
wcale nie jest łatwiejsze niż dłuższe. Bardzo krótkie wystąpienie wymaga 
wydobycia esencji problemu i dyscypliny w respektowaniu założonego pla-
nu. Długie wystąpienia wymagają podziału na części. Doświadczenie uczy, 
że dobry wykładowca jest w stanie skupić uwagę słuchaczy na nie więcej niż  
45 min. Potem trzeba zrobić przerwę, albo jeśli to nie jest możliwe, przynaj-
mniej zmienić formułę wykładania, np. zrobić krótką dyskusję, opowiedzieć 
dobry żart itp. Kłopoty z nadmiarem czasu można niwelować przez powtó-
rzenie najważniejszych tez wystąpienia, otwarcie dyskusji itp. Najlepiej jednak 
nie mieć takiego kłopotu. Na wszystkie trudności z czasem – zarówno nadmia-
rem, jak i niedomiarem – jest jeden sposób: dobre przygotowanie i próba. 

Przed wystąpieniem dobrze jest wiedzieć, czy i co będzie powiedziane 
wcześniej. Niekiedy to, co mówi poprzednik będzie dobrym wprowadzeniem 
do naszego tematu, ale może się okazać, że po usłyszeniu poprzedniej wy-
powiedzi, trzeba będzie skorygować nasze zamierzenia. Zdarza się, że ktoś 
„kradnie” nam temat, wypowiada przeciwną niż nasza opinię, posługuje się 
„naszym” przykładem, cytuje przeczytane gdzieś nasze słowa. Na wszystko to 
trzeba jakoś zareagować. Dobrze jest też widzieć czy poprzednik olśnił słucha-
czy czy może ich uśpił. Jeżeli zależy nam na sukcesie, powinniśmy wysłuchać 
poprzedników lub dowiedzieć się, o czym mówili.

Jest wiele środków pomocniczych ułatwiających wystąpienia publicz-
ne, w tym coraz to lepsze środki audiowizualne. Mimo że dysponujemy co-
raz to lepszymi mikrofonami, używajmy ich tylko wówczas, gdy są naprawdę 
potrzebne. Mikrofon stojący ogranicza mowę ciała, mikrofon ręczny hamuje 
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gestykulację, mikrofon przypinany może się odpiąć, źle przypięty wzmacnia 
dźwięki, których nie chcemy wzmacniać, np. oddech. Mikrofon to niewola, 
której bez wyraźnej potrzeby nie trzeba się poddawać. 

Najprostszym środkiem pomocniczym, ułatwiającym odbiór treści jest 
konspekt lub streszczenie wydrukowane na papierze, rozdawane słucha-
czom wraz z rysunkami i schematami. Zamiast indywidualnych materiałów 
dla słuchaczy możemy wywiesić materiały ilustracyjne w formie posterów lub 
całej wystawy, możemy posługiwać się tablicą do rysowania i pisania. W tym 
przypadku ważne są warunki widoczności. Mówca, który doskonale zna treść 
postera, denerwuje słuchaczy odwołując się do szczegółów, które są dla nich 
rzędami nieczytelnych literek lub zestawem niezrozumiałych, kolorowych 
plam. Ten błąd popełniany jest niestety zadziwiająco często. Jeśli prelegent 
koniecznie chce, aby audytorium poznało owe szczegóły, powinien posługi-
wać się rysunkami i tekstami o odpowiedniej wielkości lub powinien zapew-
nić słuchaczom możliwość obejrzenia ekspozycji z bliska we właściwym czasie  
– najlepiej przed wystąpieniem.

Poza tymi prostymi pomocami, mamy całą gamę środków audiowizu-
alnych: rzutniki przeźroczy, folii, odtwarzacze wideo, rzutniki multimedialne 
sprzężone z komputerem. Niemal codziennie powstają nowe możliwości, nie 
zmienia się jednak ryzyko, że taki sprzęt zawiedzie, co stało się przyczyną klę-
ski niejednego wystąpienia. Dlatego sprzęt należy sprawdzić przed wystąpie-
niem. Przy korzystaniu z tych form prezentacji bardzo często popełniany jest 
ten sam błąd nieczytelności, o którym była mowa powyżej, i w tym przypadku 
także trzeba go unikać.

Kolejnym elementem przygotowań jest sporządzenie konspektu lub ca-
łego tekstu. Jedyny przypadek, gdy nie musimy sporządzać konspektu to sytu-
acja, gdy decydujemy się napisać i przeczytać cały tekst wystąpienia. Czytanie 
to gwarancja, że o niczym nie zapomnimy i że nie będziemy szukać słów i sfor-
mułowań, które w takich okolicznościach chętnie umykają z pamięci. Nie jest 
to jednak wybór godny polecenia. Oprócz aktorów, spikerów i zawodowych 
lektorów, niewielu jest ludzi, którzy dobrze, głośno czytają, zwłaszcza dla sze-
rokiego grona słuchaczy. Z reguły robimy to za szybko, używamy specyficznej 
intonacji świadczącej o tym, że sami skupiamy się na czytaniu, a nie rozumieniu 
tekstu. Wzrok wbity w kartkę nie pozwala nawiązać kontaktu ze słuchaczami, 
zwłaszcza wówczas, gdy czytamy przez okulary, które w przypadku patrzenia 
na audytorium przeszkadzają nam, zamiast pomagać. Manewrowanie okula-
rami, kartką z notatkami i mikrofonem niepotrzebnie angażuje uwagę mówcy 
tak potrzebną, aby spokojnie, dobrze i przekonywująco mówić. 

Nawet wówczas, gdy nie mamy zamiaru czytać, niekiedy warto napisać 
tekst w całości. Pisanie zmusza nas do ułożenia treści w sensowny, uporząd-
kowany wywód, prowokuje do wyszukiwania najlepszych słów i zwrotów, 
pozwala przemyśleć argumentację. W tym momencie mamy dość czasu, aby 
zastanowić się lub nawet wypróbować, czy stosowane przez nas słownictwo 
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jest zrozumiałe dla niefachowców. Mówiąc bez przygotowania będziemy za-
pewne używać pierwszych przychodzących na myśl sformułowań, co prawdo-
podobnie oznaczać będzie stosowanie zawodowego języka lub nawet środo-
wiskowego żargonu. 

Czytając głośno na próbę napisany tekst możemy zmierzyć czas – trzeba 
przy tym pamiętać, że zwykle czytamy szybciej niż mówimy. Tekst w całości 
jest także dobrym wstępem do napisania dobrego konspektu. Streszczanie 
tekstu, nawet kilkakrotne, to dobra metoda wydobywania najważniejszych 
myśli z nadmiaru nieuporządkowanych wątków. Pełny tekst przydaje się rów-
nież wówczas, gdy przewidziane jest symultaniczne tłumaczenie – dostarczo-
ny wcześniej jest wielkim ułatwieniem dla tłumaczy, co w konsekwencji wpły-
wa korzystnie na przekaz treści. 

Każdy temat, każdy cel wystąpienia wymaga odpowiedniej konstrukcji 
logicznej, o której nie będziemy tu mówić. Jest jednak pewna uniwersalna 
rada – trochę żartobliwa, choć nie pozbawiona racji. Dobry mówca mówi naj-
pierw to, o czym będzie mówił, potem to mówi, a na koniec mówi, o czym 
mówił. Innymi słowy, najpierw informujemy słuchaczy, czego mają oczekiwać, 
potem spełniamy ich oczekiwania, a kończymy podsumowaniem ugruntowu-
jącym poprzedni przekaz. 

Oczywiście jest także możliwość sporządzania konspektu bez pisania 
całego tekstu. Sprawdza się to zwłaszcza wówczas, gdy mówca ma duże do-
świadczenie, a treści, które zamierza przedstawiać są od dawna dobrze prze-
myślane. W przypadku gdy brakuje czasu na solidne przygotowania, dobrze 
jest przygotować sobie przynajmniej kilka pierwszych zdań. Dobre pierwsze 
wrażenie ułatwi mówcy kontynuowanie wystąpienia.

Kolejnym etapem przygotowań jest sporządzenie materiałów pomocni-
czych. Oprócz wspominanych już drukowanych streszczeń, posterów i wystaw, 
możemy wspomagać się pokazem wyświetlanym na ekranie, zawierającym 
obrazy i teksty. Coraz to sprawniejsza technika sporządzania i wyświetlania ta-
kich prezentacji to, rzecz jasna, droga do coraz większej skuteczności przekazu 
treści. Oprócz zwykłego ilustrowania, prezentacje multimedialną mogą po-
magać w przekazie logiki wywodu, wytwarzać pożądany nastrój, eksponować 
walory estetyczne, być środkiem perswazji itp. Dobrze wykonana prezentacja 
winna mieć coś z plakatu czy generalnie ze sztuki reklamy. Nie należy zapomi-
nać o możliwości przedstawień symbolicznych, wymowie schematów, o krót-
kich a celnych hasłach itp. Na początku, gdy zapowiadamy o czym będziemy 
mówić, możemy wyświetlić konspekt, potem w odpowiednich momentach 
pokazywać tytuły poszczególnych części, a na zakończenie wyświetlić tekst 
wniosków lub inną formę podsumowania. 

Przygotowując materiały nie popełniajmy znanych błędów, jakimi są: 
Wyświetlanie skomplikowanych tabel, wyjętych wprost z dokumentacji, •	
w formie nieczytelną dla widzów – trzeba posługiwać się czcionką o roz-
miarze zapewniającym widoczność tekstu. 
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Czytanie głośno tekstu wyświetlanego na ekranie – prezentacja nie jest •	
„ściągą” dla mówcy.
Wyświetlanie ujęć rysunkowych niezrozumiałych dla nieprofesjonalistów  •	
– trzeba przygotować specjalne widoki, perspektywy, filmy, wizualizacje.
Gdy mamy już wszystko, zróbmy próbę generalną. To pozwoli skorygo-

wać pierwotne zamierzenia co do długości, a także wypróbować i zapamię-
tać dobre sformułowania, przekonać się czy głos jest wystarczająco donośny  
i ogółem nabrać pewności siebie. Może okazać się, że nie ma innej rady – trze-
ba przemówienia nauczyć się na pamięć. 

B.9.2. Wystąpienie 
Merytorycznie jesteśmy przygotowani. Pomyślmy teraz o sobie. Postaraj-

my się jak najlepiej wyglądać – przekonanie, że wyglądamy jak zwycięzcy uła-
twi nam zwycięstwo. Przed samym wystąpieniem nie zapomnijmy o kilku głę-
bokich oddechach i wyjdźmy przed swoich słuchaczy z uśmiechem na ustach. 
Potem spróbujmy ogarnąć wzrokiem widownię i znaleźć życzliwe spojrzenia 
wśród słuchaczy.

Pierwsze słowa, choć zazwyczaj jeszcze nie dotyczą sedna sprawy, są bar-
dzo ważne, bo jest to okazja nawiązania kontaktu między mówcą a audyto-
rium. Często takim wstępem jest przedstawienie się słuchaczom, w którym 
najważniejsze jest poinformowanie ich o naszym związku ze sprawą. Następ-
nie, jeżeli to jest potrzebne i możliwe ze względu na ich liczbę, powinniśmy 
poprosić słuchaczy, aby się przedstawili. Tu także najważniejszy jest charakter 
związku ze sprawą. Kolejny punkt lub pierwszy, jeśli przedstawianie się nie  
jest potrzebne, to zaprezentowanie porządku wystąpienia. Jeśli jest długie  
i wielowątkowe, warto zaprezentować go nie tylko na początku, ale także  
w trakcie odnosić się do niego, np. Oto skończyłem punkt 7, czyli hipotezę,  
i zaczynam dowodzenie – czyli punkt 8, albo: To była koncepcja ogólna, a teraz 
przedstawię projekt szczegółowy. 

Tembr i natężenie głosu, tempo mówienia to oczywiście cechy wpływa-
jące na jakość przekazu53. Znacznie rzadziej uświadamiamy sobie wagę ge-
stykulacji, mimiki i mowy ciała54. Zwykle potrafimy bez trudu ocenić ogólny 
poziom mówcy, ale wskazanie cech czy elementów, które o tym przesądza-
ją, jest trudniejsze. Jeszcze trudniej przeanalizować własne wystąpienie. Lu-
dzie chcący doskonalić się w sztuce publicznego mówienia powinni poprosić  
o sfilmowanie siebie w akcji. Zwykle zaskoczenie jest wielkie. Jest bardzo wiele 
rzeczy, których o sobie nie wiemy i bardzo wiele błędów, które łatwo naprawić, 
jeżeli tylko uświadomimy sobie, że nam się zdarzają. 

53 M. Oczkoś, Abecadło mówienia, Wyd. UNUS, Wrocław 2000, N. Quebin, Jak być przekonującym, 
Amber, Warszawa 1999.
54 W. Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Wyd. IMPULS, 
Kraków 2005,  A. i B., Pease,  Mowa ciała, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
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Innym sposobem uzyskania informacji na temat naszych zalet i wad jako 
mówcy jest prośba o ocenę kogoś, kto wysłuchał naszego wystąpienia. W tym 
przypadku jednak potrzebna jest gwarancja szczerości, o którą wcale nie jest 
łatwo.

Szczęśliwy mówca, któremu udało się skupić i utrzymywać uwagę słu-
chaczy. Patrzą na niego zasłuchani, nikt nie przeszkadza, a mówca zachęcony 
powodzeniem mówi coraz lepiej. Co jednak robić, gdy jeden ze słuchaczy za-
czyna monologować równolegle szeptem? Przeszkadza mówcy, sąsiadowi, do 
którego się zwraca i innym słuchaczom. Prawdopodobnie jest przekonany, że 
go nie słychać. Jeszcze gorzej, gdy salę wypełnia dekoncentrujący szmer wie-
lu rozmów. Mówca może to zlekceważyć, ale brak reakcji grozi eskalacją kło-
potów. Kończy się wzajemnym przekrzykiwaniem, co oczywiście nikomu nie 
przynosi pożytku. Mówca może zarządzić przerwę, jeżeli uzna, że brak uwagi 
jest objawem znużenia. Jeśli jednak chce mówić dalej, powinien skutecznie 
zareagować. 

Oto kilka sposobów. Przeszkadzają ci szepty – przestań mówić i czekaj, aż 
ucichną. Przerwa zwykle intryguje słuchaczy. Ktoś stale przeszkadza – podejdź  
i mów wprost do niego. Chce koniecznie mówić, to zaproponuj mu głos w dys-
kusji, poproś go o pomoc, np. w utrzymywaniu porządku na sali. Lepiej zrobić 
coś zaskakującego niż ogólnikowo prosić o spokój. Bywają takie niefortunne 
referaty, podczas których jedyną chwilą ciszy na widowni jest moment, gdy 
mówca zaproponuje przystąpienie do dyskusji ze słuchaczami.

Wystąpienie publiczne winno kończyć się podziękowaniem za uwagę. 
Do dobrych obyczajów należy zadeklarowanie chęci odpowiadania na pyta-
nia z widowni. Generalnie pytania takie dowodzą zainteresowania tematem, 
na czym powinno zależeć mówiącemu. W przypadku wystąpień należących 
do procesu partycypacji pytanie i dyskusja po wystąpieniu powinny być prze-
widziane i prowadzone tak długo, jak wymaga tego skuteczne wyjaśnienie 
projektu. Niekiedy prezentacja projektu jest pomyślana jako pierwszy etap 
dyskusji publicznej.

Bywają jednak sytuacje, gdy mówcę zaskakują pytania i głosy w dysku-
sji trudne, krępujące lub denerwujące. Niekiedy zamieniają się w tak zwany 
grad pytań, wpędzający prelegenta w panikę. Trzeba wówczas wziąć głębo-
ki oddech, pochwalić słuchaczy za dobre pytania, równocześnie starając się 
uporządkować tok ich zadawania, zdyscyplinować pytających, poprosić o lep-
sze wyjaśnienie treści, dać sobie czas do namysłu, wciągnąć innych słuchaczy  
w dyskusję, przyznać się do błędu, jeżeli rzeczywiście został popełniony, przy-
znać rację, jeśli argumenty były przekonywujące. Rzecz jasna, wybór sposobu 
zależy od okoliczności – najważniejsze, aby nie stracić kontroli nad przebie-
giem wydarzeń. W takiej sytuacji szczególnie pożyteczna jest szansa pomocy 
ze strony drugiej osoby, co możliwe jest, gdy prezentację prowadzą dwie lub 
więcej osób, np. projektanci i przedstawiciele władzy publicznej. 
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Dyskusja publiczna – 4 faza partycypacji B
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0.

Dyskusja publiczna jest obowiązującą formą partycypacji społecznej za-
pisaną w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym55. Ustawa 
nie precyzuje, jak ma być organizowana, co ma być jej wynikiem i do czego ów 
wynik ma służyć. To niestety może podważać i podważa ufność uczestników  
w sens tego przedsięwzięcia. Dyskusja jako taka jest jednak pojęciem znacznie 
szerszym, a jej słownikowa definicja brzmi: Dyskusja to ustna lub pisemna wy-
miana zdań na określony temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków56. 
Dyskusja publiczna, jeśli jest autentyczna, może być ważnym narzędziem de-
mokracji. Tu będzie mowa o dyskusji w tym szerszym rozumieniu, odnoszą-
cym się, ale nie wyłącznie, do aktualnych przepisów prawnych.

W programie partycypacji dyskusja jest 4 fazą, następującą po prezen-
tacji i wyjaśnieniu projektu, a przed negocjacjami i przed podjęciem decyzji.  
W praktyce jednak dyskusję organizuje się często jako jedyną formę partycy-
pacji, i to w nieodpowiednim momencie, czyli po podjęciu ważnych decyzji. 
Taka dyskusja jest szczególnie narażona na zasadniczy, ale często popełnia-
ny błąd – jest wymianą zdań nie prowadzącą do niczego, jeśli nie liczyć uze-
wnętrznienia emocji i pogłębiania lub powstawania konfliktów. Spóźnione 
debaty toczone w momencie, gdy koszty zmiany są ogromne, bywają na ogół 
bezpłodne, a niekiedy wręcz gorszące. W takich przypadkach, mimo że pozor-
nie dyskutuje się o meritum, w gruncie rzeczy decydenci ograniczają się do 
dowodzenia, że decyzja w danej sprawie należy do ich wyłącznych kompeten-
cji i, że została podjęta w majestacie prawa, a strona społeczna dowiaduje się, 
że z jej opinią nikt się nie liczy.

55 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717).
56 Słownik języka polskiego, praca zbiorowa pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1995.
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Tylko dyskusja toczona na odpowiednim etapie „gry” może stać się czyn-
nikiem inspirującym projektanta lub sposobem uzyskania porozumienia. Nie 
idzie bowiem o dyskutowanie samo w sobie, ale o szansę na efekty meryto-
ryczne, czyli np. zmiany w projekcie lub modyfikację decyzji. Debata niekiedy 
nie przynosi takich zmian, ale niezmiernie ważne jest, aby w momencie, gdy 
jest podejmowana, szansa na zmianę istniała. 

Dobrze przeprowadzona dyskusja publiczna może spełniać wiele celów 
partycypacji jednocześnie. Może też zawierać elementy zawarte w innych, opi-
sanych już poprzednio formach, czyli może służyć badaniu potrzeb, pozyski-
waniu inspiracji, prezentacji i wyjaśnianiu projektów itd. Można też w ramach 
dyskusji podejmować próbę negocjacji. Istotą jednak jest wymiana poglądów 
i wspólne wnioski, stanowiące albo formę pełnej zgody dyskutujących stron 
albo ograniczoną zgodę, ale połączoną z listą rozbieżności. W tym ostatnim 
przypadku wyniki dyskusji winny być punktem wyjścia do negocjacji.

B.10.1. Uczestnicy dyskusji
Przymiotnik „publiczna” zasadniczo przesądza o tym, że w tak określonej 

dyskusji może uczestniczyć każdy. Takie założenie stawia przed organizatorami 
bardzo trudne zadanie. Z jednej strony nie można nikomu odmówić dostępu, 
z drugiej zaś w sensie logistycznym nie sposób zapanować nad grupą ludzi, 
o której zupełnie nic nie wiadomo. W praktyce więc organizatorzy nie tylko 
mogą, ale powinni starać się zapanować nad składem i liczbą debatujących. 
Można to osiągnąć stosując różne formy zapraszania w stosunku do różnych 
kręgów interesariuszy, od zwykłego dostępu do informacji, przez powiado-
mienie, a nawet szczególne zaproszenie do różnych form zachęty. Szczególnie 
ważna jest dbałość o równowagę w uczestnictwie osób o różniących się opi-
niach. Próba manipulacji polegająca na zapraszaniu tylko tych, którzy są „za” 
jest nie tylko nieuczciwa, ale także bezsensowna. Wprawdzie doraźnie można 
uzyskać pozór pełnej harmonii, ale na dłuższą metę jest to prosta droga do 
eskalacji sporu. Jeszcze mniej sensu ma zapraszanie samych przeciwników, co 
niestety w praktyce debat publicznych o architekturze zdarza się zadziwiająco 
często. Jest to wynik błędu, o którym już wspominano – traktowania protestu-
jących jako uprawnionych reprezentantów całej opinii publicznej. 

Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 
trzeba się liczyć raczej z niedomiarem niż nadmiarem dyskutantów o spra-
wach przestrzennych. Z własnej inicjatywy na dyskusje przychodzą przede 
wszystkim ci, którzy dostrzegają w tym prywatny interes, np. właściciele dzia-
łek, potencjalni inwestorzy. Osób, które chcą dyskutować o problemach szer-
szych, ważnych dla większej społeczności, jest na ogół bardzo mało, jakkol-
wiek właśnie ci są najbardziej oczekiwani. Pojawia się ich więcej, gdy dyskusja 
nie jest jedyną forma partycypacji, ale poprzedzają ją inne, przeprowadzone  
w sposób zachęcający do kontynuacji. Zachęcająco działają także wszelkie po-
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przednie formy wiarygodnej partycypacji tego samego środowiska z tym sa-
mym organizatorem, niezależnie od tego czy dotyczą spraw przestrzennych, 
czy zupełnie innych. Innymi słowy, władza, która ma autentyczny autorytet  
w społeczeństwie, może liczyć na lepszą frekwencję podczas dyskusji ludzi za-
interesowanych dobrem publicznym, a nie tylko interesem prywatnym.

B.10.2. Kto powinien prowadzić dyskusję – trudna i ważna 
            rola moderatora

Szczególnie ważną rolę odgrywa w dyskusji prowadzący, czyli moderator. 
W poprzednich rozdziałach, prezentując różne formy partycypacji i zastana-
wiając się nad obsadą kolejnych, ról każdorazowo próbowaliśmy „przymie-
rzać” do nich projektanta. I tak np. stwierdzono, że w mniej skomplikowanych 
przypadkach projektant sam może być badaczem wykonującym niektóre 
rodzaje ankiet czy wywiadów, może być moderatorem warsztatów i nego-
cjatorem. Niektóre formy partycypacji mogą też prowadzić przedstawiciele 
władz publicznych, np. ankiety, badania obserwacyjne, negocjacje. Dyskusji 
publicznej jednak zdecydowanie nie powinien prowadzić ani projektant, ani 
przedstawiciel władzy, lecz specjalny moderator. Błąd obsadzania projektanta 
czy decydenta w tej roli jest popełniany bardzo często – organizator dyskusji 
staje się niejako automatycznie moderatorem. Zapewne są tacy architekci i 
tacy przedstawiciele władzy, którzy potrafią dobrze przeprowadzić dyskusję, 
ale w tym przypadku nie idzie o umiejętność, tylko gwarancję bezstronności. 
Moderator z zasady nie powinien angażować się po żadnej stronie sporu, ani 
istniejącego od początku dyskusji, ani takiego, który może powstać w trak-
cie. Powinien mieć umiejętności i nastawienie mediatora – człowieka z zasady 
bezstronnego. Nawet najszczersze chęci i największe wysiłki projektanta czy 
decydenta o zachowanie neutralności nie zabezpieczą go przed podejrzenia-
mi o stronniczość. 

Roli tej czasem podejmują się dziennikarze, co na ogół nie jest dobrym 
pomysłem zważywszy na rozpowszechnione w tym zawodzie nastawienie na 
poszukiwanie sensacji. 

Moderator powinien dobrze znać temat, co w trudniejszych przypadkach 
możliwe jest tylko wówczas, gdy ma dobrą generalną orientację w zagadnie-
niach przestrzennych. Profesjonalny moderator specjalizujący się w tematyce 
przestrzennej byłby tu osobą na wagę złota, choć przyznać trzeba, że obecnie 
w Polsce takich moderatorów brakuje.

Zadaniem moderatora jest organizowanie dyskusji, nadanie jej i utrzy-
mywanie stylu kooperacyjnego57, dbanie o jej sprawny przebieg i uzyskanie 

57 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie publiczne i polityczne, PWN, Warszawa 2007, U. Haeske, 
Konflikty w życiu zawodowym, Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, Jedność, Kielce 
2005, R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, W. 
Ury, Odchodząc od NIE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
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użytecznego rezultatu. Dobry moderator może sprawić, że zamiast długiej, 
chaotycznej i bezowocnej awantury, prowadzonej w stylu knajpy lub magla, 
będziemy mogli uczestniczyć w satysfakcjonującej wszystkich debacie, zakoń-
czonej twórczymi wnioskami.

Oczywiście w dyskusji nad projektem powinien uczestniczyć projektant, 
ale jako jeden z mówców zapraszanych do głosu przez moderatora. W razie 
potrzeby powinien prezentować projekt, odpowiadać na pytania, wyjaśniać 
nieporozumienia merytoryczne, uczestniczyć w dyskusji i formułowaniu wnio-
sków.

B.10.3. Tradycyjna forma dyskusji
Najczęściej stosowany sposób dyskutowania jest dobrze znany każdemu, 

kto uczestniczy w konferencjach, seminariach czy dużych zebraniach. Mają 
one pewną utartą, choć nie zawsze do końca sformalizowaną postać. Formę 
precyzyjnie określoną przez specjalny regulamin zachowują debaty sejmowe, 
a także posiedzenia czy zebrania rozmaitych rad, zwłaszcza takie, które powin-
ny kończyć się ważnymi uchwałami. 

Dyskusje takie zwykle odbywają się na sali audytoryjnej, w której naprze-
ciw siebie zlokalizowane są miejsca dla stron: audytorium i podium ze stołem 
prezydialnym i mównicą. Zwykle do dyspozycji mówców przygotowany jest 
sprzęt audiowizualny, czasem także tablica lub flipchart. Tokiem debaty „gos- 
podaruje” moderator: otwiera obrady, prezentuje przewidziany porządek, 
udziela kolejnym mówcom głosu, w tym na początku głównemu prezente-
rowi danej sprawy, dba o powołanie odpowiednich komisji, inicjuje dyskusję, 
proponuje określone uchwały, inicjuje głosowania, jeśli takie są potrzebne, 
podsumowuje obrady lub zleca tę czynność komisji wnioskowej. 

Tak są często organizowane dyskusje publiczne nad planami zagospo-
darowania przestrzennego lub innymi przedsięwzięciami przestrzennymi. 
Wszystkie problemy zawarte w projekcie są niejako równocześnie dyskuto-
wane, co naraża całe przedsięwzięcia na przypadkowość i utrudnia sformu-
łowanie końcowych wniosków w sposób uporządkowany i treściowo bogaty. 
Osoba lub komisja podsumowująca wnioski zwykle nie jest w stanie na go-
rąco ich podsumować. Zatem wszystko kończy się na protokole i wnioskach 
uproszczonych, o bardzo ogólnikowym charakterze. Skorzystanie z plonu tak 
podsumowanej dyskusji jest trudne, co zresztą wcale nie przeszkadza tym, 
którzy na ten plon wcale nie czekają. W dyskusjach nad planami zagospoda-
rowania przestrzennego organizatorzy często informują zebranych, że jeśli 
podnoszone przez nich sprawy nie zostaną sformułowane jako tzw. uwagi  
i nie będą złożone na piśmie do urzędu, to nie będą miały żadnego wpływu 
na projekt. W warunkach obowiązującej ustawy jest to zresztą uczciwe posta-
wienie sprawy.
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Taka tradycyjnie prowadzona dyskusja niesie ryzyko zboczenia z tematu 
czy przerodzenia się w kłótnię. Uczestnicy dyskusji, niezależnie od meryto-
rycznych rozbieżności opinii, różnią się cechami charakteru, co skutkuje róż-
nicami w stylu komunikacji.  Moderator powinien umieć rozpoznawać i od-
powiednio reagować na aktywność zwłaszcza tych dyskutantów, których styl 
ma negatywny wpływ na przebieg dyskusji. Znawcy przedmiotu wymieniają  
7 typów toksycznych dyskutantów, którzy są w stanie skutecznie psuć lub 
całkowicie zrujnować dyskusję. „Agresor” uparcie narzuca styl konfrontacyjny, 
„defetysta” podważa wiarę w sukces, „gwiazda” zabiera czas i denerwuje ze-
branych własnymi popisami, „gawędziarz” nudzi niemiłosiernie, „klaun” usiłuje 
zamienić debatę w kabaret, „zwierzchnik” próbuje zdominować dyskusję, „fa-
natyk” utrudnia pogodzenie różnych racji. Prawdziwym wyzwaniem dla mo-
deratora jest osobnik łączący „przymioty” kilku wymienionych wyżej typów58.

Sprawny moderator ma jednak wypróbowane sposoby na każdego z nich. 
„Agresorowi” z nadzwyczajną uprzejmością zaproponuje, zamiast meritum, 
rozmowę o stylu porozumiewania się, a w razie potrzeby skieruje agresję na 
siebie, aby nie wyprowadzała z równowagi innych dyskutantów. „Defetyście” 
pokaże, że jest osamotniony w swoim czarnowidztwie prosząc o wypowiedź 
optymistów. „Gawędziarzowi” i „Gwieździe” przydzieli ważne zadanie, np. pro-
tokołowanie, liczenie głosów, zapisywanie wniosków na tablicy, pilnowanie 
porządku. Można im też zadać trudne i ważne pytanie, aby mieli się nad czym 
zastanawiać. Podobnie trzeba potraktować „klauna”, ale przede wszystkim nie 
śmiać się z jego dowcipów. „Zwierzchnikowi” stworzyć podkomisję, by mógł 
gdzieś być liderem. „Fanatyka” trzeba niestety raz do końca wysłuchać, a kie-
dy już powie, że skończył, nie dopuszczać więcej do głosu. Te i inne metody 
„odtruwania” dyskusji bywają ratunkiem, gdy nie jesteśmy w stanie uniknąć 
uczestnictwa toksycznych dyskutantów.

B.10.4. Warsztaty jako forma dyskusji
Mimo pewnych wad, tradycyjny sposób prowadzenie dyskusji pozosta-

nie zapewne sposobem najpopularniejszym. W intencji uzyskania lepszych, 
bardziej uporządkowanych wyników wymyślono też inne sposoby dyskuto-
wania i zbiorowego myślenia, na przykład różne formy warsztatów. Metodą 
warsztatową, z udziałem znacznej grupy ludzi można przeprowadzić np. po-
wszechnie znaną analizę SWOT. Szczególnie dobrze nadaje się do sytuacji,  
w której chcemy przedyskutować realność i racjonalność określonego prze-
sięwzięcia lub strategii. 

58 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
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Poniżej przedstawiona jest metoda pola sił Kurta Lewina59, która w swo-
jej klasycznej postaci dotyczy zarządzania zmianą. Obie te metody są bardziej 
niż zwykła dyskusja odporne na zagrożenie, jakim jest zboczenie z tematu czy 
przemiana w kłótnię, mimo że duch konkurencji właściwy dla formy warszta-
towej wyzwala duże zaangażowanie uczestników. Dyskusja taka daje ponad-
to bogate i uporządkowane wyniki. Forma warsztatowa narzuca uczestnikom 
postawę twórczą. Nie pozwala pozostać biernym słuchaczem ani poprzestać 
na krytyce. Nie można jednak w ten sposób dyskutować sprawy o skompliko-
wanej, wielowątkowej strukturze, jak np. plan zagospodarowania przestrzen-
nego w całości. Można natomiast podzielić go na mniejsze części według 
określonego porządku logicznego i dyskutować je kolejno lub jednocześnie  
z udziałem wielu grup. Warsztaty takie mogą też być swego rodzaju „rozgrzew-
ką” przed dyskusją ogólną nad całością problemu.

Metoda pola sił szczególnie dobrze nadaje się do przedyskutowania sy-
tuacji, w której niezbędna zmiana natrafia na poważny opór, np. sprzeciw wo-
bec budowy wysypiska śmieci lub wprowadzenia stref ruchu pieszego, albo 
restrykcji ochronnych tam, gdzie ich dotychczas nie było. Metoda polega na 
identyfikacji, porządkowaniu i bilansowaniu sił wspierających i hamujących 
ową zmianę. Następnie dyskutuje się nad źródłami tych sił i sposobami po-
prawy ich bilansu. Zgodnie z tą teorią znacznie większe szanse powodzenia 
ma łagodzenie sił hamujących niż wzmacnianie wspierających, czyli odwrot-
nie niż myślą i czynią na ogół propagatorzy zmiany. Doświadczenie wskazuje 
bowiem, że nacisk wywołuje mobilizację sił przeciwnych, więc skuteczniejsze 
bywa osłabianie obaw i zastrzeżeń. 

Do warsztatów prowadzonych metodą pola sił potrzebne jest tyle sal, ile 
grup będzie jednocześnie pracować. Potrzebna jest też sala obrad plenarnych, 
na której zmieszczą się wszyscy. Racjonalna wielkość grupy to ok. 15 osób. Jeśli 
nie są to grupy specjalnie zaproszone do dyskutowania określonych tematów, 
lecz osoby, które równie dobrze mogą pracować nad każdym z nich, podział 
na grupy winien być przeprowadzony losowo. Zabezpiecza to przed pracą  
w grupach towarzyskich lub „kręgach wzajemnej adoracji”, co raczej hamuje 
niż wyzwala kreatywność. Każda sala winna być wyposażona w stół, wokół 
którego pracować będą uczestnicy oraz tablicę, do której da się przyklejać sa-
moprzylepne kartki. Dla każdej z grup należy starannie sformułować temat; 
może dotyczyć najróżniejszych zagadnień, ale w sensie logicznym powinien 
być pytaniem o zmianę, np. „Co ułatwia, a co hamuje wprowadzenie idei par-
tycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym?”60.

59 K. Szczepańska, Techniki menedżerskie w TQM, Wyd. Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 
1999, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Łańcuckiego, TNOiK, 
OPO, Bydgoszcz 1997, I. Frąś, M. Gołębiowski, A. Bielawa, U. Szczeciński, Podstawy zarządzania 
jakością w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006. 
60 Warsztaty takie przeprowadzono na konferencji pt. Partycypacja społeczna w planowaniu prze-
strzennym zorganizowanej przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej i Biuro 
Rozwoju Gdańska, 17-18. 09. 2009 r., w ramach projektu badawczego M.N i S.W. NR 16 0003 04, 
którego wynikiem jest ta książka.
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Praca w grupie winna zacząć się od wzajemnego przedstawienia się mo-
deratora i uczestników, prezentacji tematu, harmonogramu i metody prowa-
dzenia warsztatów oraz zasad komunikacji. Zasady te wydają się oczywiste, 
ale mimo wszystko warto je przedstawić, a nawet spisać i zyskać dla nich ak-
ceptację, bo ułatwia to utrzymanie dyscypliny pracy i osiągnięcie zaplanowa-
nych wyników. Zasady te to:

Przestrzeganie przedstawionego harmonogramu i ram czasowych pracy.•	
Przestrzeganie przyjętej zasady poufności, np. że nie ujawniania się prasie •	
informacji o przebiegu dyskusji lub że wszyscy zgadzają się na ujawnie-
nie.
Traktowanie dorobku grupy jako pracy zbiorowej.•	
Udostępnienie ostatecznych wyników pracy wszystkim uczestnikom.•	
Przyjęcie sposobu zwracania się do siebie, np. przez „ty”, co jest manifesta-•	
cją równości dyskutujących.
Przyzwolenie na krytykowanie opinii czy koncepcji, ale zakaz krytykowa-•	
nia i obrażania osób.
Pierwszy etap to indywidualna praca nad siłami hamującymi i wspiera-

jącymi. Każda wymyślona siła zapisywana jest na odrębnej samoprzylepnej 
kartce, co ułatwia późniejsze segregowanie ich według określonego porząd-
ku. Pracę tę może wykonać cała grupa, pracując kolejno nad siłami „za”, a po-
tem „przeciw”, albo grupę można podzielić na pół i pracować równolegle nad 
oboma tematami. Na tym etapie nie zaleca się dyskusji miedzy uczestnikami, 
lecz indywidualny wysiłek skierowany na wskazanie jak największej ilości sił.

Drugi etap to praca grupowa nad porządkowaniem sił. Najpierw należy 
odrzucić powtórki, następnie zestawić siły w grupy tematyczne. Zawsze w ta-
kich przypadkach pojawia się problem odróżnienie zagadnień ogólnych od 
szczegółowych i ułożenie wszystkiego w układ hierarchiczny. Najwygodniej z 
 każdej grupy tematycznej stworzyć zbiór karteczek, a następnie nakleić je na 
pasek papieru zaopatrzony w ogólny tytuł grupy. To wspólne segregowanie 
z reguły prowokuje do uzupełniania poszczególnych aspektów, znajdowania 
nowych sił i ulepszania sformułowań.

W etapie trzecim paski nakleja się na tablicę podzieloną pionową kreską 
na połowę: po prawej siły wspierające, po lewej hamujące. Jeśli siły wspiera-
jące i hamujące opracowywane były przez dwie podgrupy, trzeba dokonać 
wzajemnej prezentacji dorobku. Zdarza się, że porównanie sił po obu stronach 
kreski pobudza do następnych uzupełnień i tym samym poszerzania refleksji 
nad problemem.

Czwarty etap to porządkowanie grup sił według rangi ważności. Etap ten 
można zorganizować jako głosowanie, np. każdy uczestnik ma prawo przy-
znać trzy, dwa i jeden punkt, zapisując to na końcu odpowiedniego paska pa-
pieru. Po zliczeniu głosów paski należy przekleić tak, aby tworzyły ranking od 
najważniejszych do najmniej ważnych zagadnień.
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Piąty etap to szukanie sposobów na osłabienie sił hamujących i wzmoc-
nienie wspierających. Zgodnie z przedstawioną poprzednio teorią, należy za-
cząć od osłabiania najważniejszych sił hamujących. Uzyskany w ten sposób 
zestaw propozycji działania można spisać oddzielnie lub dokleić w kontynu-
acji odpowiednich pasków na tablicy. Rezultat warsztatów ma dzięki temu po-
stać gotowego materiału prezentacyjnego.

Szósty etap to praca wszystkich grup razem. Uczestnicy powinni zapo-
znać się z dorobkiem wszystkich grup, co może polegać na odwiedzaniu ko-
lejno sal, w których odbywały się warsztaty. Tam kolejno odbywają się prezen-
tacje dorobku grup.

Ostatnim etapem pracy uczestników jest dyskusja plenarna. Jeśli przewi-
dziano określony sposób oceny wyników, jest to pora, aby przeprowadzić tę 
ocenę i ogłosić wyniki.

Sprawą organizatorów jest systematyczne spisanie dorobku i udostęp-
nienie go wszystkim jego twórcom, czyli uczestnikom warsztatów.

Warsztaty prowadzone metodą pola sił trwają długo, nie powinny zatem 
być organizowane bez przerwy (np. warsztaty dla 60 osób w 4 grupach, z jed-
na przerwą trwały około 4 – 5 godzin). Jeśli są takie możliwości, mogą być 
organizowane jako dwa odrębne spotkania. Każdy etap powinien mieć z góry 
zaplanowany czas, co przeciwdziała dyskusjom nie na temat, sporom i gene-
ralnie mobilizuje do pracy.

B.10.5. Inne formy dyskusji
Choć nie jest to równoznaczne z uczestnictwem, pełny dostęp do słu-

chania i oglądania i dyskusji daje debata przeprowadzona w telewizji, niekie-
dy z telefonicznym udziałem słuchaczy. Niestety jest wiele zniechęcających 
przykładów telewizyjnych debat. Przede wszystkim wybiera się do nich spra-
wy sensacyjne, a więc mocno konfliktowe. Jest to zwykle ta faza konfliktu,  
w której stronom nie idzie bynajmniej o porozumienie – jedynym marzeniem 
jest totalne zwycięstwo, najchętniej zaś udowodnienie, że przeciwnicy prze-
kroczyli przepisy prawne. Finał takiej dyskusji nie bywa optymistyczny, co uczy 
widzów sceptycyzmu wobec partycypacji. 

Wstępna prezentacja problemu, z racji braku czasu antenowego jest zbyt 
lakoniczna i bardzo często błędna z profesjonalnego punktu widzenia. Czas 
programu jest zwykle tak ograniczony, że nie ma realnych szans nawet na 
sensowne przedstawienie problemu. Projektant bywa dopuszczany do gło-
su na chwilę. Niekiedy nie udaje mu się nawet sprostować błędów zawartych  
w prezentacji. Telefoniczny udział słuchaczy sprowadza się do bezlitośnie skra-
canych, niczego nie wnoszących wypowiedzi. Dziennikarz prowadzący nie 
dysponuje ani wiedzą merytoryczną ani umiejętnościami moderatora, więc 
nie panuje nad dyskusją. Z trudem udaje mu się przerwać kłótnie, w której 
wszyscy mówią naraz. Bywa też inny model dziennikarzy, którzy zamiast łago-
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dzić, pracowicie pogłębiają spór – wszak nauczyli się, że najwyższym dobrem 
dziennikarza jest sensacja. Ograniczenia czasu antenowego sprawiają, że de-
bata kończy się powszechnym niedosytem, a sprawa jest nadal otwarta i nadal 
konfliktowa. Jedyne, co osiągnięto, to pogłębienie sporu.

Niektóre z tych wad da się ograniczyć, np. postarać się o lepszego mode-
ratora, bardziej rzetelne prezentacje, wybór spraw, w których istnieje szansa na 
merytoryczną dyskusję, a nie tylko bezpardonową walkę. Zapewne ulepszyć 
można i poszerzyć sposób udziału widzów w debacie. Nie da się zapewne do-
stosować czasu trwania debaty do trudnego do przewidzenia przebiegu dys-
kusji. Trzeba jednak koniecznie zadbać, aby mimo wszystko dojść do wspól-
nych wniosków, choćby w minimalnym zakresie. Dobrze przeprowadzona 
debata telewizyjna miałaby wielki walor powszechności, zaletę łatwości pre-
zentowania obrazów i wielką skuteczność edukacyjną. Na praktycznych przy-
kładach uczyłaby społeczeństwo architektury i gospodarowania przestrzenią, 
co tak często postulują projektanci borykający się z brakiem zrozumienia spo-
łecznego dla swoich projektów. 

Nowe możliwości w zakresie organizowania dyskusji w rzeczywistości 
wirtualnej stworzy na pewno mariaż telewizji z Internetem.

Wiele jest sposobów prowadzenia debat w dostosowaniu do skali, ro-
dzaju, wielkości projektu, liczby zainteresowanych, pozycji w większym pro-
cesie partycypacji i wszystkich innych okoliczności. Niestety wiele jest także 
sposobów na omijanie prawdziwej dyskusji, czyli manipulacji zmierzającej do 
udowodnienia, że wymogi ustawowe zostały spełnione, mimo że dyskusja 
nie zakończyła się wnioskami lub po prostu nie wzięto ich pod uwagę. Jak już 
powiedziano, z definicji dyskusja powinna kończyć się wspólnymi wnioskami 
albo takimi, które wyrażają ostateczna zgodę albo zakres zgody oraz listę roz-
bieżności do dalszego negocjowania. 
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1.

Negocjacje to dwustronny (lub wielostronny) proces komunikowania się, 
którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje podejmuje się, gdy 
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe, ale jednocześnie istnieje pe-
wien wspólny zakres zgody i choćby minimalna chęć porozumienia. Negocja-
cje to sposób na rozwiązanie sytuacji konfliktowych61.

Negocjacje każdy z nas prowadzi na co dzień w najróżniejszych okolicz-
nościach życiowych, choć zwykle nie nazywamy tego w ten sposób. Słowo 
„negocjacje” kojarzy się nam raczej z sytuacją, gdy osiągnięcie porozumienia 
jest szczególnie trudne i wymaga czegoś więcej niż zwykła rozmowa lub na-
wet zaangażowania profesjonalisty biegłego w tej sztuce.

Jeżeli bezpośrednie negocjowanie między stronami jest zbyt trudne, np. 
z powodu silnych emocji towarzyszących konfliktowi, można zdecydować się 
na pomoc mediatora akceptowanego przez obie (wszystkie) strony konflik-
tu62. Mediator nie wyraża własnych opinii, nie formułuje ofert ani treści mery-
torycznej końcowego porozumienia. Jego zadaniem jest kierowanie rozmo-
wami w sensie komunikacyjnym tak, aby doprowadzić do pomyślnego końca 
czyli do porozumienia. 

Dobry mediator to postać ciesząca się powszechnym szacunkiem. Gorzej 
z negocjatorem63. Stereotypowe wyobrażenie negocjatora to obraz człowieka 
z twarzą pokerzysty, przebiegłego jak lis, niekoniecznie uczciwego, który uży-

61 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
62 U. Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, Wyd. 
Jedność, Kielce 2005.
63 M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
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wając chytrych sposobów i sprytnych manipulacji potrafi wygrać dla siebie 
lub strony, którą reprezentuje, wszystko, pozostawiając przeciwnika z niczym. 
Takiego człowieka należy omijać z daleka, chyba że negocjuje po naszej stro-
nie. 

Inny stereotypowy obraz negocjatora to ktoś, kto negocjuje z porywa-
czami albo desperatem planującym samobójstwo. W takich sytuacjach dobry 
negocjator jest rzeczywiście na wagę złota. Są to jednak sytuacje ekstremalne, 
rzadko mające związek z architekturą.

Zdecydowanie najpopularniejsza odpowiedź na pytanie, co to są nego-
cjacje, brzmi: metoda osiągania kompromisu. Jednocześnie na pytanie, jaki 
jest cel negocjatora przystępującego do akcji, te same osoby odpowiadają: 
wygrana. Oba te stereotypy wykrzywiają sens negocjacji, ponieważ cel, któ-
rym w istocie rzeczy jest porozumienie nie zawsze jest kompromisem. Co 
więcej, kompromis nie jest rezultatem najlepszym z możliwych, a uznanie wy-
granej za jedyny pożądany wynik rozmów bardzo utrudnia osiągnięcie tego 
najlepszego celu.

To niewłaściwe wyobrażenie o negocjacjach jest swego rodzaju odbi-
ciem niewłaściwego podejścia do partycypacji jako takiej. Projektanci i władze 
publiczne bardzo często aprobują partycypację tylko pod warunkiem, że ma 
ona służyć „spacyfikowaniu” interesariuszy. Z kolei przedstawiciele organizacji 
pozarządowych traktują je jako sposób przymuszania władzy i projektantów 
do ustępstw. Propozycja autentycznego dążenia do porozumienia, w którym  
a priori nie można zakładać wygranej żadnej ze stron, jest dla jednych i dru-
gich nie do przyjęcia. Ten sposób myślenia prowadzi jednak do nikąd.

Wyobraźmy sobie zatem negocjacje lub mediacje, z których obie strony 
wychodzą bardzo zadowolone, bo udało się im znaleźć nowe, poprzednio nie 
brane pod uwagę, korzystne dla obu stron rozwiązanie. Nikt nie stracił, wszy-
scy zyskali, a zaciekli wrogowie zamienili się z razu w przeciwników, a w końcu 
w partnerów, którzy chętnie rozwiązywać będą wspólnie następną sprawę, 
nawet jeśli okaże się trudna. To jest ideał negocjacji, a ten, kto to potrafi to 
idealny negocjator lub mediator. Tak jak to bywa z wszelkimi ideałami, także 
ten jest trudny do osiągnięcia. Warto jednak go zaprezentować, aby wiedzieć, 
do czego należy dążyć i przeciwstawić go stereotypowi, według którego ne-
gocjacje to jedna wielka manipulacja niegodna człowieka uczciwego. 

B.11.1. Negocjacje w gospodarce przestrzennej
Gospodarka przestrzenna z natury rzeczy niesie wiele sprzecznych inte-

resów i konfliktowych sytuacji. Dlatego w przedsięwzięciach z tego zakresu 
bardzo często podejmowane są różne formy negocjacji, choć nie zawsze tak 
się je nazywa. Często prowadzące rozmowy strony nie wiedzą niczego więcej 
o sztuce negocjacji ponad to, co podpowiada im intuicja lub wrodzony nego-
cjacyjny talent. Szczególne uzdolnienia bardzo pomagają w negocjacjach, ale 
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skutecznego negocjowania można się także nauczyć albo przynajmniej pod-
nieść swój poziom umiejętności.

Jedną z cech bardzo potrzebnych negocjatorowi jest kreatywność. Bez 
niej nie da się osiągnąć upragnionego rezultatu negocjacji, jakim jest twórcze 
rozwiązanie, lepsze niż kompromis64. Rozwiązanie to nie leży pośrodku drogi 
między wstępnymi ofertami, lecz  niejako na innej, lepszej drodze. Negocjacje 
twórcze nie są zadaniem łatwym. Wymagają pomysłowości, determinacji, wy-
siłku i czasu. Tę trudność powiększa opisany wyżej stereotyp – postrzeganie 
negocjacji jako manipulacji wykorzystującej ludzką słabość i prostoduszność. 
Ta zła sława negocjacji jest o tyle usprawiedliwiona, że narzędzia komunikacji 
stosowane w negocjacjach mogą być rzeczywiście użyte w niecnych celach  
i bywają tak używane. Trudno jednak zrezygnować z używania młotka do wbi-
jania gwoździ tylko dlatego, że rzeczywiście można nim zabić. 

W jakich okolicznościach należy podejmować negocjacje? W programie 
partycypacji społecznej wymienione są jako faza 5. Jest to ta faza, w której 
po badaniach prezentacji i wyjaśnieniach (faza 3) ze strony projektanta, po-
głębionych w dyskusji ze społecznymi partnerami (zakres 4), obie strony do-
kładnie znają meritum sprawy i wiedzą, że ich stanowiska są różne i w jakim 
zakresie są różne. Taka właśnie sytuacja, gdy stanowiska różnią się, ale mimo 
wszystko strony chcą dojść do porozumienia, jest uważana za właściwy punkt 
wyjścia do negocjacji. Nie poleca się negocjowania, gdy jedna ze stron nie 
wykazuje chęci dojścia do zgody, ale np. ma zamiar zastosować przymus, pod-
stęp, szantaż lub za wszelką cenę trwać przy swoich racjach. Nie ma też sensu 
negocjować, gdy interesy stron nie mają związku lub w istocie nie są sprzecz-
ne. Miejsce negocjacji po fazach 3 i 4 powinno gwarantować, że sprzeczność 
stanowisk nie jest pozorna. Jeśli jednak fazy te są źle przyprowadzone, może 
zdarzyć się, że dopiero w trakcie negocjacji okazuje się, że w istocie sprzeczno-
ści nie ma, a „paliwem” konfliktu są tylko emocje. Zakończenie rozmów pole-
gające na wyjaśnieniu, że spór w istocie rzeczy był pozorny trzeba oczywiście 
uznać za pomyślne, ale w gruncie rzeczy nie są to jeszcze negocjacje, lecz wy-
jaśnienie stanowisk. 

O sztuce negocjacji napisano wiele książek, omawiając je na przykła-
dach dotyczących polityki, biznesu, życia rodzinnego. Podstawowe zasady 
prowadzenia negocjacji nie zależą jednak od ich przedmiotu. Profesjonalny 
negocjator może negocjować najróżniejsze kwestie nie będąc fachowcem  
w danej dziedzinie. Może być przedstawicielem strony, jeżeli przed akcją,  
w ramach przygotowań jest w stanie poznać na tyle sprawę, by samodziel-
nie modyfikować wstępną ofertę i zawrzeć ostateczne porozumienie. Może 
też być członkiem lub liderem grupy negocjatorów, w której składzie są także 
znawcy przedmiotu. Może być wreszcie mediatorem, działającym pomiędzy 
skonfliktowanymi stronami.

64 Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Deutscha i P. T. Colema-
na, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
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Nie do każdych negocjacji potrzebny jest fachowy negocjator. Rolę tę 
może objąć projektant lub przedstawiciel władzy publicznej, znający pod-
stawy tej sztuki. Tym, którym zależy na osiągnięciu wysokiego poziomu  
w sztuce negocjacji, a tym bardziej mediacji, z pewnością podstawowe wiado-
mości nie wystarczą. Trzeba sięgnąć do literatury przedmiotu65, a potem ćwi-
czyć przy każdej okazji: na targu, w domu, na studiach, w pracy, w relacjach 
towarzyskich. Szkoła negocjacji to w pewnym sensie szkoła życia z ludźmi.

O negocjacjach można pisać w różnych ujęciach, pogłębiając i rozbudo-
wując te lub inne wątki. Tu opisane są jako proces składający się z kolejnych 
kroków. Relacja poparta jest przykładami dotyczącymi architektury i zaakcen-
towane są wątki dla tej tematyki charakterystyczne. 

B.11.2. Uwarunkowanie zewnętrzne 
Stereotypowe wyobrażenie o negocjacjach skupia się na sposobie pro-

wadzenia rozmowy i osobowości negocjatora. Są to, rzecz jasna, sprawy bar-
dzo ważne, ale sukces zależy nie tylko od tego. Najbardziej wymowny i spryt-
ny negocjator może przegrać, jeżeli nie zadba o sprzyjające uwarunkowania 
zewnętrzne. Nie jest wcale obojętne, kiedy rozmawiamy, gdzie rozmawiamy,  
z kim konkretnie rozmawiamy, kto nam towarzyszy itp. Trzeba ocenić, czy uwa-
runkowania te nam sprzyjają, a jeśli nie, to podjąć próbę ich zmiany na lepsze. 
Nieświadome przyjęcie okoliczności niesprzyjających, przypadkowych, albo 
narzuconych celowo przez przeciwną stroną, może być przyczyną klęski. Bur-
mistrz, który wychodzi przed bramę urzędu do protestującego tłumu, nie ma 
szans na żadne sensowne merytoryczne uzgodnienia. Może tylko przegrać 
albo zadeklarować chęć porozumienia i zaprosić do siebie delegację protestu-
jących. Projektant, który zaprosi potencjalnych przeciwników na prezentację 
projektu, a potem dyskusję do swojej pracowni, ma większą szansę pozyskać 
akceptację niż gdy zmuszony jest odpierać ataki protestujących na budowie. 

Nie dość jasne pomieszczenie, zbyt mały stół aby rozłożyć dokumentację, 
powolny komputer skazujący na długie oczekiwanie na prezentację, hałas itp. 
– to warunki wprowadzające nerwową atmosferę i, choć pozornie mało waż-
ne, niekiedy decydują o ostatecznym niepowodzeniu. 

Nie bez znaczenia jest kształt stołu, przy którym rozmawiamy i sposób 
rozmieszczenia negocjatorów. Okrągły stół to nie tylko symbol, to rzeczywi-
ście najbardziej zalecany do negocjacji mebel. Zapewne można rozmawiać 
także przy stole prostokątnym albo owalnym, ale posadzenie przedstawicieli 
dwu stron w jednym rzędzie albo rozmieszczenie ich swobodnie na widowni 
dużej sali to z pewnością wielkie utrudnienie w negocjacjach.

65 K. Benien, Jak prowadzić trudne rozmowy, Wyd. WAM, Kraków 2005, Negocjacje – wśród jawnych 
zagrożeń i ukrytych możliwości, praca zbiorowa pod red. W.J. Paluchowskiego, Wyd. RRBIS, Poznań 
2006, R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003  
i wiele innych.
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Oczywiście nie zawsze można wybrać lub zaaranżować miejsce – nie za-
wsze zależy to od nas. Z pewnością jednak nie dokona rozsądnego wyboru 
ten, kto w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że uwarunkowania tego rodzaju są 
ważne.

Należy także zadbać o uwarunkowania czasu. Przede wszystkim o to, by 
było go dość na same rozmowy. W pośpiechu działamy nerwowo – poddaje-
my się emocjom. Pod presją czasu łatwiej ulec manipulacji przeciwnika, trud-
niej dopracować twórcze rozwiązanie. Ale nie tylko ilość czasu potrzebna na 
rozmowy jest ważna. Trzeba też, aby termin negocjacji był właściwie wybrany 
w stosunku do harmonogramu całego przedsięwzięcia, a przede wszystkim 
terminów podejmowania decyzji. Bywa tak, że czas pracuje na korzyść jednej 
ze stron, czyli im później tym dla niej lepiej. Gdy ta właśnie strona rozmyślnie 
gra na zwłokę, świadomy przeciwnik powinien starać się o przyspieszenie roz-
mów. 

Małą szansę na sukces mają spóźnione negocjacje, to znaczy podej-
mowane wówczas, gdy odejście od oferty wstępnej wiąże się z trudnymi do 
przyjęcia konsekwencjami. Cena odstąpienia od niej może być wprost prze-
liczalna na pieniądze, ale także może być nią utrata prestiżu, kompromitacja, 
konieczność publicznego przyznania się do błędu. Świadomość zagrożenia 
tego rodzaju kosztami podnosi temperaturę emocjonalną, co jak wiadomo 
nie sprzyja negocjacjom.

Jak już wspomniano przedstawiając prawidłowości rządzące konfliktami, 
empirycznie dowiedziono, że konflikt pozostawiony sam sobie, czy to ukrywa-
ny z lęku przed przykrościami czy to jawnie toczony, ale bez skutecznych prób 
rozwiązania, ma tendencję do zaostrzania się66. Dlatego po zidentyfikowaniu 
konfliktu należy najszybciej jak można podjąć próbę rozwiązania go poprzez 
negocjacje lub mediacje. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy świadomie chcemy 
grać na zwłokę, bo upływ czasu zwiększa naszą siłę.

B.11.3. Przygotowania 
Precyzyjne przygotowania do negocjacji to żmudna praca, której wyko-

nanie stokrotnie opłaca się potem podczas rozmów. Oprócz poprzednio opi-
sanych starań o sprzyjające uwarunkowania, trzeba przede wszystkim przy-
gotować się merytorycznie. Architekt negocjujący osobiście własny projekt 
zna go zwykle bardzo dobrze. Może jednak nie znać uwarunkowań prawnych 
lub własnościowych, czy szczegółowych przepisów lub uprawnień, na które 
prawdopodobnie będzie powoływać się strona przeciwna. Nie można dać się 
zaskoczyć lub ulegać argumentom, które w istocie rzeczy są blefem. Trzeba 
poznać problem na wskroś, i to szczególnie w tym ujęciu, w jakim widzi go 
strona przeciwna.

66 Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Deutscha i P. T. Colema-
na, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
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Trzeba przygotować własną ofertę, a właściwie dwie oferty: wstępną, czyli 
maksymalną oraz minimalną, czyli taką, która zawiera ustępstwa, ale jest jesz-
cze możliwa do przyjęcia. Pierwszą z ofert prezentujemy stronie przeciwnej 
na początku negocjacji, zaś druga jest naszym materiałem roboczym. Stanowi 
coś w rodzaju dolnego poziomu odniesienia, który ułatwia nam kierowanie 
rozmowami i nie pozwala zawrzeć złego końcowego kontraktu. W określonej 
fazie rozmów powstaje czasem potrzeba przedstawienia stronie przeciwnej 
także tej minimalnej oferty, ale niezależnie od tego jak jej użyjemy, ważne jest, 
aby ją spokojnie przemyśleć przed negocjacjami, a nie konstruować na pręd-
ce, podczas rozmów.

W przypadku negocjowania projektów architektonicznych lub planów 
przestrzennych zasadniczą, wstępną ofertą jest właśnie ów plan lub projekt, 
ale nie jest to jedyna możliwość. Zdarza się, że dysponujemy wariantowymi 
rozwiązaniami. Czy da się ułożyć je w ranking: który z nich odpowiada najbar-
dziej nam, a który prawdopodobnie będzie odpowiadał stronie przeciwnej? 
Czy może wszystkie warianty są z naszego punktu widzenia równorzędne? 
Czy dysponujemy dwoma wersjami, czy może mamy lub powinniśmy mieć 
ich więcej? Może trzeba specjalnie przygotować sobie wariant przerastający 
nawet nasze oczekiwania, aby mieć z czego ustępować? Na tego rodzaju py-
tania należy sobie odpowiedzieć przed przystąpieniem do rozmów. Trzeba 
także zadbać o to, aby nasze końcowe, przyjęte przez obie strony rozwiązanie 
nie było sumą ustępstw, ale integralną wersją – sensowną z merytorycznego 
punktu widzenia.

Plan przestrzenny, zwłaszcza dużego miasta, jest konstrukcją logiczną tak 
skomplikowaną, że negocjowanie spornych spraw punkt po punkcie i zgoda 
na drobne, lecz liczne ustępstwa może podważyć sens całości. Jedynie facho-
wy planista potrafi w trakcie negocjacji rozpoznać to niebezpieczeństwo. Naj-
lepiej rozpozna je autor konkretnego planu, stąd tak ważny jest jego udział 
w negocjacjach. Nawet on może jednak zawieść, jeśli temperatura emocjo-
nalna rozmów będzie zbyt wysoka. Pewnym zabezpieczeniem przed tym za-
grożeniem jest także wcześniejsza identyfikacja konfliktów i przygotowanie  
w związku z nimi sensownej, spójnej wersji, jako oferty minimalnej.

Kolejny obowiązek osoby przygotowującej się do negocjacji to spraw-
dzenie i ewentualne powiększenie swojej siły negocjacyjnej. Ważnym składni-
kiem tej siły są nasze kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i uprawnienia 
do podejmowanie decyzji. Oczywiście interesariusze podejmujący negocjacje 
z władzami są stroną znacznie słabiej wyposażoną w kompetencje, ale także 
po tej stronie można starać się o wzmocnienie pozycji. Jeśli np. negocjator 
występujący po stronie mieszkańców nie upewnił się wcześniej, że delegu-
je go grupa i że potem respektować będzie jego ustalenia, może w poczuciu 
niepewności zrobić wiele błędów i zmarnować liczne okazje. Zatem przed ne-
gocjacjami winien postarać się o zdecydowane poparcie grupy – najlepiej na 
piśmie.
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Innym składnikiem siły jest wiarygodność. Tego cennego waloru nie da 
się pozyskać ani łatwo, ani szybko. Człowiek z reputacją nieuczciwego gracza 
powinien się liczyć z ostrą mobilizacją drugiej strony i z prawdopodobień-
stwem trafienia na jeszcze lepszego manipulatora. Reputacja dobrego, ale 
uczciwego negocjatora ułatwia wejście wraz z partnerem na drogę twórczych 
negocjacji. 

Skutecznym argumentem w rozmowach może być deklaracja strony, że 
wycofuje się z rozmów, ponieważ inny kontrahent proponuje warunki lepsze. 
Taka deklaracja bywa stosowana jako blef, ale o ileż lepiej negocjuje się wie-
dząc, że to prawda, że mamy rzeczywiście „drugą linię okopów”. Dlatego warto 
w trakcie przygotowań upewnić się czy mamy alternatywę, a jeśli nie, to po-
starać się o nią67.

Dobrym sposobem treningu przed negocjacjami jest próba starcia ze 
specjalnie zaproszonym tzw. adwokatem diabła. Advocatus diaboli68, określa-
ny niekiedy jako obrońca sprawy niesłusznej, ma za zadanie dociekliwe „szu-
kanie dziury w całym” i w ten sposób tworzenie presji mobilizującej rozmówcę 
do szukania najlepszych argumentów. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda nam 
się zaprosić odpowiedniej osoby, możemy spróbować siebie samego obsadzić  
w tej roli.

Można też zaprosić lub wyobrazić sobie grono kilku osób z rozmaitym „fil-
trami percepcyjnymi” i dowiedzieć się lub wyimaginować sobie, jakie będą ich 
opinie o sprawie. Taka gimnastyka umysłu i żonglerka argumentami z pewno-
ścią przyda się w trakcie rozmów. Jeśli przygotowujemy się w większej grupie, 
warto przeprowadzić ćwiczenie z tzw. parafrazowania. Punktem wyjścia jest 
wyrażona na piśmie jednym lub dwoma zdaniami opinia na określony temat. 
Opinia ta przekazywana jest kolejnym osobom z prośba o wyrażenie jej wła-
snymi słowami. Po kilku takich przeróbkach opinia zwykle bywa zaskakująco 
inna niż na początku.

W ramach przygotowań należy także poznać w miarę możności przeciw-
ną stronę i to nie tylko w zakresie jej zamiarów merytorycznych, lecz także jej 
siły i różnego rodzaju zasobów, a także osobowości konkretnej osoby lub osób 
negocjujących.

67 Profesjonalni negocjatorzy określają to jako przygotowanie sobie BATNA (Best alternative to a 
negotiated agreement). Polega ono na uświadomieniu sobie co będzie, jeśli negocjacje zakończą 
się niepowodzeniem i wybraniu tego obrotu sprawy, który jest najlepszy z możliwych. Jeśli wie-
my, co możemy osiągnąć bez porozumienia w negocjacjach nie zdarzy nam się przypadek wy-
negocjowania porozumienia gorszego niż BATNA. Ponadto widząc, że ta alternatywa jest bardzo 
zła, możemy wypracować sobie lepsza jeszcze przed negocjacjami. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, 
Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2000. 
68 Advocatus diaboli w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym „kardynał, promotor wiary”, 
rzecznik publiczny mający obowiązek przedstawienia wszystkiego, co mogłoby ujemnie świad-
czyć o kandydacie na świętego albo błogosławionego. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych  
i zwrotów obcojęzycznych,  http://www.slownik-online.pl/index.php 
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 Dobrze jest wiedzieć, jaki styl negocjacji prawdopodobnie obierze druga 
strona, czy znamy ją z wcześniejszych doświadczeń i co z tego wynika. Może, 
jeśli są to przykre doświadczenia, potrafimy doprowadzić do zmiany nego-
cjatora lub postaramy się o mediatora. Może należy postarać się o świadka 
rozmów, który podbuduje nasze siły lub wpłynie łagodząco na atak drugiej 
strony. Rozwiązanie, które ogranicza niekorzystny wpływ emocji to negocjacje 
korespondencyjne. Polegają one na wielokrotnym przesyłaniu oferty między 
stronami z propozycjami kolejnych zmian, aż do ostatecznego uzgodnienia.

Ważna jest też wiedza o obyczajach i normach kulturowych środowiska 
społecznego, do którego należy nasz partner. Jeśli nie wiemy, czy powitalne 
całowanie w rękę pań zostanie przyjęte jako wyraz szacunku czy jako molesto-
wanie seksualne, albo czy poczęstunek potraktowany będzie jako spełnienie 
obyczajowej normy czy może próba przekupstwa, trudno nam będzie nie po-
pełniać nietaktów i błędów.

W bardzo wielu spornych sprawach przestrzennych biorą udział więcej 
niż dwie strony reprezentujące odpowiednio więcej opinii, interesów, postaw, 
stylów negocjacyjnych. To oczywiście wydatnie utrudnia grę. Zadanie, jakie 
stoi przed negocjatorem jest także odpowiednio trudniejsze. Przed przystą-
pieniem do rozmów należy się zastanowić, czy negocjowanie ze wszystkimi 
naraz nie jest z góry skazane na niepowodzenie albo czy problem nie jest zbyt 
skomplikowany, aby negocjować go od razu w całości. Rozwiązań jest wiele. 
Można łącząc się w koalicje, zredukować ilość stron do dwóch. Można pro-
blem podzielić na części i każdą negocjować osobno, a potem dopiero przy-
stąpić do rozmów o całości.

Niekiedy powodem rozkładania negocjacji na etapy jest stopień skompli-
kowania spornego zagadnienia. Sprawę planu przestrzennego dużego miasta 
można rozłożyć na rozmowy o komunikacji, o mieszkalnictwie, o infrastruktu-
rze technicznej itp. Po dojściu do porozumienia w podgrupach tematycznych, 
przystąpić można do zasadniczych rozmów na temat całości.

Jeżeli zamiast jednego negocjatora występuje grupa, przed rozmowami 
trzeba podzielić się rolami. Żenującym błędem jest rywalizacja miedzy człon-
kami o pozycję kierownika grupy w trakcie negocjacji, albo gorąca dyskusja, 
której nikt nie protokółuje, bo wszyscy mówią naraz. Jeżeli zasób danych  
i wiedzy, który trzeba posiadać jest zbyt wielki, aby ogarnął go jeden człowiek, 
należy go podzielić między członków grupy – aby się nie okazało, że wszyscy 
wiedzą to samo, ale są też zakresy pominięte przez wszystkich. Dobry podział 
ról to zresztą generalna zasada warunkująca sprawność pracy zespołowej.  
W składzie grupy negocjującej należy uwzględnić kilka ról: kierownika, znaw-
cy tematu, uważnego słuchacza, protokolanta, mediatora dbającego o styl 
rozmów. W tym przypadku rola i osoba to nie zawsze to samo. Kilka ról może 
pełnić jedna osoba. Do jednej roli może być potrzebnych kilka osób. 

Negocjacje winny toczyć się według określonego planu: krok po kroku, 
od przedstawienia ofert do podpisania porozumienia. Należy sobie taki plan 
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przygotować, aby potem zaproponować go partnerowi. Być może strona prze-
ciwna także będzie miała swój plan, wówczas pierwszym punktem uzgodnień 
będą właśnie kolejne kroki rozmów. Punkty owego planu zależą w dużej mie-
rze od treści sporu. 

Zastanówmy się też nad osobą ewentualnego mediatora albo arbitra, 
którego zaproponujemy w razie niemożności dojścia do zgody. Wyobraźmy 
też sobie scenariusz postępowania po ewentualnej przegranej, ale nie w czar-
nych, lecz możliwie jak najjaśniejszych kolorach. Świadomość, że po przegra-
nej też jest dzień, powinna dodać nam pewności siebie.

Przed samym startem rozmów należy dołożyć starań, aby przystąpić do 
nich w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 

B.11.4. Style negocjacyjne
Kluczową sprawą, w dużym stopniu warunkującą sukces, jest styl prowa-

dzenia negocjacji69. Kryteria definiowania, liczba i nazwy tych stylów formuło-
wane są w różny sposób przez różnych autorów. Najbardziej generalny podział 
to: styl walki (rywalizacyjny, konfrontacyjny, wojenny, siłowy) i styl współpracy 
(kooperacyjny, pokojowy, twórczy, konstruktywny, rzeczowy). Style te odpo-
wiadają do pewnego stopnia celom, do których dążymy. W wyniku negocjacji 
możemy: wygrać, przegrać, zremisować, czyli osiągnąć kompromis, albo, co 
jest istotnym celem stylu współpracy, zamiast dzielić przysłowiowe ciastko na 
pół, „wypiec” większe ciastko do podziału70.

W jakim stylu prowadzone są negocjacje zależy od wielu okoliczności  
i czynników. Pierwszy z nich to nastawienie wstępne. Zapewne najbardziej na-
turalna jest chęć wygrania. Niekiedy oprócz chęci mamy też przekonanie, że 
wygramy, bo dysponujemy siłą większą niż druga strona. Bywa również, że co 
prawda chcielibyśmy wygrać, ale wobec braku siły, oczekujemy raczej przegra-
nej. Jest wreszcie nastawienie na współpracę, czyli wspólny twórczy wysiłek. 
To czy wygramy, czy przegramy lub zremisujemy wbrew pozorom nie zależy 
wyłącznie od obiektywnego układu sił. Negocjacje nie są bowiem zdetermi-
nowaną obiektywnymi uwarunkowaniami rozgrywką automatów, ale sztuką,  
w której 2+2 czasem nie równa się 4. 

Optymistyczna gra „na wygraną” niesie w sobie szanse wygrania lub 
kompromisu, ale także ryzyko przegranej. Nie stwarza ponadto motywacji 
do twórczego myślenia nad merytoryczną istotą problemu. Pesymistyczna 
gra „na przegraną”, albo raczej w przekonaniu o przegranej, przynieść może 
klęskę albo w sprzyjających okolicznościach kompromis. Gra „na kompromis” 
najczęściej kończy się kompromisem dwu średnio zadowolonych stron. Jedy-
nie gra „na dwie wygrane” czyli to „większe ciastko”, stwarza szanse uzyskania 

69 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
70 D. Pruitt, Negotiation behavior, Academic Press Inc., New York 1981.
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wyniku prawdziwie zadowalającego obie strony. Jeżeli się nie uda, pozostaje 
przyjąć kompromis. Ostateczna klęska jednej ze stron przy takim nastawieniu 
obu partnerów jest mało prawdopodobna. Zatem, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę jednocześnie jakość wyniku i wielkość szansy na jego uzyskanie, dojdziemy 
do wniosku, że najbardziej racjonalne jest to ostatnie nastawienie, czyli „na 
dwie wygrane”. Jest ono nie tylko najbardziej sprawiedliwe, ale także najbar-
dziej ambitne, bo nagradza inteligencję, pomysłowość, a nie bezwzględną, 
egoistyczną siłę.

W jakim stylu odbywają się negocjacje nie zależy od nastawienia tylko 
jednej ze stron. Co z tego, że potraktujemy rozmówcę jak ewangelicznego 
bliźniego, skoro on traktuje nas jako przeciwnika lub nawet wroga? Czy w ta-
kim przypadku musimy natychmiast poddać się jego stylowi i podjąć walkę? 
Sztuka negocjacji nie zaleca takiego postępowania. Należy raczej podjąć pró-
bę swoistego zarażenia drugiej strony naszym pokojowym stylem71. Uparcie  
i stanowczo demonstrować swoją dobrą wolę. Ten, jakże trudny do stosowa-
nia, styl relacji z partnerem określa się jako asertywność72. Osoba asertywna 
formułuje jasno wypowiedzi na temat swoich uczuć, myśli i intencji. Potrafi 
wyraźnie formułować prośby i propozycje, lecz także umie zdecydowanie od-
mawiać. Prawa swoje i innych traktuje równorzędnie. Słucha uważnie i ocze-
kuje uważnego wysłuchania. Nie upiera się, lecz jest gotowa do ewentualnych 
ustępstw, ale nie kosztem swoich praw i honoru. Chętnie chwali to, co się da 
pochwalić u przeciwnej strony i dobrze znosi zarówno pochwały, jak i krytykę. 
Nie ma trudności z patrzeniem w oczy. Jej zachowanie określić można jako 
punkt równowagi między egoistyczną agresywnością, a pełną lęku pasywno-
ścią. 

Znawcy metod wywierania wpływu na ludzi twierdzą, iż w relacjach spo-
łecznych funkcjonuje bardzo silnie zakorzeniona zasada wzajemności – jak 
Kuba Bogu, tak Bóg Kubie73.

Uśmiech na twarzy, serdeczny uścisk dłoni, przyjacielskie gesty to cha-
rakterystyczne mowa ciała dobrego negocjatora – potrzebna jest zwłaszcza 
w stosunku do przeciwników trudnych. Naturalną reakcją na tego rodzaju 
zaproszenie do negocjacji jest życzliwość – po prostu trudno się od niej po-
wstrzymać. Gdy oponent gra nie fair, kłamie, oszukuje, manipuluje, szanta-
żuje, stawia ultimatum, niekiedy dobrym sposobem okazuje się przerwanie 
rozmowy o spornej sprawie i skupienie się na samym procesie rozmawiania. 
„Później będę się bronił przed epitetami, teraz wolałbym usłyszeć propozycję.”, 
„Zanim zaczniemy mówić o wysokości zabudowy, chcę zmienić miejsce, bo tu 
jest przeciąg.” Nie znaczy to, że nie należy nazywać rzeczy po imieniu. Trzeba 

71 W .Ury, Dochodząc do zgody, Moderator, Taszów 2006., W. Ury, Odchodząc od NIE, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
72 M. MacKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk 2001.
73 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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to robić, ale słowami, które dotyczą spraw, a nie osób. Zamiast „Jak zwykle Pan 
bredzi.” lepiej powiedzieć: „Trudno mówić o sprawie, skoro przedstawia Pan 
inne dane niż posiadane przeze mnie.”

Próbując zjednać dla pokojowego stylu przeciwnika o innym nastawie-
niu, trzeba się mieć na baczności i trzymać nerwy na wodzy. Dodanie do spor-
nej w sensie merytorycznym kwestii, nieprzyjaznej relacji między osobami, to 
prosta droga do eskalacji konfliktu. Jeden niepotrzebnie rzucony epitet może 
uruchomić lawinę wrogości. Relacje międzyludzkie okazują się wkrótce waż-
niejsze od sprawy, a szansa na twórcze rozwiązanie praktycznie nie istnieje. 
Niebawem staje się jasne, że można jedynie wygrać albo przegrać. 

Sprowokowana błahostką zmiana stylu z pokojowego na wojenny rozwi-
ja się i pogłębia żywiołowo. Zupełnie inaczej ma się sprawa, gdy styl wojenny 
pragniemy zmienić na pokojowy. To wielkie i trudne wyzwanie. Także uparte 
trwanie przy stylu współpracy podczas całych rozmów to duży wysiłek, który 
można porównać do stałego przeciwdziałania grawitacji. Jednak ten „syzyfo-
wy głaz dopchany do przełęczy” dalej powinien toczyć się sam. Nagrodą jest 
twórcze porozumienie.

Jak stosować zalecany tu pokojowy styl? Jest wiele zasad, rad, przykazań, 
układanych w rozmaite systemy, skale, tabele i diagramy. Dotyczą one tego, 
co i jak trzeba mówić, co i jak trzeba robić, a także czego nie trzeba ani mówić, 
ani robić. Powinien stosować się do nich dobry negocjator, a tym bardziej me-
diator, który nie ma właściwie innych zadań oprócz dbania o właściwy styl roz-
mów74. Poniżej podany jest spis tego rodzaju maksym, wybrany subiektywnie 
przez autorów z obszernej literatury przedmiotu75. Trzeba zastrzec, że każdy 
przypadek jest inny i automatyczne stosowanie zestawu „recept” nie gwaran-
tuje sukcesu. Doświadczeni negocjatorzy przestrzegają – jedyna zasada stu-
procentowo pewna, to ta, że nie ma zasad. Poniższy spis został tu przedsta-
wiony raczej jako zachęta do refleksji czytelnika nad tym, jaki jest jego własny 
sposób negocjowania i czy nie dałoby się go udoskonalić. Spis ten dotyczy 
negocjacji w stylu współpracy lub starań o przyjęcie tego stylu nie tylko przez 
nas, lecz także drugą stronę. 

74 P. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Wyd. SORBOG, Warszawa 1990.
75 R. J. Lewicki, D. M. Saunders, B. Barry, J. W. Minton, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla 
trenerów i menedżerów, Wyd. REBIS, Poznań 2005, K. Benien, Jak prowadzić trudne rozmowy, Wyd. 
WAM, Kraków 2005, Negocjacje – wśród jawnych zagrożeń i ukrytych możliwości, praca zbiorowa 
pod red. W.J. Paluchowskiego, Wyd. RRBIS, Poznań 2006, Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wyd. Pro-
fesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
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Charakterystyka kooperacyjnego stylu negocjacji

Podczas rozmów w stylu współpracy dobry negocjator powinien:

1. witać się przyjaźnie nie demonstrować od początku 
wrogości

2. wprowadzać pogodny nastrój nie peszyć ani nie straszyć 
przedstawicieli drugiej strony

3. być uprzejmy, atrakcyjny, dowcipny, 
komunikatywny

nie być agresywny, ponury, groźny, 
podstępny

4. uśmiechać się życzliwie nie uśmiechać się ironicznie

5. zaproponować twórczy styl 
współpracy

nie przyjmować stylu rywalizacji bez 
prób jego zmiany

6. być uczciwy nie stosować manipulacji, nie kłamać

7. być kreatywny i otwarty na 
propozycje

nie trzymać się stereotypów i nie być 
sztywnym w opiniach

8. uznać drugą stronę za równoupraw- 
nioną i demonstrować otwarcie to 
nastawienie

nie demonstrować postawy 
egoistycznej ani swoich większych 
możliwości wynikających 
z uwarunkowań zewnętrznych

9. traktować drugą stronę jako partnera nie traktować drugiej strony jako 
wroga

10. respektować potrzeby drugiej strony nie okazywać lekceważenia drugiej 
stronie

11. szanować drugą stronę tak samo jak 
siebie

nie pouczać i nie przyjmować 
pouczania

12. chwalić wszystko, co da się pochwalić 
po drugiej stronie

nie opiewać swoich zalet ani nie 
stosować jawnie przesadnych 
pochlebstw – są niewiarygodne

13. zauważyć i powoływać się na wspólne 
z drugą stroną cele, cechy lub sprawy

nie podkreślać różnić dzielących 
strony

14. powoływać się na dawne udane 
kontakty i pomyśle rozwiązywanie 
sporów

nie powoływać się na dawne konflikty 
ani nie kierować się uprzedzeniami

15. dbać o zachowanie własnego honoru 
i pozwolić zachować honor stronie 
przeciwnej

nie poniżać ani nie prześladować 
drugiej strony niepotrzebną 
z merytorycznego punktu widzenia 
krytyką

16. ustalać precyzyjnie nawet sprawy 
zdawałoby się oczywiste

nie zakładać z góry, że jest tak, jak się 
domyślamy 

17. przedstawić swoją ofertę rozwiązania 
sprawy i poprosić o ofertę drugą 
stronę

nie zadowalać się wymianą 
argumentów bez formułowania 
konkretnych ofert rozwiązania
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Podczas rozmów w stylu współpracy dobry negocjator powinien:

18. proponować wiele wersji rozwiązania nie trzymać się uparcie jednej, 
jedynej wersji rozwiązania, nie 
stawiać ultimatum

19. być odważnym i aktywnym, pozwolić 
na aktywność drugiej stronie

nie czekać na rozwój wypadków ani 
nie poddawać się dominacji drugiej 
strony

20. jeśli to możliwe, ustalać miary 
i sposób mierzenia dyskutowanych 
zagadnień

nie zadowalać się mglistymi 
sformułowaniami i nieprecyzyjnymi 
danymi

21. poznać postawę, opinię i ofertę 
odbiorcy i akcentować w niej 
wszystko to, co wspólne lub 
otwierające drogę do porozumienia

nie prezentować uparcie tylko 
swojego punktu widzenia i nie 
akcentować wyłącznie rozbieżności 

22. starać się poznać motywacje strony 
przeciwnej sięgające głębiej niż tylko 
to, co jest bezpośrednio deklarowane 
i wykorzystać to w uzgodnieniach

nie zadowalać się powierzchowną 
znajomością motywacji strony 
przeciwnej

23. zachować wewnętrzny spokój nie kierować się emocjami

24. okazywać emocje sprzyjające 
porozumieniu

nie okazywać emocji nie 
sprzyjających porozumieniu

25. używać języka i prezentacji 
zrozumiałych dla drugiej strony

nie popisywać się wyższością 
wynikającą z profesjonalizmu

26. wyraźnie mówić nie lekceważyć sposobu mówienia

27. wypowiadać się w duchu spokojnego 
umiarkowania i używać sformułowań  
jasnych, ale, jeśli to możliwe, 
łagodzących sprzeczności

nie stosować przesadnych 
określeń, zwłaszcza na użytek ocen 
negatywnych, ani obraźliwych 
sformułowań pogłębiających konflikt

28. powtarzać swój komunikat 
i sprawdzić czy trafił do odbiorcy bez 
zniekształcenia

nie wierzyć, że wszystko, co zostało 
raz powiedziane trafiło natychmiast, 
i to bez zmian, do odbiorcy

29. uważnie słuchać i patrzyć w oczy, 
potakiwać i pomrukiwać potakująco

nie przerywać rozmówcy, nie myśleć 
o czymś innym, nie patrzyć na boki 
lub nad głową mówiącego

30. być cierpliwym nie okazywać zniecierpliwienia i nie 
tworzyć presji braku czasu

31. interesować się wypowiedziami 
drugiej strony i zadawać dużo pytań

nie przerywać dając do zrozumienia, 
że domyślamy się, co druga strona 
chce powiedzieć

32. Prowokować drugą stronę do 
uważnego słuchania poprzez 
atrakcyjność swojego przekazu

nie nudzić
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Podczas rozmów w stylu współpracy dobry negocjator powinien:

33. Stosować jako pierwszą „strategię 
marchewki”, a „strategię kija” w razie 
konieczności

nie stosować w wersji skrajnej 
ani „strategii kija” (szantaż), ani 
„marchewki” (korupcja)

34. trzymać się tematu merytorycznego 
i oceniać opinie, zachowania, 
propozycje, a nie ludzi

nie zbaczać z tematu merytorycznego 
na rzecz negatywnego oceniania 
ludzi po drugiej stronie

35. wykorzystać świadków i wszelkie 
okoliczności łagodzące spór

nie tolerować świadków 
wprowadzających nastrój wojny i 
likwidować „wojenne” okoliczności

36. zrobić przerwę, gdy konflikt eskaluje nie dać się ponieść na fali eskalacji 
konfliktu

37. trzymać się pokojowego nastawienia, 
nawet wówczas gdy z drugiej strony 
słyszymy „odgłosy wojny”

nie dać sobie narzucić stylu 
wojennego

38. trzymać się zasadniczych treści 
i podejmować według planu kolejne 
etapy rozmów

nie rozpamiętywać w nieskończoność 
nieistotnych różnic

39. okazywać zaufanie dopóki nie ma 
dowodów na nieczystą grę drugiej 
strony

nie okazywać podejrzliwości

40. spokojnie przyjmować cząstkowe 
zwycięstwa i klęski

nie upajać się otwarcie cząstkowymi 
zwycięstwami, nie zniechęcać się 
cząstkowymi klęskami

41. cieszyć się otwarcie z objawów 
pokojowego nastawienia drugiej 
strony

nie obrażać się

42. akcentować wszelkie objawy postępu 
w negocjacjach i umacniać nadzieję 
w pozytywne rozwiązanie

nie wprowadzać nastroju 
przygnębienia i niewiary w sukces

43. zgłaszać otwarcie swoje odmienne 
opinie i krytyczne oceny, ale nie ludzi, 
lecz spraw

nie traktować swoich opinii i ocen 
jako jedynie słusznych, nie atakować 
ludzi

44. być taktownym, ale pewnym siebie 
i asertywnym

nie okazywać obaw i niepewności

45. zestawić rozbieżności, aby po kolei 
łagodzić je lub rozwiązywać

nie zakładać, że w każdym punkcie 
rozbieżności trzeba koniecznie 
wygrać

46. odwlekać moment formułowania 
zdecydowanych sądów trudnych do 
wycofania lub złagodzenia

nie wypowiadać jak długo się da 
sądów bardzo zdecydowanych, 
skrajnych ani ostatecznych 

47. starać się aby druga strona miała 
możliwość wycofania się bez straty 
honoru

nie prowokować jak długo się da 
powyższych, trudnych do odwołania 
sądów z drugiej strony
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Po przeczytaniu powyższej listy zasad można mieć wątpliwości: czy wy-
bór stylu współpracy nie jest zbyt asekurancki, mało ambitny i po prostu nie-
rozsądny? Dlaczego już na wstępie rezygnować z dążenia do pełnego poko-
nania przeciwnika? Czy nie lepiej ostro zaatakować, użyć wszelkich możliwych 
środków, wygrać i cieszyć się ze zwycięstwa? Jest to, rzecz jasna, strategia 
egoistyczna, ale nie każdemu to przeszkadza. Jak twierdzą jednak znawcy zja-
wiska konfliktu, jeśli nawet nie weźmiemy pod uwagę względów etycznych, 
strategia dążenia do wygranej za wszelką cenę ma sens tylko wówczas, gdy 
wiadomo, że już nigdy więcej strony się nie spotkają, a rozwiązanie konfliktu 
nie ma szerszego kontekstu społecznego.

Nie trzeba zapominać, że wygrana jednej strony to przegrana drugiej,  
a przegrana to jakby niezapłacony rachunek, który kiedyś przyjdzie zapłacić. 
Ten rachunek jest tym większy im bardziej bezwzględnie, agresywnie i nie-
uczciwie ów sukces był osiągnięty. Ten, kto tym razem wygrał dzięki pomyśl-
nemu układowi sił, w kolejnych negocjacjach może trafić na wręcz odwrotną 
sytuację. Będzie zapewne chciał zaproponować współpracę, ale strona prze-
ciwna mu nie uwierzy. Sprowokowana poprzednią bezwzględnością, wybie-
rze wojnę i tym razem wygra. Tak więc w negocjacjach z partnerem, z którym 
będzie się grało w przyszłości, zdecydowanie bardziej bezpieczna jest gra „na 
dwie wygrane”, w której kompromis jest prawie gwarantowany, nie mówiąc 
już o możliwości osiągnięcia twórczego rozwiązania, czyli tego „większego 
ciastka”. 

Powyższa rada, aby wybierać strategię „na dwie wygrane”, dotyczy jakby 
w dwójnasób władz publicznych. Ich sytuacja prawna prowokuje wprawdzie 
do innego wyboru – dzięki kompetencjom decyzyjnym władze mogą łatwo 
wygrać niemal każdą sprawę. Konsekwencje społeczne, zarówno w tym mo-
mencie, jak i w przyszłości mogą być jednak dotkliwe. Od władzy bowiem wy-
maga się nie tylko legalności, ale także spełnienia obietnic wyborczych, wy-
sokiego standardu moralnego, uczciwości. Władza obserwowana jest przez 
media, więc trudniej jej działać w ukryciu. Utrata reputacji związana z wygraną 
środkami przymusu może się na dłuższą metę nie opłacić. Niebawem przyj-
dzie czas weryfikacji, którą w ustroju demokratycznym są wybory.

Podczas rozmów w stylu współpracy dobry negocjator powinien:

48. zachować porządek według planu 
rozmów i tempo umożliwiające 
zakończenie

nie tracić kontroli nad tematyką 
i tempem rozmów

49. dbać o formułowanie cząstkowych 
uzgodnień

nie ufać pamięci

50. ułożyć i zapisać kontrakt końcowy tym bardziej nie ufać pamięci
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Reasumując, rozsądny negocjator wchodzi w grę z propozycją stylu 
współpracy. Jeżeli spotka się z tą samą intencją drugiej strony, negocjacje 
powinny się udać. Jeżeli druga strona daje sygnały wojny, trzeba kilkakrotnie 
ponowić próby nakłonienia jej do współpracy, poprzez namowę i własny przy-
kład. Jeśli jednak te próby okażą się bezowocne, należy rozważyć co jest dla 
nas korzystniejsze: zerwać negocjacje, czy spróbować je wygrać stylem kon-
frontacyjnym. 

Styl ten jest trudny do zaakceptowania z etycznego punktu widzenia. 
Usprawiedliwia go jednak nieustępliwa postawa wrogo nastawionej strony 
przeciwnej. W tej sytuacji musimy się bronić, włączając w to zasadę – najlep-
szą formą obrony jest atak. W takich negocjacjach obowiązują inne zasady  
i środki. Dobrze je znać, aby: po pierwsze, zidentyfikować je w działaniu prze-
ciwnika i szybko ripostować i po drugie, aby je stosować, kiedy nie mamy in-
nego wyjścia, jak właśnie ostro grać. Tych, którzy chcą się ich nauczyć należy 
odesłać do klasyki, to znaczy do Machiavellego76, Schopenhauera77 i innych 
wielkich mistrzów przebiegłości. Tu ograniczymy się do stwierdzenia, że środ-
ki te do pewnego stopnia są odwrotnością tego, co zaleca się w ramach stylu 
współpracy. 

B.11.5. Przebieg negocjacji
Przed przystąpieniem do rozmów właściwych należy wprowadzić dobry 

nastrój, pełen nadziei na sukces obu stron. Będzie to przedsmak stylu, który 
będziemy chcieli stosować. Jeśli się nie znamy, niezbędna jest prezentacja,  
w której poza podstawowymi danymi, należy określić swoje kompetencje  
i charakter związku z daną sprawą. Trzeba, rzecz jasna, unikać przesady w wy-
chwalaniu swoich zalet i taktownie podziwiać zalety drugiej strony.

Następnie należy uzgodnić elementarne reguły gry: zakres rozmów, kto 
je prowadzi, ile mamy na nie czasu, jaki mamy plan, procedurę i tryb, czy pla-
nujemy przerwy, jakie i kiedy. Należy omówić szczegóły techniczne samych 
rozmów i formułowania końcowego porozumienia. Określenie tych reguł two-
rzy niejako ramy rozmów – potem możemy w razie potrzeby nie godzić się na 
ich przekraczanie, co w wielu przypadkach może nam się przydać. Możemy 
też, za obopólną zgodą, zmienić je, jeżeli okażą się niedobre. Jednak negocjo-
wanie bez reguł i planu może rozciągać się w czasie, prowadzić do połowicz-
nego zakończenia lub okazać się nieskuteczne w jeszcze inny sposób.

Prawdziwym początkiem negocjacji jest przedstawienie ofert obu stron, 
czyli każda z nich winna sprecyzować swoje stanowisko. Nie pozwólmy, aby 
rozgorzał spór o jakiś nieistotny szczegół, zanim oferty obu stron nie będą ja-

76 T. Witkowski, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Wyd. UNUS, Wrocław 
2004.
77 A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1973.
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sne. Pamiętajmy, że negatywne emocje, niezależnie od tego, czym są wywoła-
ne, psują klimat rozmów.

Przedstawienie precyzyjnie sformułowanych ofert może nieoczekiwanie 
przyczynić się do ujawnienia, że w istocie sporu nie ma, a jego pozory wynikły 
z dotychczasowego braku klarowności stanowisk. Na ogół jednak oferty służą 
jasnemu określeniu zakresu rozbieżności. 

Nasza oferta nie powinna być zbyt wygórowana, by nie zniechęcała do 
prób porozumienia. Nie powinna też być pesymistycznie skromna, aby nie 
przegrać niejako na własne życzenie. Przystępując do negocjacji w koopera-
cyjnym stylu zakładamy, że zapewne przyjdzie nam z czegoś zrezygnować. 
Warto zdawać sobie sprawę czy nasza oferta zawiera takie punkty, w których 
możemy ustąpić bez poczucia wielkiej straty. Jeśli nie zawiera, to być może 
sami sobie narzuciliśmy zbyt wąskie ramy, zatem trzeba je poszerzyć przed 
przystąpieniem do negocjacji.

Może się zdarzyć, że druga strona nie przygotowała oferty – wówczas 
należy się domagać, by ją jednak sformułowała i nie pozwolić, aby wszystko 
polegało wyłącznie na psuciu oferty naszej. W przypadku, gdy oferta jest pro-
jektem architektonicznym i po jednej stronie negocjuje jej autor, a po drugiej 
niezadowolony inwestor lub przyszli użytkownicy, trudno się spodziewać po 
drugiej stronie oferty równie profesjonalnej, czyli drugiego projektu. Mimo 
wszystko powinniśmy doprowadzić do sformułowania słownie pełnej opi-
nii. Nie możemy się narazić na sytuację, w której jedna strona myśli, a druga 
grymasi na dowolny temat. W żadnym razie w przekonaniu o absolutnej do-
skonałości naszej oferty i niezłomności stanowiska nie powinniśmy utrudniać 
przedstawienia oferty stronie drugiej. Pamiętajmy, że druga strona ma takie 
same negocjacyjne prawa i takie same obowiązki. Ponadto oferta strony prze-
ciwnej to pożyteczny zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia rozmów. 

W wyniku fazy przedstawiania wstępnych ofert powinniśmy wiedzieć 
dokładnie czym się różnimy, w czym się zgadzamy, a które kwestie ważne dla 
każdej strony osobno nie mają ze sobą związku. Wydawać by się mogło, że 
powinny nas interesować tylko sprawy sporne – wszak po to spotkaliśmy się, 
aby je rozwiązać. Jednak w negocjacjach bardzo pożyteczna jest świadomość 
w jakich sprawach się zgadzamy, ponieważ są one dobrym punktem odnie-
sienia dla obopólnej woli porozumienia. Bez tej woli deklarowanej na wstępie 
przystępowanie do negocjacji nie ma sensu, lecz w trakcie rozmów intencja ta 
powinna być nieustająco umacniana, w czym powinna pomagać świadomość 
wstępnego, a potem stopniowo powiększanego zakresu zgody. 

Następna faza to obustronna perswazja: wzajemne ustępstwa, przedsta-
wianie kolejnych ofert, praca nad twórczym rozwiązaniem, ustalanie cząstko- 
wych uzgodnień. Jej przebieg jest bardzo silnie zależny od konkretnej  sprawy 
i konkretnej sytuacji. W tej fazie powinny się przydać maksymy przedstawio-
ne poprzednio w tabeli. Niektóre z nich wymagają szerszego wyjaśnienia.
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Dla adeptów negocjacji pewną nowością może być rada, aby sięgać  
w głąb motywacji strony przeciwnej. Może się tak zdarzyć, że kłócimy się  
o  wysokość muru, a w gruncie rzeczy idzie o widok. Właściciel działki walczy 
o prawo do zabudowy, a naprawdę zależy mu na cenie sprzedaży. Burmistrz 
nie chce się zgodzić na zmianę lokalizacji stadionu, a właściwie nie może się 
pogodzić z koniecznością zmiany podjętej przez siebie decyzji. Bardzo wiele 
spraw ma drugie, a nawet trzecie dno i można przypuszczać, że tam właśnie 
leży rozwiązanie. Dlatego trzeba tam sięgnąć, jeżeli to tylko możliwe. Innymi 
słowy, zadawać uparcie pytanie „dlaczego?” i prosić o szersze sprecyzowanie 
żądania. Im więcej wyjaśnień usłyszymy, tym większa szansa na ujawnianie 
głębszych motywacji. Oczywiście bywa, że owo „dno” jest ukrywane przez 
stronę przeciwną, ale bywa i tak, że po prostu nie spróbowaliśmy poszukać 
czy zapytać. Może okaże się, że zamiast niechcianego zapisu w planie można 
komuś podarować renomę hojnego sponsora, może szklana ściana ograniczy 
hałas, a jednocześnie nie zasłoni widoku.

Znając cały zakres negocjowanej sprawy, można szukać pola manewru 
nie tylko w głąb, lecz także obok, czyli na zasadzie „coś za coś” – ustępstwa  
w określonej dziedzinie rekompensować w innej, np. zamiast wyższego bu-
dynku, zaproponować prawo wjazdu na działkę. Klasyczny sposób takiej 
„transakcji” to zamiana czasu na pieniądze – jeśli zapłacisz zaraz, to będzie ta-
niej, jeśli później, będzie drożej.

Komentarza mogą wymagać też pewne cnoty negocjatora, które jednak 
trzeba dawkować z umiarem. Pewny siebie i asertywny, ale bez narażania ho-
noru drugiej strony. Prawdomówny, ale nie nadmiernie gadatliwy. Mądry, ale 
stroniący od pouczania. Taktowny, ale nie ugrzeczniony. Aktywnie uprzejmy, 
ale nie pochlebca, itd. Ogółem ma to być postawa człowieka, który znalazł 
albo przynajmniej szuka złotego środka.

W trakcie rozmów powinniśmy panować nad nerwami, a także nad cza-
sem. Trzeba czuwać nad postępem prac, aby skończyć w zaplanowanym ter-
minie. Jeśli trzeba uspokoić emocje lub skupić się oddzielnie nad kolejną pro-
pozycją rozwiązania, należy zaproponować przerwę. Wszystkie postępy winno 
się skrzętnie zapisywać, tworząc materiał do ostatecznego formułowania koń-
cowego kontraktu. Taka samokontrola powinna być łatwiejsza, gdy negocjuje 
grupa. Pojedynczy negocjator musi grać jednocześnie wiele ról.

Na zakończenie negocjacji trzeba sformułować kontrakt, w którym oprócz 
opisu rozwiązania, jeśli potrzeba z rysunkami lub całą dokumentacją, zawarte 
będą: założenia, zakres, terminy, warunki dodatkowe, wskazanie, kto ma roz-
strzygać ewentualne nieporozumienia itd. Obie strony powinny go podpisać. 

Jeżeli nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia, należy określić za-
kres niezgodności i umówić się na następne negocjacje. Przy całkowitym pa-
cie można zgodzić się na osobę mediatora, który podejmie następną próbę, 
lub arbitra, który podejmie ostateczną decyzję. Można wreszcie decyzję oddać 
w ręce losu – zgodzić się na losowanie. 
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Niezależnie czy nasz sukces był pełny, połowiczny, czy w ogóle go nie 
było, rozstańmy się tak, by nie trzeba było palić za sobą wszystkich mostów. 
Pamiętajmy o cenie przegranej i wygranej.

Negocjacje prowadzone po wszystkich wcześniejszych fazach partycy-
pacji wyczerpują zasadniczo wszystkie możliwości dochodzenia do porozu-
mienia między uczestnikami „gry o przestrzeń”. W wyniku dyskusji publicznej 
i negocjacji powstają ustalenia, które niejednokrotnie zmuszają do zmiany 
projektu. Jeśli zmiany te są poważne i w konsekwencji powstaje nowy pro-
jekt, nie można mieć pewności, że ta nowa wersja odpowiada interesariuszom 
społecznym, którzy poprzednio byli uczestnikami procesu partycypacji. Gwa-
rancję taką można uzyskać powtarzając prezentację i wyjaśnienie projektu 
oraz przeprowadzając następną dyskusję publiczną i ewentualnie następne 
negocjacje.

Proces nie dwukrotnego lecz wielokrotnego powtarzania tego cyklu,  
w którym kolejne, coraz to bardziej szczegółowe fazy projektowania przepla-
tane są z różnymi formami partycypacji to zasada warsztatów projektowych 
stosowanych w krajach zakorzenionej demokracji. W Polsce ponawiane są 
próby wykorzystania tej metody do projektów o małej skali przestrzennej.
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Ostatnią, 6 fazą, wymienioną w programie partycypacji jest uczestnictwo 
w realizacji. Zgodnie z tym programem, jest to ukoronowanie całego wielo-
składnikowego procesu. W praktyce jednak, w warunkach polskich, udział 
społeczeństwa w realizowaniu przestrzennych przedsięwzięć publicznych jest 
bardzo niewielki, a ponadto niezmiernie rzadko poprzedzony jest innymi fa-
zami partycypacji. Nie znaczy to jednak, że temat ten nie istnieje. Zakres tej 
książki, zgodnie z jej założeniami, nie obejmuje jednak tego tematu. 

Obecnie w Polsce oddolna działalność społeczna przybiera znacznie 
częściej formę protestu niż aktywnego uczestnictwa w realizacji zamierzeń.  
O przyczynach tego stanu rzeczy już wielokrotnie pisano. Zapewne jedną  
z nich jest fakt, iż w tym zakresie nie mamy dobrych tradycji. Gorzej, mamy 
tradycje złe. Tak zwany czyn społeczny, czyli propagandową akcję z czasów 
PRL-u, zapamiętaliśmy jako przykład bezsensownego, przymusowego wy-
siłku, na ogół źle zorganizowanego i nieprzemyślanego. Symbolem takiego 
działania niech będą te tysiące drzewek, które posadzono na tysiącach osiedli 
bez przestrzennego planu, jakiejkolwiek kompozycji i funkcjonalnego sensu 
– według prostej zasady „zielonym do góry”. Sadzili je pozorni wolontariusze 
– ludzie źle przygotowani i mało zainteresowani całą akcją. W ten sposób pró-
bowano zademonstrować poparcie społeczeństwa dla władzy i jednocześnie 
„odfajkować” problem zielni miejskiej. 

Na świecie partycypacja społeczna w architekturze, urbanistyce, plano-
waniu przestrzennym i architekturze krajobrazu realizowana jest na wiele róż-
nych sposobów. W poszczególnych krajach obowiązują różne systemy praw-
ne, przewidujące rozmaite obligacje lub zachęty do realizowania partycypacji. 
W związku z tym partycypacja bywa dłuższym procesem lub pojedynczymi 
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działaniami na różnych etapach przedsięwzięć przestrzennych. Rozdział ten 
poświęcony jest prezentacji kilku takich metod. Zastosowanie ich w Polsce te-
raz i wprost byłoby zapewne trudne, ale warto je znać i dzięki temu wiedzieć, 
jaki kierunek powinniśmy obrać, jeśli chcemy podążać drogą rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego.

W krajach rozwiniętej demokracji w ramach administracji rządowej i sa-
morządowej funkcjonują urzędy i instytucje odpowiedzialne za formy party-
cypacji przewidziane przez prawo oraz inicjujące powstawanie rozmaitych 
agencji rządowych i organizacji pozarządowych realizujących tę ideę. Insty-
tucje te mają rozmaitą genezę, różne cele, struktury i sposoby działania, ale 
wspólną ich cechą jest fakt, że z reguły ich budżet ma charakter publiczno-
prywatny. Powstają z inicjatywy społecznej, a następnie starają się o poparcie  
i partnerstwo władz publicznych. Bywa też odwrotnie – inicjatywa pochodzi 
od władz, które szukają partnerów i mobilizują lokalne siły społeczne. Insty-
tucje takie podejmują zadania wymyślone przez siebie lub powierzone przez 
władze. Czasem działają doraźnie dla osiągnięcia określonego celu. Inne pra-
cują permanentnie, a największe z nich dysponują siecią oddziałów tereno-
wych wymieniających doświadczenia i wspólnie wypracowujących metody 
działania.

Budżety takich instytucji komponowane są z wielu różnych źródeł. Zasi-
lają je budżety państwa i samorządów lokalnych oraz udziały firm, organizacji, 
fundacji i niekiedy osób prywatnych. W krajach europejskich ważnym składni-
kiem budżetów bywają środki z funduszów UE. Tworzenie takich wieloskład-
nikowych budżetów wymaga dużej sprawności organizacyjnej w pozyskiwa-
niu i wydawaniu środków oraz przyjęcia odpowiedzialności proporcjonalnej 
do zaangażowania finansowego. Partnerstwo publiczno-prywatne wymaga 
nade wszystko dużego zaufania między partnerami – zaufania, które tak trud-
no osiągnąć w warunkach polskich.

Poniżej przedstawiono 8 przykładów różnych form partycypacji. Zaczerp-
nięto je ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. 

Planner – urzędnik do spraw partycypacji w Wielkiej Brytanii

W strukturze samorządów miast i gmin brytyjskich funkcjonuje specjalny 
urząd Plannera. Nie jest to jednak planista przestrzenny sporządzający plany 
zagospodarowania, lecz urzędnik, którego zadaniem jest nawiązywanie kon-
taktów pomiędzy wszystkimi interesariuszmi inwestycji, która ma być realizo-
wana na obszarze gminy. Są to zarówno interesariusze społeczni, jak i inwesto-
rzy, właściciele działek oraz wszelkie instytucje państwowe i prywatne, które 
mogą być daną sprawą zainteresowane. Kontakty te są nawiązywane na po-
czątku, w momencie powstawania zamierzenia, a więc w czasie, gdy sprzecz-
ności interesów nie stały się jeszcze otwartymi konfliktami i gdy żadne decy-
zje nie zostały jeszcze podjęte. Planner powinien zidentyfikować sprzeczności, 
szukać środków do ich rozwiązywania, nie dopuszczać do powstawania kon-
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fliktów, a jeśli powstaną, służyć jako mediator. Wszystko po to, aby harmonij-
nie, bez strat pieniędzy i czasu realizować inwestycje przewidziane planem.

Rola Plannera nie jest łatwa, wymaga wielu różnorodnych kompetencji, 
więc funkcjonowanie tego urzędu nie zawsze wystarcza, aby skutecznie prze-
ciwdziałać wszystkim konfliktom. Nie ma jednak wątpliwości, że jego istnie-
nie, i to w tym a nie innym miejscu struktury administracyjnej, stwarza szanse 
uniknięcia wielu błędów, jakie często popełniamy w Polsce. Jak twierdzą part-
nerzy plannerów z organizacji pozarządowych78, jest wiele przykładów dobre-
go funkcjonowania tego urzędu, zwłaszcza wówczas, gdy Planner to człowiek 
z odpowiednim wykształceniem i poczuciem misji.

Podobny system określany jako ankieta publiczna (zapytania publiczne 
skierowane do neutralnego mediatora) funkcjonuje także we Francji79.

London Development Agency – wielkie plany 
przygotowywane z dużym wyprzedzeniem 

Agencja Rozwoju Londynu80 jest instytucją powołaną przez urząd miasta 
do tworzenia i realizacji dalekosiężnej, strategicznej wizji rozwoju tej wielkiej 
metropolii. Zalążkiem LDA była grupa 25 zdolnych architektów, których zada-
niem było gromadzenie pomysłów i refleksji nad rozwojem Londynu z myślą  
o zachowaniu jego tożsamości, a następnie stworzenie projektów ukazujących 
wypracowaną wizję. Zadania LDA są jeszcze większe – nie ograniczają się do 
projektowania, lecz polegają także na tworzeniu warunków ekonomicznych, 
społecznych i politycznych sprzyjających realizacji zamierzeń. Stąd LDA doce-
nia potrzebę nawiązania kontaktu i współpracy ze społeczeństwem. W przy-
padku Londynu jest to społeczeństwo o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu 
etnicznym, wyznające różne religie, wychowane w rozmaitych kulturach. 

W kwestii podtrzymania tożsamości Londynu za sprawę najważniejszą 
uznano stan i formę przestrzeni publicznych. Wyliczono, że podniesienie ich 
jakości jest tańsze niż jakiekolwiek inne inwestycje zmierzające do podnie-
sienia standardu życia w mieście. Stąd LDA przygotowało szeroko zakrojoną 
koncepcję sieci terenów zielonych oraz przestrzeni publicznych i stopniowo, 
konsekwentnie tę wizję realizuje. W tym celu zawarto wiele związków partner-
skich nie tylko z dzielnicami, organizacjami mieszkańców, lecz także z przed-
siębiorcami gotowymi współdziałać w realizacji zielonej sieci. Projektanci czę-
sto pracują z mieszkańcami metodami warsztatów projektowych na miejscu 
przedsięwzięcia81. Działania te mają na celu przekazanie czytelnej informacji, 
że projektowanie i planowanie są niezmiernie ważne i warto poświęcać im 
78 Informacje o skuteczności działań Plannerów uzyskano w wywiadzie z pracownikami  
Groudwork w Londynie. 
79 J. Bukowski, Pejzaż kulturowy w urbanistyce – udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym, [w:] 
Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10/2008.
80 http://www.lda.gov.uk. Informacje o LDA uzyskano w wywiadzie, którego udzielił jeden z jej 
dyrektorów Peter Bishop w Londynie. 
81 Stosowana jest między innymi amerykańska metoda Charrette B. Lennertz, A Lutzenhiser., The 
Charrette Handbook, National Charrette Institute, Portland 2006, NCI Charrette start up kit. Key 
tools for getting smart growth built, CD-ROM, Wyd. National Charrette Institute Portland.
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czas i uwagę. Warto dyskutować na temat zagospodarowania przestrzeni  
i tym sposobem dochodzić do najlepszych rozwiązań – dobrze dopasowa-
nych do potrzeb, a zarazem wartościowych estetycznie.

Jednym z charakterystycznych dla misji LDA projektów jest plan wyko-
rzystania szansy, jaką stwarzają igrzyska olimpijskie, które w 2012 roku mają 
się odbyć w Londynie. Uznano, że jest okazja do rewitalizacji obszarów przyle-
gających do osi łączącej centrum miasta z terenami olimpijskimi. High Street 
2012, bo tak nazywa się ten projekt, to koncepcja rewitalizacji pasma, którego 
stan i wyposażenie pozostawiają wiele do życzenia. Są to na ogół zdegrado-
wane, niemniej ważne z historycznego punktu widzenia tereny mieszkanio-
we, poportowe i poprzemysłowe. W myśl projektu ma tu powstać ciąg atrak-
cyjnych przestrzeni publicznych. W projekcie tym zaplanowano nie tylko od-
nowę techniczno-architektoniczną, ale także sposób pozyskania i wciągnięcia 
lokalnych społeczności do realizacji tego dalekosiężnego planu. Już dziś,  
2 lata przed igrzyskami, odbywają się liczne festyny, spotkania i warsztaty po-
święcone temu celowi. Równocześnie trwa akcja informacyjno-promocyjna 
w mediach zmierzająca do spopularyzowania tego zamierzenia wśród miesz-
kańców Londynu. Swoistym ukoronowaniem tej akcji ma być zakończenie 
maratonu olimpijskiego właśnie na High Street. 

Jeden z dyrektorów LDA, architekt Peter Bishop, poza swoimi podstawo-
wymi zadaniami, realizuje oryginalny pomysł z zakresu partycypacji społecz-
nej. Ogłosił, że każdy, kto uważa, że ma dobry pomysł, może przyjść do niego 
na godzinną rozmowę. Jeśli okaże się, że ów pomysł jest interesujący, gotów 
jest rozmawiać dalej i podjąć próbę wykorzystania. Twierdzi, że statystycznie 
rzecz ujmując, na 10 projektów 1 okazuje się dobry i wart realizacji.

Central Park – teren miejski zarządzany przez fundację 

Gdy w roku 1853 władze Nowego Jorku podjęły decyzję o założeniu 
Central Parku, w północnej części Manhattanu nie było jeszcze zabudowy 
miejskiej. Niebawem jednak miał nastąpić „złoty wiek”, kiedy to w ciągu 50 lat 
liczba mieszkańców wyspy miała powiększyć się prawie 5-krotnie. Założenie 
tego parku, stanowiącego 5,8% powierzchni wyspy, było doskonałym, wyce-
lowanym w daleką przyszłość przedsięwzięciem publicznym, którego wagi dla 
Manhattanu nie da się przecenić. Od chwili założenia, mimo wielkiego nacisku 
inwestycyjnego, nikt nie odważył się ograniczyć jego powierzchni82.

Central Park zawsze był i nadal jest wysoko cenionym parkiem publicz-
nym. Przez wiele lat jako zieleń i własność publiczna był zarządzany przez 
miasto. Jednak w okresie kryzysu gospodarczego lat 70-tych miasto nie potra-
fiło utrzymać go w dobrym stanie. Dopiero w 1980 roku powstał Central Park 
Conservancy – organizacja pozarządowa, która zebrała ogromne fundusze  

82 K. Pawłowska, Wieżowiec i park publiczny, część 1, Architektura krajobrazu nr.1/2009, A. Zacha-
riasz Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków 
publicznych, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
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i przeprowadziła wielką renowację parku. Od tego czasu właśnie ona zarządza 
parkiem, co pozwala utrzymywać go stale w doskonałym stanie. 

Przykład ten ilustruje historię powstawania partnerstwa publiczno-pry-
watnego w odnowie i zarządzaniu przestrzeniami publicznymi miasta. Poka-
zuje, jak ważną rolę może odegrać aktywność społeczna, jeśli wykroczy poza 
ramy biernego protestu, a władze publiczne nie traktują jej niechętnie, lecz 
widzą w niej szansę współpracy w osiąganiu wspólnych celów.

W Nowym Jorku jest wiele przykładów parków miejskich odnowionych  
i przejętych w zarządzanie przez fundację, np. wygrywający wiele plebiscytów 
popularności Bryant Park83, który przed odnowieniem był miejscem handlu 
narkotykami. Następnym krokiem w tym kierunku są parki, skwery i place 
miejskie zakładane przez fundacje lub firmy prywatne, a nastepnie oddawane 
do publicznego użytku, np. słynne „parki kieszonkowe” Paley Park i GreenAcre. 

Przykład Nowego Jorku a także wielu innych wielkich i bogatych miast, 
poucza, że kształtowanie i utrzymywanie przestrzeni publicznych nie może się 
obejść bez udziału społeczeństwa i bez biegłości władz publicznych w sztuce 
porozumiewania się z mieszkańcami.

National Trust – prywatne działanie na rzecz celów publicznych 

National Trust został założony w 1895 r. jako organizacja pozarządowa84. 
Jest największą tego typu organizacją na świecie, a sposób, w jaki funkcjonuje 
jest wzorem dla wielu innych organizacji. Celem trustu jest ochrona dziedzic-
twa natury i kultury w Wielkiej Brytanii. Jego podstawowy sposób działania to 
kupowanie lub pozyskiwanie w inny sposób ziemi i budynków o dużej warto-
ści naturalnej lub kulturowej, aby je zachować jako dobro narodowe. Po na-
byciu trust rejestruje je, odnawia, jeśli tego wymagają, utrzymuje w dobrym 
stanie i publicznie udostępnia, równocześnie popularyzując wiedzę o ich war-
tości. Choć w nazwie trustu nie jest wymieniony krajobraz, organizacja chroni 
go nadzwyczaj skutecznie i to całościowo, nie oddzielając ochrony zabytków 
od ochrony przyrody. Dumą Trustu jest fakt, iż w jego posiadaniu w całości 
lub części znajduje się 31 parków narodowych i 5 miejsc wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa Natury i Kultury UNESCO. 

Aby zagwarantować należyte spełnianie przez trust jego społecznej mi-
sji, w roku 1907 parlament brytyjski ustawowo zakazał bez jego zgody sprze-
dawać lub zastawiać posiadłości trustu. Skuteczność działania i pozyskiwany 
stopniowo autorytet skłoniły parlament do nadania organizacji specjalnych 
uprawnień i ulg, aby mogła lepiej spełniać swoje zadania. I tak np. w 1937 roku 
ustanowiono zwolnienie od podatku od darowizn na rzecz trustu, wprowa-
dzając jednocześnie zasadę dożywotniego prawa darczyńców do użytkowa-
nia posiadłości, pod warunkiem udostępnienia jej zwiedzającym.

83 Thompson J. Willim, The rebirth of New York City’s Bryant Park, Washington DC 2002.
84 K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja 
społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
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Budżet trustu pochodzi ze składek członkowskich, a ponieważ jest to 
ogromna organizacja z wieloma lokalnymi ośrodkami, jest to źródło finanso-
wania bardzo wydajne. Trust ma także przedsiębiorstwo działające komercyj-
nie – National Trust Enterprise, a jego dochody, pochodzące przede wszyst-
kim z udostępniania posiadłości gościom, przeznaczane są na cele statutowe. 
Społeczne zaufanie do trustu powoduje, że wielu ludzi posiadających cenne 
tereny i obiekty decyduje się przeznaczyć je dla trustu poprzez darowiznę lub 
zapis w testamencie. 

National Trust to prawdziwy mistrz świata w swojej klasie. Akceptują go 
nawet zwolennicy w pełni liberalnej gospodarki przestrzennej, nastawieni 
sceptycznie do działalności organizacji pozarządowych i generalnie partycy-
pacji społecznej. Przekonuje ich zasada kupowania tego, co chce się chronić  
i czym chce się zarządzać.

Groundwork – organizacja pozarządowa mobilizująca 
społeczności lokalne do wspólnego działania.

Wzór działania tej organizacji powstał na przedmieściach Manchesteru 
w 1980 r. Inicjatywa tamtejszego samorządu lokalnego, pod nazwą Operation 
Groundwork, sprawdziła się podczas rewitalizacji poprzemysłowych terenów 
tego miasta i innych podobnych akcji.  Dlatego skorzystano z owego wzoru, 
tworząc sieć tego typu organizacji w całej Wielkiej Brytanii. Pierwsze powsta-
wały z inicjatywy władz publicznych, lecz jako organizacje pozarządowe85.  
W 2010 roku Groundwork jest już federacją 45 samodzielnych organizacji lo-
kalnych wspieranych przez rząd i władze lokalne.

Groundwork to organizacja podejmująca rozmaite zadania, w tym pro-
jekty dotyczące urządzania przestrzeni publicznych. Wszystkie one wymagają 
zaangażowania społeczności lokalnych i dlatego Groundwork stawia wielki 
nacisk na wszystko, co pozwala mu nawiązać więzi i zakorzenić się w danej 
społeczności. Zdobyte zaufanie procentuje przy każdej podejmowanej akcji. 
Władze publiczne często korzystają z autorytetu Groundworku i korzystają  
z jego pomocy przy badaniu opinii publicznych czy propagowaniu swoich za-
mierzeń. Aby nie stracić tego zaufania, organizacja przyjęła kilka zasad. Nie 
obiecuje ludziom tego, czego nie może dać. Nie tworzy pozorów, że ma wła-
dzę i podejmuje decyzje. Nie podejmuje się zadań, w których nie potrafi za-
pewnić ludziom realnego wpływu na rzeczywistość. 

Podejmując określone zadanie, np. urządzenie parku czy ogrodu dla dzie-
ci Groundwork mobilizuje mieszkańców działając na rzecz tworzenia stowa-
rzyszeń przyjaciół tego parku. Zdaniem pracowników Groundworku najlepiej 
założyć nawet 2 takie stowarzyszenia: jedno dla dzieci i młodzieży, drugie dla 
dorosłych. 

85 Informacje o Groundwork uzyskano w wywiadzie z jego pracownikami Sue Walton i Katriną 
Baker w Londynie. http://www.london.groundwork.org.uk   
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Budżet Groundworku jest kompozycją z wielu źródeł, a jego cząstka po-
chodząca z budżetu krajowego jest teraz bardzo niewielka, mimo że inicja-
torem utworzenia całej sieci był właśnie rząd. W sieci tej pracują etatowi pra-
cownicy, ale do współdziałania angażują wielu wolontariuszy i współpracują 
z licznymi ekspertami, a także innymi organizacjami pozarządowymi, między 
innymi z National Trust.

Kyoto Center for Community Collaboration – jednostka miejska 
stanowiąca oparcie dla aktywności społecznej

Kioto, dawna stolica Japonii, jest często porównywane z Krakowem.  
W rzeczywistości podobieństwo jest niewielkie, choć wybrane części obu tych 
miast wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa Natury i Kultury UNESCO. 
W przypadku Krakowa wpis ten dotyczy dużego zespołu zabudowy w cało-
ści, w przypadku Kioto są to pojedyncze założenia – świątynie i pałace wraz 
z ogrodami. W Kioto nie ma dużego, zwartego fragmentu dobrze zachowa-
nej, zabytkowej zabudowy miejskiej. Mimo że Kioto nie było zbombardowane 
podczas II wojny światowej, stara drewniana zabudowa nie oparła się trzęsie-
niom ziemi, pożarom i naciskom inwestycyjnym86.

Tradycyjny wzór japońskiej architektury miejskiej to drewniany dom 
kupiecki zwany machiya. W Kioto mimo wszystko zachowało się wiele takich 
domów, ale są rozproszone w strukturze miasta. Istnieje nawet specjalny typ 
machiya charakterystyczny właśnie dla tego miasta.

Ruch ratowania domów typu machiya powstał w Kioto oddolnie już  
w latach 50-tych, w opozycji do oficjalnej polityki urbanistycznej skierowanej 
na szybki, wolnorynkowy rozwój, unowocześnienie i korzystanie z obcych 
wzorów. Ruch ten, mający oparcie w wielowiekowej tradycji samoorganiza-
cji społeczności sąsiedzkich, poparło wielu obcokrajowców zafascynowanych 
odrębnością architektury japońskiej. Działania tego ruchu nie miały jednak 
dostatecznej skuteczności, aż do momentu, gdy samorząd miasta Kioto po-
wołał instytucję Kyoto Center for Community Collaboration. Jest to perma-
nentnie działająca instytucja, która zapewniła sobie fundusze na wieloletnią 
akcję obejmującą najpierw inwentaryzację, a następnie rewitalizację obiektów 
typu machiya. Wszystko to odbywa się według metody przedsięwzięć party-
cypacyjnych zwanej machizukuri. We wszystkich formach ratowania machiya 
biorą udział wolontariusze, mieszkańcy i właściciele tego rodzaju domów, któ-
rzy działają według programu stworzonego przez fachowców odpowiednich 
dziedzin. Sukcesem programu ratowania machiya jest jego wpływ na zapisy 
planów zagospodarowania przestrzennego Kioto. W warunkach japońskich 
jest to niezwykle ważny sukces, ponieważ jest przejawem odwrotu od urbani-

86 Informacje o Kyoto Center for Community Collaboration uzyskano w wywiadzie z jego pracow-
nikami w Tokio, patrz: A. Staniewska, Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycz-
nym mieście japońskim; domy kupieckie machiya w Kioto, Czasopismo Techniczne, zeszyt specjalny 
Krajobraz kulturowy Japonii, 2010 (w przygotowaniu).
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styki zwanej „twardą”, zorientowanej na wolny rynek do urbanistyki „miękkiej”, 
stawiającej na zrównoważony rozwój z większym niż dotąd uwzględnieniem 
opinii i interesów społeczności mieszkańców. 

Agencja rewitalizacji PACT-ARIM – przejęcie niektórych 
zadań państwa i odpowiedzialna partycypacja

Odnowa i ochrona dziedzictwa kulturowego jest zasadniczo zadaniem 
państwa. Ta fundamentalna zasada nie powinna jednak utrudniać korzystania 
z aktywności społecznej w tej dziedzinie. Przykładem dobrze zorganizowanej 
działalności publiczno-prywatnej skierowanej na rewitalizację starych miaste-
czek i dzielnic historycznych są operacje prowadzone przez francuską agencję 
PACT-ARIM87. Agencja ta powstała w wyniku połączenia i przekształcenia kilku 
organizacji pozarządowych, które początkowo realizowały rozmaite cele: po-
prawy mieszkalnictwa, ochrony zabytków i środowiska, walki z bezrobociem 
i inne. Obecnie agencja zajmuje się przeprowadzeniem kompleksowych ope-
racji rewitalizacyjnych skutecznie przywracających życie małym miasteczkom 
i zaniedbanym dzielnicom historycznym wielkich miast. Po takiej operacji jed-
nostki te są nie tylko odnowione i zmodernizowane w sensie technicznym, 
lecz także przystosowane do trwałego funkcjonowania i rozwoju pod wzglę-
dem społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. 

Sukcesy PACT-ARIM-u pozwoliły mu zapewnić sobie poparcie nie tylko 
władz rządowych i samorządowych, lecz także publiczne fundusze powie-
rzane mu na realizację publicznych zadań, między innymi z zakresu ochrony 
zabytków. PACT-ARIM zatrudniający specjalistów z różnych dziedzin, w tym 
także z zakresu nauk społecznych, ekonomii i prawa, montuje budżet operacji 
rewitalizacyjnej z wielu źródeł. Ważną jego częścią są udziały osób prywatnych  
– właścicieli nieruchomości i lokatorów domów w rewitalizowanych miej-
scowościach. Partycypacja tych osób łączy się z odpowiedzialnością, a także 
ryzykiem potwierdzonym finansowym udziałem. Prywatni udziałowcy przed-
sięwzięcia mają wpływ na wszystkie jego składniki, zarówno koncepcję pro-
jektową, jak i realizację. Sposób odnowy i konserwacji zabytków pomyślany 
jest tak, aby jeśli to tylko możliwe, nie trzeba było wyprowadzać mieszkańców 
podczas remontu. A nawet jeśli to okaże się konieczne, mieszkańcy mają gwa-
rancje powrotu do odnowionych mieszkań. 

Takie zasady sprawiają, że mieszkańcy mają poczucie pełnej kontroli nad 
operacją, która odbywa się między innymi za ich pieniądze. Sukcesy kolejnych 
operacji powiększają kapitał zaufania, który w takim przypadku jest absolut-
nie niezbędny.

87 K. Skalski, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieru-
chomości, Kraków 1999; K. Skalski, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji [w:] Wykluczenie 
– Rewitalizacja – Spójność społeczna, praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Stowarzyszenie 
Forum rewitalizacji, Katowice-Warszawa 2004.
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Spontaniczne ogródki na Manhattanie

Szczególnie wyrazistym przykładem partycypacji inicjowanej oddolnie 
są spontaniczne ogródki, które powstały na Manhattanie – w miejscu gdzie 
ogromna intensywność zabudowy stwarza ekstremalnie trudne warunki dla 
tego rodzaju przedsięwzięć88.

Manhattan, jako wyspa, rzecz jasna nie rozwija się w sensie terytorialnym. 
Niemniej jednak rozwija się poprzez nieustające wewnętrzne zmiany struktu-
ry miejskiej. W tych ramach zdarza się, że poszczególne działki pozostają pe-
wien czas niezagospodarowane. 

Zaobserwowano, że w podupadłych dzielnicach mieszkańcy zaczęli 
spontanicznie urządzać na pustych działkach ogródki według własnego po-
mysłu. Ogródki te nie są na ogół wyrafinowanymi dziełami sztuki ogrodowej, 
bez wątpienia są jednak bardzo oryginalne i pełne dobrze utrzymanej ziele-
ni. Ta spontaniczna twórczość ogrodowa – niezupełnie zresztą legalna, gdyż 
działki te nie są bynajmniej własnością ludzi, którzy je urządzają – została za-
uważona przez władze miasta. Uznano, że jest to działalność w gruncie rzeczy 
pożyteczna. Na Manhattanie każdy skrawek zieleni jest bardzo cenny, zwłasz-
cza w porze przerwy obiadowej, kiedy to prawdziwe lawiny ludzi „wypływają”  
z biurowców i szukają przyjaznego miejsca, gdzie można by zjeść lunch i napić 
się kawy. W lecie, na wiosnę i w jesieni takimi ulubionymi miejscami są parki. 

Władze Nowego Jorku zalegalizowały więc samorzutną twórczość par-
kową mieszkańców, oddając im do dyspozycji owe działki, pod tym wszakże 
warunkiem, że w określonych godzinach będą udostępnione dla wszystkich 
chętnych jako parki publiczne. Tak to władze Nowego Jorku, szanując inicja-
tywę mieszkańców i korzystając z ich pomocy, wypełniają jedno ze swoich 
publicznych zadań – wzbogacają zieleń miejską, której tak bardzo na Manhat-
tanie brakuje.

Przyszłość partycypacji to nie walka z protestującymi mieszkańcami, lecz 
współpraca zainicjowana na początku – zanim wybuchnie konflikt. W Polsce 
wymaga to zmian prawnych, zmiany nastawienia i nade wszystko edukacji 
wszystkich współpracujących partnerów w sztuce komunikacji społecznej.

88 K. Pawłowska, Kreatorzy klimatu miejsca, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym mia-
sta, praca zbiorowa pod red. A. Niezabitowskiego i M. Żmudzińskiej-Nowak, Wydaw. Sympozjalne 
KUiA PAN, Gliwice 2006.



Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom 
ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę 
lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie  
z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje 
samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, 
które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Po-
laków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, 
Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie 
rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. po-
moc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfika-
cję środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnia-
nie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach realizowanych progra-
mów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielona Flaga, Przyjazny Rowerom,  
Czysta Turystyka, Zielone Biuro.

Więcej informacji na www.fpds.pl


