
ZESZYTY  NAUKOWE WSOWL 

Nr 3 (157) 2010                                                                                                                 ISSN 1731-8157 

 
 
 
 
 
Paweł KOCOŃ∗∗∗∗ 
 
 
 
 

STANDARDY KOMUNIKOWANIA W JEDNOSTKACH 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO ŚRODEK 

ZAPOBIEGANIA SYTUACJOM KRYZYSOWYM 
 
 
 
 

Artykuł przedstawia sposoby i standardy przesyłania informacji w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, szczególnie w przypadku sytuacji kryzysowych. Proponowana jest takŜe 
analiza tych czynników, które ułatwiają danej organizacji zmierzenie się z sytuacją ekstremalną. 
Główny nacisk analizy połoŜony jest na public relations jako na narzędzie niespontanicznej 
metody prezentacji informacji o danym wydarzeniu lub sytuacji. Przedstawiono i szczegółowo 
omówiono stosowane przez władze poszczególnych urzędów narzędzia komunikacji; jak równieŜ 
dane o opinii pracowników wobec tychŜe, a takŜe przyczyny negatywnych ocen. Artykuł przed-
stawia i poddaje ocenie relacje urzędów z mediami.  
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WSTĘP  

Przedmiotem rozwaŜań jest jakość komunikowania się jednostek samorządu te-
rytorialnego z otoczeniem. Sprawne, rzetelne komunikowanie jest podstawą wzajemne-
go zaufania pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Zaufanie pozwala minimalizować 
skutki klęsk Ŝywiołowych czy aktów terroryzmu poprzez na przykład wygaszanie pani-
ki. Ponadto kreowane przez rzetelną komunikację samorządu terytorialnego z ludnością 
zaufania zapobiega plotkom mogącym przynieść na przykład straty finansowe, a takŜe 
panice moralnej. Badanie komunikacji kryzysowej samorządów skupia się z reguły na 
analizie sytuacji kryzysowych. Rzadko kiedy, zwłaszcza w pracach naukowych, anali-
zuje się te czynniki, które sprzyjają właściwemu przejściu organizacji przez kryzys. 
Niniejszy artykuł jest próbą takiej analizy.  
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Jako naczelną kategorię wybrano działania public relations, albowiem to one są 
de facto zaplanowanym komunikowaniem, a więc to one najsilniej związane są ze stan-
dardami komunikowania.  

1. METODOLOGIA BADA Ń  

Metodologia niniejszych badań polega na wtórnej analizie wyników badań statu-
towych Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej prowadzonych 
pod kierunkiem dr Agaty Austen1. Analizie poddano zarówno same wyniki badań, jak     
i materiały w nich niewykorzystane.  

Same badania były oparte na kwestionariuszu ankiety zawierającym 36 pytań 12 
otwartych oraz 24 zamknięte. Za pomocą arkusza SPSS obliczano częstości, opracowa-
no statystyki opisowe oraz tablice krzyŜowe.  

Z raportu badawczego wybrano zagadnienia, które w dłuŜszej perspektywie cza-
su mogą informować o profilaktyce bezpieczeństwa. Są to: komunikacja wewnętrzna    
w samorządzie, przyczyny niepowodzeń w komunikacji samorządu z otoczeniem, 
skłonność urzędników samorządowych do pełnego informowania obywateli oraz relacje 
urzędników z mediami lokalnymi i krajowymi.  

Pytanie badawcze brzmi: Czy standardy komunikowania jednostek samorządu 
terytorialnego sprzyjają zachowania stanu bezpieczeństwa.  

Hipoteza badawcza brzmi: Standardy komunikowania jednostek samorządu tery-
torialnego w stopniu wystarczającym sprzyjają zachowaniu stanu bezpieczeństwa.  

Cel badań:  

− ukazanie roli wtórnej analizy zastanych materiałów naukowych do diagnozy 
bezpieczeństwa; 

− przeprowadzenie wstępnej, cząstkowej diagnozy prewencji kryzysowej         
w jednostkach samorządu terytorialnego.  

2. PODSTAWOWE POJĘCIA BADAWCZE  

Bezpieczeństwo jest definiowane jako „(…)stan psychiczny lub prawny, w któ-
rym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działa-
jącym systemie prawnym; przeciwieństwo zagroŜenia(…)” 2. 

Gdy mówimy o zaplanowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa, nie sposób 
pominąć opinii publicznej. Oddziaływaniem na opinię publiczną zajmuje się między 
innymi public relations.  

Jak pisze Tomasz Goban Klas – w 1923 roku Edward Bernays, duchowy ojciec 
public relations określił krystalizującą się wówczas dziedzinę PR jako dostarczanie spo-
łeczeństwu informacji, perswazję mającą na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowa-

                                                           
1  Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej, pod red. A. Austin, Akademia Eko-

nomiczna w Katowicach. 
2  Słownik Języka Polskiego, Wilga, Poznań 2005, s. 554. 
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nie zbliŜenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów, zaś postaw klientów 
do nastawienia instytucji3. 

Jednak Goban Klas za lepszą uwaŜa inną definicję public relations „Scott        
M. Cutlip, Allen relations. Centem oraz Glen M. Broom piszą Ŝe Public relations to 
funkcja zarządzania która nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki mię-
dzy instytucją oraz grupami (publics) od których zaleŜy jej sukces lub klęska”4. Oprócz 
public relations waŜne dla niniejszego wywodu określenie pojęcia wewnętrznego public 
relations. Jak pisze Krystyna Wojcik: oddziaływanie na pracowników wykształciło się 
(…) jako jedna z wyodrębnionych gałęzi PR i z angielskiego określane jest jako internal 
PR lub employee PR5.  

3. WYNIKI BADA Ń 

Jednym z najwaŜniejszych czynników prewencji kryzysu wydaje się właściwa 
komunikacja w organizacji, której efektem jest zgodny z celami organizacji wizerunek. 
Tego typu komunikacja wymaga odpowiednich narzędzi. Narzędzia uŜywane przez 
władze urzędów do kontaktów z pracownikami są pokazane w tabeli 1.  

W dostępnej literaturze przedmiotu nie ma określonego prawidłowego modelu 
wewnętrznego public relations urzędów6. NaleŜy więc przyjąć arbitralnie i hipotetycz-
nie (z braku innych moŜliwości), Ŝe im więcej narzędzi komunikowania z pracownika-
mi urzędów, tym są oni lepiej poinformowani o ich działalności. Kontakt osobisty i spo-
tkania kierownictwa z pracownikami są stosowane w 96,2% urzędów7. Tylko w urzę-
dzie marszałkowskim odpowiedź wskazującą na niestosowanie tego narzędzia wybrało 
nieco więcej respondentów (6,3%) niŜ wynosi załoŜony błąd badania socjologicznego – 
3%8. 

Znacząco mniej choć w dalszym ciągu powszechną formą kontaktowania się      
z pracownikami są drzwi otwarte kierownictwa urzędu. Łącznie stosowane są w 30 
urzędach, z czego 10 marszałkowskich i 20 urzędach miasta. Daje to ponad 57%9 urzę-
dów i 62,5% urzędów marszałkowskich). Jedna trzecia respondentów nie spotkała się tą 
formą komunikowania. Tablic informacyjnych uŜywa 84, 6 %10 urzędów. Tylko 13,4% 
urzędów nie stosuje tej formy komunikowania. Urzędy niemalŜe en bloc (88,5%) stosu-
ją spotkania nieformalne jako formę komunikowania się z pracownikami11. Nie ma tu 
istotnej statystycznie róŜnicy pomiędzy urzędem marszałkowskim a miejskim. Rzadko 

                                                           
3  T. Goban, Klas Public relations czyli promocja reputacji Pojęcia, definicje uwarunkowania, Business 

Press, Warszawa 1994, s. 19. 
4  Ibidem, s. 22. 
5  K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001 s. 719. 
6  K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001 s. 723, Soliński T. Wewnętrzne dzia-

łania public relations w samorządzie [w:] Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego, 
pod red. Tworzydło D, Soliński T, Urząd Miasta Kraśnik WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania   
w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 63-64. 

7  Funkcje…, op. cit. 
8  [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.perlybeskidu.pl/publikacje/ opracownie_ 

badania.pdf 
9  Funkcje…, op. cit. 
10  Ibidem.  
11  Ibidem. 
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stosuje się biuletyn informacyjny lub gazetę wewnętrzną - 6,3% respondentów dostrze-
ga tę formę komunikowania.  

Tabela 1. Narzędzia wykorzystywane są w komunikowaniu się władz Państwa Urzędu z jego 
pracownikami? 

Narzędzia komunikacji Tak Nie Nie wiem Razem 
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Łącznie, w tym: 50 96,2 1 1,9 1 1,9 52 100 

Urząd Wojewódzki 15 93,8 1 6,2 - - 16 100 
Spotkania kierownictwa 
Urzędu z pracownikami 

Urząd Miasta, Starostwo 35 97,2 - - 1 2,8 36 100 

Łącznie, w tym: 30 57,7 17 32,7 4 7,7 51 100 

Urząd Wojewódzki  10 62,5 5 31,3 1 6,3 16 100 Drzwi otwarte kierownictwa 

Urząd Miasta, Starostwo 20 56,6 12 33,3 3 8,3 35 100 

Łącznie, w tym: 44 84,6 7 13,5 1 1,9 52 100 

Urząd Wojewódzki  11 68,8 4 25,0 1 6,3 16 100 Tablice informacyjne 

Urząd Miasta, Starostwo         

Łącznie, w tym: 46 88,5 6 11,5   52 100 

Urząd Wojewódzki  14 87,5 2 12,5   16 100 Spotkania nieformalne 

Urząd Miasta, Starostwo 32 88,9 4 11,1   36 100 

Łącznie, w tym: 14 26,9 33 63,5 5 9,6 52 100 

Urząd Wojewódzki  1 6,3 13 81,3 2 12,5 16 100 
Gazeta wewnętrzna lub 
biuletyn 

Urząd Miasta, Starostwo 13 36,1 20 55,6 3 8,3 36 100 

Łącznie, w tym: 1 1,9 41 78,8 10 19,2 51 100 

Urząd Wojewódzki    12 75 4 25 16 100 MąŜ zaufania 

Urząd Miasta, Starostwo 1 2,8 29 80,6 6 16,7 36 100 

Łącznie, w tym: 23 44,2 25 48,1 4 7,7 52 100 

Urząd Wojewódzki  10 62,5 4 25 2 12,5 16 100 Listy do pracowników 

Urząd Miasta, Starostwo 13 36,1 21 58,3 2 5,6 36 100 

Łącznie, w tym: 19 36,5 29 55,8 4 7,7 52 100 

Urząd Wojewódzki  3 18,8 11 68,8 2 12,5 16 100 
Telefon informacyjny/osoba 
odpowiedzialna za informa-
cje wewnętrzne Urząd Miasta, Starostwo 16 44,4 18 50 2 5,6 36 100 

Łącznie, w tym: 32 61,5 20 38,5   52 100 

Urząd Wojewódzki  11 68,8 5 31,2   16 100 Intranet 

Urząd Miasta, Starostwo 21 58,3 15 41,7   36 100 

Łącznie, w tym: 44 84,6 8 15,4   52 100 

Urząd Wojewódzki  123 75 4 25   16 100 Internet 

Urząd Miasta, Starostwo 32 88,9 4 11,1   36 100 

Łącznie, w tym: 51 98,1 1 1,9   52 100 

Urząd Wojewódzki  15 93,8 1 6,3   16 100 Poczta elektroniczna 

Urząd Miasta, Starostwo 36 100     36 100 

Łącznie, w tym: 46 88,5 3 5,8 3 5,8 52 100 

Urząd Wojewódzki  12 75 2 12,5 2 12,5 16 100 
Szkolenia, treningi dla pra-
cowników 

Urząd Miasta, Starostwo 34 94,4 1 2,8 1 2,8 36 100 

Łącznie, w tym:         

Urząd Wojewódzki          
Inne narzędzia, (jakie?) 
............................... 

Urząd Miasta, Starostwo         

Źródło: Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej, pod red. A. Austin, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach  
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44,2% - to liczba pracowników, którzy dostrzegli listy do pracowników jako 
formę komunikowania urzędu ze swoimi pracownikami. Przy czym 48,1% takiej formy 
komunikowania nie dostrzega. Zdecydowanie taka forma komunikacji częściej stoso-
wana jest w urzędzie marszałkowskim 62,5% - czyli placówce wyŜszego rzędu niŜ 
urząd miasta 36,1%.  

Więcej niŜ połowa urzędów (55,8%) nie stosuje telefonu informacyjnego, nie 
ma osoby odpowiedzialnej za informacje wewnętrzne. Taką formę komunikowania sto-
suje o wiele częściej urząd miasta 44,4% niŜ urząd marszałkowski 18,8%. Elektroniczne 
formy komunikowania – Intranet i Internet dostrzega ogółem 61,5% Intranet i 84,6 In-
ternet. Podobnie 98,1 osób dostrzega pocztę elektroniczną. Zdecydowana większość 
pracowników (88,5%) otrzymuje informacje na szkoleniach i treningach12.  

Jak widać środki komunikowania urzędu z pracownikami są  róŜnorodne i sto-
sowane na szeroką skalę. Z jednej strony moŜe to powodować chaos informacyjny, ale    
z drugiej pozwala w sytuacji kryzysowej zastępować zniszczone kanały komunikacyjne 
innymi. Ponadto przy róŜnorodnych zadaniach i kwalifikacjach pracowników urzędu 
pozwala dopasować do nich środki komunikacji tak, by były one szybko i właściwie 
odczytywane.  

Ten obraz byłby zbyt pozytywny dla urzędów. Zdarzają się zastrzeŜenia wobec 
komunikowania się pracowników urzędu z otoczeniem. Zdecydowanie na plan pierwszy 
wybija się fakt, Ŝe narzędzia public relations stosowane są wyłącznie przez osoby wy-
specjalizowane w urzędzie. Drugim powodem jest fakt, Ŝe pracownicy nie widzą powo-
dów, aby uŜywać narzędzi public relations w relacjach z otoczeniem.  

 
Rys. 1. Przyczyny zastrzeŜeń wobec komunikowania się pracowników urzędu z otoczeniem 

Źródło: Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej, pod red. A. Austin, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach 

Przyczyny zastrzeŜeń pracowników wobec public relations to:  

− brak moŜliwości kształcenia w tym zakresie; 

− pracownicy nie widzą potrzeby stosowania narzędzi public relations w komu-
nikowaniu z otoczeniem; 

                                                           
12  Funkcje…, op. cit. 
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− kierownicy nie widzą potrzeby stosowania narzędzi public relations; 

− narzędzia public relations stosowane są wyłącznie przez wyspecjalizowane   
w urzędzie zespoły pracowników13. 

Ten ostatni powód wydaje się najwaŜniejszy w kontekście prewencji kryzyso-
wej, poniewaŜ w przypadku śmierci czy zranienia tych pracowników powstaje sytuacja 
sprzyjająca plotkom, pogłoskom i panice.  

W sytuacjach kryzysowych moŜe ujawnić się pokusa nieinformowania społe-
czeństwa o niektórych faktach. Pokusa ta wydaje się tym silniejsza czym, silniejsza jest 
niechęć do informowania społeczeństwa przed wystąpieniem sytuacji kryzysowych. 
Trzeba nadmienić, Ŝe pełne informowanie to takŜe ujawnianie własnych zaniechań czy 
niedbalstwa. 

Tabela 2. Opinia odnośnie przekazywania społeczeństwu pełnej informacji 

 częstość procent 

Łącznie, w tym: 43 82,7 

Urząd Marsz. 14 87,5 

UwaŜamy, Ŝe jest konieczne informo-
wanie społeczności o wszystkim, co się 
dzieje w regionie  

Urząd Miasta, 
Starostwo 

29 80,6 

Łącznie, w tym: 6 11,5 

Urząd Marsz. 2 12,5 
UwaŜamy, Ŝe jest konieczne przekazy-
wanie społeczności wybranych infor-
macji tylko w zakresie uregulowanym 
ustawą Urząd Miasta, 

Starostwo 
4 11,1 

Łącznie, w tym: 3 5,8 

Urząd Marsz. - - Nie mamy zdania na ten temat 
Urząd Miasta, 
Starostwo 

3 8,3 

Źródło: Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej, pod red. A. Austin, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach.  

Jak widać urzędy deklarują duŜą gotowość do udzielania informacji na poziomie 
87,5% dla Urzędów Marszałkowskich i 80,6% dla Urzędów Miast. Przy czym urzędni-
cy deklarują pełną informację wykraczającą ponadto, do czego zobowiązuje ustawa.     
Z kolei do ustawy ograniczyłoby się średnio 12,5% respondentów z Urzędów Marszał-
kowskich i 11,1% z Urzędów miasta i starostw. Nie ma zdania na ten temat jedynie 8,3 
respondentów. NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe urzędnicy jedynie deklarują udzielanie peł-
nych informacji. Nie wiadomo czy taką deklaracje by spełnili.  

Pełna informacja w sytuacji kryzysowej ma duŜe znaczenie m.in. do zwalczenia 
paniki czy rozdziału pomocy, a takŜe zapobiega wystąpieniu nieprzemyślanych działań 
zabezpieczających i odwetowych. Ponadto pełne i szczere informowanie nawet o swo-
ich błędach wzmacnia zaufanie interesariuszy do jednostki samorządu terytorialnego, co 
procentuje np. mniejszą roszczeniowością poszkodowanych.  

                                                           
13  Ibidem. 
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Brak pełnej informacji w czasie sytuacji kryzysowej powoduje takŜe nasilenie 
plotek i „teorii spiskowych”. 

W rozpowszechnianiu właściwych dla przebiegu akcji ratunkowej i działań poli-
cyjnych informacji potencjalny prym mogą wieść media lokalne. Jak piszą autorzy pra-
cy, która stanowi źródło niniejszych przemyśleń. 

Respondenci nie widzą i nie rozumieją znaczenia mediów lokalnych i krajo-
wych, wykazują, iŜ media i jednostki samorządu terytorialnego mają wspólne interesy, 
ale jest to oczywiste dla 31,3% respondentów reprezentujących Urząd Marszałkowski    
i dla 41,7% Urzędów Miast w stosunku do mediów lokalnych i dla 18,8% populacji 
Urzędów Marszałkowskich 22,2 % Urzędów Miast w stosunku do mediów krajowych. 
Natomiast dla ponad połowy badanej populacji rola mediów jest niejasna14. 

Tabela 1. Ocena relacji z mediami 

Wyszczególnienie 
RozbieŜność 
stanowisk 

Wspólnota 
interesów 

Trudno 
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Łącznie, w tym: - - 45 86,5 7 13,5 52 100 

Urząd Marsz. - - 13 81,3 3 18,8 16 100 

Ogół mieszkańców 

Urząd Miasta, 
Starostwo 

- - 32 88,9 4 11,1 36 100 

Łącznie, w tym: 2 3,8 20 38,5 30 57,7 52 100 

Urząd Marsz. - - 5 31,3 11 68,8 16 100 Media lokalne 

 Urząd Miasta, 
Starostwo 

2 5,6 15 41,7 19 52,8 36 100 

Łącznie, w tym: 3 5,8 11 21,2 38 73,1 52 100 

Urząd Marsz. - - 3 18,8 13 81,3 16 100 Media krajowe 
Urząd Miasta, 
Starostwo 

3 8,3 8 22,2 25 69,4 36 100 

Źródło: Funkcje Public Relations Organizacji w Przestrzeni Publicznej, pod red. A. Austin, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach.  

Do tej oceny naleŜy dodać ambiwalentny stosunek urzędników do mediów kra-
jowych – zdecydowana większość z nich – 81,3% w urzędzie marszałkowskim i 69,4%  
w urzędzie miasta i starostwie nie ma zdania na temat, czy mają oni z mediami wspólne 
interesy, czy rozbieŜność stanowisk. Taki stosunek moŜe z jednej strony przeszkadzać 
we współpracy z mediami ale z drugiej strony media i samorząd rzeczywiście miewają 
rozbieŜne interesy. Interesem mediów nie jest np. zapobieganie panice.  

 

                                                           
14  Funkcje…, op. cit. 
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PODSUMOWANIE 

W świetle zaprezentowanych danych wydaje się, iŜ naleŜy potwierdzić hipotezę, 
Ŝe standardy komunikowania jednostek samorządu terytorialnego w stopniu wystarcza-
jącym sprzyjają zachowaniu stanu bezpieczeństwa. Przy dobrej komunikacji wewnętrz-
nej i deklarowanej chęci informowania otoczenia o działaniach samorządu wydaje się 
brakować zaufania do mediów lokalnych potencjalnie najlepiej zrośniętych z lokalna 
społecznością.  

W niniejszym artykule jedynie naszkicowano zagadnienie, które w przyszłości 
stanie się obiektem szeroko zakrojonych badań, zbadanych zostanie więcej zastanych 
danych szczególnie tych dotyczących partycypacji obywatelskiej (waŜnej w wypadku 
poraŜenia przez kryzys organów władzy) i dwustronnej komunikacji urzędy – obywate-
le. Przeprowadzone badania miały na celu diagnozę stanu systemów komunikowania    
w jednostkach samorządu terytorialnego Opierały się na analizie zastanych materiałów 
naukowych.  

Przedstawione moŜliwości i perspektywy w zakresie uŜycia badań na zastanych 
materiałach naukowych w praktyce badań nad bezpieczeństwem nie wyczerpują, oczy-
wiście, całości tematu. Zarówno komunikowanie, jak i badania bezpieczeństwa są dzie-
dzinami Ŝywymi, ciągle rozwijanymi.  

W niniejszym artykule jedynie zasygnalizowano pewien kierunek eksploracji 
badawczej. Czas pokaŜe, czy prezentowane rozwiązania teoretyczne i praktyczne 
przyjmą się w działaniach na rzecz bezpieczeństwa regionów. 
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COMMUNICATION STANDARDS IN LOCAL  

GOVERNMENT AS MEANS OF CRISIS PROTECTION 

 

Summary 

The article presents the methods and standards of sharing information within local government 
units, particularly in the case of emergency situations. It puts forward an analysis of the factors 
that make it easier for a given local government unit to face an emergency situation. The core 
analysis deals with public relations as a tool of a non-spontaneous method of presenting infor-
mation about a particular event or situation. The article also presents and discusses in detail 
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those communication tools that are used by individual units, as well as employees’ opinions 
about them, along with the reasons for negative comments. Finally, the article presents and 
estimates the relations of local government units with the media. 
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