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MISJA 
Grupa Doradcza SMDI wprowadza na rynek zarządzania projektami inwestycyjnymi najwyższą 
jakość usług doradczych i konsultingowych, opartych na wiedzy i wieloletniej praktyce. Naszym 
celem jest zapewnienie partnerskiej i efektywnej współpracy przedstawicieli sektora 
inwestycyjnego z właściwymi organami administracji i społeczeństwem. 
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● Realizacja wszystkich przedsięwzięć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wiąże się z wykonaniem analiz 
środowiskowych i udziałem społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji  

● Nieprawidłowości i zaniechania w 
przeprowadzeniu analiz środowiskowych oraz 
dialogu z interesariuszami mogą powodować: 

• Opóźnienia  

• Wzrost kosztów  

• Utratę finansowania  

• Brak zgody na realizację  

• Utratę wiarygodności inwestora i projektu 

Proces inwestycyjny 

Wpływ konfliktów środowiskowych i społecznych 

Wybór lokalizacji 

Koncepcja techniczna 

Decyzja lokalizacyjna 

Ocena oddziaływania  
na środowisko 

Raport Środowiskowy 

Decyzja środowiskowa 

Wybór technologii 

Projekt budowlany 

Pozwolenie na budowę 

Etapy wrażliwe z punktu widzenia społeczno-środowiskowego 

Anti-Industrial Wind Farms by Sinn Fein Anti-Atom-Demo Hannover by Benjamin Radzun Anti-Pylon protesters by Sinn Fein 



Wszystkich biorących udział w procesie przygotowania, zarządzania, 
weryfikacji, realizacji inwestycji, a zwłaszcza: 

Kogo powinna interesować komunikacja społeczna w 
procesie inwestycyjnym?   

Inwestorzy 

Deweloperzy 

Projektanci  

Doradcy 
biznesowi 

Doradcy 
techniczni  

Audytorzy  

Instytucje 
finansujące 



Doświadczenie zespołu SMDI 

81 projektów z sektora energetycznego 

32 przeprowadzone procedury środowiskowe 
i lokalizacyjne  

51 analiz społeczno-środowiskowych 

7 kampanii komunikacji i dialogu 
społecznego 



8 kroków do skutecznego dialogu społecznego 

 
 

Poznaj 

Określ 

Zidentyfikuj 

Poinformuj 

Wysłuchaj 

Odpowiedz 

Zaangażuj 

Obroń 



Krok 1 – Poznaj projekt i jego otoczenie 

Przygotuj się do obrony  
projektu 

Cel 

● Odpowiednio zebrane dane statystyczne oraz 
dostosowane do danego rodzaju inwestycji 
kryteria oceny, pozwalają wskazać najbardziej 
prawdopodobne źródła potencjalnych 
konfliktów: w tym zarówno grupy społeczne, czy 
regiony o największym ryzyku konfliktów, jak i 
zagadnienia mogące budzić największe obawy i 
protesty.   

 

Praktyka  

● Najczęstszą przyczyną mobilizującą lokalnych 
mieszkańców do protestów są obawy o 
dotychczasowe źródła dochodów oraz negatywny 
wpływ na zdrowie i komfort życia.  

● Dlatego określenie źródeł dochodów  
i dotychczasowych warunków życia lokalnych 
społeczności oraz weryfikacja jak planowana 
inwestycja może na nie wpływać, jest 
podstawowym zadaniem na etapie przygotowań do 
rozmów z sąsiadami. 

● Dobór czynników, które są analizowane na 
wstępnym etapie uzależniony jest od rodzaju 
inwestycji i jej potencjalnych oddziaływań.  
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Krok 2 – Określ strefy potencjalnych oddziaływań  

Cel 

● Określenie rodzaju i zasięgu poszczególnych 
oddziaływań ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia kręgu interesariuszy, obszarów badań 
i analiz, ale także dla wyznaczenia stron 
postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
środowiskowej 

 

Praktyka  

● Ocenie podlegają wszystkie oddziaływania: 

bezpośrednie i pośrednie, indywidualne  

i skumulowane z różnych źródeł. Występujące na 

etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia.  

● Błędy w wyznaczeniu stron postępowania, 

spowodowane niewłaściwą identyfikacja strefy 

odziaływań, są jedną z najczęstszych powodów 

skutecznego zaskarżenia wydanych decyzji 

inwestycyjnych. 

● Stronami postępowania mogą zostać podmioty, na 

których dobro materialne lub prawne, może 

oddziaływać przedsięwzięcie.  

● Nie każde odziaływanie, nawet jeśli faktycznie 

wystąpi w danym miejscu, będzie powodować 

naruszenie praw nabytych lub materialnych. 
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Krok 3 - Zidentyfikuj interesariuszy  

Cel  

● Poprawne zidentyfikowanie interesariuszy, jest 
niezbędne aby przygotować strategię zarządzania, 
której celem jest wzmacnianie roli i wpływu na 
projekt pozytywnych interesariuszy, przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu 
interesariuszy negatywnych.  

 

Narzędzia  

● Wszystkie podmioty (osoby, społeczności, instytucje, 
organizacje, urzędy), na które może wpływać 
inwestycja i które mogą wpływać na inwestycję, są 
interesariuszami. 

● Aby kampania komunikacyjna była skuteczna, do 
każdej grupy zainteresowanej projektem trzeba 
podejść indywidualnie, biorąc pod uwagę jej interesy 
oraz rodzaj wpływu naszej inwestycji na nią.  

● Zdarza się, że jedna grupa społeczna jest jednocześnie 
interesariuszem negatywnym i pozytywnym, 
bezpośrednio i pośrednio związanym z projektem. 
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Krok 4 – Przygotuj się do dialogu  

Cel 

● Dialog z interesariuszami ma doprowadzić do 

realizacji inwestycji, zgodnie z zamierzeniami 

biznesowymi i w określonych terminach. Musi być 

to więc dialog efektywny.  

● Aby zapewnić efektywność komunikacji z 

urzędnikami, czy lokalną społecznością, trzeba 

przygotować odpowiednie informacje i materiały, 

określić zakres i cel rozmowy, wybrać odpowiednią 

formułę komunikacji. 

Praktyka 

● Na etapie wstępnym projektu, potrzebny jest 

klarowny opis przedsięwzięcia, zawierający informacje 

o kluczowych parametrach, terminach, technologiach, 

rozważanych wariantach.  

● Na etapie rozmów o skutkach środowiskowych i 

społecznych, należy dysponować wynikami badań i 

analiz, umieć określić rodzaje i zasięgi oddziaływań. 

● Posiadaną wiedzę należy prezentować w sposób 

dostosowany do adresata, odpowiednim językiem i 

formą.  

● Tematyka przekazu powinna wychodzić naprzeciw 

określonym wcześniej obawom i wątpliwościom 

danej grupy interesariuszy 
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Krok 4 – Przygotuj interesariuszy do dialogu 

Cel 

● Efektywność dialogu z interesariuszami będzie 

większa, jeżeli obie strony będą mogły się właściwie do 

rozmów przygotować.  

● Zapewnienie odpowiedniego poziomu rzetelnej wiedzy 

wśród lokalnych społeczności oraz właściwych 

urzędników o naszej inwestycji pozwala na bardziej 

merytoryczną a mniej emocjonalną rozmowę. 

Praktyka 

● Przy powszechnym dostępie do Internetu i tak każdy 

indywidualnie będzie próbował się „dokształcić”. 

Lepiej więc zadbać  o dostęp do źródeł wiarygodnych  

i obiektywnych.  

● Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w ramach 

której dostarczamy wszystkim zainteresowanym 

obiektywną wiedzę o działalności jaką zamierzamy 

prowadzić, powinno poprzedzać prezentację naszej 

inwestycji i szczegółowych planów biznesowych.  

● Jeden standardowy materiał edukacyjno-informacyjny 

nie spełni swojej roli, bo będzie zbyt ogólny lub zbyt 

szczegółowy. 

● Edukacja powiązana z atrakcyjną formą kontaktu z 

lokalnymi społecznościami jest najbardziej skuteczna, 

np. organizacja konkursów dla dzieci 
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Krok 4 – informuj transparentnie i powszechnie o inwestycji 

Cel 

● Jeżeli Twoja inwestycja wymaga oceny 

oddziaływania na środowisko to wszelkie 

informacje na temat jej oddziaływań staną się 

jawne w trybie dostępu do informacji o 

środowisku. 

● Stopniowe, systematyczne informowanie o 

projekcie pozwala zebrać opinie i stanowiska 

wobec naszego projektu i wykorzystać je zarówno 

przy jego kształtowaniu jak i przygotowaniu 

kolejnych etapów komunikacji społecznej.  

Praktyka 

● Podstawowym źródłem informacji o projekcie 

powinna być dedykowana strona internetowa. 

Pozwala na prezentowanie w elastyczny sposób wielu 

zagadnień i aktualności. Daje możliwość na zbieranie 

uwag i odpowiadanie na nie. Jest źródłem 

transparentnym i ogólnie dostępnym. 

● Informacje w Internecie nie zastąpią kontaktu 

bezpośredniego.  

● Spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy 

muszą być dobrze zaplanowane w czasie i miejscu i 

odpowiednio przygotowane pod względem 

merytorycznym. 

● W spotkaniach powinniśmy umożliwić udział zarówno 

zwolennikom jak i przeciwnikom naszego projektu. 

Spotkania powinny mieć charakter otwarty. 
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Krok 5 – Słuchaj uwag i opowiadaj na nie 

Cel 

● Najbardziej efektywną metodą niedopuszczenia do 

ostrego konfliktu, a w konsekwencji zablokowania 

inwestycji, jest prowadzenie dialogu  

z interesariuszami.  

● Wyjaśnianie zgłaszanych wątpliwości, 

przedstawianie nowych faktów i dowodów 

odpowiadających na zadane podczas konsultacji 

pytania, zwiększa wiarygodność inwestora  

i zmniejsza aktywność większości interesariuszy. 

Praktyka 

● Kontakty z interesariuszami, trzeba podzielić na kilka 

etapów i rodzajów.  

● Na wstępnym etapie przygotowania projektu organizuje 

się spotkania informacyjne, w celu zaprezentowania 

zamierzeń inwestycyjnych. W tych spotkaniach 

powinien brać udział przedstawiciel organów 

decyzyjnych inwestora, bo tym samym okazuje 

szacunek interesariuszom. 

● Spotkania konsultacyjne są na ogół organizowane w 

momencie zakończenia badań i analiz środowiskowych 

oraz na etapie uzgadniania projektu budowlanego, a ich 

celem jest wysłuchanie uwag i wątpliwości. W takich 

spotkaniach powinni brać udział eksperci i menadżer 

projektu, którzy powinni prezentować aktualny stan 

projektu, notować zgłaszane uwagi i odpowiadać na 

najważniejsze pytania i wątpliwości.  
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Zasada 9 – Zaangażuj interesariuszy 

Cel 

● Interesariusze identyfikujący się z projektem, 

osiągający korzyści z jego realizacji, mający 

poczucie wspólnego interesu  - nie protestują.   

Praktyka 

● Drobne formy współpracy z lokalnymi 

usługodawcami, czy niewielkie ale dobrze 

przemyślane inwestycje pożytku publicznego, 

pozwalają utożsamić się mieszkańcom z naszym 

projektem.  

● Aby poznać potrzeby oraz potencjał lokalnego 

rynku, warto jest współpracować z gminnymi 

władzami samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi. Wpływ na nasze decyzje lokalnych 

liderów zwiększa zaufanie do naszych działań ich 

wyborców i współmieszkańców. 

● Organizując spotkania informacyjne warto wynająć 

salę w lokalnym hotelu lub domu weselnym,  

a catering zamówić w miejscowym kole gospodyń 

wiejskich. 

● Organizując wycieczkę edukacyjną na istniejącą 

instalację, skorzystaj z usług lokalnego przewoźnika. 
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Zasada 10 – Przygotuj się do obrony 

Cel 

● Nie każda kampania dialogu społecznego 

pozwala na uniknięcie zaskarżenia decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji. 

● W takiej sytuacji, prawidłowo wykonana, 

kompletna dokumentacja środowiskowa, 

odpowiadająca na stawiane przez skarżących 

zarzuty, jest podstawą obrony projektu przed 

organami drugiej instancji i sądami.  

Praktyka 

Prawidłowe zarzadzanie procedurą oceny oddziaływania na 
środowisko i udziałem społeczeństwa, zabezpiecza projekt 
przed skutecznym podważeniem wyników oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Szczególnie istotne jest:  

● właściwe określenie stref oddziaływania, a tym samym 
stron postępowania, 

● wyznaczenie obszaru, zakresu i metodyk badań oraz 
analiz środowiskowych,  

● wybór profesjonalnych i wiarygodnych wykonawców 
badań, 

● opracowanie kompletnej i rzetelnej dokumentacji 
środowiskowej, 

● udokumentowanie przebiegu konsultacji społecznych. 
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Współpraca z doświadczonymi i 
wiarygodnymi ekspertami 



Kontakt  

Zapraszamy do współpracy! 

Agencja Dialogu Społecznego 

ul. Bukowińska 24a/14 

02-703 Warszawa  

Tel. +48 22 412 24 78 

E-mail: sekretariat@smdi.pl  

mailto:sekretariat@smdi.pl

