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P

ublic relations to sztuka i potrzeba prowadzenia uczciwej rozmowy – bez zakamußowanej intencji i manipulacji, to dialog w poszukiwaniu zrozumiaáych racji i argumentów”1.
Te sáowa nabierają szczególnego znaczenia
w budowaniu relacji z otoczeniem przez instytucje publiczne, jakimi są samorządy lokalne.
Dla prowadzenia rozmowy niezbĊdny jest przekaz dwukierunkowy, poniewaĪ to mieszkaĔcy
tworzą samorządową wspólnotĊ, a „czáowiek
nie moĪe Īyü pozbawiony prawa do komunikowania siĊ z innymi”2. Istotną rolĊ w budowaniu
tego systemu wymiany informacji, argumentów
odgrywają urzĊdy gmin, które są zobowiązane
do utrzymywania relacji z otoczeniem wspólnoty.
Zgodnie z regulacjami ustawowymi polskie samorządy mają szerokie uprawnienia do

„
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organizowania komunikacji z mieszkaĔcami
i instytucjami. Wynikają one z rozdziaáu VII
Konstytucji3 i ustawy o samorządzie gminnym4, które precyzują ich zadania oraz obowiązki. Artykuá 7.1 ustawy poszerza ten zakres,
akcentując dziaáania sáuĪące promocji gminy5.
Istotnym obowiązkiem naáoĪonym na samorządy, fundamentem demokratycznego rządzenia,
jest prowadzenie dziaáalnoĞci w sposób jawny
i przejrzysty, co wynika zarówno z ustawy zasadniczej6, jak i ustawy o dostĊpie do informacji
publicznej7. Ten katalog powinnoĞci wymusza
na samorządach budowanie wáasnej polityki informacyjnej zapewniającej komunikacjĊ z szeroko rozumianym otoczeniem. Kanaáy dystrybucji medialnego przekazu naleĪy dostosowaü
do wymagaĔ odbiorców, którzy coraz czĊĞciej
korzystają z nowoczesnych narzĊdzi online.

J. OlĊdzki, Public relations w komunikacji spoáecznej [w:] Public relations. Znaczenie spoáeczne i kierunki
rozwoju, red. J. OlĊdzki, D. Tworzydáo, Warszawa 2006, s. 17.
2
TamĪe, s. 26.
3
MiĊdzy innymi osobowoĞü prawna, wáasne dochody i struktury.
4
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (terytorialnym), Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 ze zm.
(tekst jednolity: Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
5
Pkt 18, art. 7.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.
6
Art. 61 Konstytucji zapewnia kaĪdemu obywatelowi prawo do uzyskania wiedzy o dziaáalnoĞci organów
wáadzy oraz osób peániących funkcje publiczne.
7
Ustawa z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. o dostĊpie do informacji publicznej, Dz.U. 2015, poz. 2058 (tekst jednolity).
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Dla wielu gmin wyzwaniem jest nawiązanie
interakcji z otoczeniem za poĞrednictwem dynamicznie rozwijających siĊ platform spoáecznoĞciowych.

Polityka informacyjna jako element
komunikacji PR
Samorząd dla prowadzenia sprawnej komunikacji z otoczeniem tworzy struktury, system dziaáaĔ lub procedur opartych na wáasnej
polityce informacyjnej. W przypadku gmin
ta polityka jest deÞniowana jako dáugofalowa
i zaplanowana aktywnoĞü związana z dostĊpem mieszkaĔców do informacji oraz umoĪliwieniem im swobodnej wypowiedzi na temat
spraw dotyczących wspólnoty lokalnej. Nie
powinny byü pomijane takie elementy, jak zachĊta do komunikowania siĊ mieszkaĔców czy
budowania zaufania miĊdzy wspólnotą i wáadzami lokalnymi8. Warto podkreĞliü, Īe wymienione elementy z jednej strony pokrywają siĊ
z formuáowaniem celów PR9, z drugiej – samorządy w swoich dokumentach nie wspominają
o dziaáaniach prowadzonych w ramach public
relations. MoĪna odnieĞü wraĪenie, Īe wáadze
gminne unikają sformuáowaĔ odnoszących siĊ
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bezpoĞrednio do PR, niejako w zastĊpstwie
posáugując siĊ okreĞleniem „polityka informacyjna”. Potwierdza to wiele przykáadów. Samorządy, uchwalając zasady prowadzenia polityki komunikacyjnej, czĊsto koncentrują siĊ
wokóá funkcji informacyjnych, jednostronnego
przekazu, ewentualnej wspóápracy z twórcami
inicjatyw obywatelskich10. Są równieĪ gminy
káadące nacisk na komunikacjĊ opartą o kanaá
zwrotny, jakim są narzĊdzia tradycyjne oraz
online11. Inne deklarują wprowadzanie kanaáów
zwrotnych w postaci konsultacji („dwustronna relacja, w której obywatele wyraĪają swoje
opinie i nawiązują dialog z rządzącymi”12)
i aktywnego uczestnictwa („partnerski ukáad
w ramach, którego obywatele biorą udziaá
w procesie decyzyjnym”13). Wáączane są równieĪ grupy nieformalne, deÞniowane nadzwyczaj precyzyjnie w dokumentach dotyczących
polityki informacyjnej: „rozumie siĊ przez to
typ niesformalizowanej grupy spoáecznej skáadającej siĊ z minimum 3 osób mających na celu
organizacjĊ z góry zaáoĪonego przedsiĊwziĊcia
na rzecz spoáecznoĞci lokalnej”14.
Kolejnymi dokumentami mówiącymi o dziaáaniach PR, ale niewspominającymi o takich

Zob. szerzej: D. Fleszer, Rola polityki informacyjnej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego,
„Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Humanitas. Zarządzanie” 2015 (3), s. 189–190.
9
Por. przyp. 1.
10
Zob. Polityka informacyjno-promocyjna Gminy Miasto Páock wobec organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych i inicjatyw obywatelskich, http://twp.iplock.pl/userÞles/Þles/Dokumenty/ 5.4.2/Procedura%20
polityka%20informacyjno%20-%20promocyjna%20Gminy%20Miasto%20Pock%20 wobec%20organizacji%20
pozarzdowych%20grup%20nieformalnych%20i%20inicjatyw%20obywatelskich.pdf [dostĊp: 01.02.2017].
11
Zob. dokument gminy Czarnków, gdzie jako kanaáy zwrotne podano m.in. skrzynki pocztowe zlokalizowane w holu urzĊdu, ale równieĪ e-mailowe, strona WWW lub ankiety online. Procedura prowadzenia polityki
informacyjnej, http://bip.czarnkow.pl/cms_tmp/20150120100557_PROCEDURA%20PROWADZENIA%20POLITYKI%20INFORMACYJNEJ.pdf [dostĊp: 1.02.2017].
12
Zob. Polityka informacyjna gminy Krosno OdrzaĔskie, zaáącznik do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Krosna
OdrzaĔskiego z dn. 1 marca 2008r. w sprawie polityki informacyjnej Gminy Krosno OdrzaĔskie, s. 3, http://
bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/dokumenty/zarzadzenia%202005/zal_zarzadz_nr39_05.pdf [dostĊp:
1.02.2017].
13
TamĪe.
14
Zarządzenie Nr 5010/2014 Prezydenta Miasta Páocka z dnia 7 paĨdziernika 2014 r. W sprawie wprowadzenia
Polityki informacyjno-promocyjnej Gminy Miasto Páock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
i inicjatyw obywatelskich, rozdziaá 1, § 1, http://docplayer.pl/49303797-Zarzadzenie-nr-5010-2014-prezydentamiasta-plocka-z-dnia-07-pazdziernika-2014-r.html [dostĊp: 1.02.2017].
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dziaáaniach expressis verbis, są tzw. „gminne
strategie rozwoju” i pojawiające siĊ odniesienia
do ustawowej koniecznoĞci promocji gminy15.
Wtedy polityka informacyjna samorządu staje siĊ de facto dziaáaniami PR lub zbliĪonymi
do realizacji zadaĔ związanych z komunikacją
marketingową, która zmierza np. do kreowania dobrego wizerunku gminy (lub raczej jej
wáadz), reputacji instytucji itp. Problematyczna
w tym podejĞciu do PR jest etycznoĞü podejmowanych dziaáaĔ, zwáaszcza w kontekĞcie rzetelnoĞci komunikacji i stosowania perswazyjnego
charakteru przekazu zmierzającego do zmiany
postawy odbiorcy na korzyĞü nadawcy (w tym
przypadku – instytucji publicznej)16.

Serwisy spoáecznoĞciowe
w komunikacji samorządu
Dokonując przeglądu dokumentów samorządowych (mówiących o „polityce informacyjnej”
lub „strategii rozwoju”), znajdujemy liczne odniesienia do nowoczesnej komunikacji – rosnącej roli internetu i narzĊdzi online jako kanaáów
zwrotnych. Dla gmin to wciąĪ nowe medialne
Ğrodowisko. Budowanie relacji wielu instytucji
publicznych z otoczeniem spoáecznym nadal
moĪna zaliczyü do form tradycyjnych, opierających siĊ w zdecydowanej wiĊkszoĞci na kontaktach z prasą, radiem lub telewizją. Koncentrowanie polityki informacyjnej (de facto dziaáaĔ PR)
wyáącznie na kanaáach zinstytucjonalizowanych
moĪe doprowadziü do niezrealizowania zaáoĪo-
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nych celów komunikacyjnych ze wzglĊdu np.
na spadającą oglądalnoĞü, czytelnictwo tradycyjnych mediów oraz jednostronnoĞü przekazu.
Nowoczesna wymiana informacji opiera siĊ
na schematach Web 2.0, gdzie odbiorca jest jednoczeĞnie twórcą i nadawcą. Stare zasady PR
w globalnej sieci mogą nie speániaü efektów17
zaáoĪonych w strategicznych dokumentach
gmin [dotyczących komunikacji PR – przyp.
aut.]. Potrzebne są dziaáania, które uwzglĊdniają m.in. zaangaĪowanie uczestników komunikacji, autentycznoĞü przekazu i takie, które
docierają do odbiorców do tej pory niedocenianych, zaniedbywanych przez media tradycyjne
jako grupa docelowa18. Internet pozwala na zastosowanie narzĊdzi komunikacji okreĞlanych
równieĪ jako e-PR, znacznie zwiĊkszających
zasiĊg informacji, jak np. „partyzanckie PR”,
czyli stworzenie przekazu na tyle atrakcyjnego
dla odbiorcy (w swojej strukturze i treĞci), Īe
jest redystrybuowany przez uĪytkowników sieci
internetowej nie jako reklama, ale jako treĞü pozbawiona perswazji. Taki przekaz moĪe traÞaü
do szerokiego grona odbiorców przez blogi, fora,
spoáecznoĞci, pocztĊ elektroniczną – sáowem,
przez kaĪdy dostĊpny kanaá komunikacji19. MoĪna go przyrównaü do viralu – „bombowej informacji” lub plotki „zaraĪającej” odbiorców, którzy ją dystrybuują w swojej sieci znajomych20.
Samorządy powinny zatem dąĪyü do nowoczesnego i skutecznego komunikowania. DziĞ
istotne jest, aby ta wymiana informacji miaáa

Zob. przykáad Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020. Czytamy np. o promocji warunków gospodarczych z wykorzystaniem „technologii informatycznych” lub „prowadzenie serwisu informatycznego”, http://
www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta-torunia-do-roku-2020 [dostĊp:
1.02.2017].
16
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 339.
17
Zob. szerzej D.M. Scott, Nowe zasady marketingu i PR. Jak korzystaü z komunikatów informacyjnych,
blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpoĞredniego dotarcia do
nabywcy, Warszawa 2009, s. 36–37.
18
TamĪe, s. 47–50.
19
M. Levine, Partyzanckie public relations w Internecie, Warszawa 2003, s. 33–40 i nast.
20
D.M. Scott, Nowe zasady marketingu i PR. Jak korzystaü z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpoĞredniego dotarcia do nabywcy, Warszawa 2009, s. 119–122.
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charakter dwustronny, by odbiorca mógá reagowaü, wysyáaü informacjĊ zwrotną. Taka moĪliwoĞü zostaáa ujĊta w modelowaniu komunikacji
PR zaproponowanym przez Jamesa E. Gruniga
oraz Todda Hunta (przedstawiono je w duĪym
uproszczeniu21):
• pierwszy model – dąĪenie organizacji do
rozgáosu, manipulowania informacją, przy
dominującej pozycji nadawcy (organizacji)
• drugi – informowanie przez organizacjĊ wynikające z zaáoĪenia, Īe odbiorca ma prawo
do informacji rzetelnej i uczciwej
• trzeci – komunikowanie asymetryczne, z akcentowaniem interesu nadawcy (organizacji)
szukającego zwolenników (w otoczeniu)
• czwarty – komunikowanie symetryczne,
gdzie nadawca (organizacja) i odbiorca
(otoczenie) mają równorzĊdną pozycjĊ, którą moĪna nazwaü podstawą do dyskusji.
Budowanie skutecznego przekazu wymaga
zarządzania informacją, i nie tylko zawartoĞcią i konstrukcją, ale równieĪ dystrybucją
oraz interakcją. Dla wielu samorządów lokalnych strona internetowa jest podstawowym
narzĊdziem, które pozwala na realizacjĊ polityki informacyjnej i budowanie relacji, co
dziĞ wydaje siĊ niewystarczające. Dlatego te
instytucje stają w obliczu wyzwania, jakimi
jest komunikacja wykorzystująca potencjaá
serwisów spoáecznoĞciowych, zwáaszcza
ich wpáywu na kreowanie wizerunku gminy,
budowanie reputacji wáadz samorządu, jego
promocjĊ, „marketing miejsca” itp. Wtedy
efektem poĪądanym jest komunikacja zwrotna, czyli podstawowy element funkcjonowania social mediów. Warto podkreĞliü, Īe jedna
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trzecia Polaków przynajmniej raz w tygodniu
korzysta z serwisu Facebook.com lub innego
portalu spoáecznoĞciowego22. Tymczasem samorządy nie doceniają potencjaáu tego kanaáu
komunikacji.

Opis metody badaĔ
Badanie przeprowadzono w celu okreĞlenia
kategoryzacji przekazu stosowanego przez
66 najwiĊkszych miast w Polsce23 w serwisie
spoáecznoĞciowym najczĊĞciej wykorzystywanym przez samorządy oraz odnalezienia korelacji miĊdzy przekazem i reakcją na ten przekaz. BudowĊ kategorii oparto na zaáoĪeniu, Īe
miasta wykorzystują spoáecznoĞci, realizując
cele i zadania komunikacyjne w ramach dziaáaĔ
public relations.
Przeprowadzono analizĊ iloĞciową i jakoĞciową, aby odpowiedzieü na nastĊpujące pytania badawcze:
* Jakie serwisy spoáecznoĞciowe dominują
w portalach gmin?
* Które kategorie przekazu mają najwiĊkszą
frekwencyjnoĞü?
* Czy wystĊpuje korelacja miĊdzy kategorią
a reakcją odbiorców?
* Czy rodzaj przekazu moĪe wpáywaü na liczbĊ uĪytkowników proÞlu?
Sformuáowano hipotezĊ gáówną H: samorządy,
publikując zróĪnicowane (skategoryzowane) treĞci w serwisach spoáecznoĞciowych, realizują potrzebĊ nawiązania relacji z otoczeniem, oczekując
informacji zwrotnej – reakcji uĪytkowników (klikniĊcia „LubiĊ to!”, „UdostĊpnij” lub wstawienia
komentarza); pomocniczą H1: liczba reakcji jest
uzaleĪniona od kategorii przekazu.

Zob. szerzej: W. Furman, Dominacja czy porozumienie? Związki miĊdzy dziennikarstwem a public relations,
Rzeszów 2009, s. 119–121.
22
Internet 2015/2016. Raport strategiczny, IAB Polska, s. 62, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/
Raport-strategiczny-Internet-2015_2016.pdf [dostĊp: 1.12.2016].
23
Zgodnie z obwiązującym podziaáem administracyjnym to 66 miast na prawach powiatu. Stan na 1 stycznia 2017, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/ [dostĊp:
1.01.2017].
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ProcedurĊ badawczą przeprowadzono
etapowo, poniewaĪ wymagaáa zastosowania
kilku narzĊdzi. Otrzymanie obiektywnych
wyników w analizie przekazu mediów naleĪy wspieraü metodami mieszanymi24, czĊsto
spotykanymi w metodologii badaĔ spoáecznych. W pierwszym etapie posáuĪono siĊ metodologią Wielokryterialnej Metody Oceny
Serwisów Internetowych (Website Attribute
Evaluation System – WAES, opracowanej
przez Cyberspace Policy Research Group25).
Sporządzono kwestionariusz i obserwowano oÞcjalne serwisy samorządowe w lutym
2017 roku.
WeryÞkowano obecnoĞü 66 miast w serwisach spoáecznoĞciowych oraz ich oÞcjalny
status (administrowanie i moderowanie przez
wáadze samorządowe). W nastĊpnym etapie
rejestrowano aktywnoĞü miast w serwisie spoáecznoĞciowym, który byá najczĊĞciej wykorzystywany przez gminy oraz liczbĊ uĪytkowników w proÞlach, aby dokonaü rankingowania popularnoĞci gmin wĞród odbiorców.
Dla weryÞkacji hipotezy niezbĊdna byáa
analiza publikacji w serwisie spoáecznoĞciowym. Zbudowano wiĊc kategoryzacjĊ postów.
KonstrukcjĊ kategorii oparto na badaniu ankietowym gmin26. Poproszono samorządowców o wskazanie rodzaju komunikatów, dla
jakich urzĊdy powinny byü obecne w spoáecznoĞciach. Pytanie miaáo charakter otwarty.
Powstaá zbiór wypowiedzi, które nastĊpnie
pogrupowano wedáug gáównych wątków funkcjonalnych – osi tematycznych związanych
z moĪliwymi dziaáaniami prowadzonymi w ra-
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mach realizacji celów i zadaĔ PR. Pakiet opinii
posáuĪyá do stworzenia czterech kategorii postów (przekazu):
1. posty zapowiadające – dotyczące zapowiedzi spotkaĔ, wydarzeĔ miejskich, zachĊcające do odwiedzenia wystawy, teatru, wziĊcia
udziaáu w wydarzeniu, zapraszające do kupienia biletu itp.;
2. posty informacyjne – dotyczące dziaáalnoĞci miasta, wáadz miejskich, urzĊdników,
organizacji wspóápracujących, otrzymanych
nagród, relacji z wydarzeĔ miejskich (kulturalnych, spoáecznych itp.) – informacje niemające
charakteru perswazyjnego;
3. posty prowokujące – przekaz mający za
zadanie wywoáanie reakcji online, zachĊcający do podjĊcia dziaáania związanego z wpisem
przez dodanie polubienia, komentarza lub udostĊpnienia, niemające charakteru prospoáecznego, lecz rozrywkowy;
4. posty partycypacyjne – sugerujące, namawiające do podjĊcie aktywnoĞci i zaangaĪowania siĊ w sieci internetowej lub w Ğwiecie realnym w dziaáania o charakterze prospoáecznym,
np. w akcjĊ dobroczynną, przekazanie datku na
szczytny cel, wypeánienie ankiety dotyczącej
budĪetu itp.
Dla doprecyzowania kategorii brano pod
uwagĊ nie tylko uĪycie klucza kategoryzacyjnego, czyli charakterystycznych wyrazów
i zwrotów związanych ze wskazanymi wątkami. W serwisach spoáecznoĞciowych tekst wystĊpuje czĊsto z obrazem statycznym (graÞki,
zdjĊcia, emotikony) oraz dynamicznym (animacje, Þlmy, dĨwiĊk), dlatego analizowano przekaz

C. Hewson, Mixed methods research [w:] The SAGE dictionary of social research methods, red. V. Jupp,
London 2006, s. 180–182.
25
T.M. La Porte, Ch.C. Demchak, Ch. Weare, Governance in the era of the world wide web: an assessment of organizational openness and government effectiveness [w:] Handbook of public information systems,
red. Ch.M. Schea, G. David Garson, New York 2005, s. 158–162.
26
Badanie przeprowadzono w paĨdzierniku 2014 roku. Zob. szerzej: K. Kowalik, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
Polonica” 2015, nr 2 (28), s. 16–17.
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jako caáoĞü27. To istotny, niezbĊdny element
badania, który pozwala uchwyciü logiczny
sens treĞci (tekstu, graÞki, multimediów) i zakwaliÞkowaü przekaz do odpowiedniej kategorii28. NiezbĊdne byáo zrozumienie kontekstu
przekazów pojawiających siĊ w trakcie obserwacji spoáecznoĞci29.
W celu wskazania najpopularniejszych proÞli miejskich dokonano obliczenia parametru
uznania, tzn. stosunku liczby osób, które zdecydowaáy siĊ zostaü uĪytkownikami oÞcjalnego
proÞlu samorządowego do liczby mieszkaĔców
miasta30. Im mniejsza wielkoĞü parametru, tym
popularniejszy jest proÞl miasta. NaleĪy podkreĞliü, Īe na ten parametr moĪe mieü wpáyw wiele czynników, np. dáugoĞü okresu prowadzenia
miejskiego konta w spoáecznoĞci, atrakcyjnoĞü
turystyczna gminy, aktywnoĞü uĪytkowników.
Brak jest danych, które pozwoliáyby na weryÞkacjĊ, ilu wĞród uĪytkowników jest mieszkaĔców miasta, a ile osób pochodzi spoza lokalnej
spoáecznoĞci. NaleĪaáo wiĊc przyjąü zaáoĪenie,
Īe parametr uznania moĪe wskazywaü na popularnoĞü danego proÞlu w serwisie spoáecznoĞciowym. Parametr obliczono w lutym 2017
roku. Na jego podstawie do dalszej obserwacji
wyáoniono trzy gminy: Koszalin, Waábrzych
oraz PoznaĔ. To miasta, które miaáy najniĪszy parametr (czyli najwyĪszą liczbĊ polubieĔ
proÞlu przypadającą na jednego statystycznego mieszkaĔca miasta), Ğredni oraz najwyĪszy
(analogicznie – z najmniejszą liczbą polubieĔ).
Dla zwiĊkszenia obiektywnoĞci wyników wartoĞci skrajne odrzucono. NastĊpnie wybrane
oÞcjalne proÞle byáy obserwowane w dwóch
okresach badawczych. Dla osiągniĊcia opty-

malnych wyników wybrano te same przedziaáy
czasowe: 1–28 lutego 2017 roku i 1–28 lutego
2018 roku.
W kolejnym etapie dokonano analizy treĞci pozwalającej na kategoryzacjĊ postów ze
wzglĊdu na ich przekaz. Rejestrowano liczbĊ
postów oraz reakcje uĪytkowników. Przedstawiono udziaáy liczbowe i procentowe postów
w kategoriach, liczbĊ reakcji na nie oraz procentowe udziaáy reakcji.
NaleĪy zaznaczyü, Īe jednym z podstawowych elementów wskazujących na popularnoĞü
danego proÞlu w serwisie spoáecznoĞciowym
jest liczba uĪytkowników oraz ich reakcji.
W portalu Facebook osoba zainteresowana
przekazem publikowanym na koncie powinna „polubiü” proÞl (potocznie „zalajkowaü”),
dziĊki czemu otrzymuje równieĪ moĪliwoĞü
komentowania postów (ikona „Komentarze”)
oraz dalszego udostĊpniania treĞci (potocznie
„szerowanie”, klikanie w ikonĊ „UdostĊpnij”).
W wynikach badania suma „lajków”, „komentarzy” oraz „udostĊpnieĔ” bĊdzie nazywana
liczbą reakcji, liczoną dla wszystkich opublikowanych postów (przekazów).

Wyniki badaĔ
Obserwacja oÞcjalnych serwisów samorządowych 66 najwiĊkszych miast wykazaáa, Īe najczĊĞciej publikowane są odnoĞniki do spoáecznoĞci Facebook.com – 84,8 proc. zamieĞciáo
linki (zob. wykres 1). Do spoáecznoĞci YouTube
publikuje odnoĞniki 59 proc. gmin. Blisko poáowa samorządów (46,9 proc.) prowadzi konta
w serwisie Twitter, a 31,8 proc. – w spoáecznoĞci Instagram dzielącej siĊ swoimi zdjĊciami.

ZawartoĞü multimedialna powoduje, Īe klucz kategoryzacyjny musi mieü charakter mieszany, spotykany
juĪ w analizach starych lub tradycyjnych mediów, zwáaszcza prasy. Zob. W. Pisarek, Analiza zawartoĞci prasy,
Kraków 1983, s. 78.
28
Zob. szerzej: D. Silverman, Interpretacja danych iloĞciowych, Warszawa 2008, s. 59–62.
29
K. Krippendorf, Content analysis an introduction to its methodology, Thousand Oaks–London–New Delhi
2004, s. 18–21.
30
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016.
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Wykres 1. WystĊpowanie w serwisach miast na prawach powiatu linków do serwisów spoáecznoĞciowych (dane w procentach)
ħródáo: badanie wáasne

Tylko co dziesiąta gmina (10,6 proc.) korzysta
z serwisu Google+. W urzĊdowych portalach
publikowano równieĪ odnoĞniki do mniej znanych w Polsce serwisów tematycznych, jak
Pinterest.com, Forsquare.com, Vimeo.com lub
tracących uĪytkowników NK.pl (Nasza Klasa).
Kolejne etapy badaĔ objĊáy proÞle utworzone w serwisie Facebook, jako najczĊĞciej wykorzystywanym przez badane miasta. W trakcie weryÞkacji oÞcjalnych proÞli pojawiáy siĊ
rozbieĪnoĞci miĊdzy deklarowanymi nazwami
prezentowanymi w odnoĞnikach na samorządowych stronach WWW, a tymi wystĊpującymi
w portalu Facebook.com. Miasta takie jak PoznaĔ i GdaĔsk posiadają dwa proÞle, ale w portalach miejskich zaznaczono tylko po jednym.
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Stwarzaáo to trudnoĞci w doborze „oÞcjalnego proÞlu”. W przypadku GdaĔska samorząd
administruje dwoma kontami, ale trudno jednoznacznie stwierdziü, które jest to oÞcjalne.
Natomiast w poznaĔskim portalu zamieszczono
link do konta opisanego jako „oÞcjalny portal
miasta PoznaĔ”31, jednak w zarządzeniu prezydenta dotyczącym komunikowania w mediach
spoáecznoĞciowych32 jako oÞcjalny wymieniono inny proÞl o nazwie „Miasto PoznaĔ”33, który
ostatecznie zostaá poddany dalszej procedurze
badawczej. NastĊpnie dokonano obliczenia parametru uznania oraz odrzucenia wartoĞci skrajnych. W kolejnym etapie badaniu poddano trzy
miasta: Koszalin34 – parametr uznania 16,71;
Waábrzych35 – 10,43 oraz PoznaĔ36 – 3,0.

https://www.facebook.com/oÞcjalnyportalMiastaPoznania/ [dostĊp: 01.02.2018].
Zarządzenie w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach spoáecznoĞciowych Nr 29/2015/K http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/29-2015-k,k,29-2015-K/ [dostĊp: 01.05.2018].
33
https://www.facebook.com/Poznan/ [dostĊp: 01.02.2018].
34
https://www.facebook.com/CentrumPomorza/ [dostĊp: 01.02.2018].
35
https://www.facebook.com/walbrzychmojemiasto/ [dostĊp: 01.02.2018].
36
https://pl-pl.facebook.com/Poznan/ [dostĊp: 01.02.2018].
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Wykres 2. Koszalin – porównanie liczby postów w poszczególnych kategoriach w roku 2017
i 2018
ħródáo: badanie wáasne

Koszalin
Miasto posiadaáo parametr uznania 16,71, czyli
najmniejszą liczbĊ polubieĔ proÞlu w stosunku
do liczby swoich mieszkaĔców. W tym proÞlu
opublikowano równieĪ najmniejszą liczbĊ postów spoĞród wszystkich badanych gmin w obu
okresach badawczych. W roku 2018 moderatorzy zamieĞcili 14 postów, tzn. o 9 mniej niĪ
w 2017 (zob. wykres 2).
Pomimo malejącej liczby publikacji znacznie wzrosáa liczba reakcji. W 2017 byáo ich 208,
zaĞ rok póĨniej zanotowano 1506. Ten wzrost
o 624,04 proc. nie wynika ze zwiĊkszonej liczby uĪytkowników proÞlu. W 2017 byáo ich
8615, zaĞ w 2018 o 33,07 proc. wiĊcej.
W tym kontekĞcie interesujące okazaáo siĊ
porównanie proporcji postów w poszczególnych kategoriach przekazu z reakcjami, jakie wywoáaáy. W 2017 roku najwiĊcej reakcji
(39,9 proc.) wzbudzaáy posty informacyjne,
które stanowiáy jedynie 13 proc. wszystkich
publikacji (zob. wykres 3). W kolejnym roku
proporcje znacząco siĊ zmieniáy. Zarejestrowano wiĊkszą liczbĊ postów prowokujących,
które zdominowaáy reakcje uĪytkowników.

W obu okresach badawczych wywoáywaáy one
dwukrotnie wiĊcej reakcji niĪ wynikaáo to z ich
procentowego udziaáu w postach.
Z danych wynika, Īe nieliczne byáy przekazy
o charakterze partycypacyjnym, reakcje na nie
stanowiáy niewielki procent (por. wykres 3).

Waábrzych
Moderatorzy miejskiego proÞlu (z parametrem
uznania 10,43), podobnie jak Koszalina w roku
2018, opublikowali mniej postów niĪ w 2017 –
róĪnica byáa jednak wiĊksza i wyniosáa 35 (zob.
wykres 4). Analogicznie do sytuacji poprzedniego samorządu w 2018 roku nastąpiá wzrost uĪytkowników do 12103, czyli o 7,37 proc. Jednak
w tym okresie zarejestrowano zmniejszenie liczby reakcji z 2482 do 2178, czyli o 12,25 proc.
Posty zapowiadające w 2017 roku stanowiáy aĪ 60,3 proc. przekazu, ale to nie one wywoáaáy najwiĊcej reakcji, lecz wpisy informacyjne,
których byáo dwukrotnie mniej (zob. wykres 5).
Nieproporcjonalnie wiĊksze zainteresowanie
uĪytkowników (38,5 proc.) powodowaáy publikacje z kategorii prowokujących – stanowiáy one jedynie 3,8 proc. wszystkich postów.
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Natomiast w kolejnym roku nastąpiá znaczny
wzrost publikacji prowokujących do 20,9 proc.
wszystkich wpisów, ale procent reakcji na nie
byá podobny do tych z roku 2017. Jednak to
zwiĊkszenie udziaáu postów informacyjnych
wywoáaáo najwiĊksze zaangaĪowanie uĪytkowników. DuĪe spadki zarejestrowano w kategorii
postów zapowiadających, one równieĪ wywoáaáy niewielkie reakcje (por. wykres 5).
NaleĪy podkreĞliü, Īe podobnie jak w przypadku Koszalina posty partycypacyjne wzbudzaáy zaangaĪowanie w niewielkim stopniu.
W 2017 roku stanowiáy 9 proc. publikacji,
wywoáując 5,6 proc. reakcji, zaĞ w 2018 odpowiednio 7 proc. i zaledwie 1,5 proc.

PoznaĔ
Wyniki badania proÞlu samorządu poznaĔskiego (parametr uznania 3) znacznie odbiegają od

wczeĞniej prezentowanych miast. W 2018 roku
opublikowano 18 postów wiĊcej niĪ w 2017
(zob. wykres 6). Nastąpiá wzrost liczby uĪytkowników o 10,17 proc. (180960 polubieĔ
w 2017), ale reagowali oni zdecydowanie rzadziej. W 2017 roku zarejestrowano 29893 reakcje, w 2018 spadek wyniósá aĪ 26,5 proc.
W miejskim proÞlu posty z kategorii zapowiadających stanowią znaczny udziaá (45,2 proc.
w 2017 i 41,8 rok póĨniej), ale wywoáaáy ponad poáowĊ mniej reakcji niĪ by to wynikaáo
z proporcji (zob. wykres 7). UĪytkownicy proÞlu najczĊĞciej reagowali w kategorii wpisów
prowokujących. W obu okresach badawczych
nie stanowiáy wiĊkszoĞci (30,1 proc. w 2017
i 20,9 w 2018), ale wzbudziáy najwiĊcej reakcji
(61,7 proc. w 2017 i 46,3 rok póĨniej).
Podobnie jak w poprzednio analizowanych
proÞlach, posty partycypacyjne nie zainteresowaáy
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uĪytkowników. Mimo Īe w obu okresach badawczych stanowiáy okoáo 7 proc. przekazu, to
wywoáaáy jedynie 1 proc. reakcji w 2017 i 4,3
w 2018 roku.

Podsumowanie
Wyniki badaĔ potwierdziáy postawione hipotezy. Samorządy w spoáecznoĞci Facebook.com
wykorzystują zróĪnicowany przekaz dla nawiązania relacji z otoczeniem. Publikowane treĞci,
po skategoryzowaniu oraz zarejestrowaniu reakcji uĪytkowników, wskazują na rodzaj komunikatów preferowanych zarówno przez gminy,
jak i przez osoby zaangaĪowane w spoáecznoĞü.
Natomiast parametr uznania moĪe posáuĪyü
jako wskaĨnik popularnoĞci gminnego proÞlu
w serwisie spoáecznoĞciowym.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wystĊpuje wyraĨna
korelacja miĊdzy liczbą publikowanych postów
i liczbą uĪytkowników proÞlu. Istotnym elementem jest aktywnoĞü moderatorów lub administratorów w serwisie spoáecznoĞciowym, co
zwiĊksza liczbĊ osób, które chcą uczestniczyü
w komunikacji.
Analiza wyników wykazaáa interesującą
tendencjĊ w kategoriach przekazu. We wszystkich proÞlach przewaĪaáy posty zapowiadające
oraz informacyjne, ale to nie one wywoáywaáy
najwiĊcej reakcji. Koszalin i Waábrzych, czyli
miasta cieszące siĊ mniejszym zainteresowaniem spoáecznoĞci, stosowaáy w pierwszym
okresie badawczym znacznie wiĊcej publikacji
zapowiadających oraz informacyjnych. Rok
póĨniej te proporcje zmieniáy siĊ i znacznie
wzrósá udziaá przekazu z kategorii postów prowokujących. Wpisy te wzbudzaáy nieproporcjonalnie wiĊksze zaangaĪowanie niĪ pozostaáe
kategorie. MoĪna wnioskowaü, Īe moderatorzy
treĞci zostali zachĊceni statystykami (polubieĔ,
komentarzy i udostĊpnieĔ) i zwiĊkszali tego
rodzaju przekaz. Nawet zmniejszenie liczby
publikacji tego rodzaju postów nie zmieniáo tej
tendencji. Podobnie byáo w przypadku proÞlu
Poznania. Pomimo znacznego spadku wszystkich reakcji, wpisy prowokujące przewaĪają.

Krzysztof Kowalik
Wzmacnianie tego rodzaju przekazu moĪna
nazwaü „dystrybucją emocji”. Staje siĊ ona
skutecznym elementem promocji miasta, ale
wątpliwe, aby mogáa wzmacniaü dziaáania PR,
zwáaszcza te związane z prowadzeniem dialogu
„bez zakamußowanej intencji i manipulacji”.
Preferowanie przekazu skoncentrowanego na
treĞciach ocierających siĊ o banaá, skierowanych na wywoáywanie reakcji („klikalnoĞci”,
„lajkowania”) powoduje, Īe powstaje samorządowy spoáecznoĞciowy proÞl o charakterze tabloidu. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe
przewaĪająca „dystrybucja emocji” z jednej
strony moĪe zniechĊcaü wielu uĪytkowników
chcących korzystaü z serwisu np. do wymiany
opinii (komentarzy) lub udostĊpniania bardziej
wartoĞciowych treĞci. Z drugiej strony zbanalizowany przekaz moĪe przyciągaü máodych
uĪytkowników spoáecznoĞci poszukujących
treĞci promocyjnych związanych z rozrywką.
W trakcie obserwacji i kategoryzacji postów
zarejestrowano interesujące zjawisko: posty
prowokujące, w takich miastach jak Koszalin
i Waábrzych, znacznie rzadziej angaĪowaáy
uĪytkowników w porównaniu do publikacji Poznania. Analiza wpisów wykazaáa, Īe ich redakcja znacznie siĊ róĪni. Moderatorzy Koszalina
i Waábrzycha nie stosowali tak perswazyjnego
i stanowczego jĊzyka, jak w administratorzy ze
stolicy Wielkopolski, którzy czĊĞciej zwracali
siĊ do uĪytkowników bezpoĞrednio. Wykorzystywali równieĪ graÞkĊ mogącą wzbudzaü
wiĊksze emocje. ZdjĊcia, które dominowaáy
w kategorii postów prowokujących przedstawiaáy atrakcyjne turystycznie miejsca (ujĊcia
w szczególnych warunkach oĞwietleniowych,
zachód sáoĔca, gra cieni itp.) lub sytuacje nacechowane emocjonalnie (pary zakochanych,
humorystyczne scenki, poruszające ujĊcia ze
Ğwiata przyrody itp.). W poáączeniu z tekstem
uzyskiwano efekt w postaci duĪej liczby reakcji, znacznie wiĊkszej niĪ w przypadku postów
z proÞli Koszalina i Waábrzycha. Zaskakujący
okazaá siĊ brak wzrostu reakcji na poznaĔskie
wpisy w kolejnym roku badania. Byü moĪe
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uĪytkownicy proÞlu oczekują nowej formuáy
komunikacji, odĞwieĪenia przekazu i zmiany
ich redakcji. To zjawisko wymagaáoby przeprowadzenia dodatkowych badaĔ.
Niepokojący jest bardzo maáy udziaá przekazu partycypacyjnego. We wszystkich proÞlach
spotykaá siĊ on ze znikomym zaangaĪowaniem
uĪytkowników. Reakcje byáy nawet procentowo dwukrotnie mniejsze niĪ mogáo to wynikaü
z liczby publikowanych postów. Sáabe zaangaĪowanie uĪytkowników moĪe zniechĊcaü moderatorów do publikowania tego rodzaju treĞci.
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Przekaz partycypacyjny zostanie zmarginalizowany na rzecz treĞci wzmacniających „dystrybucjĊ emocji” i banalizacjĊ komunikacji. W ten
sposób moĪe powstaü pewien rodzaj zamkniĊtego krĊgu reakcji. Skoro przekaz prowokacyjny zwiĊksza szansĊ na wzrost zainteresowania
samorządowym proÞlem, to naleĪy go wzmacniaü kosztem innych kategorii. Relacje online
z otoczeniem, a co za tym idzie komunikacja
PR w serwisie, zostaną sprowadzone do treĞci
rozrywkowych zapewniających znaczą liczbĊ
reakcji – „dystrybucjĊ emocji”.
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