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Streszczenie 

Serwisy społecznościowe to dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kanałów 
komunikacji sieciowej. Coraz chętniej wykorzystywane są przez instytucje publiczne, w tym 
samorządy lokalne. Portale społecznościowe mogą zapewniać nie tylko szybką dystrybucję 
informacji, ale przede wszystkim umożliwiać nawiązanie interakcji. Autor podjął się zbadania 
jakie serwisy są najczęściej wykorzystywane przez największe samorządy w Polsce - miasta na 
prawach powiatu. Następnie za pomocą "parametru uznania", autorskiego wskaźnika wybrano 
samorząd, który mieści się w średnim jego zakresie. Na przykładzie Kielc bada wykorzystanie 
portalu Facebook.com w komunikacji w otoczeniem, dokonuje kategoryzacji przekazu i analizuje 
reakcje użytkowników. Korzystając z narzędzi Big Data - robota sieciowego, rejestruje treści z 
portali społecznościowych Kielc oraz profili miejskich oraz forum dyskusyjnego nie 
prowadzonych przez osoby związane z urzędem. Porównuje występowanie wybranej frazy 
dotyczącej partycypacji. 
  
Słowa-klucze: media społecznościowe, Facebook, samorząd terytorialny, komunikacja   
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Abstract 

Dialogue, monologue, interaction? A social networking service as an online local 
government communication channel. Case study of the city of Kielce 
 
Today, social networking services are one of the most dynamically developing network 
communication channels. They are more and more often used by public institutions, including 
local governments. Social networks can not only provide fast information distribution, but above 
all enable interaction. The author undertook to investigate which websites are most often used by 
the largest local governments in Poland - a city with poviat rights. Then, by means of the 
"recognition parameter", the local government was chosen, which is within its medium range. 
The case study, city of Kielce explores the use of Facebook.com in communication in the 
environment, categorizes the message and analyzes the reactions of users. Using Big Data tools - 
a network robot, it registers content from social networking sites of Kielce and urban profiles and 
a discussion forum not maintained by people associated with the office. Compares the occurrence 
of the selected phrase about participation. 
 
Keywords: social media, Facebook, local government, communication 
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Internet stał się powszechnym narzędziem wykorzystywanym przez instytucje publiczne. 
Ma zastosowanie nie tylko w celu prowadzenia korespondencji, ale coraz częściej wspomaga 
interakcję między organizacją i szeroko rozumianym otoczeniem. Instytucje publiczne 
dostrzegają potencjał sieci i dynamicznie rosnącą liczbę użytkowników Internetu oraz 
możliwości skorzystania z nowych rozwiązań technologicznych. 
 Do organizacji wspierających się komunikacją sieciową należą również polskie 
samorządy lokalne. W Polsce to blisko trzy tysiące jednostek administracyjnych (Jednostek 
Samorządu Terytorialnego - JST), z czego większość stanowią gminy (2478 o statusie miast 
na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko - wiejskich i wiejskich1), w których radni i 
władze wykonawcze (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci) wybierane są w głosowaniu 
bezpośrednim.  
 Należy podkreślić, że samorząd stanowi podstawę ustrojową demokratycznego 
porządku w Polsce. Zgodnie z Konstytucją RP "ogół mieszkańców jednostek  zasadniczego 
podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową" 2. Poprzez 
przedstawicieli "uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej" 3, zaś "obywatel ma   prawo    
do   uzyskiwania     informacji  o  działalności  organów   władzy   publicznej   oraz   osób   
pełniących   funkcje   publiczne"4. W licznych regulacja prawnych władze JST są 
zobowiązane do wykonywania licznych zadań na rzecz wspólnoty, ale również otoczenia o 
czym mówi np. rozdział 2 ustawy o samorządzie terytorialnym 5. Zakres jest bardzo szeroki i 
obejmuje nie tylko sprawy związane z zrządzaniem i gospodarowaniem majątkiem 
gminnym, ale także wspieranie idei samorządowej, promocji gminy.  
 Dla realizacji celów, zwłaszcza tych informacyjnych, promocyjnych lub kulturowych 
niezbędne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami. Widząc możliwości jakie daje 
potencjał sieci internetowej gminy rozwijają nowe kanały komunikacji z otoczeniem, 
zwłaszcza poprzez "nowe media", charakteryzujące się przede wszystkim interaktywnością6.   
Należy jednak wskazać na funkcjonujący zasadniczy podział serwisów samorządowych. 
Według regulacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, instytucje publiczne, 
między innymi gminy, są zobowiązane do utworzenia stron internetowych - tak zwanych 
Biuletynów Informacji Publicznej 7. Gminy w tego rodzaju serwisach powinny publikować 
wiadomości oraz akty prawne wymienione między innymi w Ustawie o dostępie do 

1 Stan na 1 stycznia 2017r., Rejestr JST [online] http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-
publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/ [dostęp: 1.01.2017]. 
2 Art. 16.1.Konstytucji RP. 
3 Tamże, ustęp 2. 
4 Art. 61.1 Konstytucji RP. 
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. 
6 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 148-
172. 
7 Rozporządzenie MSWiA w sprawie BIP, Dz.U. 2007 Nr 10 poz. 68. 
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informacji publicznej 8, a wynikające z zapisów konstytucyjnych oraz ustawowych 
gwarantujących jawność życia publicznego9. JST rozwijają również witryny internetowe, 
które często przybierają formą rozbudowanych portali informacyjnych10. Do tego katalogu 
włączane są również nowe narzędzia jakimi są np. rozwiązania należące do komunikacji 
Web 2.0 11. Ich podstawę stanowią treści generowane przez użytkowników (User-Generated 
Content) oraz technologie sieciowe, dające użytkownikom możliwość wpływania na przekaz 
publikowany przez innych użytkowników Internetu lub posługiwania się zawartością 
generowaną automatycznie. Należą do nich między innymi kanały RSS, blogi, podcasty, 
wiki, systemy tagowania, newslettery, fora internetowe i popularne serwisy 
społecznościowe (zwane dalej również social media)12. W Polsce social media to 15 mln 
aktywnych użytkowników (39 proc. populacji)13, którzy najczęściej posługują się takimi 
portalami jak YouTube (64 proc.), Facebook (62 proc.), Google+ (33 proc.), Twitter (24 proc.), 
Instagram (24 proc.).  
 Wraz z rosnącą popularnością Web 2.0 rodzą się możliwości zwiększenia potencjału  
wdrażania nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIK) w administracji 
publicznej. W tym kontekście pojawia się termin e-government, czyli wykorzystanie TIK dla 
polepszenia organizacji sektora publicznego, elektronicznego zarządzania administracją. 
Istotnym elementem jest również nawiązanie interakcji użytkowników sieci z władzami 
publicznymi14. W 2009 roku pojawiło się określenie e-government 2.0, uwzględniające 
następny poziom komunikacji, gdy administracja używa także narzędzi Web 2.0. Są to nie 
tylko wspominane blogi lub wiki itp., ale także mushupy lub inne tego rodzaju aplikacje15.  
W ten kontekst wpisuje się możliwość zaadaptowania serwisów społecznościowych do 
wymiany informacji urzędu z mieszkańcami (lub szeroko rozumianym otoczeniem)  
i osiągnięcia wyższego poziomu zarządzania gminą16. Pozwoliłoby to na poszerzenie 

8 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198. 
9 Konstytucja RP, zob. art. 32, 51, 54, 61, 74 oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 
10 K. Kowalik, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 2 (28) 2015 
11 Za prekursora definiowania terminu Web 2.0 uznaje się Tima O’Reilliego. Zob. T. O`Reilly, What Is 
Web 2.0, [online]http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [dostęp: 01.12.2017]. 
12 Zob. Digital in 2017: Global Overview, [online] https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-
global-overview  [dostęp: 01.11.2017]. 
13 Zob. Digital in 2017: Eastern Europe, [online] https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-
2017-eastern-europe [dostęp: 01.11.2017]. 
14 Zob. M. Nowina-Konopka, Europejska koncepcja E-government w świetle wskaźników Komisji 
Europejskiej, "Zeszyty Prasoznawcze, T. 60, nr 2 (230), s. 329-349, DOI: 10.4467/22996362PZ.17.021.7301. 
15 J. Baumgarten, M. Chui, E-Government 2.0, McKinsey Quarterly&Company, lipiec 2009, [online] 
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/e-government-20 [dostęp: 1.05.2018]. 
16 Zob. K. Kowalik,  Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z 
otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego), 
„Zarządzanie publiczne” nr 3/39, 2017. 
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kanałów pozwalających na otrzymywanie komunikatów zwrotnych na treści publikowane 
przez samorządy. Poszerza to możliwość wchodzenia w interakcję i otrzymywanie przekazu 
znacznie przyspieszające oraz poszerzające grono osób zaangażowanych w życie wspólnoty.  
 Partycypacja wymaga spełnienia wielu wymogów. Do podstawowych należy 
informowanie oraz konsultowanie17, aby społeczność mogła poznać zamierzenia władzy, ale 
przede wszystkim wpływać na decyzje. Samorządy dla umożliwienia zainteresowanym 
stronom zajęcie stanowiska powinny prowadzić działania polegające na publikacji 
niezbędnych danych jak i reagowania na treści zwrotne. Korzystać mogą ze wszystkich 
dostępnych kanałów, nie tylko obowiązkowych jak BIP, ale także narzędzi Web 2.0, np. 
social media. Istotne jest czy prowadzony jest monolog - jednostronny przekaz (bez względu 
na to w którym kierunku dominuje, urząd - odbiorca lub odwrotnie), czy dialog z 
odbiorcami - reagowanie na wymianę informacji. Należy zwrócić uwagę, że w serwisach 
społecznościowych to reagowanie przybiera różne formy, które można nazwać dialogiem 
rozszerzonym. Użytkownicy wykorzystują nie tylko przekazy w postaci tekstu i grafiki, ale 
również stosują multimedialność, hipertekstowość 18. Social media proponują dodatkowe 
funkcje poszerzające zakres reakcji, np. komentarze, udostępnianie ("szerowanie"), "łapki" 
(jak lajkowanie w serwisie Facebook.com lub ocena w portalu YouTube), duży wachlarz 
grafik - emotikonów (symbolizujących stan emocjonalny19), hasztagów (popularnych w 
serwisach Twitter lub Instagram). Wielu członków wirtualnych społeczności wykorzystuje 
własną kreatywność, używając kombinacji znaków z klawiatury komputerowej lub telefonu 
komórkowego.  
 Samorządowcy mogliby więc wykorzystać serwisy społecznościowe do zwiększenia 
zaangażowania w dyskusję nad problemami lokalnej wspólnoty. Zwłaszcza, że powszechny 
dziś dostęp do komputerów (smartfonów, tabletów i innych urządzeń) może wzmacniać 
zaangażowanie społeczności globalnie jak i lokalnie20. Jednak komunikaty mogą być 
odczytywane niejednoznacznie przez wszystkich odbiorców, głównie ze względu na ich 
motywacje. Niezbędne jest więc dopasowanie przekazu do znacznie różniących się grup 

17 To podstawowe elementy tzw. "drabiny partycypacji". Zob. szerzej S. R. Arnstein, A Ladder of Citizen 
Partcipaton, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216- 224. 
18  J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 
110-112. 
19 Zob. szerzej M. Więckiewicz, Emotikony - pismo obrazkowe XXI wieku, "Media - Kultura - Komunikacja 
Społeczna" nr 2, 2006, s. 224-237. 
20 J. Preece,  Citizen  Science:  New  research  challenges  for  human-computer interaction, "International   
Journal of Human Computer Interaction",  32(8),  2016, s. 585-612. http://dx.doi.org/10.1080/ 
10447318.2016.1194153. 
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docelowych21. Badania zorientowane na zachowania osób angażujących się w komunikację 
wskazują na cztery ich profile: "pracowity", "konwulsywny", "trwający", "powściągliwy" 22.  
Mierzenie tego rodzaju zachowań komunikacyjnych stało się standardem w badaniach 
marektingowych23. Samorządy terytorialne również dostarczają różnych towarów (np. 
sprzedają nieruchomości), lub usług (dostawcy mediów i in.) na zasadach komercyjnych, ale 
także o szczególnym charakterze (e-administracja, działanie na rzecz dobra wspólnoty). Dla 
osiągania celów powinny prowadzić aktywną nie tylko jednokierunkową, ale interakcyjną 
komunikację wraz z pomiarem jej skuteczności.  

I. OPIS METODY BADAŃ  

Badanie miało na celu określenie sposobu komunikacji samorządu miejskiego z 
mieszkańcami z wykorzystaniem portalu społecznościowego. Autor chciał również 
zidentyfikować rodzaje przekazu i zbudować jego kategoryzację. Postawiono kilka pytań 
badawczych: 
- Który serwis społecznościowy dominuje w komunikacji? 
- Jaki rodzaj przekazu występuje w komunikacji miasta z mieszkańcami? 
- Jak jest frekwencyjność (liczba przekazów) w poszczególnych rodzajach komunikacji? 
- Czy można zaobserwować zależność między rodzajem przekazu a reakcją odbiorców? 
- Czy możemy określić ten rodzaj komunikacji dialogiem (przekazem dwukierunkowym) 
lub monologiem (jednokierunkowym)? 
Postawiono hipotezę główną:  
- wykorzystanie serwisów społecznościowych przez samorządy, zwłaszcza zróżnicowanego 
przekazu, sprzyja zaangażowaniu mieszkańców w dyskusję o problemach społeczności; 
oraz hipotezy pomocnicze: 
- samorząd wykorzystuje zróżnicowany - skategoryzowany przekaz (tekst, grafika, 
multimedia) serwisu społecznościowego  w celu prowadzenia dialogu i moderowania 
interakcji z użytkownikami profilu. 
- samorząd korzysta z serwisów społecznościowych dla zwiększenia partycypacji 
uczestników komunikacji  i tworzy agendę spraw istotnych dla lokalnej społeczności. 
 W celu weryfikacji hipotez wybrano miasto na prawach powiatu o średnim  
tzw. "parametrze uznania" (stworzonym przez autora badania), które prowadzi komunikację 
z otoczeniem z wykorzystaniem wybranych narzędzi Web 2.0: serwisów społecznościowych, 

21 Y. Ren, R.E. Kraut, Agent-based modeling  to inform  online  community Design: Impact of topical breadth, 
message volume, and discussion moderation on member commitment and  contribution, "Humane Computer  
Interaction", 29(4), 2013, 351-389. http://dx.doi.org/10.1080/07370024.2013.828565. 
22 L. Ponciano,   F. Brasileiro,  Finding volunteers' engagement profiles in human computation for citizen 
science projects,  "Human Computation",  1(2), 2015, 245-264. http://dx.doi.org/10.15346/hc.v1i2.12. 
23 Zob. przykład firmy Sortrender, J. Wygladala, Zaangażowanie fanów na Facebooku - jak je mierzyć? 
[online] https://www.sotrender.com/blog/pl/2013/07/zaangazowanie-facebook/ [dostęp: 01.05.2018]. 
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kanałów RSS oraz Newslettera. Miasto to również w założeniu powinno reprezentować pod 
względem ludności średniej wielkości polską gminę24. Autor prowadził już badania 
komunikacji miast z użyciem "parametru uznania", ale pod uwagę brał jedynie wielkość 
parametru maksymalną, minimalną i średnią nie uwzględniając przy tym  gminy średniej 
pod względem liczby ludności. W tym badaniu skorelowano te dwie wielkości - średnią 
parametru ze średnią liczebnością ludności miasta25.  
 Selekcja obiektu badań odbyła się wieloetapowo. W celu pozyskania danych 
porównawczych badania przeprowadzono w dwóch okresach: w lutym 2017 oraz w lutym 
2018 roku. W pierwszym kroku obserwowano 66 miast z listy samorządów na prawach 
powiatu26 pod względem obecności w ich urzędowych portalach odnośników do mediów 
społecznościowych. W kolejnym sprawdzono, który serwis social media jest najczęściej 
eksponowany w witrynach. Następnie weryfikowano czy miasta są aktywne w serwisie 
społecznościowym oraz ile osób polubiło ich profil. Dane te pozwoliły na zbudowanie 
"parametru uznania". Przyjęto, że niezbędne jest rankingowanie działań miast w serwisie 
społecznościowym - określenie najbardziej i najmniej popularnych wśród użytkowników. 
Konieczne było wyznaczenie parametru mogącego wskazać wartości pozwalające na 
obliczenie średniej "popularności". Posłużono się wyliczeniem stosunku liczby 
użytkowników oficjalnego profilu samorządowego do liczby mieszkańców miasta. Mniejsza 
wartość oznacza bardziej popularny profil. Powstał "parametr uznania". Autor zdaje sobie 
sprawę z czynników, które mogą go zakłócać, np. czas prowadzenia miejskiego konta w 
społeczności, położenie gminy i jej atrakcyjność turystyczną, proporcje rzeczywistych 
mieszkańców do turystów lub osób związanych z miastem, ale mieszkających poza jego 
granicami. Ze względu na brak możliwość weryfikacji w serwisach social media 
powyższych czynników niezbędne było odrzucenie wartości skrajnych, mogących zakłócać 
poprawność wyliczenia wartości średniej. W kolejnym etapie badania dokonano analizy 
postów dla miasta ze średnim "parametrem uznania". 
 Zbieranie danych polegało na połączeniu kilku metod i narzędzi badawczych. W 
literaturze dotyczącej metodologii badań społecznych używane jest sformułowanie 
korzystania z "metod mieszanych" 27, łączących analizę ilościową i jakościową. Specyfika 
środowiska internetowego oraz komunikacji w social media wymaga łączenie danych 
gromadzonych za pomocą wielu narzędzi. W obserwacji witryn miejskich zastosowano 

24 Na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016. 
25 Zob. K. Kowalik, Dystrybucja emocji” jako forma w komunikacji samorządów lokalnych w serwisie 
Facebook.com. Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations, „Studia Medioznawcze” nr 3 (74) 
2018. 
26 Zgodnie z obwiązującym podziałem administracyjnym to 66 miast na prawach powiatu. Stan na 1 
stycznia 2017r. http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-
teryt/ [dostęp: 1.01.2017]. 
27 C. Hewson, Mixed methods research [w:] red. V. Jupp  The SAGE dictionary of social research methods, 
London 2006, s. 180-182. 
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kwestionariusz oparty na metodologii WAES 28 (ang. Website Attribute Evaluation System, 
czyli Wielokryterialna Metoda Oceny Serwisów Internetowych). Na jej podstawie 
sprawdzano czy miasta korzystają z serwisów społecznościowych, czy profil ma charakter 
oficjalny (zaznaczono, że administratorem jest miasto), czy  jest aktywny (komunikacja 
prowadzona w sposób ciągły i aktualny). 
 W celu zbudowania kategoryzacji przekazu wykorzystano wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród samorządów29. Gminy w kwestionariuszu zostały poproszone o 
wskazanie rodzajów komunikatów jakie powinny być publikowane w serwisach 
internetowych urzędu.  
 Istotnym elementem badania treści w serwisach społecznościowych jest ocena jej 
integralności tematycznej. Analizowano więc nie tylko przekaz tekstowy, ale również jego 
powiązanie z innymi składowymi takimi jak grafiki, zdjęcia, emotikony, dźwięk, animacje, 
filmy wideo. Oceniano i kategoryzowano przekaz jako całość30. Ważną rolę w tego rodzaju 
interpretacji ogrywa kontekst31. Takie działanie pomaga znaleźć logiczny sens, kompletność 
ocenianego przekazu i prawidłowo przeprowadzić proces kategoryzacji32.  
 Na tej podstawie, kierując się tematyką treści preferowanych przez samorządy, 
dokonano selekcji i zbudowano cztery kategorie przekazu (postów):  
 1. kategoria postów zapowiadających - samorządy wskazały, że istotny jest przekaz 
dotyczące wydarzeń, które dopiero odbędą się, wydarzeń sportowych, kulturalnych, 
ważnych dla życia wspólnoty, zachęcający do uczestniczenia; 
2. kategoria postów informacyjnych - dla gmin ważne było publikowanie bieżących 
informacji o działalności samorządu, władzy wykonawczej, rady gminy, urzędników, 
współpracy z otoczeniem, faktów z życia gminy; 
3. kategoria postów prowokujących - czyli treści promocyjno - reklamowe, mówiące o 
atrakcyjności gminy, głownie turystycznej, rozrywkowej, zaletach miejsca, okolicy, 
zachęcające do podjęcia działania online na rzecz miejscowości lub wydarzenia; 
4. kategoria postów partycypacyjnych - samorządy zwracały uwagę na potrzebę 
podejmowania działań przez społeczność, angażowanie się w prace gminy, inicjatywy 
społeczne, namawiające do aktywności prospołecznej, dobroczynnej, obywatelskiej. 
 W następnym kroku obserwowano wybrany miejski profil w celu rejestracji liczby 
publikacji wraz z reakcjami użytkowników. Dokonano kategoryzacji postów i obliczono 

28 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:] red. Christopher M. Schea, G. David Garson, 
Handbook of public information systems, New York 2005, s. 158-162. 
29 Badanie przeprowadzono w październiku 2014 roku. Zob. dz. cyt. K. Kowalik, Internetowy serwis 
samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, s. 16-17. 
30 Klucz do oceny przekazu powinien mieć charakter "mieszany. Zob., W. Pisarek, Analiza zawartości 
prasy, Kraków 1983, s. 78. 
31 K. Krippendorf, Content analysis an introduction to its methodology, Sage 2003, s. 19. 
32 D. Silverman, Interpretacja danych ilościowych, Warszawa 2008, s. 59-62. 
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procentowe udziały poszczególnych przekazów oraz interakcji. Założono, że popularność 
danego wpisu może być potwierdzona liczbą reakcji osób angażujących sie w przekaz w 
serwisie społecznościowym.  
 W ostatnim etapie badania wykorzystano narzędzia zaliczane do kategorii Big Data. 
Treści wybranego miasta oraz profili społecznościowych gromadzono w okresie od lipca do 
grudnia 2017 roku. Odbywało się to automatycznie za pomocą robota sieciowego, który 
zapisywał przekaz w bazie danych33. Następnie poddano analizie statystycznej 
występowanie frazy "budżet obywatelski" w profilach urzędowych miasta oraz forum 
dyskusyjnym i profilu społecznościowym, ale prowadzonych przez osoby nie związane z 
urzędem.  

II. WYNIKI BADAŃ 

 Obserwacja witryn 66 miast na prawach powiatu wykazała, że wykorzystują one 5 
najbardziej popularnych serwisów społecznościowych (zob. Wykres 1). Dominującym jest 
portal Facebook.com. Blisko 90 procent miast prezentuje do niego link w swoim serwisie 
urzędowym. Kolejne portale społecznościowe są znacznie rzadziej wykorzystywane: 
YouTube - 56,1 proc., Twitter - 44, Instagram 33,4 i Google Plus 10,6.   
 
Wykres 1. Występowanie linków do serwisów urzędowych miast na prawach powiatu 

 
Źródło: badania własne. Procenty nie sumują się, gdyż w witrynach rejestrowano linki do 
kilku serwisów społecznościowych. "Inne" to pozostałe rejestrowane w niewielkiej liczbie, 
np.: Pinterest, Vimeo, Nasza Klasa. 
 

33 Zob. W. Gogołek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celiński,  Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji 
sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, „Studia Medioznawcze” nr 3 (62) 2015. 

15 

                                                 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 3/2018 

Journalism Research Review Quarterly  

 
 Następnie wyliczono "parametr uznania" dla miast korzystających z serwisu 
Facebook.com. Jego średnia wielkość wyniosła 10,18. Porównując tę wielkość z najbardziej 
zbliżoną wartością dla miasta o średniej wielkości pod względem ludności34 okazało się, że 
jest obiektem badania powinna być gmina Kielce - parametr uznania 9,2. 
 Obserwacja urzędowej witryny wykazała, że w portalu Facebook miasto prowadzi 
dwa profile. Pierwszy, "Miasto Kielce" 35 prezentowany jako "oficjalny fanpage" samorządu. 
Drugi profil "IDEA Kielce36" - firmowany jako platforma "komunikacji i współpracy w 
relacjach władz samorządowych ze społecznością lokalną", "to współtworzenie miasta przez 
ludzi dla ludzi".  
 
Miasto Kielce - oficjalny fanpage 
 W 2018 roku profil ten miał 31500 użytkowników. W fanpage`u w drugim okresie 
badania zarejestrowano znaczny wzrost liczby postów. W lutym 2017 roku opublikowano 
ich 49, zaś rok później 73, czyli o 49 proc. więcej. W obu okresach dominowały posty 
informacyjne i prowokujące, których istotny wzrost zanotowano w 2018 (zob. Wykres 2).  
 
Wykres 2. Profil oficjalny - liczba oraz kategorie postów w lutym 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: badania własne 

 
Interesujące wyniki przyniosła rejestracja reakcji na poszczególne kategorie publikacji. 
Najczęściej internauci "lajkowali" (polubienia) posty prowokujące. Takie treści były również 
najczęściej komentowane i udostępniane. Bardzo małym zainteresowaniem cieszyły się 
publikacje zapowiadające i partycypacyjne (zob. Tabela 1). 
 
 

34 Średnia dla ludności miast dla prawach powiatu wyniosła 191712 osób. Kielce to 197724 
mieszkańców. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016. 
35 Profil Miasto Kielce [online] https://pl-pl.facebook.com/kielce.official/ [dostęp: 1.02.2017]. 
36 Profil IDEA Kielce [online] https://pl-pl.facebook.com/idea.kielce/ [dostęp: 1.02.2017]. 
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Tabela 1. Zarejestrowana liczba postów i reakcje w obu okresach badawczych 

2018 Posty Polubienie Komentarz Udostępnienie REAKCJE 

zapowiadające 9 392 11 24 427 

informacyjne 21 1409 115 161 1685 

prowokujące 28 7611 639 612 8862 

partycypacyjne 15 192 70 26 288 

POSTY 
RAZEM 73 9604 835 823 11262 

      
2017 Posty Polubienie Komentarz Udostępnienie REAKCJE 

zapowiadające 1 26 0 1 27 

informacyjne 21 1010 85 66 1161 

prowokujące 19 3259 87 168 3514 

partycypacyjne 8 197 18 207 422 

POSTY 
RAZEM 49 4492 190 442 5124 
Źródło: badania własne 

 
 Wyniki wskazują, że użytkownicy w 2018 roku otrzymywali treści znacznie bardziej 
zachęcające do polubień, komentarzy i udostępnień. W porównaniu z 2017 liczba 
użytkowników profilu wzrosła o 12 proc., ale liczba reakcji o 120 proc.. Analiza 
procentowego udziału poszczególnych kategorii postów wykazała, że treści zapowiadające 
wzbudzają znikome zainteresowanie, zaś partycypacyjne znacznie mniejsze niż 
informacyjne i prowokujące (zob. Wykres 3). 
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Wykres 3. Porównanie udziału procentowego postów w poszczególnych kategoriach oraz reakcji na 
nie w obu okresach badawczych 

 
Źródło: badania własne 
 
Porównanie wskazuje, że w pierwszym okresie badawczym procentowo opublikowano 
zbliżoną liczbę postów prowokujących (38,8 proc.) oraz informacyjnych (42,9). Jednak udział 
reakcji na nie był znacznie większy w przypadku kategorii treści prowokujących (69,3 proc.). 
Posty informacyjne wywołały niewielkie reakcje (22,6 proc.). Natomiast pomimo 16,3 proc. 
udziału treści partycypacyjnych wywołały one jedynie 8,3 proc. reakcji użytkowników 
serwisu. Podobnie przedstawiała się sytuacja w kolejnym okresie badawczym. Pomimo 
opublikowania podobnej liczby postów prowokujących (38,9 proc.) wywołały one znacznie 
więcej polubień, komentarzy oraz udostępnień (78,7). Wzrost liczby postów 
zapowiadających i partycypacyjnych odbył się kosztem publikacji z kategorii informacyjne, 
ale nie zanotowano wzrostu reakcji. W treściach partycypacyjnych można nawet zauważyć 
proporcjonalny spadek zainteresowania. W profilu w 2017 roku zamieszczano jedynie 4 
posty zachęcające do konsultacji społecznych. Znalazła się zapowiedź o nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Miasta, ale nie było już żadnej informacji o podjętych nadzwyczajnych 
decyzjach. W kolejnym roku opublikowano 7 postów o konsultacjach lub budżecie 
obywatelskim. Nie było ani jednej informacji o posiedzeniu Rady Miasta. 
 Najwięcej reakcji użytkowników profilu wywoływały posty np. przedstawiające 
miejskie "pocztówkowe widoczki" lub zachęcające do udziału w konkursach (zob. Ilustracja 
1). 
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Ilustracja 1. Przykładowe posty o najliczniejszych reakcjach użytkowników  

 
Źródło: badania własne 
 
Tego rodzaju przekazy wywoływały najwięcej polubień, komentarzy oraz udostępnień. Post 
z panoramą Kielc z 2018 roku otrzymał największą liczbę polubień (1500) oraz udostępnień 
(85). W 2017 roku najwięcej "lajków" miała informacja zapowiadająca prezentację drużyny 
piłkarskiej Korona Kielce (637). Najwięcej udostępnień miał wpis namawiający do dzielenia 
informacją o bezpłatnych zajęciach na pływalni miejskiej (130).  
 W trakcie rejestracji aktywności administratora oficjalnego profilu zwrócono uwagę na 
jego zaangażowanie i moderowanie - prowadzenie interakcji. Okazało się, że w 2017 roku 
zamieściła 10 odpowiedzi w 7 postach, zaś rok później 38 w 14 postach. Największe 
zaangażowanie moderator wykazał w dyskusji dotyczącej informatora budżetowego (post z 
24 lutego 2018 roku) oraz rewitalizacji ulic w centrum miasta (28 lutego 2018 roku). W 
pierwszym przypadku na 53 komentarze 12 pochodziło od osoby prowadzącej profil, 
natomiast w drugim z 35 tylko 7 opublikował moderator. 
 Istotnym elementem komunikacji prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi online, 
zwłaszcza poprzez social media, jest możliwość jej prowadzenia non-stop. Sprawdzono więc 
czy administratorzy profilu miejskiego publikują treści również w dni wolne od pracy w 
urzędzie (zob. Wykres 4).  
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Wykres 4. Porównanie publikacji liczby postów w tygodniu, z podziałem na kategorie w obu okresach 
badawczych 

 
Źródło: badanie własne 

 
Badanie wykazało, że częstotliwość zamieszczania postów nie była regularna. W obu 
okresach w niektóre weekendowe dni nie dokonywano żadnych wpisów. Fanpage był 
nieaktywny. 

IDEA KIELCE 

To fanpage dedykowany prowadzeniu dialogu z mieszkańcami. W 2018 roku miał 645 
użytkowników. Opublikowano w nim niewielką liczbę postów (Zob. Tabela 2). 
 
Tabela 2. Zarejestrowana liczba postów i reakcje na nie w obu okresach badawczych 

2018 Posty Polubienie Komentarz Udostępnienie REAKCJE 

zapowiadające 2 3 0 3 6 

informacyjne 1 4 0 3 7 

prowokujące 0 0 0 0 0 

partycypacyjne 4 10 0 0 10 

POSTY 
RAZEM 7 17 0 6 23 
      

2017 Posty Polubienie Komentarz Udostępnienie REAKCJE 

zapowiadające 0 0 0 0 0 

informacyjne 2 7 0 1 8 

prowokujące 0 0 0 0 0 

partycypacyjne 2 5 7 4 16 

POSTY 
RAZEM 4 12 7 5 24 
Źródło: badanie własne 
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W pierwszym okresie badawczym opublikowano jedynie 4 posty, rok później 7. Znikoma 
liczba publikacji wywołała kilkanaście reakcji, najczęściej były to polubienia. Warto 
podkreślić, że w 2018 roku pomimo większej liczby postów liczba reakcji była mniejsza niż 
w 2017. 
 W profilu "dialogowym" zamieszczono procentowo najwięcej postów 
partycypacyjnych i w obu okresach ich proporcje były zbliżone (zob. Wykres 5).  
 
Wykres 5. Procentowy udział postów w poszczególnych kategoriach w 2018 roku 

 
Źródło: badania własne 

 
Charakterystyczny dla profilu był brak jakichkolwiek publikacji prowokujących oraz 
reagowanie użytkowników przede wszystkim na posty partycypacyjne oraz informacyjne. 
W 2017 najwięcej polubień (6) miał post informujący o raporcie z konsultacji społecznych na 
temat przebudowy miejskiego placu. Najwięcej reakcji wywołała publikacja o możliwości 
wypowiedzenia na temat przebiegu nowej autobusowej linii nocnej. Miała 5 polubień, 7 
komentarzy (w tym 3 moderatora) i 3 udostępnienia. Rok później żaden post nie 
sprowokował takich reakcji i nie pojawił się żaden komentarz. Najwięcej polubień (5) i 
udostępnień (5) otrzymał przekaz namawiający do wzięcia udziału w ankiecie z nagrodami 
dotyczącej idei smart city. 
 W trakcie badania profilu porównano jego treści z przekazem z profilu oficjalnego. 
Okazało się, że konstrukcja oraz zwartość różniła się w przypadku publikowania postów 
dotyczących tym samych wydarzeń lub problemów. Między profilami nie stosowano 
również linkowania krzyżowego - profil urzędowy zachęca do profilu IDEA i odwrotnie. 
Należy podkreślić, że między tymi profilami zanotowano znaczną różnicę w liczbie 
użytkowników. W obu okresach badawczych nie opublikowano żadnej informacji o 
prowadzeniu przez miasto profilu IDEA lub postu zachęcającego do merytorycznej dyskusji 
w profilu dedykowanym partycypacji mieszkańców. Jednak poszerzona analiza jest 
ograniczona ze względu na niewielki materiał badawczy w profilu IDEA. 
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 Warto również zaznaczyć, że w okresie badawczym administratorzy obu profili nie 
dbali o przekaz kierujący do innych miejskich fanpage`y. Miasto Kielce prowadzi aktywność 
również w serwisie You Tube, gdzie publikowane są materiały Internetowej Telewizja Kielce 
(redakcji iTV Kielce, której materiały do 2014 roku zamieszczano bezpośrednio w serwisie 
miejskim 37).  
 W badaniu autor chciał również sprawdzić czy treści dotyczące partycypacji ukazują 
się również w profilach dotyczących miasta Kielce, ale nie prowadzonych przez osoby 
związane z urzędem. Opracowanie statystyczne zbiorów zgromadzonych przez robota 
sieciowego wykazało, że popularną frazą jest "budżet obywatelski". Dokonano próby 
skorelowania częstotliwości jej występowania w profilu oficjalnym oraz prowadzonych 
przez osoby nie związane z urzędem (zob. Wykres 6). 
 
Wykres 6. Porównanie występowania frazy "budżet obywatelski" w profilach społecznościowych 

 
Źródło: badanie własne 
 
Robot zbierał treści z profilu urzędowego Kielc i IDEA oraz z kont "Stowarzyszenie 
przyjazne Kielce" 38 oraz forum dyskusyjnego Gazeta.pl - Kielce forum dyskusyjne - grupa 
miasto Kielce39. Wyniki wskazują, że analizowana fraza występuje równolegle w 
publikacjach miejskich kont w serwisie Facebook.com. Korelacja w czasie jest zbliżona, zaś 
analiza frekwencyjności wskazuje, że częściej pojawiała się ona w profilach urzędowych. 
  

37 K. Kowalik, Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem, „Rocznik 
Bibliologiczno – Prasoznawczy”, tom 6/17 2014. 
38 Strona stowarzyszenia [online] http://przyjaznekielce.pl/misja. Dane zbierano z profilu w serwisie 
Facebook.com https://pl-pl.facebook.com/pg/PrzyjazneKielce [dostęp: 1.02.2017]. 
39 Forum Gazeta.pl [online] http://forum.gazeta.pl/forum/f,60,Kielce.html [dostęp: 1.02.2017]. 
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III. WNIOSKI 

 Wyniki badania wskazują, że serwisy społecznościowe są narzędziem często 
wykorzystywanym przez samorządy lokalne. Zaangażowanie w tego rodzaju komunikację 
może zwiększać uczestnictwo mieszkańców w dyskusji nad problemami gmin. Świadczy o 
tym rosnącą liczba użytkowników profilu badanego miasta oraz procentowo znaczny wzrost 
reakcji na publikowane posty. W okresie badawczym administrator oficjalnego profilu Kielc 
zwiększył liczbę zamieszczanych treści. Jednak biorąc pod uwagę ich kategoryzację 
proporcje były podobne, w kategorii postów prowokujących wręcz identyczne. Porównując 
liczbę postów w tej kategorii do pozostałych zauważalny był wzrost, ale przede wszystkim 
znaczne zwiększenie reakcji. W 2017 roku jak i w 2018 to właśnie wpisy prowokujące 
gromadziły najwięcej polubień, komentarzy i udostępnień. Pomimo tego, że procentowo nie 
przeważały w pierwszym okresie badawczym to procent reakcji był zdecydowanie 
dominujący. W kolejnym okresie stanowiły już zdecydowaną większość jako kategoria i 
dominowały w reakcjach użytkownikach profilu. Moderator urzędowego profilu widząc 
znaczne wzrosty liczby lajków, komentarzy i udostępnień został niejako zachęcony do 
preferowania tego rodzaju postów. Przekaz został więc sprofilowany na "dystrybucję emocji" 
(spotykaną również w innych miastach badanych przez autora40), zubożając zarazem 
pozostałe treści, zwłaszcza informacyjne (taka sama liczba wpisów w obu okresach). Należy 
podkreślić, że w 2018 roku zarejestrowano zwiększoną liczbę publikacji zapowiadających i 
partycypacyjnych, ale co istotne proporcjonalnie spowodowało to przyrost jedynie reakcji w 
kategorii treści zapowiadających. W partycypacyjnych zauważalny był znaczny spadek.  
 Z badań wynika, że moderatorzy profilu urzędowego częściej zamieszczali publikacje 
w dniu urzędowo wolne (sobota, niedziela), jednak wciąż bardzo rzadko angażowali się w 
komunikację z członkami społeczności.  
 W trakcie rejestracji wyników zaskakujący był fakt bardzo małej liczby postów w 
profilu IDEA. Dedykowany partycypacji w zasadzie nie był wykorzystywany i przede 
wszystkim nie był "promowany" w profilu urzędowym. Nie podejmowano prób wymiany 
treści między fanpage`ami. W profilu IDEA nie opublikowano żadnych treści z kategorii 
prowokujących. Może to wskazywać na próbę targetowania przekazu - kierowanie do grup 
zainteresowanych partycypacją, a nie publikacjami prowokującymi do pozornych działań 
online. 
 Badanie z wykorzystaniem robota sieciowa wskazuje, że publikacje partycypacyjne 
interesują członków społeczności. Fraza "budżet obywatelski" pojawiała się równolegle w 
urzędowych profilach jak i w treściach niemoderowanych przez osoby związane z urzędem. 
Warto, aby administratorzy kont społecznościowych zwrócili na to uwagę i nie 
koncentrowali przekazu jedynie wokół tych wzbudzających największe reakcje.  
 

40 Dz. cyt. K. Kowalik,  „Dystrybucja emocji” jako forma w komunikacji samorządów lokalnych w serwisie 
Facebook.com. 
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