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Słowo wstępne

Priorytetem Departamentu Imigracji i Obywatelstwa 

jest zaufanie społeczeństwa i interesariuszy  do naszej 

pracy. Budowanie takiego zaufania opiera się na do-

brych praktykach we wszystkich naszych działaniach, 

na wszystkich poziomach organizacji i poza nią.

Podczas gdy rząd jest odpowiedzialny za polity-

kę, ważne jest, abyśmy służyli  dobrą radą rządowi 

iwspierali realizację polityki. Jeśli nasze relacje z intere-

sariuszami będą silne, to kluczowi interesariusze mogą 

w sposób istotny pomóc w obu tych sferach.

Wszyscy potrzebujemy zidentyfikowania  kluczowych 

interesariuszy i ich problemów oraz wykorzystania 

zdobytego doświadczenia w swojej działalności.

Jakość naszego zaangażowania powinna być utrzy-

mana na jak najwyższym poziomie, a tam gdzie to 

możliwe powinniśmy maksymalizować korzyści.

Niniejszy podręcznik stanowi praktyczny przewodnik 

dla pracowników biur krajowych, rejonowych i tery-

torialnych oraz zagranicznych, których praca wiąże 

się z obsługą interesariuszy. Praca, jaką wykonujecie 

Państwo na lokalnym poziomie, jest fundamentem 

naszych relacji ze społeczeństwem i zaufania, jakim 

nas ono obdarza. Komisja Internal Stakeholder Enga-

gement Steering Committee, której jestem prezesem, 

nadzoruje prace na poziomie organizacji, w celu udzie-

lenia Państwu wsparcia w tej praktyce. 

Podręcznik gromadzi w jednym miejscu różnego 

rodzaju wskazówki dobrych praktyk, cennych dla 

ludzi, którzy po raz pierwszy stykają się z naszą pracą. 

Większość materiałów jest oczywistością dla osób 

doświadczonych w tej dziedzinie, ale może stanowić 

przydatne narzędzie okresowego przeglądu własnej 

praktyki.

Podręcznik został wydany w postaci projektu w 2007 

roku. Został przekazany zewnętrznym interesariuszom 

i starszym pracownikom działów z prośbą o komen-

tarz.

Reakcja na tę prośbę była natychmiastowa, a uzyskane 

w ten sposób opinie zostały wykorzystane do wydania 

ulepszonej wersji podręcznika. Obecnie podręcznik 

zawiera przypadki ośmiu badań zaprezentowane przez 

naszych kolegów. Chciałbym w tym miejscu podzięko-

wać każdemu z nich za ich udział w udoskonaleniu tej 

publikacji. Studia przypadków służą do zilustrowania 

różnych aspektów zaangażowania naszych interesariu-

szy.

Chciałbym zachęcić Państwa do zrozumienia i konse-

kwentnego stosowania terminologii. W szczególności 

proszę zwrócić uwagę na odróżnienie pojęcia " intere-

sariusz" od "kluczowy interesariusz", a nasi klienci są 

„interesariuszami głównej kategorii”. Mówimy "zaan-

gażowanie" (co oznacza, że zasada ta działa w obie 

strony), a nie "zarządzanie" interesariuszami.

Utrzymanie owocnych relacji z interesariuszami w śro-

dowisku często niestabilnym i wrażliwym na zmiany 

opiera się na trwałej i efektywnej praktyce. Każda z na-

szych form zaangażowania przyczynia się do lepszego 

odbioru naszej pracy. Mam nadzieję, że podręcznik ten 

stanowić będzie wsparcie dla każdego z Was w Wa-

szych własnych staraniach.

Andrew Metcalfe 

Sekretarz 

Maj 2008 r
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1.1. Wstęp

Zaangażowanie interesariuszy jest integralną częścią 

działalności departamentu. Resort codziennie ma kon-

takt z zewnętrznymi interesariuszami czy to w urzędzie 

krajowym, czy w urzędach regionalnych itd. Kluczowi 

interesariusze mają wpływ na rozwój naszej polityki, 

charakter naszej pracy oraz na postrzeganie resortu.

Ostatnio zaangażowanie interesariuszy jest co-

raz częściej identyfikowane jako klucz do sukcesu 

w działalności zarówno w sektorze prywatnym, jak 

i publicznym. Pojawia się coraz większa liczba artyku-

łów dotyczących tematu, w jaki sposób prawidłowo 

współpracować z interesariuszami.

Niniejszy podręcznik został opublikowany po raz 

pierwszy, jako projekt, w 2007 roku. W tym czasie 

głównym celem było nawiązywanie i utrzymywanie 

dobrych relacji z interesariuszami, zdolnych wytrzymać 

zainteresowanie mediów i opinii publicznej oraz odpor-

nych na wysoki poziom krytyki. Wraz z innymi inicjaty-

wami, wyraźna stała się potrzeba stworzenia pragma-

tycznego przewodnika zaangażowania interesariuszy, 

stąd w efekcie powstało opracowanie obecnej wersji 

podręcznika.

Podręcznik został sformułowany przy udziale we-

wnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, na początku 

2008 roku. Wtedy ukazał się w wersji uproszczonej, 

a obecnie zawiera studia ośmiu przypadków, zebra-

nych za pomocą techniki wywiadu z pracownikami 

resortu. Studia przypadków zostały włączone by 

w sposób przystępny zobrazować charakter funkcjo-

nowania procesu zaangażowania interesariuszy, jak 

również wskazać na dobrą praktykę i silne relacje, 

jakie dotychczas udało się już zbudować.

Tekst opiera się na modelu resortowego zaangażo-

wania interesariuszy, złożonym z trzech kluczowych 

elementów (koncepcja i planowanie, przygotowanie 

i zaangażowanie oraz reagowanie i monitorowanie), 

które z kolei są podzielone na pięć głównych płynnych 

i wymiennych etapów (patrz schemat 1). Każdy z tych 

elementów jest wyjaśniony, studia przypadków są 

podane jako przykłady. Materiał powinien być wyko-

rzystywany do wspierania procesów strategicznego 

planowania. Podręcznik zawiera także kilka schema-

tów i dodatków przydatnych w planowaniu, zrozu-

mieniu i ocenie zaangażowania interesariuszy. Będzie 

poddawany okresowemu przeglądowi w celu odzwier-

ciedlenia zmian w modelu zaangażowania interesariu-

szy i nowych inicjatyw.

Podręcznik zaangażowania interesariuszy ma na celu 

przeprowadzenie procesu budowania i utrzymywania 

relacji z interesariuszami zgodnie z wytycznymi, od 

początku (etap identyfikacji kluczowych interesariu-

szy), aż do końca (etap analitycznego sprawdzenia 

postępów lub niedociągnięć w zaangażowaniu). Są to 

pomocne wskazówki dla działalności, która często jest 

błędnie postrzegana jako całkowicie intuicyjna. Pod-

ręcznik ten może być wykorzystywany podczas obo-

wiązkowego planowania, gdy pojawiają się trudności 

i potrzebne są właściwe rozwiązania oraz w sytuacji, 

gdy należy dokonać oceny własnego zaangażowania.

1.2. Strategiczne podejście do 
zaangażowania interesariuszy 

Zaangażowanie interesariuszy w departamencie 

praktykowane jest od wielu lat. Sieć relacji z intere-

sariuszami istnieje w organizacji w formie powiązań 

z zewnętrznymi instytucjami, innymi resortami, grupa-

mi i osobami kluczowymi.

W latach 2005-06 resort ustalił jako priorytet wspie-

ranie tej działalności przez bardziej systematyczne 

i strategiczne podejście na poziomie organizacji. 

Okazało się, że w bardzo wielu obszarach resort nie 

współpracował ze społeczeństwem oraz kluczowymi 

interesariuszami w celu zbudowania takiego rodzaju 

relacji, które byłyby w stanie wytrzymywać duże naci-

ski z zewnątrz. 

1. Zaangażowanie interesariuszy w organizacji 
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Zbyt często relacje z interesariuszami są prowadzone 

ad hoc lub w sposób intuicyjny. Podejście strategicz-

ne (plan z jasnymi celami, kluczowymi etapami oraz 

ewaluacją) buduje lepsze bieżące relacje, istnieje także 

większe prawdopodobieństwo wystąpienia korzyści 

zarówno dla resortu, jak i jego interesariuszy.

Na poziomie organizacji stosujemy te same ramy, 

które zostały wykorzystane w podręczniku (patrz 

schemat 1). Mamy określonych krajowych interesariu-

szy, zidentyfikowane istotne problemy i opublikowane 

w Internecie informacje o naszych inicjatywach zaan-

gażowania i strukturach. Posiadamy analizy interesa-

riuszy osadzone w naszych procedurach planowania 

działalności.

Przeanalizowaliśmy nasze aktualne formalne struktu-

ry zaangażowania. Tworzenie nowych struktur oraz 

ewolucja poprzednich trwa i jest dostosowana do 

zmieniających się potrzeb i imperatywów rządowych. 

Rozważana koncepcja liderów interesariuszy powinna 

prowadzić do wczesnej identyfikacji problemów i pro-

mować lepszą i spójną wymianę informacji.

Analiza interesariuszy powinna być fundamentalną 

częścią planowania i działalności organizacji. Działal-

ność powinna być właściwie ukierunkowana i odpo-

wiednio sfinansowana. Związane z nią ryzyka powinny 

zostać włączone do analiz ryzyka. Ważne jest, aby 

istotne kwestie zostały wcześnie zidentyfikowane 

i ocenione pod względem znaczenia.

Jednym z głównych problemów zidentyfikowanych 

pod koniec 2006 roku była kwestia braku wystarczają-

cego wsparcia dla pracowników. Niniejszy podręcznik 

jest jedną z odpowiedzi na ten problem. Executive 

Leadership Program (ELP), szkolenie absolwentów 

oraz seminaria dla personelu i pozostałych interesariu-

szy to inne inicjatywy mające na celu rozwiązanie tego 

problemu.

1.3. Kim jest interesariusz? Definicje 
organizacji

Poniższe definicje, zaadaptowane ze słownika uży-

wanego przez Departament Rodzin, Mieszkań, Usług 

Społecznych i Spraw Miejscowych Department of Fa-

milies, Housing, Community Services and Indigenous 

Affairs (FaHCSIA) przyjmowane są po to, aby zapew-

nić spójność w korzystaniu z terminologii dotyczącej 

interesariuszy w całej organizacji, a zwłaszcza, aby 

uniknąć niejasności między rozumieniem pojęć przez 

poszczególnych interesariuszy.

Interesariusz: to  osoba lub grupa osób, która 

będzie miała bezpośrednią korzyść z pracy danej 

organizacji.

Kluczowy interesariusz: każdy interesariusz, mający 

znaczny wpływ na pracę organizacji lub, na którego 

praca organizacji ma znaczący wpływ. W dodatku jeśli 

praca ma przynieść sukces to sprawy i wpływ intere-

sariusza powinny być uwzględnione.

Klienci: ludzie, którzy korzystają z naszych progra-

mów i usług lub podlegają naszemu regulaminowi. 

Klienci znajdują się w szablonie kluczowych interesa-

riuszy resortu, jako główna kategoria interesariuszy.

Interesariusze mogą być definiowani przez jedną lub 

więcej kategorii jednocześnie. Niektóre branże lub 

grupy branżowe są kluczowymi interesariuszami (zob. 

schemat 2). W niektórych przypadkach indywidualny 

pracodawca będzie kluczowym interesariuszem, w in-

nych ten sam pracodawca będzie klientem.

Definicje te i inne materiały w tym podręczniku mogą 

mieć zastosowanie do wszystkich interesariuszy 

(zewnętrznych i wewnętrznych), mimo że odnoszą się 

przede wszystkim do  zewnętrznych interesariuszy. 

W większości obszarów resort będzie posiadał intere-

sariuszy w obu kategoriach.
 
1.4. Zasady zaangażowania

Zasady powinny wspierać zaangażowanie interesariu-

szy. Mogą one być wykorzystane w planowaniu nowej 

działalności, lub jako szablon do przeglądu bieżących 

lub poprzednich działań. Istnieje zasadnicza różnica 

między zasadami strategicznymi i operacyjnymi. Stra-
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tegiczne zasady odnoszą się do wyższego poziomu 

zrozumienia oraz strukturyzacji zaangażowania intere-

sariuszy i obejmują identyfikację interesariuszy, istot-

nych problemów i oczekiwań. Podczas gdy zasady 

funkcjonowania dotyczą działań związanych z nawią-

zywaniem i utrzymywaniem współpracy z interesariu-

szami, na przykład planu zaangażowania i konsultacji 

z interesariuszami. Zamieszczone poniżej wskazówki 

powinny pomóc w zrozumieniu między nimi różnicy. 

Zasady strategiczne i operacyjne zostały zaczerpnięte 

ze Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) - 

Institute of Social and Ethical Accountability (Exposure 

Draft September 2005).

Strategiczne zasady

• Istotność: zajmują się sprawami ważnymi dla inte-

resariuszy i organizacji.

• Kompletność: należy rozumieć obawy, poglądy, 

potrzeby i oczekiwania.

• Zdolność do reagowania: należy reagować w spo-

sób spójny i właściwy.

Zasady funkcjonowania

• Komunikacja: otwarta i efektywna komunikacja 

oznacza wzajemne słuchanie i mówienie.

• Przejrzystość: jasne i uzgodnione informacje oraz 

procedury udzielenia informacji zwrotnej.

• Współpraca: praca dla korzystnych efektów dla 

obu stron zawsze, gdy to możliwe.

• Integracja: należy rozpoznać, zrozumieć i zaanga-

żować interesariuszy w proces.

• Integralność: wprowadzać zaangażowanie 

w sposób, który sprzyja wzajemnemu szacunkowi 

i zaufaniu.

Wymienione działania, które wskazują, czy postępuje-

my zgodnie z danymi zasadami zostały uporządkowa-

ne jako lista kontrolna (Dodatek 1).

1.5. Zaangażowanie 
i odpowiedzialność

Jeśli jesteś odpowiedzialny za konkretną strategię 

zaangażowania, powinieneś dopilnować by uzyskać 

wymaganą pomoc od przełożonych. W pierwszej 

kolejności dokładnie przestudiuj strategię, w tym 

spodziewane korzyści, żeby wszystko było zrozu-

miałe. Należy jasno sprecyzować, kto odpowiada za 

poszczególne elementy strategii i uzyskać zgodę tych 

osób przed jej realizacją.
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2. Resortowy model zaangażowania interesariuszy

Jak wspomniano wcześniej podręcznik jest oparty na 

resortowym modelu zaangażowania interesariuszy. 

Model pochodzi z międzynarodowego schematu opra-

cowanego dla zaangażowania interesariuszy (patrz 

schemat 1) i został uzupełniony materiałem z innych 

źródeł.

Chociaż nie ma obowiązku, aby pracownicy używali 

modelu gdy pracują z interesariuszami, jest to po-

mocne źródło informacji, by sprawdzić, czy wszystkie 

aspekty zaangażowania interesariuszy zostały wzięte 

pod uwagę. Jednocześnie może ono zainspirować do 

wprowadzenia ulepszeń.

Model jest ukierunkowanym działaniem i składa się 

z trzech elementów zaangażowania, podzielonych 

na pięć głównych etapów.

Trzy elementy zaangażowania to:

• Koncepcja i planowanie

• Przygotowanie i zaangażowanie

• Reagowanie i monitorowanie.

Elementy prowadzą po drodze w kształcie okręgu, 

pokazując cały proces, od wstępnej pracy przy-

gotowawczej, poprzez określanie celów i działań, 

pogłębianie wiedzy na temat interesariuszy, przez 

reagowanie, przegląd aż do ponownej oceny. Są 

płynne i wymienne. W sposób bardziej szczegółowy 

zostały opisane w późniejszych rozdziałach.
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Schemat 1: Pięcioetapowy model zaangażowania interesariuszy

 

 
•  Ustalenie celów strategicznych

Analizowanie i planowanie

 

•  Poznanie interesariuszy
 •  Ustalenie celów 

interesariuszy 

reagowania na problem 

Opracowanie pocesu   

 

•  Opracowanie procesu

•  Zapewnienie procesu uczenia

•  Gwarancja dla interesariuszy •  Priorytetyzacja

Koncepcja  
i planowanie

 
interesariuszy

Reagowanie  
i monitorowanie

Przygotowanie  

Zaadoptowane z Stakeholder Engagement Standard AA1000SES (Institute of Social and Ethical Ac-

countability 2005)
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3. Koncepcja i planowanie

3.1. Dlaczego angażujemy się z inte-
resariuszami? Realizacja korzyści. 

Skuteczne zaangażowanie interesariuszy opiera się na 

zobowiązaniu do dbałości o interesariuszy i otwartego, 

szczerego komunikowania się z nimi. Poniżej znajduje 

się lista możliwych korzyści z artykułu Społecznej Od-

powiedzialności Biznesu (BSR), pod tytułem “Zaanga-

żowanie interesariuszy” (2003).

Poniższe informacje nie wyczerpują tematu, jak i nie 

wszystkie mają zastosowanie w Twoim przypadku, 

jednak te punkty mogą dać Ci pewność, co do korzy-

ści, jakich można oczekiwać od działalności w zaan-

gażowanie interesariuszy.

• Współpraca przy zadaniach / działaniach, a cza-

sem przy opracowaniu polityki, pozwala na zwięk-

szenie społecznego zaufania.

• Dostarczanie usług bardziej przyjaznych dla 

użytkownika ukierunkowanych na społeczeństwo 

/ branżę.

• Zmniejszenie kosztów w perspektywie czasowej 

(na przykład, czas zaoszczędzony na późniejsze 

zarządzanie kryzysami zaufania, których można 

było uniknąć).

• Lepszy dostęp do pojawiających się wyzwań 

i nowych społeczności oraz zdolność do radzenia 

sobie z nimi zanim się rozwiną i pogłębią i / lub 

zaufanie zostanie utracone.

• Unikanie negatywnej prasy poprzez pozytywne 

i aktywne zaangażowanie.

• Zwiększenie efektywności organizacyjnej. Ozna-

cza to bardziej efektywną i skuteczną praktykę, 

lepszą politykę jakości.

• Wzmocnienie umiejętności dwukierunkowej komu-

nikacji i lepszego zrozumienia po obu stronach.

• Zmniejszenie różnic kulturowych. Tworzenie kultu-

ry innowacji i uczenia się, np. poprzez budowanie 

wiedzy na podstawie naszych decyzji i praktyk.

• Uproszczenie rozwiązywania konfliktów poprzez 

budowanie zaufania i wyraźniejszą artykulację 

tego, czego nie da się rozwiązać.

Ważne, aby odróżnić cele od korzyści. Krótkoter-

minowe cele obejmują otwarty i przejrzysty dialog, 

uzyskanie informacji dotyczącej potencjalnego wpływu 

zmiany regulacji i wczesnej opinii na temat pojawia-

jących się problemów. Długoterminową korzyścią 

z realizacji tych celów może być skuteczne wdrożenie 

niepopularnej zmiany regulacji.

Tak, jak istnieje wiele korzyści związanych z otwartym 

dialogiem i komunikacją z interesariuszami, tak istnieją 

również niekorzystne skutki związane ze słabym zaan-

gażowaniem lub jego brakiem. Wiele z nich to po pro-

stu przeciwieństwo określonych powyżej korzyści, na 

przykład, utrata zaufania społeczności, konflikt i brak 

współpracy w działaniu. Ważne, aby rozważyć te 

ryzyka w stosunku do korzyści płynących z aktywnego 

zaangażowania się, aby w pełni zrozumieć ich sens.

Poniższe studium przypadku przedstawia korzyści wy-

nikające z efektywnego zaangażowania interesariuszy. 

Pierwsza część to perspektywa resortowa (Seaport 

Policy Section) dotycząca współpracy z Shipping 

Industry Ltd w sprawie wizy dla załogi, a druga część 

to perspektywa kluczowego interesariusza przemysło-

wego.
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Opracowanie wizy marynarskiej (MCV) poprzez aktywne 
zaangażowanie przemysłu
Wiza marynarska MCV (ang. Maritime Crew Visa) została wprowadzona przez rząd w 2005 r. jako inicja-

tywa zapewnienia bezpieczeństwa granic, o budżecie 100 milionów dolarów. Resort zorganizował szereg 

spotkań poświęconych tematowi, w jaki sposób przemysł morski (i 130 000 indywidualnych marynarzy, 

którzy odwiedzali kraj każdego roku) może odpowiedzieć na nowy system kontroli granicy, w którym załogi 

statków miały być traktowane jak zwykli obywatele odwiedzający Australię.

Wcześniej, gdy zagraniczni marynarze zawijali do portów Australii, aby spełnić wymogi wejścia okazywali 

po prostu swoje identyfikatory załogowe i paszporty. Podobne rozwiązania istnieją zresztą do dziś na całym 

świecie. Jedyny kraj, który wprowadził wizy dla marynarzy, Stany Zjednoczone, nie cieszy się pozytywną 

opinią przemysłu morskiego. W sytuacji, gdyby wiza nie została wprowadzona płynnie, resort ryzykował, że 

narazi się na poważną międzynarodową krytykę ze strony przemysłu morskiego, która mogłaby negatywnie 

wpłynąć na reputację handlową Australii. 

Aby zarządzać tego rodzaju ryzykiem konieczne było, by resort współpracował ściśle z przemysłem 

morskim, w szczególności z jego organem, Shipping Australia Ltd. Celem współpracy było upewnienie się 

obydwu stron, że wiza została opracowana z uwzględnieniem specyfiki działania sektora, a ten posiada 

wiedzę, w jaki sposób należy odbierać wizy. Ważne było również, aby ustalić, jak skutecznie zakomuniko-

wać ten wymóg globalnej klienteli obejmującej żeglugowych operatorów, agentów i samą załogę. W tym 

celu resort postanowił wraz z Shipping Australia Ltd utworzyć grupę roboczą, która spotykałaby się średnio 

raz na trzy miesiące z udziałem jedynie kilku kluczowych przedstawicieli przemysłu, dyrektora wydziału ds. 

polityki portu  i pierwszego zastępcy sekretarza Straży Granicznej. Grupa robocza działała jako powiernik 

dla polityki i rozwoju ustawodawczego MCV i zapewniała krytyczną ocenę oraz doradztwo w zakresie stra-

tegii komunikowania o MCV.

W ciągu sześciu miesięcy po wprowadzeniu MCV, 1 lipca 2007 r. zagranicznym załogom zostało przyzna-

nych ponad 238 000 wiz MCV. Od momentu wprowadzenia obowiązkowej wizy, w dniu 1 stycznia 2008 r. 

ponad 99,7 procent zagranicznej załogi przybywającej do Australii wywiązało się z tego obowiązku.

Istotnym czynnikiem sukcesu MCV był resortowe zaangażowanie interesariuszy z Shipping Australia Ltd. 

Podobnie jak większość relacji, ta również opierała się na uczciwości, otwartości, dążeniu do kompromisu 

i osiągnięcia wzajemnych korzyści. Zaangażowanie się w procesie konsultacji bez tych składników poważ-

nie zagroziłoby zarówno rezultatom inicjatywy jak i długoterminowej relacji z cenionym klientem.

 

Studium przypadku 1a
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Druga strona - doświadczenie sektora dotyczące 
współpracy z resortem w opracowaniu wiz MCV
Podobnie do reakcji resortu zareagował Prezes firmy Shipping Australia Ltd, Llew Russell, który powiedział:

“Szczerze mówiąc nasza początkowa reakcja na wprowadzenie wiz nie była bardzo pozytywna. Jedyny 

dotychczas kraj na świecie, który wprowadził tego typu wizę to Stany Zjednoczone, a ich historia z wizą 

nie jest najszczęśliwsza. W ich przypadku okazało się to kosztowne, czasochłonne i szkodliwe dla całej 

branży”.

W następnych osiemnastu miesiącach po tym ogłoszeniu większość obaw Shipping Australia Ltd została 

zażegnana na drodze konsultacji z resortem i skutecznego zaangażowania interesariuszy.

Pan Russell ujawnił następujące główne obawy Shipping Australia Ltd :

• MCV byłaby problemem dla członków załogi, którzy przybywają tranzytowo do Australii,

• z powodu natury marynarzy ubieganie się o wizę może być bardzo trudne, 

• zmiana nie byłaby przyjęta dobrze przez organizacje żeglugi międzynarodowej, zważywszy, że Australia 

ma jedynie 3 – 4 procent udziału w handlu transportem kontenerowym na całym świecie.

Powiedział: “przedstawiliśmy wszystkie te obawy przy stole, i poprzez kompromis i dyskusję, większość 

naszych obawy została rozwiana”.

W dodatku została podjęta międzynarodowa kampania komunikacyjna, która informowała przemysł o pla-

nowanych zmianach, od dnia 1 lipca 2007 r. został wprowadzony sześciomiesięczny okres przejściowy, 

w którym marynarze mogli ubiegać się o wizę, ale nie byli karani za przybycie bez niej do dnia 1 stycznia 

2008 r., kiedy wiza stała się obowiązkowa. Obawy dotyczące terminów wizowych i wysokiego ryzyka 

wnioskodawców również zostały rozwiane na drodze dialogu, dyskusji i wyjaśnienia procesów. Do pomocy 

został włączony Internet i osoby trzecie, jako dodatkowe kanały służące do składania wniosków, powodu-

jąc tym sposobem, że  uzyskanie wizy stało się dla marynarzy znacznie łatwiejsze.

Również Pan Russell zauważył trzy kluczowe elementy tego pozytywnego efektu:

• zgromadzenie znaczących przedstawicieli przy jednym stole,

• scentralizowane kontakty z resortem. Nie było zmian kadrowych, co oznaczało ciągłość po obu stro-

nach,

• resort reagował na obawy wyrażone przez przemysł i przyjął zalecenia lub szczerze i otwarcie wyja-

śniał, dlaczego nie mogą zostać przyjęte.

Studium przypadku 1b
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resortu. Należy również działać poprzez odpowiednie 

kanały, w szczególności związane z Dyrektorem Urzę-

du Państwa i Terytorium State and Territory Office lub 

Narodowego Oddziału Komunikacji National Commu-

nications Branch.

W ramach tego etapu należy identyfikować istotne dla 

poszczególnych interesariuszy kwestie. W procesie 

tym istnieją dwa kroki postępowania. Pierwszy polega 

na odpowiedzi na poniższe pytania:

• Jakie są problemy tych interesariuszy ?

• Które są najczęściej wyrażane?

• Czy istotne kwestie są wyraźne?

Drugi krok polega na ocenie stopnia znaczenia tych 

kwestii.

Aby zdecydować, czy problem jest znaczący należy 

odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy sprawa związana jest z polityką rządową lub 

resortową, pracą resortową lub innym publicznym 

zobowiązaniem?

2. Czy są elementy związane z naszym zachowa-

niem zgodności finansowej lub prawnej?

3. Czy zostały wykorzystane przepisy australijskiego 

prawa służby publicznej, niezależnie od tego, czy 

resort ma ściśle określoną w nich rolę? (np. regu-

lacje dotyczące zamówień publicznych)?

4. Czy problemy mogą mieć wpływ na decyzje 

i zachowania interesariuszy – wobec resortu lub 

ogólnie?

5. Czy istnieją związane normy społeczne?

Zobacz dodatki 3 i 4, które funkcjonują jako listy kon-

trolne do identyfikacji interesariuszy i problemów. Niżej 

opisane studium przypadku podkreśla strategiczne 

podejście resortu do współpracy z mediami.

3.2. Identyfikacja kluczowych intere-
sariuszy i istotnych kwestii 

Pierwszy element modelu zaangażowania interesa-

riuszy obejmuje identyfikację kluczowych interesariu-

szy i ważnych dla nich kwestii. Należy zauważyć, że 

interesariusze są różni dla każdego zespołu, sekcji 

i działu oraz, że mogą się zmieniać w zależności od 

okoliczności.

Ważne zatem jest, aby zgromadzić członków zespołu 

i w zespole kolektywnie identyfikować potencjalnych 

interesariuszy, określić cele, jak i strategicznie myśleć 

o relacji.

Sporządzanie mapy, nazwanie kluczowych interesa-

riuszy i wzajemnych relacji jest skutecznym sposo-

bem identyfikacji wszystkich interesariuszy.

Aktualna resortowa mapa kluczowych interesariuszy 

z głównymi ich kategoriami przedstawiona jest na 

schemacie 2.

Mapa określa organizacje obecnie identyfikowa-

ne jako główni interesariusze na poziomie resortu, 

w ramach uzgodnionych kategorii. Mapa nie stanowi 

wyczerpującej listy interesariuszy resortowych i jest 

okresowo rewidowana. Przewidziana jest dla ce-

lów informacyjnych, dla obszarów gospodarczych 

przy określaniu ich kluczowych interesariuszy. Pusty 

szablon został udostępniony do użytku lokalnego. 

Za mapą znajduje się lista korespondencyjna, którą 

można, w razie potrzeby, wykorzystać.

Uwaga na temat mediów: media / komentatorzy/ 

kluczowe osoby zostały zidentyfikowane jako katego-

ria kluczowych interesariuszy (patrz środek schematu 

2). Ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na 

kontakty z mediami i aby przestrzegać protokołów 
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Schemat 2: Kategorie kluczowych interesariuszy resortu

W  schemacie zostały zaprezentowane wyłącznie kategorie wykorzystywane w resortowej mapie kluczowych 

interesariuszy. Lista krajowych kluczowych interesariuszy jest szczegółowa, ale nie wyczerpująca.

MIĘDZYNARODOWE

REGIONALNE

DWUSTRONNIE

WIELOSTRONNIE

WŁADZE PAŃSTWOWE
TERYTORIALNE/LOKALNE

AUSTRALIJSKIE 
INTYTUCJE RZĄDOWE

PARLAMENT

AGENCJE CENTRALNE

ZEWNĘTRZNI CZŁONKOWIE 
KOMISJI SKRUTACYJNEJ

PRZEMYSŁDORADCZY POZAPAŃSTWOWY

GRUPY USŁUGOWE RELIGIJNE

KLIENCI

REPREZENTACJA
KLIENTÓW

ZEWNĘTRZNI
USUGODAWCY

INSTYTUCJE

WEWNĘTRZNIE

PRZEMYSŁ SZCZYTOWY

OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

OTWARTA
I ODPOWIEDZIALNA

ORGANIZACJA

UCZCIWE I RACJONALNE
RELACJE Z KLIENTEM

DOBRZE WYSZKOLONY 
I WSPOMAGANY PRESONEL
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Identyfikacja problemów i strategiczne relacje z mediami

Media są jednym z najważniejszych interesariuszy Narodowego Oddziału Komunikacji National Commu-

nications Branch (NatComms) i stanowią interesującą grupę dla resortu, ponieważ działają jako łącznik 

w stosunku do innych interesariuszy, na przykład społeczeństwa. Dlatego też współpraca z mediami wy-

maga zidentyfikowania i wyjaśnienia istotnych problemów.

Kierownik Narodowego Oddziału Komunikacji zidentyfikował dwa kluczowe czynniki współpracy z media-

mi:  aktywna postawa i reagowanie w odpowiedniej chwili. Ze względu na charakter tej branży około 75 

procent pracy wykonanej przez NatComms ma charakter reaktywny, a 25 procent - aktywny.

Kierownik zaprezentował przykład aktywnego zaangażowania interesariuszy z mediami, które miało miejsce 

wokół kwestii przestrzegania przepisów. Powiedział: „Uznaliśmy, że społeczeństwo jest nieświadome spra-

wy przestrzegania przepisów; na czym one polegają, kto jest za nie odpowiedzialny, kogo dotyczą, co jest 

ich celem i oczywiście jakie są efekty”. W celu zmiany tego stanu rzeczy, zespół prasowy podjął współpra-

cę z interesariuszami medialnymi w publikowaniu artykułów, które wyjaśniały proces i pomogły społeczeń-

stwu zrozumieć przesłanki i zakres procedury zgodności.

„W ramach aktywnego zaangażowania interesariuszy zdecydowaliśmy się współpracować z wybranym 

dziennikarzem i fotografem. Pracowaliśmy z zespołem inspektorów ds. przestrzegania przepisów i ułożyli-

śmy historię prezentującą zagadnienia w sposób przystępny. Opowiadaliśmy ludziom, o co w tym wszyst-

kim chodzi i otwieraliśmy drzwi do resortu” powiedział.

Dość często, coraz większa rola współpracy z mediami i interakcji z dziennikarzami ostatecznie skutkuje 

bardziej zrównoważoną publikacją, bardziej wyczerpującym reportażem i lepszymi efektami dla wszystkich 

zainteresowanych.

Studium przypadku 2 

3.3. Analizowanie  i planowanie

Często pomija się znaczenie badań nad zaangażo-

waniem interesariuszy. Badania pozwalają zidentyfi-

kować mocne i słabe strony i ostatecznie opracować 

strategie prowadzące do efektywnego zaangażowa-

nia. W tej części planowanie odnosi się do planów 

kluczowej działalności organizacji, a nie do planów 

zaangażowania interesariuszy. Jeśli zaangażowanie 

interesariuszy stanowi decydujący o sukcesie element  

pracy, opracowanie planu zaangażowania interesariu-

szy może być przydatne (zobacz dodatek 2). 

W badaniach należy korzystać ze wszystkich źródeł, 

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych; media, In-

ternet, literatura lub informacje przekazane ustnie. Po 

zakończeniu badań można następnie przejść do bar-

dziej kompleksowej analizy interesariuszy i problemów. 

W ramach analizy należy zbadać obecnie istniejące 

i przeszłe związki, dostępne zasoby i ograniczenia.

Ważne jest, aby pamiętać, że zaangażowanie inte-

resariuszy nie jest celem samym w sobie i konkretne 

cele zaangażowania muszą stanowić integralną część 

podstawowych celów organizacji.

W ramach strategicznego planowania biznesu należy 

ustalić sposoby monitorowania i oceny jakości praktyki 

zaangażowania interesariuszy. Dokumentując korzyści 
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i cele, należy opracować sposób, w jaki będzie można 

ocenić, czy cele zostały osiągnięte. Ustalenie wskaź-

ników skuteczności działania na etapie planowania 

pomaga otrzymać realistyczne korzyści i cele. Niektóre 

sugestie dotyczące wskaźników efektywności na pod-

stawie wykazu korzyści z rozdziału trzeciego, zostały 

przedstawione w dodatku 5. Można również ocenić 

jakość procesów porównując je z listą kontrolą zasad 

operacyjnych i elementów działania zamieszczoną 

w dodatku 1.

3.4. Szanse i zagrożenia

Na początku zaangażowania należy opracować plan 

zarządzania ryzykiem. Plan ten powinien być monito-

rowany i kontrolowany w konsultacji z interesariusza-

mi, ponieważ ryzyka mogą ulec wahaniom, zmieniać 

się  lub stać się mniej lub bardziej znaczące.

W ramach lepszego zrozumienia kluczowych intere-

sariuszy należy brać pod uwagę ryzyka, które mogą 

wpłynąć na zaangażowanie. Te będą się znacznie 

zmieniać, jednak istnieją trzy podstawowe pytania:

1. Jakie są ryzyka związane z zaangażowaniem?

2. Jakie są ryzyka związane z nieangażowaniem?

3. Jakie są ryzyka związane z niewłaściwym zaanga-

żowaniem?

W tym samym czasie, należy jasno określić i wykorzy-

stać stale pojawiające się możliwości odnoszące się 

do własnej pracy i pracy interesariuszy.

Następujące pięć kroków zostało zapożyczone ze 

standardu zarządzania ryzykiem Australii i Nowej 

Zelandii (ASNZ 4360:2004) i może być wykorzystane 

przy analizie możliwych ryzyk:

1. Ustalenie kontekstu: trzeba jasno zrozumieć sytu-

ację. Należy zadać sobie pytanie, jaki jest rodzaj 

zaangażowania interesariuszy, np. czy jest to wy-

sokiego szczebla strategiczny projekt czy lokalna 

inicjatywa?

2. Identyfikacja ryzyk: razem z zespołem należy po-

święcić odpowiednią ilość czasu na dyskusję nad 

ryzykami, myśląc strategicznie i nieszablonowo.

3. Analiza ryzyka: jakie jest prawdopodobieństwo, że 

dane ryzyko wystąpi i jakie będą szersze konse-

kwencje jego wystąpienia?

4. Ocena ryzyka: należy zebrać wszystkie informacje 

w formie dokumentu i poszeregować je według 

priorytetu ważności.

5. Rozwiązanie ryzyka: działanie wymagane jest od 

zaraz a nie po pojawieniu się problemu. Należy 

szukać sposobów złagodzenia lub rozproszenia 

ryzyka.

Przez cały czas podczas pracy na tych etapach należy 

konsultować się i komunikować z interesariuszami 

oraz monitorować i przyglądać się procesowi.

Poniższe studium przypadku odzwierciedla zarzą-

dzanie oczekiwaniami, to jest ryzykiem występującym 

w każdym zaangażowaniu interesariuszy.
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Studium przypadku 3

Zarządzanie oczekiwaniami

W ramach definiowania procesu zaangażowania istotne jest, aby od początku jasno przedstawić interesa-

riuszom, co podlega negocjacji, a co zostało ustalone raz na zawsze. Gdy mamy do czynienia z polityką 

i ustawodawstwem, kwestie konsultacyjne nie podlegają negocjacji, w tym przypadku prawdopodobnie 

istnieje już wiążąca struktura rozwiązań. Zaangażowanie interesariuszy prowadzone jedynie po to, by je 

„odhaczyć” jako wykonane, zamiast w autentycznych celach doradczych i poznawczych staje się arbitral-

ne, a konsultacje stają się zbędne, czasochłonne i niezadowalające, szczególnie dla interesariuszy, których 

opinie nie są brane pod uwagę.

Pełniący obowiązki kierownika oddziału AMEP Review wskazał: „zauważyłem, że interesariusze są wście-

kli, jeśli zostaną skonsultowani w sprawie, która nie może być zmieniona, na przykład w kwestii polityki, 

gdzie nic nie można zmienić. Wtedy konsultacje wydają się fałszywe i podważa to przyszłe dobre kontakty 

z grupą” 

Może Państwo konsultujecie się w  sprawach podstawowej polityki lub sposobu realizacji i liczycie się 

z opinią interesariuszy. Jednak ważne jest, aby zidentyfikować, który element może być zmieniony, a który 

nie. „W przypadkach takich jak ten mówię im, co jest i co nie jest możliwe. Chodzi o zarządzanie oczekiwa-

niami. I wskazuję możliwości i zmiany, które mogą wystąpić, a także korzyści dla interesariuszy z powodu 

uczestniczenia w procesach uzgodnień”.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów izolowania interesariuszy to prowadzenie konsultacji, po 

których później odkrywają, że ich opinia nie została w żaden sposób wzięta pod uwagę.

„Oni potrzebują wiedzieć, co nie może być zmienione jeszcze w trakcie konsultacji, a nie później w drodze 

komunikatu prasowego ... Należy wrócić do nich i niech wiedzą, jak się sprawy mają, konsultacja nie może 

po prostu wpaść w czarną dziurę”.
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4.1. Określenie zasad zaangażowania

Pracując z interesariuszami ważne jest określenie 

zasad zaangażowania. W początkowych etapach 

zaangażowania należy zdefiniować swoją pracę, sta-

nowisko, powody dialogu i swoją możliwość zaspoko-

jenia potrzeb interesariuszy. Interesariusze muszą znać 

zasady zaangażowania, a także ograniczenia. W wielu 

przypadkach resortowy funkcjonariusz działa w grani-

cach polityki resortu i nie jest w stanie wypowiedzieć 

się na temat woli interesariuszy, z powodu ograniczeń 

prawnych lub polityki (rządu). Konsultacje mogą mieć 

miejsce w odniesieniu do całości rządowej działalno-

ści, a resort może być ograniczany przez etap, który 

został już osiągnięty. Aby wyjaśnić ten problem można 

wskazać ramy polityki i ustawodawstwa i to, jakie mają 

one zastosowanie do zaangażowania.

Przy określaniu zasad zaangażowania należy zadać 

sobie następujące pytania:

• Kim są kluczowi interesariusze?

• Jakie są nasze cele strategiczne i jak odnoszą się 

one do interesariuszy?

• Jakie są konkretne problemy w kontaktach z tymi 

interesariuszami?

• Jak przeprowadzić wstępne ustalenie priorytetów 

interesariuszy i kwestii do dalszej analizy?

• Które kwestie mogą być rozwiązane a które nie?

Po ustaleniu opinii, można dopasować charakter 

zaangażowania do specyfiki interesariuszy. Niektóre 

z form kontaktu z interesariuszami, których używamy 

to m.in. spotkania, rozmowy telefoniczne, indywidual-

ne lub e-maile. Każda z nich ma inną wagę i istotę. Są 

mniej lub bardziej odpowiednie gdy mamy do czynie-

nia z różnymi interesariuszami.

Musisz „znać”, swoich interesariuszy, jaka forma ko-

munikacji jest dla nich najbardziej odpowiednia.

Jeśli prowadzicie Państwo spotkania, należy brać pod 

uwagę lokalizację i formy prezentacji informacji. Śro-

dowisko, w którym prowadzone jest zaangażowanie 

może mieć wpływ na ewentualny rezultat lub jakość 

dialogu.

4.2. Komunikacja jest podstawą do 
zaangażowania interesariuszy

Kluczowym elementem relacji jest komunikacja, bo 

zaangażowanie interesariuszy to w istocie złożony 

związek. Ale w kwestii komunikacji balansujemy na 

cienkiej linie. Czy powiedzieliśmy zbyt wiele, czy za 

mało? Czy umiejętności negocjacyjne zostały w pełni 

wykorzystane?

Negocjacje występują wtedy, gdy dwie lub więcej 

osób jest przygotowanych do prowadzenia rokowań 

w celu osiągnięcia wzajemnie akceptowalnych rozwią-

zań. Resort rzadko jest w stanie negocjować z inte-

resariuszami. Ze względu na charakter naszej działal-

ności, w stosunkach z interesariuszami resort często 

posiada całą władzę. Trzeba liczyć się z tym faktem 

i skutkami, jakie może to przynieść w odniesieniu do 

relacji.

Komunikacja obejmuje również otwarte i szczere mó-

wienie o swoich celach i zaplanowanych działaniach. 

Należy starać się  podtrzymywać relacje z interesariu-

szami, czy to poprzez e-maile, rozmowy telefoniczne 

lub zaangażowanie bezpośrednie. To ostatnie jest 

często najbardziej efektywną formą angażowania 

interesariuszy, ponieważ nadaje relacji bardziej ludzki 

element. Bardziej szczegółową listę kontrolną komuni-

kacji można zobaczyć w dodatku 1.

4. Przygotowanie i zaangażowanie
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Studium przypadku 4

Skuteczne metody komunikacji

Komunikacja jest kluczem do dobrego zaangażowania interesariuszy. W wielu przypadkach ze względu na 

brak komunikacji i empatii dochodzi do nieporozumienia między dwiema stronami. Jednakże istnieją różne 

metody komunikacji, bardziej lub mniej odpowiednie do przypadku czy sytuacji, które można wykorzystać 

w procesie angażowania interesariuszy.

W sierpniu 2007 roku weszły w życie nowe przepisy, według których świadome lub lekkomyślne przyjmo-

wanie do pracy, lub skierowanie do pracy osoby będącej nielegalnie w Australii, lub która pracuje z naru-

szeniem warunków wizowych stało się przestępstwem.

Sekcja Zgodności Pracodawców Employer Compliance Section doszła do wniosku, że tradycyjne me-

tody komunikacji przez e-maile i telefon nie są wystarczające do interakcji z interesariuszami. Istotne jest 

by resort rozumiał problemy i wyzwania stojące przed pracodawcami. Sekcja Zgodności Pracodawców 

postanowiła dostosować sposób komunikacji dokładnie do celu.

Efektem był cykl spotkań zorganizowanych pod koniec 2007 roku z kluczowymi interesariuszami w celu 

poinformowania ich o wprowadzeniu przepisów prawnych, obowiązkach i ewentualnych karach, jak 

również o sposobach udzielanej przez resort pomocy w spełnianiu zobowiązań wynikających z prawodaw-

stwa. Dalsze i bardziej rozległe angażowanie interesariuszy zostanie zakończone w maju 2008 roku. Będzie 

ono obejmować związki zawodowe, grupy etniczne, instytucje rządowe i szerszy zakres organów publicz-

nych. Uznając, że pracodawcy mają obowiązki wynikające z Ustawy 457 Urząd Imigracyjny współpracuje 

z  pracodawcami. Personel z Sekcji Zgodności Pracodawców współpracuje z pracownikami Oddziału ds. 

Biznesu Business Branch w sprawie negocjacji z interesariuszami z całej Australii.

W ten sposób pracownicy Sekcji Zgodności Pracodawców i Oddziału ds. Biznesu demonstrują zobowią-

zanie do przejrzystości i komunikacji oraz korzyści płynące ze słuchania  interesariuszy.
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4.3. Wzmacnianie potencjału 
zaangażowania

W ramach wzmacniania potencjału zaangażowania 

należy wziąć pod uwagę mocne strony systemów 

organizacyjnych, a także zidentyfikować luki i słabe 

strony. W podobny sposób należy wziąć pod uwagę 

indywidualne zdolności i umiejętności potrzebne do 

zaangażowania i obszary wymagające wsparcia. Przez 

cały czas należy myśleć o swoim zespole i różnych 

umiejętnościach, które różne osoby wnoszą do pełnio-

nych ról.

Członkowie zespołu najprawdopodobniej będą posia-

dali różne umiejętności i zakres wiedzy, co w sposób 

znaczący może zwiększyć zdolność do współpracy 

z interesariuszami. Pod względem umiejętności tech-

nicznych, niektórzy mogą mieć ugruntowane umiejęt-

ności IT, komunikacyjne, negocjacyjne czy menedżer-

skie. Każde z nich można skutecznie wykorzystać do 

maksymalizacji zaangażowania interesariuszy.

Jednym ze sposobów korzystania z tego podręcznika 

jest omówienie w zespole niektórych z przedstawio-

nych zagadnień i procedur oraz wspólne rozwijanie 

potencjału zespołu.

Konieczne jest również rozważenie możliwości i kon-

kretnych problemów kluczowych interesariuszy oraz 

identyfikacja sposobów ich rozwiązywania. Każdy 

z interesariuszy posiada swój własny program, może 

również reprezentować własnych klientów. Interesariu-

sze mogą również pracować mając różnego rodzaju 

ograniczenia finansowe i czasowe, mogą nie mieć 

dostępu do takich samych udogodnień jak Państwo. 

W wielu przypadkach działacze społeczni  nie pobie-

rają wynagrodzenia za swoją pracę, inni interesariusze 

pracują dla dobra publicznego (również bez zapłaty). 

Procedury resortowe często są czasochłonne, w isto-

cie interesariusz może być „odciągnięty” od swojej 

podstawowej działalności lub od swoich klientów. 

Uznanie, zrozumienie i rozpoznawanie tych problemów 

i ich roli, jaką odgrywają w zaangażowaniu pozwoli 

skuteczniej dostosować strategię do interesariuszy.

4.4.  Zdefiniowanie procesu 
zaangażowania

Po zidentyfikowaniu kluczowych interesariuszy i pro-

blemów, zobrazowaniu ogólnego zaangażowania, 

wykonaniu badań, przeprowadzeniu planowania na 

wyższym poziomie i rozważeniu potencjału, można 

przystąpić do fazy wdrożenia.

Na tym etapie można rozważyć opracowanie planu 

zaangażowania interesariuszy, który nakreśla Państwa 

cele, zakres i metody. Powinno to stanowić integralną 

część całego planu działalności organizacji. Więcej 

informacji na temat opracowania planu działalności 

i planu interesariuszy można znaleźć w dodatku 2 . 

Harmonogram wdrażania identyfikuje (i potencjalnie 

dostarcza kluczowym interesariuszom) związane infor-

macje na temat kalendarza wydarzeń.

Należy starać się być jak najbardziej otwartym i uczci-

wym wobec interesariuszy. Identyfikacja realnych ram 

czasowych może zwiększyć ich zaufanie do zaanga-

żowania. Może odbyć się to poprzez ogłoszenia do-

tyczące konsultacji społecznych lub przemysłowych, 

cykl spotkań formalnej grupy doradczej lub opubli-

kowanie daty i porządku dziennego warsztatów. Na 

poziomie organizacji publikuje się informacje na temat 

celu, członkostwa i spotkań głównych formalnych grup 

doradczych i innych struktur zaangażowania.

Następnie należy rozważyć sposoby zaangażowania, 

które odpowiadają Państwu oraz interesariuszom. Jak 

wcześniej wskazano, takie czynniki, jak lokalizacja, ter-

miny, liczba spotkań i metody będą miały decydujące 

znaczenie na ostateczne wyniki; na przykład możecie 

Państwo mieć do czynienia ze społecznością, która 

nie reaguje dobrze na pisemny dialog, ale woli bezpo-

średni kontakt lub odwrotnie. Ważne jest, aby metoda 

odpowiadała potrzebie i klientowi.

 Tworząc plan zaangażowania interesariuszy należy 

pamiętać, że musi on odnosić się do ogólnych celów 

planu działalności, jednak powinien zawierać bardziej 

precyzyjne odniesienia do zadań. Wskazane jest 
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uwzględnienie następujących kwestii przy opracowa-

niu planu zaangażowania:

• Jaki jest cel zaangażowania?

• Reprezentacja interesariuszy (jakie grupy i na jakim 

poziomie reprezentacji?)

• Poziom zaangażowania (od biernego monitorowa-

nia i informowania do bardziej aktywnej konsultacji 

i współpracy)

• Narzędzia zaangażowania (np. Internet, telefon, 

wideokonferencja, bezpośrednia (lokalna) interak-

cja, wydruki, transmisja, lub ich kombinacja )

• Terminy (określenie szczegółowych ram czaso-

wych dla każdego etapu w procesie)

• Typ pomocy 

• Metoda zaangażowania (na przykład badania, 

grupy dyskusyjne, przedstawiciele lokalni, osoby 

indywidualne, narzędzia on-line, forum, pokazy, 

sieci interesariuszy, zespoły lub komisje, publiczne 

spotkania lub fora, partnerstwa, w tym sojusze, 

wspólne projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia).

• Jakimi narzędziami mierzyć sukces ogólnych 

rezultatów?

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego działa-

nia w szczególności należy być świadomym następu-

jących kwestii:

1. Należy jasno wytłumaczyć interesariuszom, w ja-

kich przypadkach resort nie kontroluje podejmo-

wania decyzji.

2. Należy jasno wytłumaczyć interesariuszom, co 

podlega negocjacjom, a co nie.

3. Należy rozważyć powiązane kwestie związane 

z zarządzaniem: konsekwencje zarządzania; pro-

cedury zatwierdzania i wynikające z nich konse-

kwencje; wola interesariuszy do zaangażowania; 

konflikt interesów; różne i / lub sprzeczne interesy 

interesariuszy; ramy czasowe; różnice kulturowe; 

implikacje ograniczenia potencjału; terminy rozwią-

zania spraw itd.

Poniższe studium przypadku dotyczące Departamentu 

ds. Studentów Student Policy Section identyfikuje, 

w jaki sposób metody zaangażowania mogą zmieniać 

i kształtować relację z interesariuszami.
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Studium przypadku 5

Metody zaangażowania

Dostosowanie sposobu angażowania do potrzeb interesariuszy wspiera ich skuteczne zaangażowanie, 

dwukierunkową komunikację, a w dalszej konsekwencji pozytywne rezultaty. Stało się to oczywiste dla 

Departamentu ds. Studentów, podczas organizowanych przez nich kwartalnych spotkań z interesariu-

szami. Kluczowi interesariusze obejmują ponad 1200 podmiotów oferujących usługi w zakresie edukacji, 

Departament Pracy i Stosunków Pracy Department of Employment and Workplace Relations oraz różne 

państwowe i samorządowe organizacje.

Poprzednie spotkania zwoływane były przez resort i przeprowadzane w formie kontaktów: nauczyciel / 

uczeń, gdzie interesariusze siedząc na widowni byli informowani przez resort i inne źródła o zmianach i pro-

blemach. Często skutkowało to sporną opinią i negatywnymi relacjami z interesariuszami.

Od tego czasu formy kontaktów ewoluowały w kierunku bardziej dynamicznych, nieformalnych i otwartych 

rozwiązań, co przyczyniło się do pozytywnych relacji z interesariuszami. Choć spotkania nadal są zwoływa-

ne przez resort, jest on jednak bardziej interaktywny, dokumenty zawierające porządek obrad są rozsyłane 

przed spotkaniami, można również wnosić własne postulaty lub skreślić coś z porządku obrad. Uczestnicy 

mogą również wskazać, które prezentacje uważają za najbardziej przydatne i jakie tematy powinny być 

omawiane.

Uczestnicy mogą zabierać głos, zadawać pytania i zgłaszać problemy. Fakt ten ma podstawowe znaczenie 

dla zmiany w stosunkach, która nastąpiła, ponieważ teraz interesariusze mogą podnosić kwestie kluczo-

we dla swych klientów. Słuchanie, rozumienie i spisywanie kwestii zgłaszanych przez interesariuszy mają 

fundamentalne znaczenie dla pozytywnego zaangażowania interesariuszy.

W takim otwartym układzie interesariusze mogą zgłaszać swoje uwagi na temat polityki rządu, co nie jest 

celem zaangażowania i jest poza Państwa kontrolą. Niemniej jednak istotne kwestie kluczowych interesa-

riuszy powinny być przekazywane rządowi. Interesariusze mogą to zrobić bezpośrednio, lecz resort może 

również korzystać z ich poglądów w zapewnieniu doradztwa w stosownych przypadkach. Kwestię tę 

można wyjaśnić interesariuszom, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ważne jest dostosowanie formy kontaktu do interesariuszy, mogą to być e-maile, nieformalne rozmowy lub 

fora. Nie wolno zlekceważyć wpływu kontekstu, w którym odbywa się dyskusja, na kształtowanie zacho-

wań interesariuszy i ich opinii na temat jakości zaangażowania.
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5. Reagowanie  i  mierzenie

5.1. Działać, dokonywać przeglądu 
i raportować

Kluczowym celem na tym etapie jest przełożenie umie-

jętności, doświadczeń z zaangażowania na działanie. 

Firmy, organizacje i zakłady często prowadzą anga-

żowanie interesariuszy i rewidują proces, jednak nie 

dokumentują odpowiednio rezultatów oraz nie reagują 

na informacje uzyskane poprzez zaangażowanie.

W procesie zaangażowania istotną kwestią jest  

wspólne z interesariuszami identyfikowanie tych za-

gadnień lub polityki, których nie można zmienić, aby 

nie mieli poczucia, że zostali wprowadzeni w błąd lub 

ich opinie konsultacyjne były bezwartościowe. Zaan-

gażowanie interesariuszy jest niezbędne do wspierania 

polityki i podejmowania decyzji oraz szukania rozwią-

zań, które są dostosowane do współczesnego austra-

lijskiego społeczeństwa i do naszych klientów.

Idealne rozwiązanie polegałoby na tym, że zapewnia-

my kompletne, spójne i konsekwentne rozwiązania 

wszystkich istotnych kwestii zidentyfikowanych w trak-

cie zaangażowania i wspólnie z interesariuszami usta-

lamy, w jaki sposób będą one zarządzane. W prakty-

ce, w organizacji rządowej nie zawsze jest to możliwe 

albo pożądane. Równie często nie jest możliwe, by 

strategie zarządzania były upubliczniane.

Jednak zaangażowanie to dwustronne przedsię-

wzięcie i jeżeli interesariusze zainwestują czas i inne 

zasoby, aby umożliwić nam poprawienie naszych 

praktyk, należy reagować na ich  potrzeby aby nadal 

chcieli współpracować. Jeśli to możliwe, interesariusze 

powinni być informowani o wpływie ich wkładu, nawet 

tylko w sposób ogólny. Większość ustaw  rządowych 

oczekuje kilka miesięcy na podpisanie, ale ścisła 

współpraca pomaga udzielić informacji na temat za-

awansowania tego procesu.

Wszystkie informacje zdobyte w drodze konsulta-

cji powinny być zebrane w trakcie formalnej oceny, 

prowadzonej przez własnego pracownika, lub osoby 

zaangażowanej z zewnątrz.

Okresowo, zwłaszcza po ważniejszych momentach 

w procesie angażowania, trzeba przejrzeć i w razie 

potrzeby korygować mapy interesariuszy, strategie, 

cele i zakres, plany i wskaźniki efektywności.

Pomiar efektywności zaangażowania interesariuszy 

jest trudny i często dość subiektywny. Jednak już 

w początkowej fazie procesu należy zdecydować, 

w jaki sposób sprawdzać, czy zaangażowanie skutko-

wało lub skutkuje i jakie korzyści zostały osiągnięte lub 

są osiągane. Jeżeli efekt jest mniejszy niż zadowalają-

cy wszystkie części procesu powinny zostać podda-

ne przeglądowi, by znaleźć słabe ogniwo i dokonać 

zmian. 



Zaangażowanie Interesariuszy Podręcznik Użytkownika 21

6. Każdorazowe angażowanie interesariuszy jest inne

Każdorazowe angażowanie interesariuszy jest inne. 

Nie ma jednolitych ram, jednak ważne jest, aby mieć 

wskazówki ułatwiające zrozumienie samego procesu 

zaangażowania.

Być może trzeba będzie współpracować z wieloma 

wydziałami, przemysłem, z organizacjami pozarządo-

wymi lub grupami społecznymi. Każda z tych grup ma 

szczególne potrzeby, życzenia i ograniczenia, które 

trzeba zidentyfikować. Należy dopasować specyfikę 

procesu zaangażowania do interesariuszy. 

Być może w podobny sposób, ktoś pracuje w grani-

cach prawa regulacyjnego, umownego itp. One będą 

dyktować sposób przeprowadzenia procesu zaanga-

żowania. Poniższa analiza przypadku ukazuje sposób, 

w jaki pracownicy resortowi postępują z interesariu-

szami w granicach powiązan kontraktowych. Dostaw-

cy usług nauki języka angielskiego, tacy jak Program 

Języka Angielskiego dla Dorosłych Emigrantów the 

Adult Migrant English Program (AMEP) są klasyfikowa-

ni jako kluczowi interesariusze dla resortu.
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Studium przypadku 6

Współpraca z interesariuszami w granicach umowy

Zaangażowanie interesariuszy jest ważnym elementem zarządzania kontraktem. Stworzenie profesjonalnej, 

konstruktywnej relacji z wykonawcą jest kluczowym składnikiem skutecznej realizacji celów zamawiające-

go.

Dział AMEP w całym kraju zarządza umowami o świadczenie usług nauki języka angielskiego dla uprawnio-

nych nowo przybyłych do kraju osób. Menedżerowie kontraktu wkładają dużo wysiłku, aby budować silne 

relacje z dostawcami usług, promując przejrzystość i odpowiedzialność zgodnie z kluczowymi zagadnie-

niami strategicznymi resortu.

„Profesjonalne i konstruktywne stosunki z wykonawcą są niezbędne”, powiedział dyrektor działu AMEP. 

„Dostawcy usług AMEP to nasz najbardziej bezpośredni łącznik z naszymi klientami (imigranci, którzy 

potrzebują nauczyć się języka angielskiego), a w celu zapewnienia skutecznej realizacji naszego programu 

mój zespół koncentruje się na pozytywnej, nie antagonistycznej komunikacji, opartej na wzajemnym zrozu-

mieniu”.

W trakcie budowania stosunków z wykonawcą, dla menedżerów kontraktowych w AMEP koniecznością 

jest posiadanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Podobnie, jak w przypadku zawarcia 

porozumienia handlowego, pojawią się kwestie zgodności i wykonania umowy. W takich sytuacjach, zada-

niem kierownika projektu jest współpraca z wykonawcą i rozwiązanie problemu. Zauważył, że „utrzymywa-

nie dobrych relacji z wykonawcami nie oznacza, że warunki umowy  są zawsze przestrzegane. Oznacza 

to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że takie problemy mogą zostać omówione i rozwiązane we 

współpracy”.

Kierownicy projektu AMEP współpracują z dostawcami usług poprzez nieformalne, bieżące dyskusje 

i interakcje, jak również formalne sprawozdania i kwartalne spotkania. Inne spotkania odbywają się w miarę 

potrzeb.

„Kierownicy projektu AMEP kierują swoje wysiłki w ciągłe zaangażowanie interesariuszy”, powiedział. 

„Umiejętności zarządzania umową i interesariuszami nie zawsze są intuicyjne, mogą być nabyte, umacnia-

ne i udoskonalane poprzez szkolenia i doświadczenie.”
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7. Wnioski

Charakter naszej działalności sprowadza nas do 

codziennego kontaktu z setkami interesariuszy, a wiele 

z tych związków jest udanych i dobrze funkcjonują-

cych.

Wszystkie studia przypadków, przedstawione w tym 

podręczniku to pozytywne przykłady zaangażowania 

interesariuszy. Obrazują one różne typy zaangażowa-

nia, na przykład pragmatyczne, intuicyjne oraz róż-

norodne cele, metody zaangażowania i efekty. Silne 

zaangażowanie interesariuszy nie zawsze odzwiercie-

dla doskonałą komunikację, relacje i rezultaty przez 

cały czas trwania procesu. Interesariusze początkowo 

mogą być wrogo nastawieni lub niechętni w trakcie 

konsultacji, z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. 

Ważną kwestią jest wypracowanie sposobu radzenia 

sobie z tymi przeszkodami.

Podręcznik ten kończy się studium przypadku ukazu-

jącym zmienione, dojrzałe relacje pomiędzy resortem 

i interesariuszami, które stały się korzystne dla obu 

stron.

 

Studium przypadku 7

Grupa doradcza ds. zdrowia w izbach zatrzymań DeHAG 
(ang. Detention Health Advisory Group)
Po publikacji „Palmer Report” została ustanowiona grupa doradcza ds. zdrowia w izbach zatrzymań De-

HAG. Był to czas, gdy opinia publiczna była szczególnie krytyczna wobec resortu, rządowej polityki ośrod-

ków zatrzymań, a zwłaszcza zatrzymań kobiet i dzieci. Grupa DeHAG była odważną inicjatywą i składała 

się z kluczowych pracowników służby zdrowia powiązanych ze sprawami imigracji, z których niektórzy byli 

czołowymi prawnikami.

Zastępca Sekretarza Oddziału ds. Zdrowia w Izbach Zatrzymań Detention Health Branch, który pracował 

w administracji publicznej, a w szczególności w obszarach zdrowia przez wiele lat, stał na czele resortu, 

który powołał grupę doradczą.

Powiedział: „Po publikacji Palmer Report i w odpowiedzi na pilny charakter sprawy, było jasne, że resort 

musiał współpracować z jego krytykami, dlatego została powołana do współpracy z jego klientami grupa 

zadaniowa”.

W kontaktach z interesariuszami wykorzystywał resortowy strategiczny trójkąt. Trójkąt (poniżej) jest obecnie 

centralnym elementem szkolenia dla wszystkich pracowników i artykułuje resortowy program zmian.
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Zastępca Sekretarza zorganizował proces zaangażowania wokół tych podstawowych elementów. Starając 

się, by byli odbierani przez społeczeństwo jako otwarci i odpowiedzialni, postanowili podjąć współpracę ze 

swoimi krytykami. Powiedział: „Zaprosiliśmy ludzi do „namiotu”, by byli częścią zespołu opracowującego 

rozwiązania. Byli oni bardzo stanowczy i wymagający”.

Kolejnym aspektem zaangażowania było okazanie szczerości i udowodnienie, że w relacji istnieje pewien 

poziom zaufania. Powiedział: „dla budowania dobrych relacji bardzo ważne jest, aby wierzyli, że jesteśmy 

godni zaufania w kontaktach z nimi. Pokazaliśmy więc, że niamy nic do ukrycia, wzięliśmy ich do Baxter 

i innych izb zatrzymań, które były na czele krytyki i otworzyliśmy drzwi”. Takie posunięcie było namacalnym 

przykładem szczerości i uczciwości, które skłoniło krytyków, by usiąść do stołu i pozwoliło na znaczącą 

komunikację i dialog.

Kolejnym etapem w procesie było słuchanie i uwzględnienie opinii i poglądów krytyków. „To był model  

przedstawienia, słuchania i reagowania na najpilniejsze kwestie”. W odpowiedzi resort miał również okazję 

wyjaśnić, dlaczego dane decyzje zostały podjęte i jak funkcjonariusze pracowali w granicach ustawy o mi-

gracji z 1968 (Migration Act 1968).

Co było po okresie kompromisu, w którym resort dał specjalistom w DeHAG odpowiednią dźwignię w gra-

nicach prawa o imigracji, a specjaliści pomogli resortowi opracować odpowiednie i etyczne procedury? 

DeHAG zostało wyróżnione jako wzorcowy przykład zaangażowania interesariuszy, szukających otwartej 

i odpowiedzialnej komunikacji w celu osiągnięcia sprawiedliwych i rozsądnych rezultatów.

OTWARTA
I ODPOWIEDZIALNA 

ORGANIZACJA

SPRAWIEDLIWE
 I WYWAŹONE RELACJE 

Z KLIENTAMI
DOBRZE I WYSZKOLONY 
I WSPOMAGANY ZESPÓŁ
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8. Narzędzia

Należy zdawać sobie sprawę, że, aby pomóc w zro-

zumieniu zaangażowania interesariuszy konieczne są 

odpowiednie narzędzia. Przed kontaktem z  interesa-

riuszami lub ustanowieniem grup doradczych należy 

przeczytać przewodnik i oprócz tego wyznaczyć mie-

rzalne i osiągalne cele oraz sporządzić listę kontrolną. 

Dodatki zawarte w tym przewodniku powinny służyć 

do pomocy przy planowaniu tego procesu i ustaleniu, 

czy omówione zostały wszystkie kwestie.

Dodatek 1. Zaangażowanie interesariuszy, zasady 

i działania operacyjne to lista kontrolna, którą trzeba 

zastosować w celu ustalenia, czy wszystkie odpo-

wiednie reguły na poziomie wykonawczym zostały 

uruchomione przy zaangażowaniu interesariuszy. 

Więcej informacji na temat zasad operacyjnych można 

znaleźć w rozdziale 1.4.

Dodatek 2. Plan zaangażowania interesariuszy jest 

przykładem, w jaki sposób zbudować strategiczny 

plan zaangażowania. Ogólny plan działania (strategicz-

ny) powinien wspierać plan zaangażowania interesa-

riuszy (operacyjny).

Dodatek 3 i 4. Identyfikacja kluczowych interesariuszy 

i identyfikacja istotnych kwestii, to listy kontrolne, które 

można użyć do identyfikacji kluczowych interesariuszy 

i istotnych kwestii związanych z zaangażowaniem. Te 

listy kontrolne stanowią część planowania strategicz-

nego.

Dodatek 5. Korzyści i proponowane wskaźniki sku-

teczności działania mogą być używane do oceny sku-

teczności zaangażowania interesariuszy. Są to tylko 

przykłady wskaźników skuteczności działania, jednak 

zawsze można tworzyć inne, bardziej dostosowane do 

potrzeb i nadające się do konkretnego angażowania.
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Dodatek 1
Zaangażowanie interesariuszy: zasady i działania operacyjne
Wymienione wskaźniki stanowią listę kontrolną. W celu wyjaśnienia, czy zostały wprowadzone wszystkie zasady 

operacyjne w angażowaniu interesariuszy należy zaznaczyć odpowiednio jedną z kolumn znajdujących się po 

prawej stronie.

Komunikacja
Otwarte i skuteczne zaangażowanie obejmuje słuchanie i mówienie N/A Tak Nie

Dwukierunkowa komunikacja (z kim organizacja musi rozmawiać i kogo słuchać?)

1. Sprzyjanie współodpowiedzialności za proces komunikacji.

2. Wyraźne linie komunikacyjne.

3. Maksymalizowanie możliwości wypowiedzi i przekazywania informacji oraz 
opinii przez społeczeństwo i interesariuszy.

4. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji w konsultacjach i ich dostępność 
dla  społeczeństwa i interesariuszy.

5. Odpowiadanie na problemy poszczególnych społeczności i grup 
interesariuszy jako efekt aktywnego słuchania, wrażliwość na ich problemy.

6. Określenie i stosowanie odpowiednich kanałów komunikacyjnych w celu 
zapewnienia, że metoda komunikacji jest odpowiednia do danych 
społeczności i interesariuszy.

7. Identyfikacja odpowiednich osób i kontaktów w celu zapewnienia, że 
zaangażowani są właściwi ludzie. Należy upewnić się, że kontakty są 
reprezentatywne dla swojej grupy.

8. Budowanie i utrzymywanie uczciwych stosunków współpracy poprzez 
dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji.

9. Angażowanie do procesu indywidualnych i grupowych umiejętności 
i zdolności oraz wykorzystanie ich przy planowaniu.

10.  Uznanie znaczenia zaangażowania bezpośredniego i upewnienie się, że jego 
poziom jest odpowiedni do celu.

Ciąg dalszy...
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Komunikacja
Otwarte i skuteczne zaangażowanie obejmuje słuchanie i mówienie N/A Tak Nie

Przejrzyste, dokładne i istotne informacje (co jest przekazywane? co kluczowi interesariusze chcą 
wiedzieć?)

1. Zidentyfikowanie i ocena wszystkich istotnych, społecznych, 
środowiskowych i gospodarczych skutków działalności.

2. Dostarczanie technicznie lub naukowo uzasadnionych i odpowiednich 
informacji oraz analiz (w stosownych przypadkach).

3. Udzielanie informacji w formie zrozumiałej dla odbiorców i w sposób, który 
rzeczywiście pomaga ludziom zrozumieć i podejmować świadome decyzje.

4. Korzystanie z opinii niezależnego eksperta w razie potrzeby.

5. Zapewnienie dostępu do informacji.

6. Upewnienie się, że podane informacje są dostarczane w kulturowo właściwy 
sposób.

7. Zapewnienie możliwości zadawania pytań przez społeczeństwo 
i interesariuszy, uzyskania wyjaśnień dotyczących dostarczonych informacji 
i zasięgnięcia opinii oraz uzyskania informacji.

Komunikacja
Otwarte i skuteczne zaangażowanie  wymaga zarówno słuchania  jak i mówienia N/D Tak Nie

Terminowość (kiedy się komunikujemy?)

1. Uzyskanie opinii społeczeństwa i interesariuszy w jak najwcześniejszej fazie 
rozwoju projektu.

2. Zrozumienie i uznanie potrzeby budowania relacji, zdolności i wiedzy przed 
podjęciem decyzji.

3. Zapewnienie wystarczającej ilości czasu na wyłonienie i rozwiązanie kwestii 
dotyczących społeczeństwa i interesariuszy oraz wystarczającej ilości 
czasu na zapoznanie się interesariuszy z informacjami oraz reagowania na 
informacje.

4. Ustalenie jasnych i realistycznych ram czasowych do uzyskania opinii 
społeczeństwa i interesariuszy.

5. Utrzymywanie zaangażowania przez cały okres trwania projektu, od 
etapu planowania do budowy /wdrożenia, eksploatacji /przeglądu aż do 
zamknięcia.

6. Wprowadzenie ram czasowych, które pozwolą społeczeństwu 
i przedstawicielom interesariuszy odpowiednio konsultować się ze swoimi 
klientami

7. Dostarczanie informacji w odpowiednich terminach i kontekstach oraz 
ustalenie okresu sprawozdawczego. Należy społeczeństwu i interesariuszom 
jasno przedstawić wszelkie terminy ostateczne i harmonogramy.

8. Upewnienie się, że jest wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić 
społeczeństwu i interesariuszom utworzenie odpowiedniej reprezentacji.

9. Uznanie, poszanowanie i uwzględnienie zmiany w ramach czasowych 
w razie potrzeby.

Ciąg dalszy...
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Przejrzystość
Jasne i uzgodnione informacje oraz procedury uzyskania informacji zwrotnych N/A Tak Nie

Przejrzystość ( w jaki sposób informacja na temat procesu zaangażowania jest przekazywana?)

1. Jasne określenie celów rządowych i resortowych dla projektu. Wyraźne 
artykułowanie preferowanych rezultatów procesu zaangażowania.

2. Zidentyfikowanie celu społeczeństwa i interesariuszy.

3. Wyraźne wyjaśnienie lub negowanie (jeśli jest wymagane) procesów 
podejmowania decyzji i upewnienie się, że społeczeństwo i interesariusze 
rozumieją rządowe lub resortowe cele.

4. Wyraźnie zarysowane i negocjowane (w razie potrzeby) granice procesu 
zaangażowania, zaangażowanie zasobów i ustalenie poziomu udziału 
poszczególnych stron zaangażowanych w proces.

5. Wyraźnie artykułowane preferowane efekty projektu (np. warunki 
eksploatacji, cele środowiskowe, skuteczne wdrażanie zmian w celu 
zminimalizowania wpływu na klientów).

6. Jasno określony proces i warunki dwukierunkowego systemu komunikacji.

7. Wzmacnianie oczekiwanych wyników przez cały czas trwania procesu. 
Natychmiastowe dostarczanie informacji na temat wszelkich zmian 
w oczekiwanych rezultatach.

8. Otwarte zgłaszanie wkładów wszystkich społeczności i interesariuszy; należy 
włączać ich opinię w procesie zaangażowania.

Sprawozdawczość (co jest dokumentowane?)

1. Udokumentowane decyzje i wyniki spotkań ze społecznościami 
i interesariuszami.

2. Komunikowanie informacji o wynikach  konsultacji  za pomocą uzgodnionej 
procedury.

3. Gdy to właściwe i możliwe do przeprowadzenia, należy weryfikować 
informacje o wynikach

Współpraca
współpraca dla obustronnych korzyści N/D Tak Nie

W jakim stopniu interesariusze i grupy społeczne zdolne są do uczestnictwa w tym procesie? Gdzie można 
znaleźć pomoc w celu wspierania grup społecznych w tym procesie?

1. Uznanie, że do skutecznego zaangażowania się przemysłu, rządów i społeczeństwa 
potrzebny jest odpowiedni czas i zasoby 

2. Dzielenie się doświadczeniami.

3. Działanie we współpracy.

4. Ustanowienie współodpowiedzialności dla rezultatów, szukanie, o ile to możliwe, 
korzystnych efektów dla obu stron.

5. Wyczerpujące rozwiązanie problemów i szukanie opinii interesariuszy przy 
formułowaniu odpowiedzi.

6. Podejmowanie, gdy zajdzie taka potrzeba, aktywnej roli w sprawach dotyczących 
lokalnych społeczności.

7. Wzięcie pod uwagę niezależnego procesu mediacji przy rozwiązywaniu 
nieporozumień i sporów.

Ciąg dalszy...
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Włączanie
Jak najwcześniejsze i trwające w ciągu całego procesu uznanie, zrozumienie 
i angażowanie społeczeństwa i interesariuszy 

N/D Tak Nie

Jakie są kulturowe cechy społeczeństwa i interesariuszy? Czy mają umiejętności, doświadczenie i / lub dostęp 
do wsparcia, by uporać się z tym procesem?

1. Zidentyfikowanie odpowiednich społeczności i interesariuszy ze świadomością, że 
z czasem mogą się one zmieniać.

2. Zidentyfikowanie i zrozumienie w miarę możliwości problemów, zainteresowań, 
aspiracji i obaw społeczności i interesariuszy w celu lepszego określenia, co jest 
najważniejsze dla społeczeństwa.

3. Umożliwienie zaangażowania (w razie potrzeby) społeczeństwa i interesariuszy.

4. Uznanie i poszanowanie dla różnorodności społeczności i interesariuszy.

5. Szacunek dla kultury i dziedzictwa społeczności lokalnych, w tym tradycyjnych  
mieszkańców regionu.

6. Akceptacja różnych programów wielorakich społeczności i interesariuszy oraz 
upewnienie się, że dominujące grupy nie stanowią jedynych słuchanych głosów.

7. Upewnienie się, że funkcjonują odpowiednie systemy, gdzie mniejszości i inne 
marginalizowane grupy mają bezstronne i kulturowo odpowiednie sposoby 
zaangażowania, czyli zapewnienie udziału grup, które mogą być niedostatecznie 
reprezentowane lub trudno dostępne.

8. Uznanie, że w tylko kilku przypadkach możliwe jest zaangażowanie całego 
społeczeństwa.

9.  Przygotowanie planu konsultacji i dostosowanie strategii zaangażowania w celu 
zaspokojenia potrzeb społeczności i / lub grup interesariuszy, ich dostępności oraz 
potrzeb informacyjnych.

Integralność
Przeprowadzenie zaangażowania w sposób sprzyjący budowaniu wzajemnego szacunku 
i zaufania.

N/D Tak Nie

Jaka jest zdolność budowania wiarygodności i zaufania?

1. Wspólne ustalenie podstawowych reguł dotyczących procesu i ich przestrzeganie – 
wyjaśnienie, co w procesie próbuje się osiągnąć.

2. Uczciwość, co do charakteru procesu zaangażowania i jasne określenie od 
początku, jakie decyzje są poza zakresem tego procesu.

3. Wyraźne określenie, co podlega negocjacjom, a co nie podlega negocjacjom 
w procesie zaangażowania. Uzasadnienie decyzji.

4. Upewnienie się, że już na początku procesu zostały określone i uzgodnione 
realistyczne oczekiwania.

5.  Odpowiedzialność za działania resortowe i spełnienie obietnic.

6. Częste składanie raportów o postępach – dokładnie i bezzwłocznie.

7. Upewnienie się, że głoszone wartości zasad działania resortów i kodeksy 
postępowania na poziomie korporacyjnym są zgodne z praktyką w terenie.

8. Upewnienie się, że przestrzegane są wszystkie opinie i prawo sprzeciwu lub 
wsparcia dla polityki interesariuszy. Przyjmowanie i odpowiadanie na obawy 
interesariuszy.

9. Traktowanie ludzi uczciwie i bez dyskryminacji.

10.  Szacunek dla prawa ustawowego, etycznego i praw człowieka.

11.  Szczerość, nawet jeśli wiadomości nie są dobre lub nie służą resortowi.

Zaangażowanie Interesariuszy: zasady funkcjonowania i działania z „Principles for Engagement with Communities and Stakeholders”: Rada Ministrów w sprawie 
zasobów ropy naftowej i minerałów (2005)
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Dodatek 2
Plan zaangażowania interesariuszy
Oto przykład, jak może być zorganizowany plan zaangażowania interesariuszy. Plan zaangażowania interesa-

riuszy winien nawiązywać do ogólnego planu działalności / planu projektu. Pozwoli to użytkownikom planować 

zaangażowanie wymagane do wspierania realizacji indywidualnych celów biznesowych / projektowych.

Cel biznesowy /projektowy :

1. Kim są interesariusze (wewnętrzni 
i zewnętrzni)?

2. Jakie są cele zaangażowania?

3. Jakie są kwestie związane 
z zaangażowaniem?

4. Jakie są możliwości 
zaangażowania? 

5. Jakie są ryzyka zaangażowania?

6. Jakie są ryzyka związane 
z zaniechaniem zaangażowania?

7. Jakie są metody zaangażowania? 
(telefon / e-mail / bezpośrednie 
spotkania/ konferencja / itp.)

8. Jak będziemy wiedzieć, czy 
program jest udany i w jaki 
sposób będziemy następnym 
razem korzystać ze  zdobytych 
doświadczeń?
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Dodatek 3
Identyfikacja kluczowych interesariuszy
Wpisać kluczowych interesariuszy po lewej stronie, a następnie zaznaczyć pole, które odnosi się do interesariu-

szy. Jeśli interesariusz w rubryce ma kilka zaznaczeń można wówczas zidentyfikować go jako kluczowego dla 

danego procesu.
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Kryterium Opis

Odpowiedzialność Interesariusze, za których jesteś odpowiedzialny

Wpływ Interesariusze z wpływem lub władzą, z uprawnieniem do 
podejmowania decyzji

Bliskość Interesariusze, z którymi masz do czynienia najczęściej, w tym 
wewnętrzni interesariusze, ci z wieloletnią relacją i ci, od których 
zależą bieżące działania

Zależność Interesariusze bezpośrednio lub pośrednio zależni od twoich 
działań

Reprezentacja Interesariusze, którzy poprzez podstawy prane, zwyczaj lub 
kulturę mogą zasadnie twierdzić, że reprezentują grupę klientów 
(w tym zwłaszcza naszych klientów)

Polityka i strategiczny cel Interesariusze, do których bezpośrednio lub pośrednio 
zwracamy się poprzez politykę lub praktykę.
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Dodatek 4
Identyfikacja istotnych kwestii
Spisać interesariuszy oraz związane z nimi kwestie w kolumnie po lewej stronie i zaznaczyć odpowiednie pola odno-

szące się do nich, w celu określenia istotności kwestii.

Kluczowi interesariusze i kwestie
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Polityka Czy sprawa związana jest z polityką rządową lub 
resortową, pracą resortową lub innym publicznym 
zobowiązaniem?

Finansowe lub prawne Czy są elementy związane z naszym zachowaniem 
zgodności finansowej lub prawnej?

Normy APS Czy zostały wykorzystane normy australijskiej służby 
publicznej, niezależnie od tego, czy resort ma ściśle 
określoną pozycję?

Zachowania interesariuszy Czy problemy mogą mieć wpływ na decyzje i zachowania 
interesariuszy – wobec resortu lub ogólnie?

Normy społeczne Czy istnieją powiązane normy społeczne, 
niedotyczące przepisów prawnych lub też nie?
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Dodatek 5
Korzyści i przykładowe wskaźniki efektywności
Oto przykładowe wskaźniki efektywności, które mogą być wykorzystane do oceny skuteczności zaangażowania 

Państwa interesariusza.

Opis Miara sukcesu

Zwiększone zaufanie 

społeczeństwa

Większość trudnych istotnych kwestii jest 

zidentyfikowana i rozwiązana zanim przyczyni się do 

obniżenia zaufania.

Lepszy dostęp do 

pojawiających się 

problemów

Problemy zidentyfikowane i wybrane strategie ich 

rozwiązania przed ich eskalacją

Ochrona przed 

negatywnymi działaniami 

klienta

Brak korespondencji i /lub kampanii internetowych 

mających na celu zmianę praktyki organizacji (nie 

polityki).

Uproszczenie 

rozwiązywania konfliktów

Nie ma istotnych konfliktów z kluczowymi 

interesariuszami pozostawionych bez rozwiązania

Zwiększona efektywność 

organizacyjna

Działanie strategicznego zaangażowania dostosowane 

do strategicznej intencji przedstawionej w dziale lub 

planie działania STO.

Brak systematycznych “złych” praktyk zgłoszonych 

przez interesariuszy skierowanych do konkretnych 

adresatów.

Procent propozycji konkretnych praktyk 

przedstawionych przez kluczowych interesariuszy, 

przyjętych w całości lub w części.

Ulepszone dwukierunkowe 

umiejętności 

komunikacyjne

Pracownicy działu i zewnętrzni interesariusze zadowoleni 

z jakości komunikacji dwukierunkowej, szczególnie 

wśród członków grupy doradczej.

Redukcja kosztów Redukcja kosztów prawnych i innych (jeśli dotyczy).

Oszacowanie zasobów realizowane przez efektywne 

zaangażowanie. 

Zmniejszanie różnic 

kulturowych

Odpowiednie i stałe relacje z konkretnymi grupami 

kulturowymi.

Wspieranie kultury 

innowacji i uczenia się, 

wspieranie w doradztwie, 

w zakresie polityki 

i reakcji poprzez 

włączenie perspektywy 

interesariusza

Kwestie te są formalnie brane pod uwagę 

w przygotowaniu doradztwa w zakresie polityki i planów 

praktyki (szczegółowa identyfikacja w stosowanych 

wzorcach).




