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Realizowana przez Fundację RWE Stoen i agencję 
PR ComPress akcja społeczna „Oświecona 
Warszawa” została nagrodzona złotą statuetką w 
kategorii „Community Relations” tegorocznego 
konkursu SABRE Awards. Specjalnie dla czytelników 
magazynu „Piar.pl” agencja przedstawia zwycięskie 
studium przypadku wraz z komentarzem.

Opis projektu
W ramach projektu „Oświecona Warszawa” Fundacja RWE Stoen mon-
tuje latarnie w najbardziej niebezpiecznych i nieoświetlonych punktach 
miasta wskazanych przez warszawiaków. Program powstał jako odpo-
wiedź na raport Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pt. „Warszaw-
ska Mapa Bezpieczeństwa”, który wskazywał, że lepsze oświetlenie ulic 
i skwerów jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgłoszenie do konkursu
- Kategoria „Community Relations” nie została wybrana przypadkowo. 
Już podczas tworzenia koncepcji „Oświeconej Warszawy” celem pro-
jektu było budowanie relacji ze społecznością lokalną, czyli mieszkańcami 
stolicy. Podczas przygotowywania zgłoszenia przywiązywaliśmy ogromną 
wagę do wykazania przynależności projektu do danej kategorii i przed-
stawienia wszystkich aspektów akcji zgodnie z wymogami konkursu – 
opowiada Bogdan Biniszewski, prezes zarządu agencji ComPress. 
Jak zauważa agencja, kluczem do poprawnego przygotowania zgłosze-
nia do konkursu SABRE Awards jest maksymalne wykorzystanie nie-
wielkiej dopuszczanej przez organizatorów powierzchni karty zgłosze-

Sukces „Oświeconej Warszawy”
Studium przypadku nia - dwóch stron maszynopisu. Znaleźć się na 

nich musi: opis programu i wyjaśnienie powodu 
jego zgłoszenia do danej kategorii, ewentualne 
badania, cele, planowanie, strategia i wreszcie 
– opis realizacji oraz ewaluacja kampanii. Szansą 
na zaprezentowanie atrakcyjności projektu jest 
możliwość dołączenia materiałów dodatkowych: 
informacji prasowych, wycinków, filmów, foto-
grafii i materiałów graficznych. - Nie chcieliśmy 
zasypywać jury niezliczoną ilością materiałów 
dodatkowych, więc wybraliśmy tylko te, które 
naszym zdaniem najlepiej ilustrują charakter i 
przebieg akcji – mówi Iwona Jarzębska, odpo-
wiedzialna za komunikację i marketing RWE 
Stoen.

Najważniejsze elementy akcji
Istotnym aspektem całego przedsięwzięcia było 
zaproszenie do współpracy instytucji odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo: Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
oraz Komendy Stołecznej Policji, a także włącze-
nie do udziału w akcji samych mieszkańców.
Równie ważne dla projektu było zrealizowa-
nie badania opinii publicznej na temat związku 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców War-
szawy z oświetleniem ulic. Na zlecenie Funda-
cji RWE Stoen przeprowadził je przed rozpo-
częciem działań ośrodek badawczy TNS OBOP. 
Badaniem objęto 1001 pełnoletnich mieszkań-
ców Warszawy, proporcjonalnie ze wszyst-
kich dzielnic miasta. Potwierdziło ono, że nie-
oświetlone miejsca są niebezpieczne. Niemal 
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co czwartego mieszkańca Warszawy spotkała w takim miejscu sytuacja 
zagrażająca bezpieczeństwu, a 85 proc. badanych było zdania, że posta-
wienie tam latarni poprawiłoby bezpieczeństwo. Otrzymane wnioski 
pozwoliły na odpowiednie zaplanowanie akcji i efektywne prowadzenie 
kampanii.
W sukces kampanii wpisała się także niebanalna nazwa akcji. Jak zauważa 
agencja, słowo „oświecona” połączyło w sferze filozoficznej podstawową 
działalność RWE Stoen z sensem akcji społecznej. Uwydatniło cel akcji 
i nadało jej nowy wymiar. - Znaczenie tych słów jest na tyle szerokie, 
że daje możliwość kontynuowania akcji w przyszłości i uzupełniania jej 
o nowe elementy, niekoniecznie bezpośrednio związane z oświetleniem 
- zauważa Bogdan Biniszewski.

Główne elementy strategii komunikacyjnej
1. Badanie opinii publicznej na temat poczucia bezpieczeństwa warsza-
wiaków po zmroku (luty 2006 roku). 
Ten etap stanowił punkt wyjścia do przygotowania założeń strategicz-
nych kampanii. Dodatkowo wyniki badań zgodnie z przewidywaniami 
okazały się doskonałym materiałem informacyjnym dla mediów podczas 
inauguracji akcji. Wielokrotnie przy publikacjach dotyczących programu 
powoływały się na nie media.
2. Start akcji i zbieranie głosów warszawiaków (10 kwietnia - 10 maja 
2006)
3. Poinformowanie o miejscach, w których stanie 100 latarni:
- informacja na temat pierwszych 3 oświetlonych miejsc (czerwiec 
2006)
- informacja o wszystkich miejscach (wrzesień 2006)
4. Montaż latarni:
- „pierwsza latarnia” – medialna oprawa wydarzenia (październik 2006)
- „ostatnia latarnia” – medialna oprawa zakończenia akcji (jesień 2007)
5. Podsumowanie akcji – zbadanie efektów (jesień/zima 2007)

Realizacja
Akcja „Oświecona Warszawa” rozpoczęła się oficjalnie 10 kwietnia 2006 
roku. Jej planowane zakończenie, którym będzie instalacja wszystkich 
latarni i przeprowadzenie badań poczucia bezpieczeństwa to druga 
połowa 2007 roku. 
Dzięki współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Komendą Stołeczną Poli-
cji powstała lista 80 miejsc w stolicy, które wyróżniają się ze względu na 

duży wskaźnik przestępczości i słabe oświetle-
nie. Spośród tych lokalizacji warszawiacy wska-
zywali miejsca, których oświetlenie uznawali za 
konieczne. Mieszkańcy stolicy mogli głosować 
na miejsca, w których zostanie zamontowane 
oświetlenie na dwa sposoby: biorąc udział w 
konkursach warszawskiego wydania „Gazety 
Wyborczej”(wysyłając sms lub e-mail) lub 
wypełniając formularz na stronie akcji: www.
oswieconawarszawa.pl. 
Dzięki pozyskaniu partnerów i patronów 
medialnych znacznie udało się ograniczyć koszty 
możliwie najszerszego dotarcia do warszawia-
ków poprzez promocję akcji. Na czas zbierania 
zgłoszeń firma outdoorowa AMS przekazała na 
potrzeby akcji powierzchnie billboardowe w 40 
miejscach stolicy, a Zarząd Transportu Miej-
skiego umieścił 3000 plakatów w autobusach, 
tramwajach i na stacjach metra. Dzięki patro-
nom medialnym informacje o trwającej akcji 
pojawiały się na antenie warszawskiego Radia 
Złote Przeboje i TVP3 – regionalnego publicz-
nego kanału telewizji polskiej oraz na stołecz-
nych stronach „Gazety Wyborczej”.
Kampania rozpoczęła się konferencją prasową 
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, 
na której obecni byli, oprócz prezesa Fundacji 
RWE Stoen Harry’ego Schura, także przed-
stawiciele Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego War-
szawy oraz Komendy Stołecznej Policji. Tego 
samego dnia uruchomiona została strona inter-
netowa akcji www.oswieconawarszawa.pl. Na 
stronie umieszczono formularz, dzięki któremu 
każdy z warszawiaków mógł wskazać jedno z 
80 miejsc wybranych do akcji. Na stronie swoje 
głosy oddało ponad 1000 osób. Po zakończeniu 
głosowania upublicznione zostały najpierw trzy 

Dzięki działaniom z zakresu community relations można 
polubić nawet komunikację miejską
Miasteczko Fort Myers Beach na Florydzie jest wyspą posiadającą 
tylko jedną główną ulicę i most. W sezonie turystycznym cierpiało 
ono z powodu ogromnych korków na drogach. Władze forsowały 
w 2004 roku system „park and ride”, lansujący komunikację miej-
ską, która jednak nie zyskała zaufania mieszkańców, gdyż nie dzia-
łała zgodnie z rozkładem. Nie wiedzieli też o niej turyści. Pod koniec 
czteromiesięcznej kampanii z zakresu community relations kolejnego 
lata liczba pasażerów wzrosła o 120 proc., co zredukowało liczbę 
pojazdów o 50 tys. Przy projekcie współpracowały władze lokalne, 
właściciele punktów usługowych przy plaży, a także mieszkańcy 
wyspy oraz dozorcy okolicznych hoteli. Prowadzono szerokie działa-
nia media relations w prasie i w radiu, między innymi wykorzystując 
hasło: „wyskocz z samochodu, wskocz do tramwaju, jedź za free”.
Źródło: www.prsa.org
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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pierwsze, a później cała lista dziesięciu miejsc, 
które zdobyły największą liczbę wskazań. Roz-
począł się techniczny etap akcji, czyli montaż 
latarni. W listopadzie 2006 roku z udziałem 
przedstawicieli Fundacji RWE Stoen, władz 
dzielnicy, miasta, Policji i okolicznych miesz-
kańców uroczyście zapalone zostały pierwsze 
latarnie na skwerze przy ulicy Ogrodowej 5 na 
Woli. Kolejne latarnie rozbłysły w maju 2007 
roku przy ulicy Leśnej Polanki na Białołęce.
O oświetlaniu kolejnych miejsc organizatorzy 
akcji informują na stronie internetowej www.
oswieconawarszawa.
pl oraz za pośredni-
ctwem mediów. Uro-
czyste zamknięcie 
etapu budowy latarni 
odbędzie się w drugiej 
połowie 2007 roku. 

Ewaluacja
Aktywny udział mieszkańców miasta i ich rze-
czywisty wpływ na realizację akcji pozwoliły na 
tworzenie pozytywnego wizerunku firmy jako 
tej, która rozpoznaje i dba o potrzeby lokal-
nej społeczności. Dzięki współpracy z Urzędem 
Miasta i Komendą Stołeczną Policji możliwe 
było prowadzenie akcji na wielu płaszczyznach: 
począwszy od identyfikacji problemu braku bez-
pieczeństwa po zmroku, poprzez wyznaczenie 
niebezpiecznych miejsc, po ustalenia z poszcze-
gólnymi dzielnicami dotyczące technicznych 
kwestii związanych z instalacją latarni.
Duże zainteresowanie mieszkańców Warszawy, 
liczne komentarze na stronie internetowej akcji 
oraz telefony do organizatorów wyrażające 
poparcie dla akcji potwierdziły założenie, jakie 
było podstawą do zorganizowania kampanii: 

poprawa oświetlenia wzmacnia poczucie 
bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. 
Informacje o rozpoczęciu akcji ukazały się 
we wszystkich głównych warszawskich 
tytułach prasowych, radiach i telewizji. 
Pojawiło się 13 artykułów („Gazeta Wybor-
cza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik”, „Życie 
Warszawy”, „Super Express”, „Trybuna”, 
„Metropol”, „Wprost – WIK”), ponad 20 

informacji w serwisach radiowych (Złote Przeboje, Eska, Kolor, Radio dla 
Ciebie, PIN, Antyradio, TOK Fm, VOX FM) i dwie informacje w Kurie-
rze Warszawskim TVP3. „Oświecona Warszawa” obecna była również 
w internecie. Informacje o rozpoczęciu kampanii ukazały się na ponad 
30 stronach internetowych.
Po zakończeniu montażu latarni planowane jest przeprowadzenie badań 
opinii publicznej oraz konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo, których celem będzie zmierzenie efektów akcji.
„Oświecona Warszawa” została doceniona przez branżę energetyczną w 
Polsce. W czerwcu 2006 roku RWE Stoen odebrał za tę akcję statuetkę 
„Lidera Świata Energii”, przyznawaną co roku przez miesięcznik „Świat 
Energii” (obecnie „Energia i Przemysł”). Akcję doceniło także polskie 
środowisko public relations. W listopadzie 2006 roku Oświecona War-
szawa została wyróżniona w konkursie „Złote Spinacze”. Opis akcji jako 
przykładu dobrej praktyki znalazł się także w raporcie „Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce 2006” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Red. 

Joanna Delbar, wiceprezes PSPR, przygo-
towuje pracę doktorską o community rela-
tions na Wydziale Marketingu i Zarządza-
nia Uniwersytetu Łódzkiego

Relacje ze społecznością
Community relations to komunikacja z kon-
kretną społecznością, nawiązanie z nią dialogu, a 
przede wszystkim wsłuchanie się w jej potrzeby. 
W Polsce są to rzeczy nowe, ale ze względu na 
efekty - coraz bardziej popularne.

W przeciwieństwie do działań z zakresu CSR, kiedy firma sama zadaje 
sobie trud pomocy najbardziej potrzebującym, nie oczekując niczego 
z ich strony w przypadku community relations współdziałają razem 
firma i społeczność. Kiedy ta ostatnia daje swoje przyzwolenie na 
przykład na wybudowanie centrum logistycznego na terenie pobli-
skiego lasu, w zamian otrzymuje muzea, szkoły, nowe drogi czy parki 
rozrywki – realizowane są działania, na które bez wsparcia firmy przy-
szłoby z pewnością czekać jeszcze wiele lat. Z kolei firma chce być 
widoczna, a jej dialog oparty jest na uzyskaniu wymiernych korzy-
ści dzięki wzajemnym negocjacjom opartym na rzetelnych badaniach 
potrzeb społeczeństwa.
W starych krajach Unii Europejskiej każda większa firma rozpoczyna-
jąca działalność na nowym terenie zaczyna od pytania: czego potrze-
bują mieszkańcy? W Polsce na razie takie pytanie pada dopiero w 
przypadku sprzeciwu ze strony społeczności. Świetnym przykładem 
powszechnego dialogu ze społeczeństwem była ostatnio akcja „Gazety 
Wyborczej” „Przystanek miasto”. Szkoda, że większość zarządów 
miast obraziła się na jej wyniki zamiast potraktować je jako gotowy 
materiał do rozpoczęcia współpracy z mieszkańcami.
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