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Samorz¹d terytorialny jako uczestnik komunikacji spo³ecznej

R

ozwój instytucji samorz¹du terytorialnego w Polsce po 1989 roku wskazuje na jej
zasadnicze osi¹gniêcia w efektywnej realizacji zadañ publicznych, nie tylko o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, ale równie¿ wykraczaj¹cych poza ich obszar1. Rozwojowi
ustrojowych podstaw organizacyjnych samorz¹du terytorialnego towarzyszy³o ¿ywio³owe wytwarzanie siê ogniw spo³eczeñstwa obywatelskiego, nowoczesnego systemu
partyjnego i gospodarczego, a tak¿e medialnego na poziomie lokalnym2. St¹d niekiedy
traktuje siê wspó³czesny samorz¹d terytorialny jako fundamentaln¹ instytucjê spo³eczeñstwa obywatelskiego, jeden z jego filarów3.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego jako uczestnika komunikacji spo³ecznej w uk³adzie lokalnym, nie sposób nie zadaæ pytania o jej status publiczny,
zarówno formalny, jak i polityczny. Stawiaj¹c w taki sposób pytanie, poszukujemy g³ównie
zasadniczych formalnych przyczyn, z jednej strony wykonywania okreœlonych zadañ, w tym
zadañ informacyjnych, których prawny obowi¹zek realizacji spoczywa na tej jednostce,
z drugiej zaœ przedsiêwziêæ o charakterze komunikacyjnym, które mog¹ wykraczaæ poza jej
sformalizowane obowi¹zki. Zatem mo¿emy postrzegaæ jednostkê samorz¹du terytorialnego
w tym kontekœcie jako podmiot:
1) realizuj¹cy tylko zadania wyznaczone przez normy prawa i odpowiadaj¹ce jej obowi¹zki w sferze informacyjnej;
2) realizuj¹cy jak¹œ politykê, niejako przy okazji wykonywania ustawowych zadañ, czy te¿
wykazuj¹cy siê jak¹œ polityk¹ wobec tych zadañ, tak¿e wobec zadañ informacyjnych;
3) uprawiaj¹cy jak¹œ politykê informacyjn¹ wobec spo³ecznoœci lokalnej, statuuj¹c j¹
g³ównie poza obowi¹zkowymi zadaniami na³o¿onymi na dan¹ jednostkê samorz¹du
terytorialnego; mo¿na j¹ traktowaæ zarówno w kategoriach pewnej strategii partyjnej
b¹dŸ indywidualnej osoby (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jak równie¿
postrzegaæ jako symptom swoistego sposobu zarz¹dzania lokalnego, w którym zarz¹dzanie informacj¹4 jest jednym z wielu elementów – jest to jednak kluczowy ele1
M. Ciepiela, Poœrednia dzia³alnoœæ gospodarcza jednostek samorz¹du terytorialnego, w: Samorz¹d lokalny
w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004,
s. 254–268; B. Dolnicki, Dzia³alnoœæ gospodarcza jednostek samorz¹du terytorialnego, w: Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004,
s. 244–253; idem, Samorz¹d terytorialny, Zakamycze 2006; C. Kosikowski, Dzia³alnoœæ gospodarcza gmin,
Bia³ystok 1992; E. J. Nowacka, Polski samorz¹d terytorialny, Warszawa 2006; J. Regulski, Samorz¹d III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
2
Zob. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Podrêcznik akademicki, Poznañ 2009.
3
L. Kieres, Samorz¹d terytorialny jako instytucja spo³eczeñstwa obywatelskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2006, nr 2; S. Micha³owski, Samorz¹d terytorialny a spo³eczeñstwo obywatelskie, w: Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin
2004, s. 92–108.
4
M. Sakowicz, Zarz¹dzanie informacj¹ w uk³adzie lokalnym, w: Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004, s. 503–511.
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ment na przyk³ad polityki projakoœciowej w jednostce samorz¹du terytorialnego5 czy
polityki innowacyjnej oraz modernizacyjnej6.
Traktowanie jednostki samorz¹du terytorialnego jako biernego realizatora zadañ ustawowych mo¿emy nazwaæ podejœciem formalnoprawnym. Je¿eli zaœ dopuszczamy sytuacjê,
w której jednostka samorz¹du terytorialnego realizuje zadania w oparciu o w³asn¹, lokaln¹
politykê, która jednak z racji fundamentalnych musi siê tak¿e mieœciæ w ramach ustawowych,
to mo¿emy wówczas powiedzieæ, i¿ postrzegamy jednostkê samorz¹du terytorialnego w perspektywie politycznoprawnej7. W rezultacie towarzyszyæ jej dzia³alnoœci bêdzie jakaœ swoista, czyli jej w³aœciwa, charakterystyczna, polityka informacyjna, na któr¹ sk³adaj¹ siê
zarówno treœæ i towarzysz¹ce jej cechy, jak i forma publicznej prezentacji. Warto zauwa¿yæ,
i¿ podczas jej uprawiania w³adza lokalna nie tylko wykonuje ustawowe obowi¹zki informacyjne oraz konsultacyjne, lecz równie¿ kreuje w spo³eczeñstwie swój pozytywny wizerunek
oraz autorytet, który czêsto jest spersonalizowany8.
W sferze polityki lokalnej samorz¹d terytorialny – rozumiany nie jako instytucja w³adztwa i zarz¹dzania lokalnego, lecz g³ównie jako element uk³adu lokalnego – jawi siê zarówno
jako przedmiot, jak i podmiot gry politycznej, który czynnie uczestniczy w lokalnej komunikacji spo³ecznej, artyku³uj¹c tak¿e swoje interesy i potrzeby. Niemniej w jego ramach dokonuje siê równie¿ naturalny proces agregacji zró¿nicowanych interesów i potrzeb ró¿nych
kategorii oraz grup spo³ecznych9. Zatem polityka informacyjna jednostki samorz¹du terytorialnego stanowi niejako wypadkow¹ tych dwóch tendencji. Z jednej strony jednostka samorz¹du terytorialnego jest zobowi¹zana do reprezentacji interesów spo³ecznoœci lokalnej,
tzw. interesu wspólnego, publicznego, z drugiej zaœ stanowi naturalne przedstawicielstwo interesu w³asnego, który tutaj jest uto¿samiany z interesem lokalnych w³adz i jej szeroko rozumianej administracji oraz popieraj¹cych ich grup i organizacji lokalnych, w tym sektora
gospodarczego i pozarz¹dowego10. W rezultacie partnerami, ale tak¿e oponentami jednostki
samorz¹du terytorialnego w procesie komunikacji lokalnej mog¹ byæ nie tylko pozapartyjne
i pozaekonomiczne ogniwa spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarz¹dowe
o takim charakterze, ale równie¿ instytucje o statusie partii politycznej, ekonomicznym oraz
religijnym, z w³aœciwymi sobie interesami i wartoœciami11.
5
P. Prokop, Wybrane problemy zarz¹dzania jakoœci¹ w administracji publicznej, w: Samorz¹d lokalny w Polsce.
Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004, s. 399.
6
E. Wojciechowski, Zarz¹dzanie w samorz¹dzie terytorialnym, Warszawa 2003, passim.
7
Badacze tych zagadnieñ w ró¿ny sposób ujmuj¹ status spo³eczny i polityczny instytucji samorz¹du terytorialnego. Zob. m.in. S. Wójcik, Naród – samorz¹d terytorialny – demokracja w III RP, Lublin 2007; idem, Samorz¹d
terytorialny w perspektywie personalizmu spo³ecznego, w: 10-lecie funkcjonowania samorz¹du powiatowego
(1999–2009). Doœwiadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, Lublin 2010, s. 75–81.
8
Zob. M. Rewera, Autorytet w³adzy samorz¹dowej, w: 10-lecie funkcjonowania samorz¹du powiatowego
(1999–2009). Doœwiadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, Lublin 2010, s. 102–109; I. Wagner, Sta³oœæ
czy zmiennoœæ autorytetu. Pedagogiczno-spo³eczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniaj¹cym
siê spo³eczeñstwie, Kraków 2005.
9
Zob. Polityka lokalna, w³aœciwoœci, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz, L. Rubisza, Toruñ 2008.
10
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na ewolucjê pogl¹dów teoretyków w³adzy lokalnej, którzy wyodrêbniaj¹
m.in. koncepcje elitystyczne (faktyczna w³adza lokalna znajduje siê w rêkach elit politycznych i finansowych) i pluralistyczne (w³adza lokalna jest podzielona, st¹d ró¿ne grupy interesu maj¹ wp³yw na jej decyzje). Por. Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarz¹dzania rozwojem, red. P. Swianiewicz, U. Klimska,
A. Mielczarek, Warszawa 2004; A. Podgórniak-Krzykacz, W³adza lokalna w ujêciu koncepcji teoretycznych, w:
10-lecie funkcjonowania samorz¹du powiatowego (1999–2009). Doœwiadczenia i perspektywy, red. M. Klimek,
J. Czerw, Lublin 2010, s. 93–101.
11
Zob. J. Hauser, Zarz¹dzanie publiczne, Warszawa 2008.
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Sytuacja ta umo¿liwia podzia³ polityki informacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego
– o ile przyjmiemy, ¿e jest to twór polityczny – na jej dwa rodzaje, dla których kryterium podzia³u stanowi jej kierunek i zakres, jaki obejmuje:
1) polityka informacyjna zewnêtrzna, zarówno formalna, jak i nieformalna, jest zwrócona generalnie w kierunku spo³ecznoœci lokalnej i jej organizacji, czyli potencjalnie
do wszystkich mieszkañców, a jej zakres obejmuje zwykle wszelkie informacje jawne, które zosta³y wytworzone podczas dzia³alnoœci jednostki samorz¹du terytorialnego i na ogó³ przez ni¹ zgromadzone12, dotycz¹ce nie tylko faktów, osób, zdarzeñ, ale
tak¿e na przyk³ad: sprawozdañ, ocen, wniosków, sugestii, interpretacji, planów, spostrze¿eñ13;
2) polityka informacyjna wewnêtrzna, zarówno formalna, jak i nieformalna, jest zwrócona w kierunku zarówno cz³onków w³adz lokalnych i pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego, jak i osób, grup, organizacji stanowi¹cych zaplecze poparcia,
a jej zakres obejmuje poza informacjami jawnymi, ogólnie dostêpnymi, tak¿e wiadomoœci niejawne – nie maj¹ one jednak prawnego charakteru informacji niejawnej14,
czyli zastrze¿onej, lecz dotycz¹ takich wiadomoœci, które cz³onkowie organów samorz¹du terytorialnego i pracownicy jednostek samorz¹dowych zgromadzili podczas
pe³nienia swoich obowi¹zków, nale¿¹ do nich informacje nie tylko o faktach, osobach, zdarzeniach, lecz równie¿ komunikaty takie na przyk³ad, jak: opinie, obserwacje, wnioski, s¹dy, stanowiska, pogl¹dy, interpretacje, oceny, mniemania, domys³y,
przekonania, plany, sugestie15.
Wskazuj¹c na aspekty formalne i nieformalne polityki informacyjnej jednostki samorz¹du
terytorialnego, zwracamy uwagê na mo¿liwoœci wykorzystania podczas jej uprawiania elementów zarówno sformalizowanych (np. prasa samorz¹du terytorialnego, Biuletyn Informacji
Publicznej, konferencja prasowa, prywatne media), jak równie¿ elementów nieoficjalnych,
zakulisowych (np. informacja poufna, kamufla¿, spisek, plotka, pog³oska, pogró¿ka).
Zadania samorz¹du terytorialnego jako organu lokalnej w³adzy publicznej oraz uczestnika
komunikacji spo³ecznej polegaj¹ m.in. na: informowaniu, wyjaœnianiu, integrowaniu i mobilizowaniu mieszkañców. Zasadnicze cele polityki informacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego sprowadzaj¹ siê m.in. do:
1) realizowania prawa mieszkañców do informacji publicznej;
12

A. Paw³owska, Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarz¹dzania, Lublin

2002.
13
W trakcie uprawiania polityki informacyjnej zewnêtrznej mo¿na wykorzystywaæ ogóln¹ wiedzê dotycz¹c¹ komunikacji spo³ecznej, np. H. Bieniok, Sztuka komunikowania siê, negocjacji i rozwi¹zywania konfliktów, Katowice
2005; B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006; idem, Podstawy komunikowania spo³ecznego, Wroc³aw 2004; A. Górski, Podstawy i techniki komunikowania spo³ecznego, Poznañ 2006; E. Griffin, Podstawy komunikacji spo³ecznej, Gdañsk 2003; P. Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Wroc³aw 2006;
B. Janda-Dêbek, Daleko czy blisko. Dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach spo³ecznych, Wroc³aw 2003;
M. Kochan, Pojedynek na s³owa: techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005; I. Kurcz, Psychologia jêzyka i komunikacji, Warszawa 2005; M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania siê,
Gdañsk 2004; C. Turk, Sztuka przemawiania, Wroc³aw 2003.
14
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999, Nr 11, poz. 95).
15
Polityka informacyjna wewnêtrzna powinna siê posi³kowaæ w szczególnoœci osi¹gniêciami dyscyplin naukowych, które ogniskuj¹ siê wokó³ problematyki tzw. komunikacji w zarz¹dzaniu i organizacji, np. K. Balawejder, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Katowice 1998; J. Kania, Komunikacja spo³eczna w zarz¹dzaniu,
Warszawa 2006; J. Ober, Informacja i komunikacja w zarz¹dzaniu, Gliwice 2007; B. Sobkowiak, Interpersonalne
i grupowe komunikowanie siê w organizacji, Poznañ–Wroc³aw 2005; J. Stankiewicz, Komunikowanie siê w organizacji, Wroc³aw 2006.
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2) inspirowania sprawnego systemu spo³ecznego komunikowania siê w œrodowisku lokalnym;
3) promocji zewnêtrznej jednostki samorz¹du terytorialnego;
4) budowania porozumienia i zaufania miêdzy spo³ecznoœci¹ lokaln¹ a jej w³adzami16.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ polityka informacyjna jednostki samorz¹du terytorialnego powinna byæ œwiadoma i aktywna oraz planowana i systematyczna, a jej celem jest tworzenie
przes³anek zaufania we wzajemnych relacjach w³adzy lokalnej i mieszkañców17, a tak¿e praktykowanie jawnoœci dzia³ania18, która ma zapobiegaæ m.in. potencjalnej korupcji w ³onie samorz¹du terytorialnego19.
Zatem ogólne zadania jednostki samorz¹du terytorialnego w sferze formalnych kontaktów ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ (polityka informacyjna zewnêtrzna formalna) powinny polegaæ
przede wszystkim na:
1) dostarczaniu mieszkañcom wiarygodnych informacji: dotycz¹cych zarówno zdarzeñ
przesz³ych, w tym w szczególnoœci sprawozdania z realizacji bud¿etu oraz zakresu
rzeczowego i finansowego zrealizowanych inwestycji komunalnych, jak i planowanych, w tym dotycz¹cych kwestii finansowych oraz rzeczowych i proceduralnych;
cech¹ takiej informacji powinna byæ w szczególnoœci jej komunikacyjna odpowiednioœæ, rozumiana zarówno w kategoriach odpowiadania na informacyjne potrzeby odbiorcy, jak równie¿ w kategoriach odpowiedniej zawartoœci i formy, umo¿liwiaj¹cej
w³aœciwe jej zrozumienie przez przeciêtnego mieszkañca; innymi s³owy mówi¹c: komunikat powinien braæ pod uwagê zarówno zaspokojenie wa¿nych potrzeb informacyjnych odbiorcy, jak i kompetencjê komunikacyjn¹ odbiorcy; czynniki te w naturalny
sposób ograniczaj¹ zarówno zawartoœæ komunikatu (skupion¹ na najwa¿niejszych informacjach) i jego objêtoœæ (ograniczon¹ ch³onnoœci¹ odbiorcy), jak równie¿ maj¹
istotny wp³yw na technikê kszta³towania treœci (przystêpny sposób formu³owania
myœli) i formê komunikatu (klarown¹ i ¿yczliw¹ dla odbiorcy);
2) wype³nianiu funkcji wyjaœniaj¹cej – której zasadniczym celem jest poszerzanie wiedzy odbiorców o rzeczywistoœci, w trakcie jej uprawiania posi³kujemy siê ró¿nymi
metodami i technikami, lecz nie tylko deskrypcj¹, czyli suchym opisem i charakterystyk¹ przedmiotu, ale równie¿ abstrahowaniem, analiz¹, analogi¹, definiowaniem,
syntez¹ oraz interpretacj¹, wartoœciowaniem, ocen¹; zasadnicz¹ cech¹ tej funkcji jest
redukowanie u odbiorcy niepewnoœci w stosunku do stanu jego otoczenia – oraz
funkcji edukacyjno-wychowawczej (zw³aszcza w dziedzinie us³ug publicznych o charakterze oœwiatowo-wychowawczym, sportowo-rekreacyjnym, kulturalno-rozrywkowym, socjalno-opiekuñczym, a tak¿e dotycz¹cych szeroko rozumianych inwestycji
komunalnych i procesu podejmowania decyzji) – jej cech¹ jest d¹¿enie do lepszego
poznania przez mieszkañców zasad i mechanizmów rz¹dz¹cych ró¿nymi obszarami
zadañ, jakie ci¹¿¹ na danej jednostce samorz¹du terytorialnego oraz kszta³towanie
16

P. Jaworski-Grzanka, Samorz¹d terytorialny, Warszawa 2001, s. 96.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament spo³eczeñstwa, Kraków 2007.
18
J. Jagoda, Jawnoœæ dzia³ania organów samorz¹du terytorialnego, w: Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004, s. 461–476.
19
J. Borusewicz, Spo³eczno-kulturowe uwarunkowanie korupcji, Tychy 2006; Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdzia³anie, red. A. Dylus, A. Rudkowski, M. Zaborski, Wroc³aw 2006; Przejrzysty samorz¹d. Podrêcznik
dobrych praktyk, red. C. Trutkowski, Warszawa 2006; P. Sitniewski, Zasada jawnoœci jako element strategii antykorupcyjnej w samorz¹dzie terytorialnym, w: Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004, s. 477–487.
17
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w spo³eczeñstwie odpowiednich nawyków, obyczajów, zachowañ, postaw, a tak¿e
uznania dla pewnych wartoœci i norm.
Nie powinno siê wykluczaæ z zakresu polityki informacyjnej zewnêtrznej podejmowania
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego inicjatyw w dziedzinie tzw. kampanii spo³ecznych,
których celem jest zarówno sygnalizowanie wystêpowania w danej spo³ecznoœci lokalnej
okreœlonych problemów, jak równie¿ poszukiwanie sposobów ich rozwi¹zywania m.in. poprzez publiczne informowanie (dostarczenie wiarygodnych informacji) oraz edukowanie
(wykszta³cenie oczekiwanych postaw, zachowañ i nawyków) i popularyzowanie (propagowanie w³aœciwych wzorów, zasad, sposobów dzia³ania). W relacjach zewnêtrznych danej
jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿na w wiêkszym stopniu wykorzystywaæ elementy reklamy i promocji, którymi w tym miejscu nie bêdziemy siê zajmowali.
W perspektywie demokratycznego pañstwa prawnego i spo³eczeñstwa obywatelskiego
samorz¹d terytorialny jawi siê nie tylko jako podmiot realizuj¹cy okreœlone zadania g³ównie
o charakterze u¿ytecznoœci publicznej na poziomie lokalnym, lecz tak¿e jako podmiot zapewniaj¹cy obywatelom dostêp do informacji publicznej20, która dotyczy w szczególnoœci problematyki gospodarowania œrodkami finansowymi samorz¹du21.
Wœród zasadniczych celów komunikacji z mieszkañcami, podejmowanej przez cz³onków
organów jednostki samorz¹du terytorialnego i podmiotów im podporz¹dkowanych, znajduj¹
siê m.in.:
1) informowanie o konkretnych faktach, osobach i wydarzeniach w sposób systematyczny i obrazowy, bowiem obraz zwykle porusza i zostaje w pamiêci odbiorcy, gorzej zapamiêtywane s¹ zaœ suche dane, liczby, odsetki;
2) wyjaœnianie faktów i wydarzeñ z pewnej perspektywy, np. administracyjnej, proceduralnej, instytucjonalnej, organizacyjnej, prawnej, spo³ecznej, politycznej, kulturowej;
3) uogólnianie faktów i wydarzeñ z prób¹ ich syntezy, generalizacji b¹dŸ spekulacji,
w perspektywie praktycznej b¹dŸ teoretycznej, obiektywizacji b¹dŸ subiektywizacji,
z pozycji racjonalnej b¹dŸ irracjonalnej, rzeczowej b¹dŸ emocjonalnej;
4) przedstawianie prawid³owoœci i tendencji w oparciu o rzetelne dane iloœciowe i jakoœciowe, pokazywane we wzajemnych zwi¹zkach;
5) systematyzowanie faktów i wydarzeñ poprzez ich porz¹dkowanie chronologiczne
b¹dŸ przyczynowo-skutkowe.
W gruncie rzeczy pozamerytorycznym, chocia¿ niemniej wa¿nym walorem w kontaktach
cz³onków i przedstawicieli organów jednostek samorz¹du terytorialnego z mieszkañcami jest
sfera niewerbalna, w tym w szczególnoœci: ubiór, fryzura, sposób poruszania siê, gesty, mimika22, którymi siê w tym miejscu szerzej nie bêdziemy zajmowali. Warto jednak nadmieniæ, i¿
20

K. Kakareko, Prawo do informacji w systemie prawa unijnego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2009, nr 3,
s. 367–379.
21
Zob. Media lokalne a dostêp do informacji publicznej, w: Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki, vol. 1, pod red. nauk. R. Kowalczyka, W. Machury, Poznañ 2009, s. 72–96; Obywatelskie prawo do informacji,
pod red. T. Gardockiej, Warszawa 2008.
22
R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania siê, Poznañ
2006; A. Benedikt, Mowa cia³a, Wroc³aw 2002; A. J. Bierach, Mowa cia³a kluczem do sukcesu, Wroc³aw 1997;
A. J. Bierach, Sztuka czytania z twarzy, Wroc³aw 1994; A. Collins, Jêzyk cia³a gestów i zachowañ, Wroc³aw 1996;
W. Domachowski, Psychologia spo³eczna komunikacji niewerbalnej, Toruñ 1993; B. Jamro¿ak, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznañ 1996; A. Jaskó³ka, Mowa cia³a. Jak j¹ odczytywaæ i w³aœciwie z niej korzystaæ, Kielce 2007; K. Jarz¹bek, Gestykulacja i mimika. S³ownik, Katowice 1994; M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja
niewerbalna w interakcjach miêdzyludzkich, Wroc³aw 2000; D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa 2007; S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja miêdzy ludŸmi. Motywacja,
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kwalifikuj¹c generalnie zachowanie niewerbalne jako pozamerytoryczne, nie mo¿emy jednak rugowaæ z pola widzenia znaczenia komunikacji niewerbalnej w procesie kszta³towania
wiarygodnoœci jej noœników23 oraz wykorzystywania jej w osi¹ganiu okreœlonych celów24.
Komunikacja niewerbalna pe³ni szereg wa¿nych funkcji w procesie porozumiewania siê ludzi, do których nale¿¹ m.in. funkcje: zastêpowania komunikatów werbalnych b¹dŸ ich uzupe³niania czy akcentowania lub eksponowania, a tak¿e regulowania komunikacji werbalnej
b¹dŸ modelowania zachowania odbiorców.
Interesuj¹cym zagadnieniem w praktyce komunikacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego jest problematyka propagandy, której celem jest podporz¹dkowanie sobie odbiorców.
Jej narzêdziem rzadko jest k³amstwo czynne – wyra¿one wprost (czyli po prostu mijanie siê
z prawd¹). Czêœciej wykorzystujemy w propagandzie narzêdzia miêkki, takie m.in., jak k³amstwo bierne (czyli wstrzymywanie siê od przekazania znanej nam i interesuj¹cej publicznoœæ
wiedzy) czy supozycjê (czyli niewyra¿anie wprost konkretnej opinii czy oceny, któr¹ jednak
z kontekstu ca³ej wypowiedzi mo¿na jednoznacznie odczytaæ) – jest to niew¹tpliwie zawoalowana forma podsuwania komuœ jakiejœ niewypowiedzianej wprost myœli, opinii, interpretacji,
oceny. Warto zwróciæ uwagê, i¿ swoisty fa³sz zawarty w s³owach jest w szczególnoœci odzwierciedleniem stanu umys³u nadawcy, który chwyta siê ró¿nych metod i technik zmierzaj¹cych do wywo³ania wœród odbiorców pozytywnych z perspektywy swego interesu
reakcji. Pamiêtajmy jednak, ¿e konkurencja miêdzy ró¿nymi Ÿród³ami informacji czêsto niweluje lub przynajmniej os³abia rezultaty dzia³ania propagandystów.
Cz³onkowie i przedstawiciele organów jednostek samorz¹du terytorialnego z racji fundamentalnych nie powinni tak¿e wywo³ywaæ lêków wœród mieszkañców. Nie powinni straszyæ,
lecz wychodziæ z realnymi propozycjami rozwi¹zywania okreœlonych problemów spo³ecznych i gospodarczych. Poprzez systematyczny kontakt z mieszkañcami maj¹ oni jednoczeœnie mo¿liwoœæ poznania ich opinii, co umo¿liwia im dokonywanie ewentualnej zmiany
swojej dzia³alnoœci programowej i informacyjnej, niejako pod wp³ywem impulsów zewnêtrznych, czyli tzw. opinii publicznej. Ich uczestnictwo w komunikacji lokalnej pozwala tak¿e na
komunikowanie mieszkañcom decyzji, jakie s¹ podejmowane przez nich samodzielnie, niejako pod wp³ywem czynników wewnêtrznych. W relacjach komunikacyjnych przedstawicieli
samorz¹du terytorialnego z otoczeniem chodzi w szczególnoœci o takie ich zachowanie, którego istot¹ bêdzie swoiste budowanie mostów, a nie wznoszenie murów miêdzy mieszkañcami25, ich grupami i organizacjami.
Organy i jednostki organizacyjne samorz¹du terytorialnego rzadziej s¹ postrzegane przez
obywateli w kategoriach podmiotu racjonalnie dzia³aj¹cego i bezideowego oraz pragmatycznego, lecz czêœciej przez pryzmat wyborów politycznych i partyjnych (ideowych) oraz religij-

wiedza i umiejêtnoœci, Warszawa 2007; Z. Nêcki, Komunikowanie interpersonalne, Wroc³aw 1992; G. I. Nierenberg,
H. H. Calero, Czytaj¹c w cz³owieku jak w otwartej ksi¹¿ce, Poznañ 1999; J. Parafiniuk-Soiñska, O miêdzyludzkiej komunikacji, Szczecin 2003; A. Pease, Mowa cia³a. Jak odczytywaæ myœli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2001; A. Pease, B. Pease, Mowa cia³a, Poznañ 2007; W. Sikorski, Gesty zamiast s³ów. Psychologia i trening komunikacji
niewerbalnej, Kraków 2007; A. Sztejnberg, T. Jasiñski, Proksemika w komunikacji spo³ecznej, P³ock 2007; D. Tarczyñski, Zrozumieæ cz³owieka z wygl¹du. Psychologia ubioru, Bia³ystok 2000; O. Tegze, Komunikacja niewerbalna.
Naucz siê odczytywaæ ludzkie zachowania, Gliwice 2006; E. Thiel, Mowa cia³a zdradzi wiêcej ni¿ tysi¹c s³ów,
Wroc³aw 1997; L. Tkaczyk, Postawa, mimika, gest, Wroc³aw 2000; P. Turchet, Mowa cia³a. Zrozumieæ cz³owieka po
jego gestach, Warszawa 2006.
23
S. W. Orzechowski, Komunikacja niejêzykowa a wiarygodnoœæ, Lublin 2007.
24
G. Rebel, Naturalna mowa cia³a w socjotechnicznych metodach osi¹gania celu, Wroc³aw 1998.
25
Mosty zamiast murów. Podrêcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2007.
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nych (nauka religii w szko³ach oraz uczestnictwo kleru w ró¿nych uroczystoœciach lokalnych)
i pozaracjonalnych czy nawet irracjonalnych. Dowodem na dzia³anie woluntarystyczne jest
czêsto brak kryteriów uzasadniaj¹cych racjonalnie wybór dzia³añ i kolejnoœci ich realizacji,
zw³aszcza w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, a tak¿e generalne nie korzystanie podczas podejmowania decyzji strategicznych i d³ugofalowych z instytucji konsultacji spo³ecznej oraz referendum lokalnego. Dlatego decyzje tego typu stanowi¹ zwykle rezultat presji
interesu partyjnego czy partykularnego, a nawet osobistego, czego dowodem jest równie¿
brak monitoringu sposobu wydatkowania œrodków publicznych, zw³aszcza w zakresie ich
efektywnoœci, a tak¿e audytu w wiêkszoœci jednostek samorz¹du terytorialnego.
Szczególnie blisko zwi¹zane z problematyk¹ uczestnictwa cz³onków organów jednostki
samorz¹du terytorialnego w komunikacji spo³ecznej jest zagadnienie dostêpu mieszkañców
do spersonalizowanych informacji o wynikach g³osowania radnych, podejmuj¹cych decyzje
w organach w³adzy lokalnej, zarówno uchwa³odawczej, jak i wykonawczej. Chocia¿ Konstytucja RP w artykule 61 gwarantuje mieszkañcom prawo do informacji publicznej, stwierdzaj¹c, i¿ obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy
publicznej i osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, to jednak praktyka realizacji tego prawa na
poziomie lokalnym wygl¹da nie najlepiej. Wspó³czesne spo³eczeñstwo informacyjne dysponuje znacznie wiêkszymi mo¿liwoœciami korzystania z mediów elektronicznych, w szczególnoœci z zasobów internetu, ani¿eli poprzednie generacje. St¹d dziwi obecnie brak
jakichkolwiek starañ w dziedzinie udostêpniania mieszkañcom informacji w wersji elektronicznej, dotycz¹cych zachowania siê ich przedstawicieli podczas procedury g³osowania
nad poszczególnymi uchwa³ami, podejmowanymi g³ównie w ramach dzia³alnoœci organów
uchwa³odawczych. Niew¹tpliwie ma to niebagatelne znaczenie w procesie kszta³towania systemu demokratycznego i spo³eczeñstwa obywatelskiego, którego filarem powinna byæ nie
tylko jawnoœæ dzia³ania w³adz publicznych, lecz przede wszystkim odpowiedzialnoœæ decydentów za podejmowane rozstrzygniêcia. Dlatego jest niezmiernie kuriozalny i dwuznaczny
stan, w którym obywatele maj¹ nieskrêpowany dostêp do informacji elektronicznej o tym,
w jaki sposób zachowali siê ich parlamentarzyœci podczas g³osowania nad poszczególnymi
projektami ustaw, uchwa³, stanowisk czy dezyderatów, natomiast nie posiadaj¹ informacji
o zachowaniu siê ich przedstawicieli w ³onie w³adzy lokalnej, im przecie¿ najbli¿szej. Chocia¿ sposób g³osowania w organach uchwa³odawczych obywatele mog¹ obserwowaæ bezpoœrednio, przygl¹daj¹c siê obradom rady gminy, powiatu czy sejmiku, to przecie¿ mamy
œwiadomoœæ, ¿e rejestracja spersonalizowanych wyników g³osowania nawet w tej sytuacji
jest prawie niemo¿liwa, choæby ze wzglêdu na tempo obliczania g³osów. W ten sposób powstaje sytuacja, która tworzy mocny fundament zachowañ demagogicznych i populistycznych dla radnych, którzy na zarzut ze strony wyborców niew³aœciwego g³osowania, zawsze
mog¹ odpowiedzieæ, ¿e zachowali siê zgodnie z preferencjami wyborców, jednak zostali
przeg³osowani przez przeciwników. Dotarcie do prawdy o ich zachowaniu nie zawsze jest
mo¿liwe, bowiem obywatele zwykle nie dysponuj¹ pierwotnym Ÿród³em takiej informacji
(np. nagranie wideo). W ten sposób tworzy siê nieograniczone pole dla hipokryzji politycznej,
a obok niej równie¿ dla zachowañ demagogicznych i populistycznych – niestety zak³amanie
i dwulicowoœæ s¹ obecne na wszystkich poziomach ¿ycia spo³ecznego, politycznego, ekonomicznego, religijnego.
Obywatele oczekuj¹ od samorz¹du terytorialnego zaspokajania nie tylko ich potrzeb materialnych, lecz tak¿e spo³ecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych,
opiekuñczych itp. W ten sposób samorz¹d terytorialny jest postrzegany przez znaczn¹ czêœæ
mieszkañców jako instytucja zobowi¹zana do organizowania ich ¿ycia spo³ecznego w ra-
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mach okreœlonej wspólnoty lokalnej. W konsekwencji organy samorz¹du terytorialnego, czasami mimowolnie, niejako zastêpuj¹ lub nawet wypieraj¹ z ¿ycia spo³ecznego i politycznego
niezmiernie wa¿ne idee wolnoœci obywatelskiej i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dlatego
istotn¹ funkcj¹ samorz¹du terytorialnego z tej perspektywy jest inspirowanie wa¿nych z punktu
widzenia dobra wspólnego inicjatyw spo³ecznych i gospodarczych, nie zaœ ich zastêpowanie.
Organy samorz¹du terytorialnego i podleg³e im jednostki organizacyjne równie¿ nie powinny
d¹¿yæ do dominacji w sferze komunikowania lokalnego, lecz uczestniczyæ w dialogu publicznym na prawach strony. Ich zachowanie komunikacyjne powinno stanowiæ wyraz s³u¿ebnoœci wobec spo³eczeñstwa i partnerstwa lokalnego, natomiast nie powinno s³u¿yæ narzucaniu
opinii, ocen, pogl¹dów, interpretacji, projektów.
Wa¿nym zagadnieniem w praktyce samorz¹du terytorialnego jest w³aœciwe statuowanie
relacji miêdzy polityk¹ jako praktycznym sposobem realizacji dobra publicznego a ideologi¹
stanowi¹c¹ wyraz przyjêcia okreœlonych wartoœci i ocen oraz zasad postêpowania i pogl¹dów,
dotycz¹cych rzeczywistoœci zarówno przesz³ej, teraŸniejszej, jak i przysz³ej (widzianej w ramach pewnych koncepcji filozoficznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych, religijnych).
Niemniej istotne s¹ relacje miêdzy pragmatyzmem zracjonalizowanym a pragmatyzmem ideowym (ideologicznym) oraz miêdzy programem partii politycznej a programem jednostki samorz¹du terytorialnego, który powinien stanowiæ w szczególnoœci wyraz woli konkretnej
wspólnoty lokalnej, wyra¿onej nie tylko w procedurze wyborczej, lecz tak¿e w konsultacjach
spo³ecznych i referendum lokalnym oraz partycypacji obywatelskiej. W rezultacie powinniœmy siê zastanowiæ nad podstaw¹ programowania rozwoju lokalnego, czy bêdzie ni¹ perspektywa celoworacjonalna, czy wartoœcioworacjonalna. W wyniku przyjêcia celoworacjonalnej
perspektywy programowania rozwoju lokalnego, k³adziemy nacisk na realizacjê celów, które
s¹ racjonalnie formu³owane przez spo³ecznoœæ lokaln¹ w okreœlonej procedurze polityczno-elekcyjnej (np. wybory samorz¹dowe, konsultacja, referendum lokalne). Natomiast opowiedzenie siê za wartoœcioworacjonaln¹ podstaw¹ programowania rozwoju lokalnego obliguje
nas do realizowania w jego toku okreœlonych racjonalnie wartoœci, które determinuj¹ cele,
stanowi¹ce œrodek praktycznego realizowania przyjêtych wartoœci. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
w ramach dzia³añ wartoœcioworacjonalnych najwa¿niejszym elementem jest okreœlona racjonalnie wartoœæ, któr¹ mo¿e byæ np. sprawiedliwoœæ, równoœæ, praworz¹dnoœæ, solidarnoœæ,
patriotyzm. Natomiast perspektywa celoworacjonalna nie skupia siê na przyjêtych wartoœciach, lecz na celu, jaki ma osi¹gn¹æ racjonalne dzia³anie, np. poprawienie warunków ¿ycia
ubogich rodzin wielodzietnych poprzez zwolnienie ich z podatków lokalnych czy zmniejszenie liczby kolizji drogowych poprzez wybudowanie ronda. Oczywiœcie osi¹gane w wyniku
racjonalnych dzia³añ cele mog¹ stanowiæ i czêsto stanowi¹ w jakimœ stopniu wyraz uznania
dla okreœlonych racjonalnie wartoœci. Na przyk³ad poprawa warunków ¿ycia ubogich rodzin
wielodzietnych realizuje nie tylko wartoœci spo³eczeñstwa solidarnego, lecz równie¿ praworz¹dnego.
Wyzwaniem dla wspó³czesnego samorz¹du terytorialnego jest rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego26, który wymusza na poszczególnych jednostkach samorz¹du terytorialnego
zmianê sposobu komunikacji z mieszkañcami, gdzie wykorzystywane s¹ nowoczesne osi¹g-

26
T. Goban Klas, P. Sienkiewicz, Spo³eczeñstwo informacyjne: szanse, zagro¿enia, wyzwania, Kraków 1999;
St. Juszczyk, Cz³owiek w œwiecie elektronicznych mediów – szanse i zagro¿enia, Katowice 2000; K. Materska, Informacja w organizacji spo³eczeñstwa wiedzy, Warszawa 2007; Spo³eczeñstwo informacyjne w perspektywie cz³owieka,
techniki, gospodarki, pod red. L. W. Zachera, Warszawa 2001.
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niêcia telekomunikacji i teleinformatyki27. Cech¹ komunikacji w warunkach spo³eczeñstwa
informacyjnego jest interaktywnoœæ, której skutkiem jest tak¿e odpowiadanie przez samorz¹d
terytorialny na zró¿nicowane potrzeby wielorakich grup i podmiotów (czasami mówi siê
wówczas o tzw. demokracji mozaikowej, uczestnicz¹cej, deliberatywnej, dyskursywnej, konsensualnej, pluralistycznej, a tak¿e agonistycznej28, akcentuj¹cej takie elementy, jak wspó³zawodnictwo i konflikt29). To zaœ wymaga od w³adzy publicznej permanentnego dokszta³cania
siê, w szczególnoœci w dziedzinie technologii teleinformacyjnych. W rezultacie postrzegamy
wówczas instytucjê samorz¹du terytorialnego w perspektywie idei spo³eczeñstwa informacyjnego, w którym najistotniejszy jest powszechny dostêp do podstawowych us³ug elektronicznych, takich w szczególnoœci, jak informacja publiczna, edukacja oraz bezp³atna opieka
zdrowotna. Odpowiedzialnoœæ za budowê podstawy materialnej spo³eczeñstwa informacyjnego ponosz¹ okreœlone podmioty w³adzy i administracji publicznej, w tym jednostki samorz¹du terytorialnego. Nale¿y sobie ju¿ dzisiaj uœwiadomiæ, i¿ epoka informacyjna bêdzie
siê charakteryzowa³a otwartoœci¹, szybk¹ i relatywnie tani¹ wymian¹ informacji, stanowi¹cej
fundament komunikacji spo³ecznej, jak równie¿ permanentn¹ edukacj¹ i zwiêkszon¹ wydajnoœci¹ pracy. Si³a napêdowa dynamicznego rozwoju spo³ecznego stanowi w tych warunkach
rezultat wspó³dzia³ania wiedzy oraz technologii informacyjnych zaprzêgniêtych w rydwan
postêpu. Niemniej nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ same zasoby wiedzy nie tworz¹ automatycznie
okreœlonych korzyœci spo³ecznych. Istotne w tych warunkach jest kreatywne wykorzystanie
zgromadzonej informacji, która dopiero w wyniku procesu operacjonalizacji znajduje spo³eczne i ekonomiczne zastosowanie.
Cz³onkowie organów samorz¹du terytorialnego i jednostek organizacyjnie organom tym
podleg³ych jako uczestnicy komunikacji spo³ecznej na poziomie lokalnym powinni uœwiadomiæ sobie nie tylko wa¿k¹ rolê mediów we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, które przenosz¹
wa¿ne informacje miêdzy nadawcami i odbiorcami oraz komentuj¹ i oceniaj¹ dzia³ania i wydarzenia, lecz tak¿e to, i¿ media, w szczególnoœci zaœ media lokalne, pe³ni¹ w demokratycznym spo³eczeñstwie obywatelskim nie tylko funkcje informacyjn¹ i kreacyjn¹, lecz równie¿
funkcjê kompensacyjn¹30, gdy staj¹ w obronie s³abszych, marginalizowanych, lub przedstawiaj¹ interesy osób i grup, które nie s¹ w stanie, z ró¿nych powodów, w sposób w³aœciwy
wykonywaæ funkcji reprezentacji swoich interesów31. Zatem w perspektywie polityki informacyjnej samorz¹du terytorialnego niezmiernie wa¿ne jest posiadanie przez przedstawicieli
organów i jednostek samorz¹du terytorialnego w³aœciwych umiejêtnoœci korzystania z mediów
oraz utrzymywania obopólnie korzystnych relacji z mediami jako wa¿nymi œrodkami przenoszenia informacji i dialogu spo³ecznego w nowoczesnym demokratycznym spo³eczeñstwie32.
27
A. Paw³owska, Informacja – informatyzacja – e-rz¹d – samorz¹d lokalny w spo³eczeñstwie informacyjnym, w:
Samorz¹d lokalny w Polsce. Spo³eczno-polityczne aspekty funkcjonowania, pod red. S. Micha³owskiego, A. Paw³owskiej, Lublin 2004, s. 450–460.
28
Por. E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki
demokratycznej, Wroc³aw 2007; Ch. Mouffe, Paradoks demokracji, Wroc³aw 2005.
29
Zob. F. Bia³y, Konflikt jako wartoœæ? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujêciu Chantal Mouffe, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2010, nr 1, s. 219–233.
30
Por. Zadania mediów lokalnych w spo³eczeñstwie obywatelskim, w: Media dawne i wspó³czesne, pod red.
B. Kosmanowej, t. 4, Poznañ 2009, s. 83–94.
31
Zob. R. Kowalczyk, Relacje miêdzy pras¹ lokaln¹ a samorz¹dem terytorialnym. Aspekty formalnoprawne
i etyczne, w: 10-lecie funkcjonowania samorz¹du powiatowego (1999–2009). Doœwiadczenia i perspektywy, red.
M. Klimek, J. Czerw, Lublin 2010, s. 82–92.
32
J. Adamowski, Demokracja a nowe œrodki komunikacji spo³ecznej, Warszawa 2004; J. Ch³opecki, Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005; S. Juszczyk, Komunikacja cz³owieka z mediami, Katowice 1998; L. Po-
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Pamiêtajmy, i¿ bez utrzymywania i podtrzymywania dialogu nie mo¿na efektywnie zarz¹dzaæ
jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, tym samym realizowaæ misji samorz¹du terytorialnego.
Jej istot¹ jest przecie¿ s³u¿ba spo³ecznoœci lokalnej oraz zaspokajanie jej zró¿nicowanych potrzeb, w tym tak¿e potrzeb informacyjnych.
Problemem wspó³czesnej Polski lokalnej s¹ rozliczne przywary osób publicznych, które
stanowi¹ dziedzictwo tradycji oraz rezultat niskiej kultury politycznej, prawnej, ekonomicznej oraz obywatelskiej w naszym kraju. Zwraca siê uwagê w szczególnoœci na partyjniactwo
(jako przeciwieñstwo polityki jako s³ugi interesu publicznego), partykularyzm (jako przeciwieñstwo dobra wspólnego) oraz pieniactwo (jako przeciwieñstwo cnoty rozwagi i umiaru).
Zagadnienie uczestnictwa organów samorz¹du terytorialnego i podleg³ych im jednostek
w komunikacji spo³ecznej na poziomie lokalnym mo¿na egzemplifikowaæ gmin¹ oraz przedstawiæ w czterech koherentnych obszarach, wyodrêbniaj¹c:
I. podmioty komunikacji lokalnej;
II. cele uczestnictwa w komunikacji lokalnej;
III. sposoby i œrodki udzia³u w komunikacji lokalnej;
IV. pozytywne i negatywne zachowania w komunikacji lokalnej.
Wœród podmiotów uczestnicz¹cych w komunikacji lokalnej na poziomie gminy ze strony
samorz¹du terytorialnego, wyró¿nionych na podstawie konkretnych czynników, znajduj¹ siê
w szczególnoœci:
1) w ramach zadañ samorz¹du terytorialnego wykonywanych na podstawie prawa (ustawa o samorz¹dzie gminnym):
a) rada gminy (organ kolegialny) – jako w³adza stanowi¹ca (uchwa³odawcza),
b) wójt, burmistrz, prezydent miasta (organ jednoosobowy) – jako w³adza wykonawcza;
2) jako podmiot lokalnych stosunków politycznych:
a) rada gminy,
b) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
c) kluby lub ko³a dzia³aj¹ce w ramach rady gminy;
3) w ramach ustawy o dostêpie do informacji publicznej:
a) rada gminy,
b) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
c) urzêdnicy samorz¹dowi (urz¹d gminy),
d) pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,
e) so³tys na wsi i przewodnicz¹cy jednostki samorz¹du osiedlowego w mieœcie;
4) w ramach dzia³alnoœci szczegó³owej:
a) urzêdnicy samorz¹dowi (urz¹d gminy),
b) pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,
c) so³tys na wsi i przewodnicz¹cy jednostki samorz¹du osiedlowego w mieœcie.
Wœród zasadniczych celów uczestnictwa jednostki samorz¹du terytorialnego w komunikacji lokalnej znajduj¹ siê:
1) dostarczanie mieszkañcom rzetelnej informacji;
2) wyjaœnianie i uzasadnianie mieszkañcom decyzji i zamierzeñ;
rêbski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, pañstwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej,
Kraków 2001; W³adza lokalna a media. Zarz¹dzanie informacj¹ – public relations – promocja jednostek samorz¹du
terytorialnego, pod red. S. Micha³owskiego, W. Micha, Lublin 2006; G. Zaraziñski, Komunikacja i media. Wprowadzenie, Siedlce 2006.
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3) apelowanie do spo³ecznoœci lokalnej i jej mobilizowanie do podjêcia okreœlonego
w apelu wysi³ku oraz inspirowanie do podejmowanie nowych wyzwañ;
4) integrowanie mieszkañców wokó³ okreœlonych problemów i przedsiêwziêæ oraz kreowanie pozytywnych emocji i budowanie dobrych relacji miêdzyludzkich i miêdzyinstytucjonalnych (miêdzyorganizacyjnych);
5) reklama spo³eczna i promocja walorów gminy wœród mieszkañców i turystów.
6) podtrzymywanie interaktywnego dialogu spo³ecznego (publicznego) z mieszkañcami;
7) konsultowanie z mieszkañcami okreœlonych decyzji i zamierzeñ;
8) zbieranie opinii mieszkañców w konkretnych sprawach;
9) utrzymywanie kontaktu z mediami lokalnymi;
10) lobbing komunalny – jako œrodek poszukiwania wsparcia i inwestorów oraz pobudzania rozwoju lokalnego.
Sposoby i œrodki uczestnictwa jednostki samorz¹du terytorialnego w komunikacji lokalnej dzielimy na:
1) bezpoœrednie:
a) rozmowa, dialog, konsultacja (charakter werbalny),
b) briefing, konferencja prasowa (sta³a, okazjonalna), spotkania z mieszkañcami (celowe, okazjonalne);
2) poœrednie:
a) prasa, radio, telewizja (zarówno podmioty samorz¹dowe, jak i pozasamorz¹dowe33),
b) Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
c) witryna internetowa jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy,
d) informacja zewnêtrzna (afisz, og³oszenie, tablice i s³upy og³oszeniowe),
e) reklama i promocja zewnêtrzna (billboard, banner),
f) ulotka.
Wœród pozytywnych przejawów zachowania przedstawicieli organów i jednostek samorz¹du gminnego w komunikacji lokalnej34 znajduj¹ siê:
1) rzeczowoœæ i rzetelnoœæ, czyli konkretnoœæ, dok³adnoœæ i sumiennoœæ;
2) bezstronnoœæ, to zachowanie nie tyle neutralne i obojêtne, co wiarygodne, czyli nie
kieruj¹ce siê uprzedzeniami, stereotypami czy generalizacjami;
3) koncyliacyjnoœæ jako umiejêtnoœæ d¹¿enia do kompromisu i ugody;
4) umiarkowanie zarówno w wys³awianiu siê, jak i opiniach, komentarzach, ocenach,
interpretacjach;
5) tolerancja, to przede wszystkim wyrozumia³oœæ oraz próba zrozumienia innych racji,
stanowisk, sugestii, opinii, ocen, propozycji, a nie pob³a¿liwoœæ;
6) umiejêtnoœæ poszukiwania prawdy, w tym analizy, syntezy i wnioskowania;
7) w³aœciwe umiejêtnoœci komunikacyjne (wys³awiania, przedstawiania, ilustrowania);
8) logika wypowiedzi (zwracanie uwagi zw³aszcza na jej sens i spójnoœæ semantyczn¹
oraz umiejêtnoœæ wykorzystywania analogii i zwi¹zków przyczynowo-skutkowych),
a tak¿e jej pragmatycznoœæ (u¿ytecznoœæ w osi¹ganiu za³o¿onych zadañ i celów)
oraz estetycznoœæ (mówiæ nie tylko treœciwie, zwiêŸle i na temat, lecz równie¿ piêk-

33
Zob. Prasa lokalna samorz¹dów terytorialnych elementem systemu komunikacji na szczeblu lokalnym, w: Samorz¹d gminny w Polsce. Doœwiadczenia i perspektywy, pod red. B. Nawrota, J. Pok³adeckiego, Poznañ 1999,
s. 231–252.
34
T. Warner, Umiejêtnoœci w komunikowaniu siê, Wroc³aw 1999.
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nie), w tym dostrzeganie ograniczeñ formalnych wypowiedzi (zw³aszcza prawnych,
czyli mo¿liwoœci pope³nienia na przyk³ad przestêpstwa znies³awienia35);
9) umiejêtnoœæ obiektywizacji wypowiedzi, czyli przedstawiania ró¿nych danych iloœciowych i jakoœciowych oraz racji, zarówno pro, jak i contra;
10) otwartoœæ na dialog jako sposób poznawania innych opinii i ocen, cechuj¹ca siê jawnoœci¹, szczeroœci¹ i bezpoœrednioœci¹;
11) umiejêtnoœæ wspó³pracy i aktywnego s³uchania, które mog¹ prowadziæ do wzrostu
efektywnoœci wykonywanych zadañ zarówno przez cz³onków organów samorz¹du terytorialnego, jak i pracowników samorz¹dowych oraz stanowiæ dobry fundament pozytywnego i kreatywnego klimatu spo³ecznego w œrodowisku lokalnym; w relacjach
publicznych cechy te umo¿liwiaj¹ m.in. w³aœciw¹ artykulacjê preferencji mieszkañców oraz udra¿niaj¹ dialog spo³eczny;
12) s³u¿ebnoœæ wobec spo³eczeñstwa i umiejêtnoœæ zabiegania o dobro wspólne, publiczne.
Wœród negatywnych przejawów zachowania cz³onków organów i pracowników jednostek samorz¹du gminnego w komunikacji lokalnej mo¿emy wymieniæ:
1) propagandowoœæ i agitacyjnoœæ, czyli skupianie siê na pozytywnych elementach,
osi¹gniêciach, sukcesach, planach (ich celem nie jest obiektywne i rzetelne przedstawienie czy wyjaœnienie rzeczywistoœci, lecz zjednanie poparcia spo³ecznego), brakuje w takiej wypowiedzi elementów krytycznych, w¹tpliwych, dyskusyjnych;
2) konfliktowoœæ i pieniactwo, wyra¿aj¹ce siê napastliwoœci¹ werbaln¹ i niewerbaln¹,
a tak¿e zaczepnoœci¹ argumentów i wniosków oraz swarliwoœci¹ i z³oœliwoœci¹, zachowanie takie ociera siê o awanturnictwo polityczne;
3) partyjniactwo, które wyra¿a siê przede wszystkim priorytetowym traktowaniem pogl¹dów, opinii, ocen i interpretacji, a tak¿e za³o¿eñ, zamierzeñ i planów jednej grupy
politycznej, co powoduje, i¿ w procesie podejmowania decyzji w sferze politycznej
brane s¹ pod uwagê interesy nie tylko publiczne, lecz tak¿e partykularne jednej lub
kilku partii politycznych (koalicji) czy grup interesu;
4) ideologizacjê i swoist¹ teologizacjê wypowiedzi, które podpieraj¹ siê argumentami,
pogl¹dami i przekonaniami g³ównie o charakterze ideologicznym i/b¹dŸ teologicznym, zaczerpniêtymi g³ównie z jednej ideologii i/b¹dŸ religii, co w oczywisty
sposób ruguje argumenty i kryteria rzeczowe, mierzalne, obiektywne i racjonalne
oraz sytuuje wypowiedŸ bardziej na fundamencie œwiatopogl¹dowych, konkretnych
wyznawanych pogl¹dów i podzielanych wartoœci, ani¿eli na podstawie celowoœci
i efektywnoœci;
5) suponowanie, które zasadzaj¹c siê na daleko siêgaj¹cej podejrzliwoœci m.in. wobec
inaczej myœl¹cych czy pochodz¹cych z innych obozów politycznych i/b¹dŸ religijnych czy obyczajowych, wykazuje nieufnoœæ i szerzy w¹tpliwoœci dotycz¹ce ich
osi¹gniêæ i zamierzeñ, które nie s¹ przez nadawcê wyraŸnie wypowiedziane, lecz w wyraŸny sposób zasugerowane odbiorcy i w swej istocie maj¹ negatywne konotacje;
6) negatywizacjê rzeczywistoœci teraŸniejszej i antycypacjê negatywn¹ przysz³oœci, których g³ównym celem jest dezawuowanie faktycznych osi¹gniêæ i sukcesów przeciwników politycznych, a tak¿e insynuowanie negatywne oraz intuicyjne przewidywanie
klêski ich polityki w niedalekiej przysz³oœci;

35

Artyku³ 212 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553).
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7) nierzeczowoœæ i nierzetelnoœæ, cech¹ takich wypowiedzi jest ich ja³owoœæ przedmiotowa i merytoryczna oraz niestarannoœæ, które stanowi¹ o lekcewa¿¹cym stosunku
nadawcy do odbiorcy;
8) stronniczoœæ, to przede wszystkim kreœlenie nieobiektywnego, czyli tendencyjnego
i niesprawiedliwego obrazu rzeczywistoœci, któremu brakuje g³ównie rzeczowoœci
oraz umiarkowania;
9) pomijanie wa¿nych faktów oraz analogii i zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, które
prowadzi do zubo¿enia merytorycznego i logicznego wypowiedzi do tego stopnia, i¿
mo¿na j¹ definiowaæ w kategoriach frazesu, sloganu, truizmu, bana³u b¹dŸ propagandy, agitacji, reklamy, promocji czy nawet indoktrynacji;
10) nieumiarkowanie i radykalizm, które prowadz¹ z jednej strony do rozpasania w zakresie m.in. opinii, ocen i sugestii, z drugiej zaœ do przesadnego, a czasem nawet
drastycznego ujêcia rzeczywistoœci, w którym dominuje pierwiastek skrajny lub
wrêcz rewolucyjny, bezwzglêdny i nietolerancyjny;
11) nietolerancjê, która charakteryzuje siê g³ównie uprzedzeniem i brakiem wyrozumia³oœci dla innych racji, zachowañ i obyczajów; jest wyrazem swoistego prostactwa
umys³owego i niechêci wobec innych, obcych;
12) nielogicznoœæ, która wyra¿a siê b³êdnym, opartym na fa³szywych argumentach
i przes³ankach, wnioskiem, opacznym, absurdalnym b¹dŸ nawet paradoksalnym ujêciem rzeczywistoœci, charakteryzuje siê m.in. niekonsekwencj¹, sama w sobie stanowi Ÿród³o nieporozumieñ, a nawet konfliktu;
13) afektywnoœæ, której Ÿród³em jest nadmierna wra¿liwoœæ pozytywna b¹dŸ negatywna,
prowadz¹ca niekiedy do takiego stanu pobudzenia emocjonalnego, który nie tylko
ogranicza mo¿liwoœci w³aœciwego rozpoznawania rzeczywistoœci, lecz mo¿e prowadziæ do zachowañ nieprzewidywalnych, zarówno pod wzglêdem werbalnym, jak
i niewerbalnym;
14) unikanie kontaktu z mieszkañcami i mediami oraz nieumiejêtnoœæ prowadzenia autentycznego dialogu spo³ecznego, które ³¹cznie mog¹ doprowadziæ do stanu swoistej
alienacji w³adzy lokalnej; zachowania takie ograniczaj¹ mo¿liwoœci partycypacji
konwencjonalnej mieszkañców i ich organizacji we w³adzy lokalnej, co mo¿e prowadziæ do prób wykorzystywania œrodków partycypacji niekonwencjonalnej (np. pikiety, protesty, anonimowe telefony, pogró¿ki);
15) nieumiejêtnoœæ wspó³dzia³ania i aktywnego s³uchania, które mog¹ skutkowaæ z jednej strony zmniejszon¹ efektywnoœci¹ wykonywanych zadañ przez cz³onków organów
i pracowników samorz¹dowych, z drugiej zaœ stanowiæ zarzewie ich problemów emocjonalnych; w relacjach publicznych cechy te mog¹ znacznie ograniczaæ rozumienie
i w³aœciwe artyku³owanie preferencji mieszkañców oraz utrudniaæ dialog spo³eczny;
16) arogancjê, której wyrazem jest m.in. niegrzecznoœæ (nieuprzejmoœæ, nietaktownoœæ),
wulgarnoœæ (bezczelnoœæ, tupet) oraz nieoglêdnoœæ (poufa³oœæ b¹dŸ szorstkoœæ czy
opryskliwoœæ) w relacjach interpersonalnych, a tak¿e swoista niestosownoœæ zachowania w przestrzeni publicznej, wyra¿aj¹ca siê zuchwa³oœci¹ i but¹ oraz nieprzyzwoitoœci¹ i niedyskrecj¹;
17) agresywnoœæ werbaln¹ i pozawerbaln¹, której wyrazem jest napastliwy i zaczepny
ton wypowiedzi oraz jej konfrontacyjny i z³oœliwy charakter (cyniczny, szyderczy,
ur¹gliwy, sarkastyczny, uszczypliwy), a tak¿e towarzysz¹ce jej zachowanie, z wielce
mówi¹cym sposobem unoszenia brwi, u³o¿enia ust, ruchów oczu czy gestów g³owy,
r¹k i nóg;
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18) interesownoœæ, która zwykle nie jest widoczna wprost, lecz czêœciej jest dorozumiewana czêœciowo z zachowañ niewerbalnych, a czêœciowo werbalnych, mo¿e mieæ
charakter zbiorowy partyjny, grupowy b¹dŸ osobisty, partykularny;
19) zacietrzewienie, które oznacza z³¹ pamiêtliwoœæ, cechuj¹c¹ siê g³ównie nawrotami
negatywnych emocji wobec okreœlonego osobnika b¹dŸ grupy; ta cecha zachowania
nie bierze pod uwagê obiektywnych faktów i okolicznoœci, lecz jej nosiciel jest niejako wœciekle uprzedzony do danego podmiotu;
20) partykularyzm, który charakteryzuje siê dominacj¹ racji i interesów jednostkowych
b¹dŸ grupowych, jego wyrazem jest swoisty osobniczy egocentryzm, a nawet egotyzm,
a podstaw¹ decyzji oraz s¹dów, opinii i ocen jest daleko posuniêty subiektywizm.
Zmor¹ polityki informacyjnej realizowanej w obszarze samorz¹du terytorialnego jest odejœcie od próby autentycznego i bezstronnego opisu i diagnozy rzeczywistoœci, które zastêpuje
jej swoiste kreowanie, wykorzystuj¹ce g³ównie argumenty o charakterze ideologicznym
i emocjonalnym, a nie pragmatycznym i racjonalnym. W rezultacie wywy¿sza siê pewne wartoœci, które le¿¹ u podstaw okreœlonych decyzji politycznych, tym samym pomniejsza lub ruguje z dyskusji publicznej inne, a czasami przeciwstawia siê je. Dokonuj¹c, czêsto mimo
woli, równie¿ swoistego podzia³u ludzi na dobrych i z³ych, swoich i obcych. Dzieje siê to poprzez wypowiedzi, które odnosz¹c siê do istniej¹cego stanu rzeczy, tworz¹ jednak niepe³ny,
a czasami nawet iluzoryczny obraz rzeczywistoœci i autentycznych problemów ludzi. Ponadto, wyst¹pienia publiczne mog¹ byæ przewrotne, zatem nieszczere, perfidne, ob³udne, to znaczy przedstawiaj¹ce rzeczy, zdarzenia, zjawiska, w sposób opaczny, który jednak jest zgodny
ze swoistym interesem nadawcy. Czasami jest to tak¿e mowa niewyraŸna, hermetyczna,
a przez to niezrozumia³a dla przeciêtnego odbiorcy. Towarzyszy temu najczêœciej nieumiejêtnoœæ dostrzegania rzeczywistych przyczyn pewnych zdarzeñ, zjawisk i procesów, albo celowe ich pomijanie. Konsekwencj¹ tego jest skupianie siê na eliminacji rezultatów okreœlonych
dzia³añ, lecz nie ich w³aœciwych Ÿróde³. Czasami miesza siê przyczyny ze skutkami, co prowadzi do jeszcze wiêkszych k³opotów i nieporozumieñ. K³opotem polityki informacyjnej
lokalnej jednostki samorz¹du terytorialnego jest tak¿e krótkookresowa perspektywa, tzw.
prezentyzm. Do wa¿niejszych negatywnych zachowañ i postaw, utrudniaj¹cych rozwój pozytywnej komunikacji spo³ecznej zalicza siê na przyk³ad: biernoœæ, bezmyœlnoœæ, g³upotê,
k³amstwo, konformizm, korupcjê, lenistwo, niecierpliwoœæ, niesprawiedliwoœæ, ob³udê, rz¹dzê
w³adzy i pieniêdzy, waœnie, wynios³oœæ, zawiœæ. Obraz rzeczywistoœci, w którym nie bierze
siê pod uwagê tych czynników patologicznych, jest obrazem w pewnym stopniu nieprawdziwym. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszoœæ wypowiedzi uczestników lokalnej komunikacji nie jest rezultatem dok³adnej i rzeczowej analizy rzeczywistoœci, lecz wyrazem myœli
konkretnego cz³owieka o tej¿e rzeczywistoœci, która na pewno nie jest i nie mo¿e byæ precyzyjna oraz bezstronna. To, co widzimy nie mo¿e przek³adaæ siê w sposób dos³owny, jednolity
i zupe³ny na myœl, z której pochodzi ka¿da wypowiedŸ. Zatem obraz rzeczywistoœci nie jest
równoznaczny z naszymi wra¿eniami, bowiem to, co widzimy, powstaje z tego, czego nie dostrzegamy. W konsekwencji popularny obraz rzeczywistoœci, jaki tworzymy w naszych
g³owach jest wycinkowy, czêsto niespójny i zazwyczaj omija najwa¿niejsze przyczyny ludzkich postaw, zachowañ, opinii.
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y podkreœliæ olbrzymi¹ rolê w³aœciwego przygotowania do udzia³u w komunikacji spo³ecznej cz³onków organów i innych form instytucjonalnych samorz¹du terytorialnego. Nale¿y temu zagadnieniu nadaæ wiêksz¹ ni¿ do tej pory
rangê. Bowiem z jednej strony w³aœciwe umiejêtnoœci komunikacyjne umo¿liwiaj¹ lepsze,
precyzyjniejsze i g³êbsze odzwierciedlanie z³o¿onej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej
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i ekonomicznej, a tak¿e nieskrêpowane przedstawianie swoich racji, opinii, pogl¹dów, sugestii,
interpretacji, z drugiej zaœ u³atwiaj¹ poznawanie cudzych myœli, przekonañ, s¹dów, sposobów
myœlenia. Dopiero na bazie w³aœciwie uformowanej i zarz¹dzanej komunikacji spo³ecznej
mo¿e ukszta³towaæ siê klimat dla interaktywnego dialogu spo³ecznego, którego strony umiejêtnie pos³uguj¹ siê nie tylko specjalistyczn¹ wiedz¹, stosownymi argumentami i rzetelnymi
wynikami badañ, lecz tak¿e wykazuj¹ siê odpowiednimi umiejêtnoœciami komunikacyjnymi,
takimi, jak: otwartoœæ, szczeroœæ, tolerancja, umiarkowanie, rzeczowoœæ, zdolnoœæ do empatii, kompromisu, zrozumienia innych racji. Na takim fundamencie mo¿na budowaæ dobre relacje spo³eczne i polityczne, które s¹ zwykle wa¿nym sk³adnikiem zadowolenia i szczêœcia
cz³owieka, bowiem przynosz¹ wiêkszy po¿ytek.

Summary
Local government as a participant of social communication
The author considers local government as a participant of social communication, mainly
by means of its public communications. He emphasizes two fundamental forms of public
communication, formal and informal. He touches upon the political foundations of local government information policies, which implement a specific political vision of the authorities.
The author concludes by saying that in the field of information policy a unit of local government cannot be treated as a passive executor of statutory tasks (in their formal and legal aspects) but should rather be perceived as an active creator that runs its information policies on
the basis of its own local policy (the political and legal aspects).

