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Autorzy porównują proces komunikowania (głównie komunikowania publicznego)
z partycypacją publiczną w kontekście zarządzania publicznego. Wychodzą z założenia, że komunikowanie publiczne stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania
w sektorze publicznym, ale nie jest tożsame ze współczesnym zakresem rozumienia
udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Z perspektywy zarządzania publicznego partycypacja interesariuszy wykracza poza sprawnie działający system komunikacji organizacji publicznej. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się na analizie
literatury przedmiotu.
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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy procesem komunikowania (głównie komunikowania publicznego) a partycypacją publiczną w kontekście
zarządzania publicznego. Refleksja autorów wynika z założenia, że komunikowanie
publiczne stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania w sektorze publicznym,
ale nie jest tożsame ze współczesnym zakresem rozumienia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się na analizie literatury przedmiotu. Z perspektywy zarządzania publicznego partycypacja interesariuszy wykracza poza sprawnie działający system komunikacji organizacji publicznej.
Współczesne rozumienie partycypacji publicznej (public participation, PP) wskazuje, że proces ten to wielokierunkowe i interaktywne relacje pomiędzy władzą
(podmiotami publicznymi) a obywatelami/mieszkańcami. To rozumienie jest dość
powszechne na gruncie zarządzania publicznego i znajduje swoje odzwierciedlenie
w wielu współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego, m.in. w definicji i modelu PP prezentowanym przez naukowców skupionych wokół Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w doktrynach Nowego Zarządzania
Publicznego (New Public Management), Dobrego Rządzenia (Good Governance) czy
zarządzania/rządzenia wielopasmowego i wielopoziomowego [por. Sroka 2009, s. 43
i n.]. Partycypacja różnych grup interesariuszy staje się ważnym elementem procesu
zarządzania publicznego, mówi się zatem o partycypacyjnym zarządzaniu publicznym, współrządzeniu, współzarządzaniu [Noworól, 2009, s. 94 i n.].
Przyjmując powyższą definicję partycypacji publicznej, zgodzić się trzeba jednocześnie, że procesy komunikowania, w tym szczególnie komunikacja publiczna,
stanowią ważny i podstawowy element partycypacji, a co za tym idzie, że narzędzia
komunikacji (w szczególności określane w politykach informacyjnych organizacji
publicznych) należą do instrumentów zarządzania publicznego o charakterze partycypacyjnym. Jednak utożsamianie komunikacji publicznej z partycypacją, choć dość
często prezentowane w literaturze, nie jest właściwe.

Komunikowanie w sektorze publicznym
Jednym z najbardziej znanych modeli komunikowania jest model H. Lasswella, który
wyrazić można w postaci pytania: „Kto mówi, co, jakim środkiem, do kogo i z jakim
skutkiem?”. Choć jest bardzo rozpowszechniony w literaturze, podkreśla się również
jego słabość, związaną z linearnością – jednokierunkowością. W tym rozumieniu pro-
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ces komunikowania odpowiada pojęciu informowania. W literaturze wyróżnia się
wiele modeli komunikowania, skupiających się na podmiotach, przedmiocie (komunikowaniu), kanałach komunikowania [por. Kudra 2014; Dobek-Ostrowska 2009].
Szczególną rolę komunikowania w życiu społecznym podkreślił E.T. Hall, określając komunikowanie jako „rdzeń kultury i właściwie samego życia” [Hall 2003, s. 9].
Można wskazać wiele różnych znaczeń pojęcia „komunikowanie”. W socjologii spotyka się między innymi następujące ujęcia:
·· komunikowanie jako transmisja – przekazywanie informacji w szerokim znaczeniu,
·· komunikowanie jako rozumienie – proces dzięki któremu rozumiemy innych
i sami staramy się być zrozumiani,
·· komunikowanie jako oddziaływanie – jako wszystkie media, którymi ludzie oddziałują na siebie,
·· komunikowanie jako interakcja – społeczna interakcja za pomocą symboli,
·· komunikowanie jako wymiana – wymiana znaczeń możliwa w stopniu w jakim
jednostki mają wspólne postrzeżenia, pragnienia i postawy,
·· komunikowanie jako składnik procesu społecznego – pozwalający na wyrażanie
norm grupowych, sprawowanie kontroli społecznej itd.,
·· komunikowanie jako łączenie, tworzenie wspólnoty – proces łączący „nieciągłe
części naszego żyjącego otoczenia” [Goban-Klas 1998, s. 113].
Z punktu widzenia omawianej problematyki szczególnie interesujące jest określenie komunikowania jako tworzenia wspólnoty. Definiując komunikację jako
tworzenie wspólnoty poprzez oddziaływania symboliczne, wskazuje się, że istotą
komunikacji jest wymiana społeczna (m.in. słów, obrazów, gestów), przy czym sieci
wymiany tworzą i utwierdzają wspólnotę [Waszkiewicz 2002]. Komunikacja oznacza
wymianę nie wszelkich, ale jedynie znaczących zachowań1. Podstawą skuteczności
tak rozumianej komunikacji staje się zatem wzajemność2 . Koncepcja ta wskazuje, że
między wspólnotą a komunikacją zachodzi specyficzna zależność (sprzężenie zwrotne): bez wspólnoty (poczucia „my”) nie jest możliwe porozumienie się, a jednocześnie komunikacja tworzy wspólnoty [Waszkiewicz 2002, s. 241]. W ramach takiego
stanowiska skuteczność komunikowania się może być zatem mierzona stopniem
i autentycznością tworzonej wspólnoty (posiadaniem wspólnych wartości pojmowanych jako dobro wspólne, realizacja dóbr uczestników, solidarność)3 .

1. Według przedstawicieli interakcjonizmu subiektywnego.
2. W koncepcjach C. Levi-Straussa pojawia się także utożsamienie wymiany i komunikacji; według tego
autora społeczeństwo składa się z jednostek i grup komunikujących się ze sobą na różnych poziomach.
3. Stanowisko to wynika z postulatów komunitarian.
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Koncepcje wiążące komunikację ze wspólnotą, wskazując na rolę komunikowania jako warunku sine qua non jej funkcjonowania, zbliżają znaczeniowo procesy
komunikacji i partycypacji. Partycypacja publiczna łączy się wówczas ściśle z procesem komunikacji społecznej, a przede wszystkim z tym z jej wymiarów, który
w nauce nazywa się komunikowaniem publicznym i oznacza komunikowanie formalne, zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej, mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie
więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002, s. 18]. Dla partycypacji w perspektywie zarządzania publicznego szczególnego znaczenia nabierają elementy procesu komunikacji
społecznej, a więc: nadawca i odbiorca (uczestnicy), kodowanie, komunikat, kanał
komunikacji, dekodowanie, sprzężenie zwrotne, szumy komunikacyjne. Skuteczna
komunikacja społeczna staje się warunkiem koniecznym wdrażania procesu partycypacji publicznej i jego instrumentów. Jednocześnie składnikami procesu partycypacji stają się wszystkie rodzaje komunikacji społecznej organizacji (publicznej);
wśród wskazanych przez J. Hausnera są to:
·· komunikacja dotycząca bezpośredniej realizacji bieżących zadań organizacji,
·· komunikacja dotycząca funkcjonowania organizacji i jej przyszłości,
·· komunikacja integrująca,
·· komunikacja porządkowa [Hausner 1999, s. 27].
Dla partycypacji publicznej istotna jest jednak nie tylko komunikacja organizacji
(publicznej) z otoczeniem zewnętrznym (komunikowanie publiczne). Nie można wyobrazić sobie przecież wdrażania procesu uczestnictwa bez skutecznego prowadzenia komunikacji wewnętrznej, tak pionowej, jak i poziomej. Warunkiem skuteczności
włączania mieszkańców w działania publiczne jest ich podmiotowe traktowanie,
w przypadku komunikacji organizacji publicznej o skuteczności decyduje podmiotowe traktowanie oraz obecność wewnętrznych i zewnętrznych adresatów (uczestników) procesu komunikowania.
T. Goban-Klas wymienia różne formy, jakie przybierać może proces komunikowania:
·· proces informowania, obejmujący cztery fazy:
·· zdobycie uwagi,
·· uzyskanie akceptacji przekazu,
·· właściwa interpretacja,
·· zapamiętanie przekazu do dalszego wykorzystania;
·· proces edukacji, wymagający, oprócz powyższych faz, także fazy nauki i praktyki;
·· proces perswazji, obejmujący dodatkowo fazy akceptowania zmiany oraz podporządkowania się życzeniom lub stanowisku nadawcy [Goban-Klas 1998, s. 120].
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Jak wskazuje M. Molęda-Zdziech, zrozumienie przez odbiorcę aktu komunikowania zgodnie z intencją nadawcy w praktyce zdarza się niezwykle rzadko [Molenda-Zdziech 2001, s.11]. Główne bariery skutecznego komunikowania to: bariery ze strony
nadawcy (napływanie z otoczenia wzajemnie sprzecznych sygnałów, wiarygodność,
(nie)chęć do komunikowania się), bariery ze strony odbiorcy (słabe umiejętności słuchania, negatywny stosunek do tematu lub nadawcy), bariery w relacji pomiędzy
odbiorcą i nadawcą (semantyczne, różnice wynikające z odmiennych statusów społecznych władzy, różnice w percepcji), inne czynniki (hałas, nadmiar informacji) [Gładys-Jakóbik 2001, s. 50 i n.]. Utrudnienia w komunikacji społecznej, takie jak: różnice
w percepcji, emocje, intencje, zły dobór kanałów komunikacji, dobór nieczytelnego
kodu, błędy językowe czy dysonans pomiędzy przekazem werbalnym i niewerbalnym, stają się oczywistą przyczyną utrudnień także w procesie partycypacji.
Wiele, jeśli nie większość, partycypacyjnych instrumentów w zarządzaniu publicznym to jednocześnie instrumenty komunikowania, w tym przede wszystkim
komunikowania publicznego. Od umiejętności ich wykorzystywania, od odpowiedniego zaplanowania systemu komunikowania, od zastosowania metod omijania barier komunikacyjnych zależy możliwość rozwoju udziału społecznego opartego na
interaktywnych relacjach i faktycznym zaangażowaniu społeczności/interesariuszy
w podejmowanie decyzji publicznych czy też współrealizację zadań publicznych.

Komunikowanie publiczne: informowanie, konsultowanie
a aktywne uczestnictwo
Jeśli przyjmiemy, że zadaniem komunikacji publicznej jest „wyjaśnianie społeczeństwu decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne na wszystkich szczeblach
władzy oraz prezentacja wyników realizacji tychże decyzji” [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002, s. 25], wyraźnie zauważymy różnicę pomiędzy tak rozumianą komunikacją a partycypacją. Można zatem uznać, że komunikacja publiczna wtedy zbliża
się do partycypacji publicznej, kiedy opiera się na zasadzie wzajemności, podmiotowości uczestników i partnerstwa oraz kiedy jej celem jest nie tylko informowanie, ale również tworzenie warunków rzeczywistego zaangażowania i współpracy uczestników (nadawców i odbiorców).
W nauce zwraca się uwagę, że specyfika komunikowania publicznego dotyczy
jego aktorów. Nadawcy publiczni to nie tylko instytucje i organizacje, ale także konkretne jednostki (osoby publiczne). W zależności od rodzaju instytucji publicznych
można ich podzielić na:
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·· nadawców politycznych, sprawujących funkcje publiczne z wyboru lub nominacji4,
·· służbę cywilną i urzędników publicznych,
·· szefów i pracowników organizacji pozarządowych (jeśli organizacje pozarządowe traktuje się jako organizacje publiczne [Bednarczyk 2001, s. 20–21]) [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002, s. 27–28].
Komunikowanie się ze społeczeństwem przestaje być wyłącznym obowiązkiem liderów politycznych, obejmuje wszystkich urzędników publicznych. Skuteczna komunikacja społeczna nie polega jedynie na przekazywaniu informacji,
ale przede wszystkim na nawiązaniu autentycznego kontaktu z ludźmi, tak aby
mogli się oni poczuć współodpowiedzialni za sprawy publiczne. Komunikacja publiczna obejmować powinna uświadamianie potrzeby podjęcia działań przez władzę, dane na temat realizacji (przebiegu) oraz wyniki (monitoring i ocenę) tych
działań. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) od kilkunastu lat
potwierdza i promuje konieczność komunikowania nie tylko z ogółem obywateli,
ale również z innymi podmiotami publicznymi i wewnątrz organizacji publicznej
(wśród polityków, urzędników, pracowników, zarówno w wymiarze wertykalnym, jak
i horyzontalnym) [OECD 2002, s. 61 i n.].
Z perspektywy zarządzania publicznego różnice (niejako „ewolucyjne”) pomiędzy komunikowaniem publicznym a partycypacją publiczną, definiowaną jako aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych, dobrze obrazuje zamieszczony poniżej schemat.

4. Por.: niżej uwagi dotyczące komunikowania politycznego.
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Rysunek 1. Różnice w relacjach władza–obywatele w procesach informacji, konsultacji i aktywnego uczestnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Citizens as Partners [OECD 2001].

Pierwsza relacja, o charakterze linearnym i biernym, ze względu na osobę odbiorcy (obywatela) określona została jako informowanie. Proces informowania publicznego zyskał współcześnie powszechne podstawy prawne w legislacjach krajów
demokratycznych oraz w ramach organizacji międzynarodowych. Prawo dostępu
do informacji publicznej, które po drugiej stronie generuje obowiązek władz publicznych i administracji do udzielania informacji publicznej, stanowi jedną z podstawowych zasad współczesnych ustrojów demokratycznych. Do współczesnych
kierunków myślenia o funkcjach kontroli i gwarancji praw obywatelskich należy
zaliczyć zasadę przejrzystości (transparentności), ściśle powiązaną z obowiązkiem
umożliwienia dostępu do informacji publicznych. Zwrócenie uwagi na kontekst aksjologiczny i prawny procesu informowania jest bardzo istotne. Prawne, ustawowe,
a zatem wiążące władze i administrację publiczną, standardy, ale także techniki informowania (np. Biuletyn Informacji Publicznej w Polsce) wyznaczają bezpośrednie
i praktyczne działania związane z upublicznianiem informacji na temat ich działalności. W celu realizacji prawa obywateli do informacji, skorelowanego z obowiązkiem
udostępniania informacji publicznej, organizacje publiczne (organy władzy publicznej, administracja) kształtują politykę informacyjną danej jednostki terytorialnej czy
instytucji. Często używa się także nazwy „polityka komunikacyjna”, która obejmuje
jednak całokształt działań związanych z komunikowaniem publicznym w danej or-
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ganizacji, a nie odnosi się jedynie do komunikowania informacyjnego. Informowanie
stanowi jeden z rodzajów relacji łączących władzę z obywatelami, przy czym relacje
te nie muszą mieć interaktywnego czy nawet dwukierunkowego charakteru.
Zarządzanie publiczne wymaga stosowania narzędzi komunikacji wykraczających poza informowanie, rozumiane jako udostępnianie informacji (bierne
i czynne). Obywatele, sektor prywatny i trzeci sektor są dziś włączani przez władze publiczne wszystkich szczebli w szeroko zakrojone procesy konsultacyjne,
obejmujące nie tylko przekazywanie informacji przez administrację na zewnątrz
(upublicznienie), ale zakładające uzyskanie informacji zwrotnej (feed back) jako
podstawowy efekt wdrożenia tych procesów. Drugi rodzaj relacji, uwzględniający
element wymiany, ma charakter dwukierunkowy, obejmujący przekazywanie informacji zwrotnych od obywateli (odbiorców) do władzy publicznej (nadawców);
w przedstawionym modelu został określony jako konsultacje (odpowiada większości definicji komunikowania publicznego).
Ostatni rodzaj relacji, określany jako aktywne uczestnictwo (lub także jako wspólne podejmowanie decyzji – decision-making), obejmuje w pełni interaktywny model
relacji obywateli i władzy publicznej. Wielu badaczy zajmujących się problematyką komunikacji społecznej podkreśla rolę dwukierunkowości oraz symetrycznego
i kontraktualnego charakteru komunikowania publicznego, odróżniającego je od
innych systemów komunikowania. B. Dobek-Ostrowska i R. Wiszniowski są zdania,
że ideałem komunikowania publicznego jest oparcie praktyki komunikacyjnej na
komunikowaniu dialogowym, czyli dwustronnym porozumiewaniu się nadawców
i odbiorców oraz na wyraźnie zaznaczonym sprzężeniu zwrotnym [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002 ss. 29–31]. Zgodnie z zamieszczonym wyżej schematem tego
typu relacje obywateli i władzy publicznej można określić jako aktywne uczestnictwo. Jednak z punktu widzenia zarządzania publicznego partycypacja publiczna,
jako aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych, obejmuje nie tylko komunikację rozumianą jako wymianę symboli (w tym także zasobów wiedzy), ale również wymianę innych zasobów (pracy, kapitału).

Pomiędzy public relations, komunikowaniem
politycznym a partycypacją publiczną
T. Goban-Klas wskazuje na rolę public relations jako odrębnej funkcji zarządzania,
która nawiązuje i podtrzymuje wzajemnie korzystne stosunki między instytucją oraz
grupami (publics, publicznością), od których zależy jej sukces lub klęska, a których
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istotą jest zarządzanie w obrębie i w otoczeniu instytucji (urzędu, przedsiębiorstwa,
organizacji) [Goban-Klas 1998, s. 22].
Współcześnie wskazuje się, że public relations ma pomagać organizacji w dostosowaniu się do jej społecznego otoczenia i przeciwstawia się to pojęcie propagandzie
(perswazyjnemu komunikowaniu). Podkreśla się, że PR ma na celu wprowadzanie
działań naprawczych w organizacji. W sektorze publicznym istnieje jednak duże niebezpieczeństwo zawężenia rozumienia PR do pojęcia propagandy, które oznacza celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki, zmierzające – poprzez wykorzystanie
środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej (słów, gestów, symboli, skojarzeń,
obrazów itp.) – do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych
przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań [PWN, encyklopedia.pwn.pl].
Definicja PR w sektorze publicznym oznacza formy zarządzania informacją, kompleks działań mających na celu ukształtowanie pozytywnych więzi z otoczeniem
oraz zmierzających do budowania zaufania, a także pobudzenia i utrzymania zainteresowania daną organizacją oraz dobrami i usługami przez nią produkowanymi,
ponadto pozyskania zrozumienia dla podejmowanych przez organizację działań
[Hausner 1999, s. 71]. Tak rozumiany proces powinien być pozbawiony elementów
manipulacji i powinien opierać się na dostarczaniu wiarygodnych, a nie wygodnych,
informacji odbiorcom. K. Giedrojć zauważa, że administracja „jest w zasadzie zobligowana do prowadzenia działań public relations, przynajmniej w zakresie szerokiego
informowania o swojej działalności. Aktywność ta jest także niejako obowiązkiem
etycznym, bo gdyby nie środki czerpane z podatków, administracja nie mogłaby po
prostu istnieć. Powinna zatem swym postępowaniem dawać nieustannie dowód, że
postępuje legalnie, rzetelnie, gospodarnie i celowo. Kształtowanie takiego obrazu
nie uda się jednak bez dobrego kontaktu z grupami otoczenia oraz otwartej wobec
nich postawy” [Giedrojć 2004]. Potwierdza to, że trzy obszary działania PR, które
mają także podstawowe znaczenie dla wdrażania komunikowania publicznego oraz
partycypacyjnych narzędzi zarządzania, to:
·· komunikacja wewnętrzna,
·· komunikacja zewnętrzna,
·· komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
PR, będąc ważnym elementem komunikowania publicznego, jest także istotne
z punktu widzenia partycypacji publicznej, gdyż wspiera proces aktywnego uczestnictwa społecznego. Pamiętać należy, że celem PR jest stworzenie i pielęgnowanie
stosunków z opinią publiczną, których efektem będzie pozytywny wizerunek i zdobycie zaufania publiczności. Oznacza to jednocześnie, że należy krytycznie podchodzić do prób utożsamiania publicznego PR i partycypacji publicznej. Chodzi tu
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przede wszystkim o wdrażanie narzędzi i wykorzystywanie technik public relations
(promocji reputacji) w zastępstwie rzeczywistych narzędzi partycypacyjnych (służących upełnomocnieniu interesariuszy).
W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na jeden z podstawowych elementów
PR, jakim są relacje z mediami (media relations). Wolne media są nie tylko pośrednikiem w komunikowaniu publicznym, ale stały się też nieodłącznym elementem
demokratycznego państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Zbigniew
Oniszczuk zauważa, że dzięki swej wyjątkowej społecznej randze media masowe
są użyteczne dla władzy politycznej z trzech powodów: 1) dostarczają systemowi
politycznemu niezbędnych informacji o społecznych realiach, 2) oddziałują nieprzerwanie na proces kształtowania się poglądów i postaw społeczeństwa, koncentrując
uwagę swoich odbiorców wokół wybranych przez siebie spraw i tematów, 3) zaznajamiają odbiorców z rezultatami politycznych działań i procesów, odpowiednio je
interpretując, a czasami wręcz deformując [Oniszczuk 2011, s. 12]. Polityka media relations, czy szerzej polityka informacyjna organizacji publicznych, stanowi zatem istotny kanał komunikacji zewnętrznej. Należy jednak pamiętać, że mass media, pośrednicząc w przekazywaniu informacji, podobnie jak narzędzia PR, nie mogą zastępować
tradycyjnych narzędzi partycypacji. Sprowadzając udział społeczności w sprawach
publicznych do debat i polemik medialnych, nie wdraża się partycypacji publicznej.
Istotne wydaje się także zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy komunikowaniem publicznym a politycznym (wiążącym się z propagandą i komunikowaniem
perswazyjnym) [por. Dobek-Ostrowska 2009, s. 18 i n.]. Rozróżnienie to jest jednak
trudne, gdyż wiele definicji komunikowania politycznego zbliża się do definicji komunikowania publicznego, traktując je jako:
·· debatę publiczną na temat: przeznaczenia publicznych dochodów, oficjalnej
władzy i podejmowanych przez nią decyzji, oficjalnych sankcji i społecznego znaczenia pojęć związanych z „obywatelskością” [Denton i Woodword],
czy też wskazując na jego specyficzny – polityczny – charakter, jako:
·· sposobu komunikowania podejmowanego przez polityków i innych aktorów politycznych, którzy dążą do osiągnięcia politycznych celów, tj. zdobycia i utrzymania
władzy (McNair), komunikowania adresowanego do aktorów politycznych, komunikowania o aktorach politycznych i ich działalności,
·· transmisji politycznie relewantnych informacji od jednego do pozostałych elementów systemu politycznego, krążących następnie pomiędzy systemami – politycznym i społecznym (Rush) [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002, s.105 i n.].
Uczestnikami komunikowania politycznego są organizacje polityczne, media i obywatele. Administracja publiczna także uczestniczy w komunikowaniu politycznym,
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ponieważ jej działania planowane są i realizowane w kontekście konkretnej sytuacji
politycznej, z uwzględnieniem preferencji politycznych osób sprawujących władzę.
Szczególnie widoczne jest zbliżenie pojęć komunikowania publicznego i politycznego, ujmowanego jako szeroko pojęta debata publiczna. Wydaje się, że obszarem wyróżniającym omawiane dwa procesy komunikowania jest podmiot nadawcy, którym są organizacje publiczne w przypadku komunikowania publicznego,
a organizacje polityczne w przypadku komunikowania politycznego. Jednocześnie
proces komunikowania politycznego przybiera specyficzne formy – kampanii politycznych i wyborczych. Przedmiotem badań w ramach komunikowania politycznego stają się zatem: propaganda, analizy wyborcze, efekt komunikowania masowego
i stosunek między mediami, opinią publiczną i władzą publiczną [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski 2002, s.106 i n.].

Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne
w procesie partycypacji publicznej
Istotą współczesnych władz publicznych staje się, przede wszystkim dzięki nowym instrumentom komunikacyjnym, tzw. „usieciowienie” (samo)rządu i oparcie komunikowania publicznego nie tylko „w dół” lub „w górę”, ale we wszystkich kierunkach. Tam,
gdzie komunikowanie publiczne w interaktywnym ujęciu zajmuje pozycję uprzywilejowaną, i tam gdzie w celu jego prowadzenia wykorzystuje się nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), wykształca się wysoko rozwinięty typ demokracji
– demokracja komunikacyjna [Dobek-Ostrowska 2009, s. 19; Dobek-Ostrowska 1993,
s. 10]. Ideą przewodnią działania instytucji publicznych staje się wówczas dążenie do
osiągnięcia porozumienia i harmonii, a następnie utrzymanie konsensu między władzą i społeczeństwem [Dobek-Ostrowska, Wiszniowski, 2002 s.105 i n.]. Współcześnie
zatem nie można wyobrazić sobie demokracji uczestniczącej i skutecznego zarządzania partycypacyjnego bez osiągnięcia poziomu demokracji komunikacyjnej.
Nowe technologie umożliwiają, ale także wymuszają, zmianę podejścia podmiotów publicznych do komunikowania się i uczestnictwa publicznego różnych
grup interesariuszy. Internet to już nie tylko platforma informacyjna, ale też platforma umożliwiająca różne formy udziału w życiu publicznym – od bycia poinformowanym do podejmowania decyzji. J. Raciborski wskazuje, że internet „z jednej
strony sprzyja indywidualizacji uczestnictwa w polityce, ale z drugiej strony może
też ułatwiać kolektywne działania i skrupulatny, systematyczny nadzór obywatelski na działalnością władz publicznych” [Raciborski 2011]. M. Dorenda-Zaborowicz cytuje Marshalla McLuhana, który stwierdził, że to nie wyłącznie treść, lecz
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również natura medium komunikacyjnego kształtuje strukturę społeczną. Każdy nowy przekaźnik zmienia człowieka i poszerza skalę jego możliwości działania, a więc tworzenia nowych więzi [Dorenda-Zaborowicz 2013, s. 47]. W dalszych
wywodach Dorenda-Zaborowicz wskazuje, że internet pozwala obywatelom
nie tylko kontrolować system władzy, ale przede wszystkim definiować własne
otoczenie polityczne [Dorenda-Zaborowicz 2013, s. 56].
Nowe technologie sprzyjają także rozwojowi nowej formy partycypacji – Raciborski podkreśla rozszerzanie się obywatelskiego uczestnictwa poza granice państw narodowych (za przykład podając ponadnarodowe struktury ruchów
ekologicznych) [Raciborski 2011, s. 50]. Działania związane z procesem komunikowania publicznego oraz zapewniania udziału społecznego w wymiarze ponadnarodowym w sposób sformalizowany prowadzą organy Unii Europejskiej.
Przykładem jest strona Komisji Europejskiej „Twój Głos w Europie”, poświęcona konsultacjom społecznym [ec.europa.eu/yourvoice ; Mendza-Drozd 2010].
Dużą rolę w tworzeniu standardów komunikowania publicznego zarówno we
własnych instytucjach, jak i w państwach członkowskich odgrywają działania Unii
Europejskiej. W Białej Księdze w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej [Komisja
Wspólnot Europejskich 2006] Komisja Europejska proponuje w ramach procesu komunikowania o działaniach Unii Europejskiej nowe podejście – „zdecydowane przejście od jednokierunkowej komunikacji do wzmocnionego dialogu, od komunikacji
skupionej na instytucjach do zorientowanej na obywatela, od usytuowanej w Brukseli do zdecentralizowanej. Komunikacja powinna stać się samodzielną polityką
w służbie obywateli”. Proces ten opierać się winien na poważnym dialogu pomiędzy
stroną podejmującą decyzje polityczne a obywatelami oraz ożywionej dyskusji między tymi ostatnimi. Ludzie ze wszystkich środowisk powinni mieć prawo do rzetelnej
i kompletnej informacji na temat UE i pewność, że ich poglądy i obawy zostaną wysłuchane i wzięte pod uwagę przez jej instytucje UE.
Wśród zasad stanowiących podstawę komunikacji Komisja Europejska wskazuje:
·· włączenie społeczne – wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do informacji
dotyczących kwestii zainteresowania publicznego; informacje powinny być szeroko dostępne za pomocą różnych kanałów, łącznie ze środkami masowego przekazu i nowymi technologiami, takimi jak internet. Ludzie z różnych środowisk powinni uzyskać pomoc w wykształceniu umiejętności niezbędnych do dotarcia do
takich informacji i korzystania z nich.
·· różnorodność – obywatele pochodzą z bardzo zróżnicowanych środowisk społecznych i kulturowych oraz reprezentują szeroką paletę poglądów politycznych. Polityka komunikacyjna musi uwzględniać pełen zakres poglądów w publicznej debacie.
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·· uczestnictwo – obywatele powinni mieć prawo wyrażania swoich opinii oraz prawo do bycia wysłuchanym, a także możliwość prowadzenia dialogu z podejmującymi decyzje.
Zasady te zbliżają pojęcie komunikacji do partycypacji publicznej.
Organizacje międzynarodowe, takie jak wskazana już Unia Europejska czy Narody Zjednoczone, rekomendują także wdrażanie tzw. e-narzędzi partycypacyjnych, wskazując, że tradycyjne modele partycypacji publicznej poszerzyć należy
o e-partycypację, na który to proces składa się; e-informowanie, e-konsultowanie
i e-podejmowanie decyzji [por.:https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
About/Overview/E-Participation]. W tym sensie technologie ICT i nowe media stają się nie tylko kanałami komunikacji, ale także platformą aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym. Wykorzystywane są tak w planowaniu przestrzennym [por. Goodspeed 2008]5 , jak i w podejmowaniu wiążących decyzji – e-voting, e-głosowanie,
e-wybory [por. Czakowski, 2011, s 121 i n.].

Uwagi końcowe
Partycypacja publiczna (społeczna) stanowi wyższą – w stosunku do komunikowania – formę współpracy władz i organizacji publicznych z obywatelami/mieszkańcami oraz ich organizacjami [Zawicki, Mazur, Bober 2004, s. 18]. Choć dialogowy i partnerski charakter komunikowania publicznego jest podstawą i warunkiem
sine qua non wdrażania partycypacji publicznej, proces ten obejmuje jednak także
udział obywateli w bezpośrednim podejmowaniu decyzji publicznych oraz w realizacji zadań publicznych (w formie wkładu czasu, pracy bądź środków finansowych)6.
Nie można zatem sprowadzać uczestnictwa społecznego wyłącznie do obszaru komunikowania publicznego.

5. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.5884&rep=rep1&type=pdf, [dostęp:
15.01. 2016].
6. W tak szeroko rozumianej partycypacji publicznej mieści się także samoopodatkowanie się
mieszkańców na cele publiczne.
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