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Wprowadzenie

W wielu krajach, w tym także w Polsce, daje się zauważyć niewystarczający 
poziom satysfakcji ze sposobu świadczenia usług publicznych, a także niski 
poziom zaufania do aparatu rządzącego, w tym do jednostek administracji 
publicznej. Zjawiska te stanowią poważny problem zarówno dla władz, jak 
i społeczeństwa [Bryce, 2009, s. 951–969; Peri, 2007]. Z tego powodu sektor 
publiczny przechodzi wiele fundamentalnych reform, których celem jest 
zwiększenie jego efektywności. Istotą reformowania sektora administracji 
publicznej jest decentralizacja, czyli przekazanie jak największej liczby zadań 
samorządowi terytorialnemu i uczynienie go jednostką odpowiedzialną za 
i przed społecznością lokalną. Zgodnie z założeniami reformy samorządu 
terytorialnego, która została dokonana w Polsce po transformacji ustrojowej 
w 1989 r., jednostka samorządu terytorialnego jest związkiem lokalnego społe-
czeństwa powołanym do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, 
a zarazem wyposażonym w materialne środki umożliwiające realizację na-
łożonych nań zadań. Ogół mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego 
stanowi na mocy prawa wspólnotę samorządową, a jej istotą jest zarządzanie 
sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych.

Zwiększenie poziomu odpowiedniości usług – i tym samym wzrost satysfakcji 
obywateli – wymaga zastosowania mechanizmów partycypacji publicznej, czyli 
procesów, które angażują obywateli w proces podejmowania decyzji. Zmienił się 
przy tym kontekst, w jakim ów proces zaangażowania przebiega, gdyż dzisiaj 
sfera publiczna nie ma formy greckiej Agory czy rzymskiego Forum – miejsca 
zgromadzeń obywateli i sporów publicznych. Sfera publiczna to nowa przestrzeń 
komunikowania: wirtualna, pośrednia, bezosobowa, czasem anonimowa, w której 
jednostka odgrywa zupełnie inną rolę niż w czasach starożytnych. Współczes-
na sfera publiczna ujawnia nowe oblicze debaty publicznej oraz nową rolę jej 
uczestników. Jako sfera działań ludzkich wiąże się z różnorodnymi relacjami 
międzyludzkimi. Jednostki samorządu terytorialnego są jednymi z podmio-
tów tworzących przestrzeń publiczną. Oprócz nich można wskazać inne, takie 
jak: jednostka w znaczeniu osobowym, organizacje gospodarcze, organizacje 
pozarządowe, organizacje administracji państwowej, media oraz społeczności 
lokalne. Jednostka samorządu terytorialnego w aspekcie procesu komunikowania 
w przestrzeni publicznej to zarówno organ reprezentujący daną wspólnotę, jak 
i sama wspólnota.

Doświadczenia JST wskazują na konieczność angażowania obywateli w proces 
decyzyjny [Martin, Boaz, 2000, s. 47–53], dlatego też coraz więcej z nich dostosowuje 
podejmowane działania do oczekiwań i postaw społecznych poprzez zbliżenie 
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organizacji do ludzi, którym służy, i zwiększenie dbałości o jakość komunikowania 
się w przestrzeni publicznej [Schiavo-Campo, McFerson, 2008, s. 357–382].

Partycypacja obywateli w procesie rządzenia i dostęp do informacji są kluczo-
wymi elementami utrzymywania wiarygodności działań jednostek samorządu 
terytorialnego. Innymi słowy, zaangażowanie obywateli jest warunkiem ko-
niecznym demokracji i podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego [Frost, 
2003, s. 87–104]. Zgodnie z nurtem New Public Management jednostki samorządu 
terytorialnego powinny się konsultować z interesariuszami, zwiększając stopień 
reagowania na potrzeby i na oczekiwania odbiorców usług, co powinno się przełożyć 
na wzrost poziomu zaufania [Denhart, Denhart, 2000, s. 549–559], ponieważ w tych 
obszarach działania, gdzie zaangażowanie publiczności jest większe, jednostki 
te odnoszą większe sukcesy niż tam, gdzie poziom zaangażowania jest niższy 
[Putnam, 1995a, s. 65–78]. Realizacja idei partycypacji publicznej wymaga przede 
wszystkim komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem, 
a szerzej – budowania właściwych relacji. 

Przedkładana publikacja stanowi wynik prac podjętych w ramach badań sta-
tutowych Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Podjęto w niej próbę analizy relacji jednostek 
samorządu terytorialnego z interesariuszami w przestrzeni publicznej, wskazania 
pożądanych standardów komunikowania oraz roli mediów w tak rozumianej sferze 
publicznej. W tym celu sformułowano przedstawione niżej pytania badawcze.

1. Jakie jest znaczenie współczesnej przestrzeni publicznej i jakie są jej podmioty?
2. W jaki sposób public relations wpływa na tworzenie warunków partycy-

pacji publicznej?
3. W jaki sposób jednostka samorządu terytorialnego buduje relacje z intere-

sariuszami?
4. Jakie narzędzia są wykorzystywane w procesie komunikowania się jednostki 

samorządu terytorialnego z interesariuszami w przestrzeni publicznej?
5. W jaki sposób standardy etyczne wpływają na praktykę działania JST?

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzo-
no kwerendę literatury przedmiotu, a także badania terenowe z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety, doręczanego przez ankieterów, zawierającego zarówno 
pytania otwarte, jak i pytania zamknięte, w których zamieszczono kafeterię 
bądź też proszono o określenie siły danego zjawiska1. Dobór próby był doborem 
celowym, którego podstawą było uwzględnienie wszystkich trzech poziomów 
samorządu terytorialnego w Polsce. Terytorialnie badania objęły swoim zasięgiem 
wszystkie urzędy marszałkowskie (16), a dla potrzeb zbadania poziomu powiatu 
i gmin wybrano województwo śląskie, w którym poddano analizie wszystkie 
jednostki powiatowe (urzędy powiatowe oraz urzędy miast na prawach powiatu 
–36), a także urzędy gmin (ze 167 gmin województwa śląskiego przyjęto do ana-
lizy 143 ankiety). 

Dane empiryczne zgromadzono w latach 2009–2010. Biorąc pod uwagę regulacje 
prawne oraz funkcje publiczne pełnione przez instytucje reprezentujące społecz-
ność lokalną, w badaniu założono, że strategie public relations dotyczą instytucji 

1 Zob. załącznik 1 – kwestionariusz wywiadu.
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jako takiej, to znaczy urzędów reprezentujących daną społeczność, a efekty jej 
stosowania w praktyce wspierają budowanie wizerunku całego miasta czy regionu.

W poszczególnych rozdziałach skupiono się kolejno na: wyjaśnieniu koniecz-
ności kształtowania wizerunku organizacji publicznej w kontekście przyjęcia 
paradygmatu zarządzania publicznego, znaczeniu przestrzeni publicznej i jej 
filozoficznych podstawach, istocie i znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zadaniach i funkcjach jednostek samorządu terytorialnego w realizowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu relacji jednostek samorządu teryto-
rialnego z interesariuszami, wykorzystaniu narzędzi public relations w procesie 
komunikowania się i w końcu – na kontekście etycznym funkcjonowania jedno-
stek samorządu terytorialnego i ich społecznej odpowiedzialności. W każdym 
rozdziale zaprezentowano najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące danego 
zagadnienia, a także wyniki przeprowadzonych badań terenowych. 

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: praktyków zarzą-
dzających w jednostkach administracji publicznych, w tym specjalistów public 
relations, studentów zainteresowanych zarówno zarządzaniem publicznym, jak 
i komunikowaniem, a także badaczy powyższych zagadnień. 

W imieniu własnym i Zespołu serdecznie dziękujemy Recenzentowi prof. dr. 
hab. Łukaszowi Sułkowskiemu za cenne uwagi, dzięki którym mogliśmy udosko-
nalić niniejszą pracę. Pragniemy także podziękować respondentom za poświęcony 
czas i zaangażowanie w proces gromadzenia danych empirycznych. 
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