
Kompetencje społeczne a partycypacja publiczna 

 

Aby zrozumieć, jaki wpływ wywierają kompetencje społeczne na partycypację publiczną, mu-

simy najpierw przyjrzeć się bliżej ogólnemu pojęciu kompetencji, potem przybliżyć ideę kom-

petencji społecznych, a na końcu partycypacji publicznej. 

Co to są kompetencje? 

W ostatnich latach pojęcie „kompetencji” stało się bardzo popularne, ale 

trudno jest podać ich jedną, precyzyjną definicję. G.O. Jr Klemp1 i Ri-

chard Boyatzis2 podali jeszcze w latach 80-tych następującą definicję: 

to cechy osobowości, od których zależy możliwość osiągania wysokiej 

lub bardzo wysokiej wydajności pracy. H. Król w 2006 r. zdefiniował 

kompetencje jako predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające rea-

lizację zadań zawodowych na poziomie skutecznym lub wyróżniającym3, zaś wg Rady Unii 

Europejskiej kompetencje to udowodniona sprawność wykorzystania wiedzy, umiejętności i 

zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych w sytuacjach związanych z pracą 

lub nauką oraz rozwojem zawodowym lub osobistym4. 

 

Kompetencje można podzielić na wiele różnych sposobów, np. na klu-

czowe, ogólne i zawodowe; na poznawcze, funkcjonalne, społeczne i me-

takompetencje albo np. na kompetencje twarde i miękkie. 

Kompetencje społeczne Jednym z ważnych rodzajów kompetencji są 

kompetencje społeczne. F. Delamare, Le Deist i J. Winterton5 definiują je jako dotyczące relacji 
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z innymi ludźmi, w tym nawiązywania i utrzymywania kontaktów, empatii, zdolności do 

współpracy, rozwiązywania konfliktów, zaś Paweł Smółka opisuje je jako umiejętności umoż-

liwiające sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność interpersonalną6. 

W aktualnych wytycznych Rady Unii Europejskiej wyróżnia się 15 kluczowych kompetencji 

społecznych, zdefiniowanych jako zdolność do efektywnego i celowego angażowania się w 

kontakt z innymi osobami, napotkanymi podczas pracy lub nauki, np. z kolegami, rówieśni-

kami, interesantami, konsumentami, klientami czy pacjentami. 

Są to: 

 doradzanie innym - czyli proponowanie, dawanie sugestii dotyczących najlepszego, op-

tymalnego sposobu działania np. osobom zagrożonym ryzykiem wykluczenia społecznego, 

osobom z problemami rodzinnymi lub zdrowotnymi, udzielanie porad w sprawach osobi-

stych, doradzanie w wyborze szkoły, pracy, w różnych kwestiach życia społecznego, kul-

turowego i politycznego, rekomendowanie wykwalifikowanych ekspertów, rzeczy i usług, 

świadczenie usługi całożyciowego doradztwa kariery; 

 praca w zespole - angażowanie się członków małej grupy w wykonywanie swoich zadań, 

będących częścią wspólnej pracy; uczestniczenie w działaniach zespołu, opracowywanie 

wspólnych koncepcji projektowych, nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków ze 

współpracownikami, współpraca z różnymi specjalistami, realizacja wspólnych celów, 

tworzenie warunków sprzyjających współpracy; 

 posługiwanie się mową ciała – rozumienie i używanie mowy ciała, czyli gestów i innych 

paralingwistycznych środków wyrazu jako różnych form komunikacji niewerbalnej, aby 

okazywać niewypowiedziane intencje lub uczucia bądź wyrazić określone przesłanie – za-

miast słów albo w połączeniu z nimi. Takimi środkami wyrazu mogą być gesty, mimika i 

postawa ciała, którymi podkreślamy znaczenie swojej wypowiedzi, wyrażanie swoich 

uczuć i emocji bez słów, przyjmowanie zrelaksowanej postawy oraz krytyczna analiza oso-

bistych umiejętności posługiwania się mową ciała; 

 instruowanie innych osób – udzielanie wskazówek lub pouczanie innych, zapewniając im 

odpowiednią wiedzę i wsparcie: opracowywanie i prowadzenie szkoleń i innych zajęć teo-

retycznych i praktycznych, prowadzenie instruktażu dla nowych pracowników lub wolon-

tariuszy pojedynczo lub w grupach, stosowanie technik nauczania, udzielanie pomocy 
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online, udzielanie wskazówek w zakresie prawidłowego działania, wspieranie użytkowni-

ków systemów teleinformatycznych, pomaganie dzieciom w odrabianiu prac domowych, 

instruowanie użytkowników konkretnych rzeczy lub miejsc (np. biblioteki); 

 przewodzenie innym osobom – prowadzenie i kierowanie innych do osiągnięcia wspól-

nego celu, najczęściej w grupie lub zespole, nie pełniąc formalnej funkcji zarządczej, np. 

kierowanie i motywowanie zespołów pracowników, specjalistów i ekspertów, kierowanie 

podwykonawcami, udzielanie wskazówek dotyczących procedur działania, zapewnianie 

przestrzegania harmonogramu, pełnienie przywódczej roli w organizacji, bycie mentorem; 

 kompetencje międzykulturowe to zrozumienie i poszanowanie ludzi, którzy są postrze-

gani jako posiadający inne kulturowe powinowactwa i odnoszenie się do nich z szacunkiem 

i rzeczowo, np. wykazywanie się wrażliwością na kwestie międzykulturowe, nawiązywa-

nie kontaktów i budowanie stosunków z osobami z innych kultur, pracowanie w między-

kulturowym środowisku, badanie kultur i uczenie się o nich, analizowanie trendów kultu-

rowych, szanowanie preferencji kulturowych innych osób, posługiwanie się językami ob-

cymi, stosowanie strategii nauczania międzykulturowego; 

 wypracowywanie kompromisu – komunikowanie się z innymi z zamiarem osiągnięcia 

wspólnego zrozumienia lub rozwiązania problemu, nie tracąc perspektywy własnych i cu-

dzych intencji i celów, np. szanowanie odrębnych punktów widzenia, umiejętność osiąga-

nia konsensusu, negocjowanie warunków umów, negocjowanie z zainteresowanymi stro-

nami, sporządzanie umów, negocjowanie poprawy warunków np. pracy, pośredniczenie w 

kontaktach ze współpracownikami; 

 motywowanie innych – kierowanie zachowaniami innych osób podając im przekonujący 

powód do działania, np. używając pozytywnego języka, zachęcając do ustawicznego do-

skonalenia się, przekonywanie do niezależności, wzmacnianie pozytywnych zachowań, 

motywowanie do osiągania celów i do większej aktywności, wzbudzanie pasji; 

 wspieranie innych – prowadzenie lub pomaganie mniej doświadczonym lub mniej kom-

petentnym osobom w pracy: rozwijanie współpracy partnerskiej, słuchanie i odpowiadanie 

na pytania i wątpliwości, zapewnianie wsparcia w pracy, wspieranie w podnoszeniu kwa-

lifikacji, udzielanie wsparcia w zarządzaniu, rozwiązywanie problemów komunikacyj-

nych, wspieranie wolontariuszy, zapewnianie wsparcia w  dziedzinie systemów teleinfor-

matycznych; 



 stosowanie technik zadawania pytań – formułowanie pytań odpowiednio do celu, którym 

może być uzyskanie dokładnych informacji lub wspieranie procesu uczenia się, np. zada-

wać odpowiednie pytania w celu szybszej identyfikacji problemów, przeprowadzać kon-

sultacje, przeprowadzać rozmowy z pracownikami, opracowywać kwestionariusze, zada-

wać pytania w nich zawarte, stosować procedury prowadzenia wywiadów, zadawać klu-

czowe pytania na temat wymogów związanych z danym dziełem, zadawać pytania doty-

czące dokumentów, identyfikować problemy klientów; 

 przekazywanie informacji o faktach – publikowanie informacji lub przekazywanie ich 

ustnie: przedstawianie faktów w jasny, zrozumiały i edukacyjny sposób, przekazywanie 

informacji naukowych i technicznych, przedstawianie i omawianie informacji, problemów 

i rozwiązań, przedstawianie informacji graficznych, przedstawianie pomysłów i koncepcji, 

stosowanie technik prezentacji, przygotowywanie dokumentów, sporządzanie sprawoz-

dań, udzielanie i rozpowszechnianie informacji, zdawanie relacji na żywo, organizowanie 

odpraw dla pracowników i doradzanie osobom podejmującym decyzje; 

 zwracanie się do słuchaczy – mówienie w sposób przemyślany, rozważny, twarzą w twarz 

z grupą słuchaczy, aby ich informować, zainteresować lub na nich wpływać: posiadanie 

umiejętności retorycznych, aktywne uczestniczenie w dyskusjach, słuchanie, komuniko-

wanie się i przekonywanie, stosowanie technik wystąpień publicznych, występowanie na 

żywo, nawiązywanie kontaktu z publicznością (z akcentem humorystycznym), prowadze-

nie wykładów, zdawanie relacji na żywo, nawiązywanie więzi emocjonalnej z publiczno-

ścią; 

 przyjmowanie konstruktywnej krytyki – reagowanie na ważne i dobrze uzasadnione 

opinie na temat swojej pracy w pozytywny sposób to znaczy przyjmowanie informacji 

zwrotnych na temat wykonania swojej pracy, zarządzanie informacjami zwrotnymi, oce-

nianie pracy w odpowiedzi na informacje zwrotne, rozpatrywanie skarg, gromadzenie opi-

nii klientów, krytyczne analizowanie osobistych umiejętności komunikacyjnych i mowy 

ciała; 

 wchodzenie w interakcje z innymi osobami – angażowanie się twarzą w twarz z innymi 

osobami w różnych sytuacjach, stosując strategie odpowiednie do kontekstu i celu, np.: 

stosowanie form komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażanie się poprawnie i jasno w 

różnych sytuacjach, budowanie kontaktów, uczestniczenie w spotkaniach, zebraniach pra-

cowników, konferencjach i kongresach, aktywne słuchanie, odpowiadanie na pytania, pod-



trzymywanie komunikacji, wydawanie ustnie poleceń, udzielanie wsparcia innym, współ-

praca z innymi, pośredniczenie w kontaktach, korzystanie z różnych kanałów komunikacji, 

realizowanie polityki public relations, działanie na korzyść osób korzystających z usług 

społecznych, komunikowanie się z sąsiadami, prowadzenie spotkań informacyjnych, do-

trzymywanie towarzystwa, wspieranie osób korzystających z usług społecznych o specy-

ficznych potrzebach komunikacyjnych 

 przekonywanie innych osób – zmienianie przekonań, postaw, intencji, motywacji lub za-

chowań danej osoby za pomocą uzasadnionych argumentów, np.: komunikowanie się i 

przekonywanie innych z użyciem umiejętności dyplomatycznych, przekonywanie innych 

do skorzystania z alternatywnych rozwiązań, przedstawianie argumentów w przekonujący 

sposób, przygotowywanie innych osób do ważnych spotkań, np. rozmowy o pracę, prowa-

dzenie rozmowy zachęcającej do zakupu. 

Zwróćmy teraz uwagę na fakt, jak różnorodne są kompetencje społeczne i w jak wielu sytua-

cjach społecznych mogą one ułatwiać komunikowanie się uczestniczących w nich osób, wpły-

wając na ich samopoczucie i zaangażowanie we wspólne sprawy zarówno prywatne, jak i oby-

watelskie, społeczne. Stąd już tylko krok do partycypacji społecznej i publicznej. 

Co to jest partycypacja publiczna? 

Partycypacja publiczna to wszystkie polityczne i społeczne praktyki, za pomocą których oby-

watele wpływają na sprawy publiczne7. Często nazywana jest też obywatelską - jest współu-

czestnictwem obywateli w rozwiązywaniu problemów i kwestii publicznych w skali całego 

kraju. W odróżnieniu od niej partycypacja społeczna dotyczy uczestnictwa obywateli w podob-

nych działaniach na poziomie lokalnym. 

Drabina partycypacji publicznej a kompetencje społeczne 

Partycypacja może przybierać różne formy, które w założeniu uwzględniają różny stopień za-

angażowania obywateli w podejmowane decyzje8. Tak zwana „drabina partycypacji” pokazuje, 

jak ze stopnia na stopień rośnie wpływ obywateli na sprawy publiczne oraz jak równocześnie 

rośnie ważność tych spraw.  
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Można wskazać cztery podstawowe stopnie partycypacji publicznej: 

1. Informowanie – jest to tak zwany bierny poziom partycypacji; to działania władz ogra-

niczające się do poinformowania obywateli o decyzjach ich dotyczących. Na tym etapie 

obywatele nie mają wpływu na kształt podejmowanych przez władzę działań, sprowa-

dza się ich jedynie do roli biernych odbiorców komunikatów i informacji9. 

Jednak nawet na tym poziomie niektóre kompetencje społeczne okazują się przydatne, np.: 

przekazywanie informacji o faktach w formie przedstawiania i omawiania informacji jest 

w dzisiejszych czasach codzienną sprawą, podobnie jak stosowanie technik zadawania py-

tań, motywowanie innych do zdobywania informacji i ustosunkowywania się do nich, 

wspieranie innych obywateli rozumiane jako odpowiadanie na pytania i rozwiewanie wąt-

pliwości, wchodzenie w interakcje z innymi osobami, zapewnianie wsparcia w dostępie do 

informacji w internecie dla osób mniej samodzielnych w  dziedzinie systemów teleinfor-

matycznych czy nawet kompetencje międzykulturowe rozumiane jako sposób na budowa-

nie stosunków z osobami z innych kultur i umożliwianie im dostępu do informacji publicz-

nych. 

2. Konsultacje - są kolejnym „stopniem”, który uwzględnia udział obywateli w prowa-

dzonych działaniach. Jest to szczebel wysokiego zaangażowania obywatelskiego, cho-

ciaż niewielkiego wpływu. Obywatele zostają poinformowani przez władzę o jej pla-

nach, możliwościach, potencjalnych działaniach i mają możliwość wypowiedzenia się 

na ich temat. W trakcie konsultacji społecznych zawsze pyta się obywateli o zdanie 

i opinie w konkretnej sprawie, choć nie ma gwarancji, że zostaną one wzięte pod uwagę. 

Obecnie, między innymi ze względu na regulacje prawne, jest to jedna z najpopular-

niejszych form partycypacji obywatelskiej w Polsce10. 

Na tym etapie zaangażowanie obywateli wzrasta – przydatne stają się m. in. takie kompe-

tencje jak wchodzenie w interakcje z innymi osobami, aby dotrzeć do jak największej liczby 

osób, zwracanie się do nich i przekonywanie, posługiwanie się mową ciała, przyjmowanie 

konstruktywnej krytyki w toku dyskusji oraz doradzanie i wspieranie innych osób w podej-

mowaniu decyzji o uczestniczeniu w konsultacjach publicznych oraz wytrwaniu w tym po-

stanowieniu. 
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3. Współdecydowanie/partnerstwo – ten stopień polega na pełnym zaangażowaniu oby-

wateli i NGO w proces legislacyjny czy wypracowywania strategii, programów lub pro-

jektów publicznych. Zaangażowanie to polega na wspólnym rozpoznaniu problemów, 

wymianie informacji na ich temat, wspólnym wypracowywaniu rozwiązań oraz ich 

ostatecznej ocenie. 

Na tym stopniu partycypacji ważne stają się zatem takie kompetencje społeczne jak praca 

w zespole niezbędna przy wspólnym opracowywaniu strategii, przy pracy w grupach robo-

czych czy w ciałach dialogu społecznego,  przewodzenie inny osobom podczas tej pracy, 

kompetencje międzykulturowe ułatwiające komunikację z osobami pochodzącymi z innych 

kultur, a będącymi członkami naszego społeczeństwa, wypracowywanie kompromisu, 

zwracanie się do słuchaczy czy przyjmowanie konstruktywnej krytyki. 

4. Pełna partycypacja - to pełna kontrola społeczna nad podejmowaniem decyzji publicz-

nych. Na poziomie krajowym pełna partycypacja przejawia się zwłaszcza w sprawach 

kształtu i ustroju państwa, zaś narzędziami jej realizacji są między innymi referendum, 

wybory parlamentarne, wybory prezydenckie i wybory do Parlamentu Europejskiego. 

Na tym szczeblu partycypacji przydatne są już wszystkie kompetencje społeczne ze 

względu na fakt, że głosy oddane w wyborach zobowiązują organy państwa do wprowa-

dzenia w życie przegłosowanych decyzji, gdyż w demokratycznym państwie są one osta-

teczne. Podjęcie tak ważnych dla państwa i jego obywateli decyzji poprzedzone jest długo-

trwałymi kampaniami, których celem jest dotarcie do jak największej liczby obywateli i 

przekonanie ich o wadze głosowanego zagadnienia. Dokonanie tego wymaga wykorzysta-

nia maksymalnej, osiągalnej w danych warunkach liczby osób posiadających jak najwięcej 

kompetencji społecznych. 



 

Jak widać, stopień rozwoju kompetencji społecznych wpływa na całe życie konkretnej osoby, 

tak prywatne, jak społeczne czy publiczne. Im więcej dana osoba posiada dobrze rozwiniętych 

kompetencji społecznych, tym łatwiej jest jej uczestniczyć w życiu publicznym i wpływać na 

nie w takim zakresie, jaki jej odpowiada. Dlatego rozwijanie ich jest ważną, choć czasami nie-

docenianą kwestią życiową dla każdego człowieka.  

Jest to ważne także dla społeczeństwa jako całości, gdyż może ono zyskać bardzo dużo dzięki 

uczestnictwu w życiu publicznym i społecznym możliwie największej liczby osób zarówno już 

posiadających dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, jak i tych, którzy dopiero je rozwijają. 


