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Kancelaryjna rutyna 
czy niezamierzona propaganda? 
— rozmywanie się wzorców gatunkowych 
i stylistycznych we współczesnej 
komunikacji administracyjnej

1. Wstępne ustalenia1 

Komunikację urzędową (administracyjną) uznaje się powszechnie za przykład 
skostniałej i pozbawionej żywiołu stylistycznego praktyki językowej. Teksty admini-
stracyjne, choć mają długą tradycję i niemal codziennie się z nimi spotykamy, należą 
do najtrudniejszych wzorców komunikacji użytkowej. Ta ocena wynika po części 
z ich kancelaryjnej formy, a po części  z powiązania praktyki administracyjnej z biu-
rokracją2, czyli hierarchiczną, sformalizowaną organizacją i strukturą instytucji pań-

1 Niektóre rozważania zostały przedstawione w pracach: J. Miodek et al. (2010) oraz T. Piekot, 
M. Poprawa (w druku). Przykłady  językowe oraz wnioski ilustrujące tezy pochodzą z badania 
„Analiza językowa tekstów dotyczących Funduszy Europejskich”, wykonanego na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (na podst. umowy z dn. 24 marca 2010 r., nr DIP/POPT/BDG 
— VII–51/03/2010, Departament Informacji, Promocji i Szkoleń MRR). Projekt opracował zespół 
pod kierunkiem prof. Jana Miodka (UWr), autorami badania są: Marek Maziarz (PWr), Tomasz 
Piekot (UWr), Marcin Poprawa (UWr), Grzegorz Zarzeczny (UWr).

2 „Biurokrację” uznaje się w naukach społecznych za „specyficzną formę zorganizowania 
działania zbiorowego, nie zaś w stosunku do niesprawiedliwej administracji i arogancji osób zaj-
mujących w niej stanowiska” (Kłoskowska 1998, s. 67). Jak pisze politolog — A. Heywood — 
„biurokracja (dosłownie rządy urzędników) w języku potocznym jest określeniem pejoratywnym, 
które oznacza bezsensowną rutynę administracji lub formalizm. W naukach społecznych pojęcie 
biurokracji […] odnosi się do zjawisk tak odmiennych, jak rządy urzędników […], machina admi-
nistracyjna rządu oraz racjonalny sposób administracji” (2006, s. 441). Warto dodać, że pojęcie to 
wywodzi się z prac socjologa Maxa Webera, który uznawał biurokrację za doskonały model organi-
zacji życia publicznego i rządzenia, gdyż utrwala ona zasady życia społecznego, wyraża szacunek 
dla prawa oraz wprowadza uczciwe i zdystansowane relacje komunikacyjne między władzą a oby-
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stwowych (por.  Kłoskowska 1998; Sztompka 2008; Heywood 2006), która wywołu-
je negatywne odczucia i jawi się jako mechanizm kontroli i opresji życia społecznego 
przez władzę (Bourdieu 2010; por. Piekot, Poprawa w druku). W kulturze polskiej 
dodatkowo utrwalił się w czasach PRL negatywny stereotyp urzędu i urzędnika wy-
rażający uprzedzenia wobec instytucji państwowych, pracowników tych instytucji 
oraz ich praktyk komunikacyjnych, utożsamianych zwykle ze „sterowaniem życiem 
obywateli przez władzę, nieuprzejmością, złą wolą, chaosem” (Bartmiński (red.)  
2006, s. 487–494). Nieufność wobec dyskursu administracyjnego wynika również 
z niezadowalającego poziomu różnych tekstów użytkowych funkcjonujących w spo-
łecznym obiegu (np. instrukcji, ankiet), dlatego też styl urzędowy w powszechnym 
odbiorze jawi się jako bezduszny i nazbyt sformalizowany zbiór nakazów, zakazów 
i skostniałych formuł. Oczywiście, obniżająca się sprawność w pisaniu i odczytywaniu 
gatunków użytkowych (np. listów) to jeden z czynników osłabiających zrozumienie 
tekstów administracyjnych; drugim jest — jak pisze Ewa Malinowska — „dość ni-
ska kultura prawna społeczeństwa”, która objawia się tym, że na skutek dynamicz-
nego procesu jurydyzacji (szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 roku) „obywatel w urzędzie czuje się szarakiem” (Malinowska 2001a, s. 365). 
Nie znaczy to wcale, że administracja jest bierna wobec oczekiwań społecznych oraz 
wobec współczesnych zmian komunikacyjnych. Potrzebę uproszczenia wielu doku-
mentów i konieczność dostosowania ich do możliwości percepcyjnych obywateli 
nagłaśniają media czy osoby zawodowo związane z prawem i administracją (por. 
Jadacka 2006, s. 9). Odpowiedzią na te oczekiwania są pozytywne reformy w sferze 
urzędowej, w których odbijają się przeobrażenia dyskursu publicznego — z jednej 
strony na skutek transformacji ustrojowej po roku 1989,  z drugiej zaś — na skutek 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004) — a te dla funkcjonowania instytucji 
publicznych okazują się szczególnie dynamiczne i ważne. 

Celem artykułu jest pokazanie kilku najważniejszych przeobrażeń w polskim 
dyskursie administracyjnym na przykładzie tekstów, które powstały w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego i dotyczą Funduszy Europejskich3. Chodzi o zarysowanie 
współczesnego modelu komunikacyjnego administracji państwowej, a także omó-
wienie zmian i zakłóceń stylistyczno-gatunkowych w tekstach instytucjonalnych na 
skutek przystosowywania ich do europejskiego dyskursu urzędowego. W badanym 

watelami (por.  Sztompka 2008, s. 127–129). Na skutek jednak licznych patologii w życiu publicz-
nym i historii społeczeństw europejskich, jak np. totalitarny model sprawowania rządów, korupcja, 
terror aparatu prawnego i legislacyjnego, wreszcie nieuczciwe i krzywdzące decyzje urzędników,  
w świadomości społecznej powstał negatywny stereotyp biurokracji. 

3 Dokumenty poddane analizie zostały przygotowane na potrzeby programu Narodowa Strategia 
Spójności przez Komisję Europejską i służą wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej na bieżące 
potrzeby gospodarcze państwa, jak np.: rozwój przedsiębiorstw i ich sprawne, nowoczesne zarządzanie, 
rozwój zatrudnienia, zwiększenie poziomu inwestycji w różnych sektorach gospodarki, przekształcenia 
w rolnictwie. Zawierają one „szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowania projektu przez 
projektodawcę, formularze wniosku o finansowanie, instrukcje jego wypełnienia” (E. Małuszyńska, 
B. Gruchman (red.)  2010, s. 305 — tam też więcej informacji nt. funduszy strukturalnych). 
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korpusie znalazły się właściwe językowi urzędowemu gatunki o charakterze kan-
celaryjnym i prawnym (np. instrukcje wypełniania wniosków, komunikaty i ogło-
szenia, listy),  jak również wzorce tekstów służące rozpowszechnianiu informacji 
o polityce finansowej rządu (broszury informacyjne, ulotki reklamowe, foldery), 
w tym także artykuły prasowe (tzw. artykuły sponsorowane w prasie opiniotwór-
czej oraz tabloidowej), a także okolicznościowe wydawnictwa wykorzystywane 
podczas kampanii społecznych popularyzujących wiedzę o finansach europejskich 
(więcej na ten temat w podręczniku: Miodek et al. 2010). 

Chciałbym szczegółowo opisać nowoczesny wzorzec komunikowania się 
władzy z obywatelami, w którym informacja urzędowa na temat Funduszy Euro-
pejskich zderza się z pochwałą przyjętej przez rząd koncepcji politycznej (pozy-
tywny obraz UE oraz naśladownictwo unijnego systemu administracyjno-praw-
nego). W badaniach udało się odnaleźć dwie maniery stylistyczne, które wyrażają 
skłonność instytucji publicznych do popularyzowania jej osiągnięć wśród oby-
wateli, a jednocześnie chęć dostosowania modelu pracy do wzorców unijnego 
porządku prawno-urzędowego. Są nimi: 

a) n i e fo r tunne  użyc ie  ś rodków  per swaz j i  j ęzykowej — jako znak 
zaangażowania administracji rządowej w politykę europejską; 
b) s chematyzm  j ęzyka  i s t anda ryzac ja  wypowiedz i — związane 
z adaptacją do polskich warunków europejskiego porządku administracyj-
nego.

2. Nowy model komunikacji administracyjnej 
(instytucjonalnej)

W polskiej stylistyce przyjmuje się powszechnie, że komunikacja w obrębie 
instytucji publicznych należy do dyskursu administracyjnego. W wielu taksono-
miach utożsamia się ją ze stylem: administracyjnym, urzędowym, urzędowo-kan-
celaryjnym, urzędowo-prawnym, oficjalnym regulująco-komunikacyjnym itp. (m.in. 
Wojtak 2001; Malinowska 2001, 2001a, 2006; Lizisowa 2006; Piętkowa 2000 et al.;  
najnowsza recepcja stanowisk badawczych w pracy Choduń 2007). W jej obrębie 
pojawiają się zatem teksty, które służą przekazywaniu różnych treści między admi-
nistracją państwową (rządową oraz samorządową) a obywatelami i odznaczają się 
dyrektywną formą przekazu. Podstawowym zadaniem administracji jest tworzenie 
różnych dokumentów, w których zawierają się ustalenia legislacyjne (czyli zbiór 
norm i zasad zbiorowego postępowania), a także dokumentów, za pomocą których 
wprowadza się w obieg ustalenia rządowe (np. projekty reform i bieżące zmiany 
prawne). Urzędy wyrażają więc ustalenia władzy wykonawczej i ustawodawczej, 
gdyż wprowadzają do przestrzeni publicznej normy-zakazy oraz regulacje doty-
czące życia społecznego, a także je egzekwują. W obrębie prymarnych gatunków 
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urzędowych znajdziemy przeważnie zapisy prawne (np. dzienniki ustaw, biuletyny 
informacji publicznej, kodeksy prawa administracyjnego) oraz wzorce tekstów kan-
celaryjnych wykorzystywanych do regulowania porządku społecznego (np. wzory 
umów, podań, ponagleń itp.)4. Taki dyrektywny sposób przekazu przekłada się więc 
na dobór środków językowych, które wyrażają z jednej strony bezosobowy obraz 
świata i deontyczny charakter wypowiedzi, z drugiej zaś służą wyrażaniu precyzji 
znaczeniowej i standaryzacji gatunkowej. 

Dyskurs administracyjny w jego podstawowym wariancie wyznaczają po-
nadto hierarchiczne i asymetryczne relacje nadawczo-odbiorcze, w których wy-
soki status przypisany jest u rzędn ikom  (przyjmującym rolę reprezentantów 
władzy wykonawczej i ustawodawczej), a niższy — pe ten tom  (obywatelom). 

Nie znaczy to wcale, że sfera komunikacji urzędowej oparta jest wyłącznie 
na sformalizowanych — a zatem charakterystycznych dla biurokracji — formach 
wypowiedzi i strategiach podporządkowujących petentów urzędom. Współcześnie 
jesteśmy świadkami przeobrażeń w komunikacji urzędowej, które dokonują się na 
skutek dostosowywania jej do standardów Unii Europejskiej (Malinowska 2001a). 
Zmienia się nie tylko szata wielu dokumentów, ale przede wszystkim kształtuje się 
nowy wzorzec ich pragmalingwistycznego wyposażenia. Te właściwości pokazu-
ją właśnie teksty o FE, które — po pierwsze — można potraktować jako odbicie 
pracy administracji rządowej polegającej na kontroli przepływu środków pienięż-
nych między UE a rodzimymi instytucjami (gospodarczymi, ekonomicznymi oraz 
kulturalno-społecznymi), a — po drugie — jako formę zaangażowania urzędników 
ministerstwa w krzewienie wiedzy na temat polityki finansowej rządu i wspólnoty 
europejskiej. 

W nowym modelu komunikacji urzędowej obserwujemy także przyrost ga-
tunków elektronicznych (są nimi na przykład wzorce deklaracji finansowych, biu-
letyny informacyjne lub wirtualne skrzynki kontaktowe typu e-urząd), sami zaś 
urzędnicy zapożyczają również strategie komunikacyjne z innych domen życia 
społecznego (np. ze świata mediów, reklamy, finansów i gospodarki), chętnie wy-
korzystując przy tym rozpowszechnione w działalności marketingowej wzorce 
zachowań grzecznościowych, oparte często na anglosaskim modelu kulturowym 
(por. Bralczyk,  Wasilewski 2008). 

W świetle podjętej w tym artykule tematyki ważne okazują się wzorce zacho-
wań językowych, za pomocą których urzędy państwowe chcą unowocześnić swój 
warsztat pracy, a jednocześnie podnieść jakość usług świadczonych obywatelom. Ta 
praktyka właściwa jest unijnemu modelowi działalności urzędowej i legislacyjnej. 
Okazuje się bowiem, że w nowoczesnym dyskursie administracyjnym przenikają się 
— oprócz domeny prawnej i politycznej — także inne sfery życia społecznego, jak: 
ekonomia, finanse, media, public relations, reklama, nauka i edukacja, a także kultu-
ra. Strategie komunikacyjne zapożyczone z tych dziedzin życia społecznego posze-

4 Na temat właściwości pragmatycznych i gatunkowych tekstów administracyjnych więcej 
w przywoływanych przeze mnie pracach E. Malinowskiej (2001, 2001a, 2006).
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rzają zatem standardy wypowiedzi urzędowej, jak również rozbudowują repertuar 
ról komunikacyjnych stosowanych przez pracowników urzędów. Służą zaś głównie:

● dobremu zarządzaniu i szybkiemu, przyjaznemu, opartemu na dialogu ko-
munikowaniu się z petentami (w tym zakresie wykorzystywane są często wzor-
ce zachowań językowych zapożyczane ze świata biznesu, bankowości, finan-
sów i gospodarki — por.  Salskov-Ivensen, Kransettansen 2008;  Barker 2005);
● tworzeniu wizerunku przyjaznego urzędu, rozpowszechnianiu wiedzy o ini-
cjatywach rządowych w mediach, w kampaniach reklamowych oraz w okolicz-
nościowych wydawnictwach (chodzi o praktyki  informacyjne, a także perswa-
zyjno-autoprezentacyjne stosowane przez rzeczników prasowych i redaktorów 
— por. Knecht 2006;  Kozyra 2009; Iwankiewicz-Rak 2009);
● popularyzowaniu wiedzy na temat trudnych zagadnień finansowo-legisla-
cyjnych (w tym zakresie instytucje publiczne chętnie korzystają z wiedzy na-
ukowców i osób zatrudnionych w placówkach społecznych i kulturowych).

Opisaną sieć zależności komunikacyjnych pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Sieci zależności komunikacyjnych we współczesnym dyskursie administracyjnym — 
opracowanie własne

Język a Kultura 23, 2012
© for this edition by CNS



228 MARCIN POPRAWA

Zmiany w instytucjach publicznych oddają trzy ważne tendencje wyrażają-
ce przystosowanie polskich urzędów do standardów unijnych, a są nimi: 

1) popularyzacja wzorców „dobrego rządzenia” (koncepcja good govern- 
ance) — adaptacja strategii marketingowych wykorzystywanych w sektorze 
bankowości, ekonomii i gospodarki (wzorce te wyrażają najważniejsze dla de-
mokracji liberalnej wartości, jak: wolność jednostki, dialog społeczny, swobody 
prawne, równouprawnienie, a także powszechny dostęp do informacji)5;

2) internacjonalizacja, technologizacja i standaryzacja obiegu informacji ad-
ministracyjnej — zapożyczanie z angielszczyzny unijnych wzorców wypowiedzi 
urzędowych oraz ich tłumaczenie i kopiowanie; wykorzystywanie technik kom-
puterowych szybkiego, łatwego opracowywania dokumentów oraz sprawnego 
nawiązywania kontaktu z obywatelami (zob. m.in. Malinowska 2001a, 2006; Li-
zisowa 2006; Szczepanowska 2006; Zaczykiewicz 2008);

3) rozpowszechnianie informacji na temat inicjatyw i działań legislacyjnych 
podjętych przez rząd, parlament (oraz instytucje władzy i administracji Unii Euro-
pejskiej) w dziedzinie polityki wspólnotowej — często przybierające postać kam-
panii społecznych o charakterze perswazyjno-dydaktycznym (por. Malinowska 
2006; Piekot, Poprawa w druku).

Warto dodać, że wskazane zjawiska są ze sobą powiązane, a łączy je przede 
wszystkim to, że powielają one te wzorce europejskiej polityki językowej, któ-
re dotyczą pragmatycznych podstaw funkcjonowania komunikacji publicznej. 
W myśl tej idei zasadom praktycznego funkcjonowania urzędów, ograniczenia 
ich opresyjności oraz unifikacji narzędzi kancelaryjnych towarzyszy pochwalny 
głos na temat europejskich i demokratycznych wartości obywatelskich (por. Gaj-
da 2008; Pisarek 2008; Bralczyk, Wasilewski 2008; Pawłowski 2008; Krzyża-
nowski 2008). 

Wymierne efekty reform polskiej administracji widać przede wszystkim 
na poziomie relacji między urzędami a ich petentami. Jakościową zmianę wy-
raża choćby nowa praktyka samych pracowników administracji, zmierzająca 
do zerwania z negatywnym stereotypem, który został nazwany przez Jerzego 

5 Zasady good governance — to inicjatywa ogólnoeuropejska, której celem jest „sprawne 
i efektywne funkcjonowanie administracji” — na wzór strategii marketingowych wykorzysty-
wanych w prywatnych instytucjach finansowych (np. w bankach, agencjach doradztwa finan-
sowego). „Dobre rządzenie to sprawowanie władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji 
rządu, administracji i społeczeństwa, cechujące się otwartością, partnerstwem, skutecznością, 
efektywnością i spójnością”. Opiera się ono na takich wartościach społeczeństwa demokratycz-
nego, jak: wolność jednostki, poszanowanie praw obywatela, przejrzystość postępowania osób 
sprawujących władzę, odpowiedzialność instytucji państwowych, wreszcie idea dialogu spo-
łecznego — za: Koncepcja „good governance” — refleksja do dyskusji (http://www.mrr.gov.
pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/koncepcja_good_governance.pdf 
— dostęp: 22 stycznia 2011). 
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Bartmińskiego „syndromem petenta, urzędnika i zbiurokratyzowanej insty-
tucji” (2006, s. 487). Opresyjny dotąd wizerunek niektórych instytucji pub-
licznych oraz ich przedstawicieli, postrzeganych jako opryskliwi, nieuprzejmi 
i mający złą wolę wobec petentów, często zastępuje nowy, „reformatorski”, 
będący odzwierciedleniem zasad i wartości zapisanych w Europejskim Ko-
deksie Dobrej Praktyki Administracyjnej6 — takich jak „zasada legalności, 
niedyskryminacji, wiarygodności, uprzejmości, partnerstwa, dialogu”. Ma on 
swe oparcie również w sekundarnych rolach komunikacyjnych urzędników, 
wśród których można wymienić między innymi następujące strategie komu-
nikacyjne: 

● ekspe r t a — który włącza się do debaty publiczno-medialnej na temat 
aktualnych zagadnień prawnych; 
● do radcy — prowadzącego (w urzędach lub poza nimi) działalność po-
pularyzatorską na temat trudnych zagadnień administracyjno-prawnych 
oraz pomagającego petentowi przygotować właściwe dokumenty, wnioski, 
interpretacje przepisów itp.;
● r zeczn ika  prasowego — który przygotowuje strategie wizerunkowe 
urzędów lub zabiera głos w mediach w niewygodnych dla instytucji publicz-
nych sprawach;
● r edak to ra — przygotowującego poradniki, broszury, ulotki, artykuły re-
klamowe i sponsorowane, strony internetowe, które służą rozpowszechnianiu 
wiedzy o trudnych zagadnieniach biurokratycznych.

Często po drugiej stronie urzędu stoi nie tylko pe ten t, i n t e re san t, ale także 
„k l i en t” i „bene f i c j en t”, zainteresowany właściwym i sprawnym przejściem 
przez procedurę pozyskiwania funduszy (grantów) ze środków unijnych. 

W badanych tekstach można wskazać przykłady opisanego przeze mnie sche-
matu komunikacji instytucjonalnej, który właściwy jest agencjom administracji 
rządowej (a szczególnie Ministerstwu Rozwoju Regionalnego). Ilustrację zmian 
dyskursu urzędowego — od modelu biurokratycznego po model oparty na zasa-
dach europejskiej administracji (a więc na zasadach good governance) — przed-
stawiam na schemacie.

6 W kodeksie tym — na podstawie zapisów Traktatu lizbońskiego — stworzono zbiór stra-
tegii komunikacyjnych  obowiązujących pracowników administracji we wszystkich krajach UE  
— w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej (http://www.ombudsman.europa.eu/
code/pdf/pl/code2005_pl.pdf — dostęp: 22 stycznia 2011).
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Rys. 2. Zmiany ról komunikacyjnych w dyskursie administracyjnym — opracowanie własne

Język a Kultura 23, 2012
© for this edition by CNS



 Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? 231

3. Niefortunna perswazja w tekstach administracyjnych

W tym miejscu chciałbym opisać bardzo ciekawy i zaskakujący wzorzec 
tworzenia komunikatów urzędowych o funduszach europejskich, który ujawnia 
perswazyjne wyposażenie dyskursu administracyjnego i jest przykładem uwikła-
nia instytucji państwowych w nowe praktyki rządzenia. Okazuje się bowiem, że 
w wielu tekstach redagowanych przez pracowników MRR na potrzeby promocji 
i reklamy biurokratyczna maniera stylistyczna zderza się z pochwałą — przyjętej 
przez władzę i podzielanej przez obywateli — polityki europejskiej. Uwikłanie 
administracji w politykę nie jest właściwością wyłącznie tekstów dotyczących 
pozyskiwania pieniędzy ze środków unijnych. O silnym związku ideologicznym 
między urzędami a rządzeniem pisze choćby Stefan J. Rittel, nazywając domeny: 
‘prawa’ — ‘administracji’ — ‘władzy’ „wspólnotą semantyczną” (a nawet „ję-
zykiem prawnym w przestrzeni politycznej oraz językiem politycznym w prze-
strzeni prawnej”), w której rola instytucji publicznych polega na tym, że „regulują 
prawo” oraz „instrumentalizują politykę” (2006, s. 166). W wielu tekstach MRR 
jednak praktyczne informacje na temat procedury składania wniosków, możli-
wości pozyskania środków finansowych oraz sugestie dotyczące korzyści mate-
rialnych, które może pozyskać obywatel, przeplatają się z hasłami lansującymi 
prowadzoną przez ministerstwo politykę europejską. Nierzadko również reklamie 
pracy różnych urzędów podległych MRR oraz aktom mowy o charakterze dorad-
czym towarzyszy patetyczny głos na temat porządku ideologicznego i społeczno-
-kulturowego Unii Europejskiej (a więc sposób komunikowania, który można by 
nazwać euroentuzjazmem, euromową). 

Przyczyną zakłóceń stylistycznych, a zarazem gatunkowych jest bierna adap-
tacja do rodzimego dyskursu metafor i zbioru haseł, które dotychczas należały do 
unijnego kodu kulturowego. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie z nich można 
łatwo wprowadzić do polskiego obiegu; uwaga ta dotyczy zwłaszcza sloganów 
i strategii nakłaniania, wywołujących konotacje na temat europejskiego porządku 
ideologiczno-politycznego. 

Przykładami niefortunnych zachowań językowych są przede wszystkim wy-
powiedzi, w których plany i oczekiwania dotyczące gospodarki państwa przedsta-
wiane są jako wizja nowego ładu społecznego: 

Za 2–3 lata nastanie czas przełomu, gdy wszystkie te projekty zostaną uru-
chomione i utworzą jedną funkcjonalną całość, jak puzzle. 
Pokolenie „komputerowe” już weszło na rynek pracy i powstaje nowy, cał-
kiem inny świat.

W tekstach o Funduszach Europejskich równie silnym ładunkiem perswa-
zyjnym odznaczają się sformułowania utrzymane w stylistyce apelu, w których 
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polski odbiorca łatwo może rozkodować znane z propagandy politycznej hasła 
odwołujące się do  mitu odbudowy, przebudowy, modernizacji kraju lub dokonu-
jącej się przemiany dziejowej:

Budujemy Polskę. Jest to widoczne we wszystkich regionach, powiatach 
i gminach.
Polska pięknieje dzięki unijnym dotacjom.
Tak obfity deszcz pieniędzy nie spadł na polską oświatę jeszcze nigdy w jej 
historii.

Przywołane środki, traktowane przez pracowników administracji jako zbiór 
komunikatów o funkcji reklamowej, mogą się zderzać z oczekiwaniami rodzime-
go odbiorcy, jego wiedzą kulturową i pamięcią społeczną, gdyż nazbyt emotywna 
pochwała reform dokonujących się za pomocą dotacji unijnych — na poziomie 
doboru środków językowych — wywołuje skojarzenia z opresyjnym językiem 
propagandy politycznej lat 70. ubiegłego wieku,  nazywanym powszechnie „pro-
pagandą sukcesu” (por. Bralczyk 2001). 

Z innych wypowiedzi wyłania się z kolei typowy dla propagandy język 
normatywno-dydaktyczny, naśladujący znamienne dla tekstów prasowych mi-
nionego ustroju politycznego słowa klucze (np.: duża przychylność społecz-
na, twarde dostosowania, poparcie dla reform, budowa społeczeństwa, praca 
u podstaw, dawać sobie radę z reformami, koło zamachowe gospodarki) lub 
figurę „my inkluzywnego”: 

Panuje duża przychylność społeczna dla reform, modernizujemy państwo, 
ale nie sprzyja nam sytuacja zewnętrzna (np. kryzys energetyczny, kłótnie 
wewnątrz Unii Europejskiej, wyhamowanie procesu globalizacji). Mimo 
to nieźle dajemy sobie radę — zdani w dużej mierze na własną aktywność. 
„Twarde dostosowania” to jeszcze bardziej optymistyczna wizja. Unia nam 
pomaga, konflikty i spory globalne zostają wyciszone, dajemy sobie radę 
z reformami, ale mamy problemy społeczne, spowodowane niskim popar-
ciem dla reform i wolnymi przemianami w kierunku budowy społeczeń-
stwa informacyjnego.
Praca u podstaw — tak można określić to, co właśnie dzieje się w edukacji 
dzięki regionalnym programom operacyjnym.
PT to doskonały dowód na to, że FE mogą stanowić koło zamachowe polskiej 
gospodarki.

Nierelewantność szaty stylistycznej i intencji komunikacyjnych obrazują 
również fragmenty tekstów reklamowych, w których rozbrzmiewa propagando-
wy rytuał współzawodnictwa i rywalizacji, np.:
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Wśród beneficjentów prym wiodą przedsiębiorcy — pola ustępują — choć 
czeka na nie połowa całej puli — ośrodki naukowo-badawcze oraz instytucje 
otoczenia biznesu.
We współzawodnictwie na innowacje w turystyce prowadzą […]. 
Równie wysoko ustawiono poprzeczkę dla ośrodków KSI. 
Wszystko to pozwoli nabrać wiatru w żagle Krajowej Sieci Innowacji.

Przywołane fragmenty warto zamknąć jeszcze jedną uwagą dotyczącą ich 
stylu. Otóż wyrażenia typu współzawodnictwo, wysoko postawić poprzeczkę koja-
rzą się ze znanymi z propagandy sukcesu rytuałami pracy społecznej i zbiorowe-
go obowiązku, a dodatkowo wywołują obraz instytucji nieprzyjaznej i opresyjnej, 
której trudno się przeciwstawić.

Zaproponowana przez pracowników administracji państwowej reklama spo-
łeczna i gospodarcza zapewne na poziome semantycznym odnosi się do wypra-
cowanych w Unii Europejskiej strategii komunikacyjnych, które mają promować 
samodzielność obywateli w podejmowaniu działalności gospodarczej, aktywność 
zawodową, ideę wolnego rynku oraz kulturę współpracy z instytucjami społecz-
no-publicznymi. Te pozytywne wartości systemu demokratycznego giną jednak 
pod ciężarem niefunkcjonalnych i niezwykle patetycznych środków werbalnych 
wychwalających działalność rządzących.

Zderzenie porządku ideacyjnego dyskursu z wykładnikami funkcji nakłania-
jącej wypowiedzi można zaobserwować również w innych przykładach, w któ-
rych przedstawiona przez administrację oferta finansowo-gospodarcza została 
bezrefleksyjnie wpisana w łatwo rozpoznawane przez rodzimego odbiorcę figury 
języka władzy. Są nimi np.: 

● akty mowy o charakterze apelatywnym i dyrektywnym: 

Odmieńmy Polskę za europejskie pieniądze!
Mamy więc szansę, by zdecydowanie zmniejszyć dystans rozwojowy dzielą-
cy nasz kraj od wysoko rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Ale to także 
wielkie wyzwanie, bo Polska otrzyma najwięcej środków spośród wszystkich 
członków UE.
Nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za sukces działania!
Projekty powinny zmierzać do budowy świadomości społecznej nastawionej 
na zdobywanie wiedzy oraz informacji praktycznych.

● niezrozumiałe wykładniki powszechności sądów:

Formalnie odpowiadamy za „ogó ln ie” rozumianą  r ea l i zac j ę  założo-
nego celu projektu.
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Pytania te zawierają w sobie pewien  t r op, który pozwala zrozumieć, czym 
są innowacje we współczesnej gospodarce:

● utarte konstrukcje analityczne wywołujące wrażenie powszechnie znanych 
terminów i haseł:

szeroko rozumiana działalność inwestycyjna; szeroko rozumiana inwestycja 
w człowieka, szeroko rozumiana polityka innowacji; szeroko pojmowana dys-
kusja, szeroko pojęte przedsięwzięcia innowacyjne; szeroko zakrojona współ-
praca;

● metafory wyzyskujące charakterystyczne dla propagandy politycznej pola 
semantyczne:

SIŁA: siła napędowa regionu, siła doradcza, siła społeczna.  MOTOR: mo-
tor napędowy (rozwoju KSU), motor rozwoju (Polski i Unii Europejskiej), 
motor działań. ROZPĘD: nabierać rozpędu. BUDOWA // BUDOWAĆ // 
BUDOWANIE: budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, budowanie 
potencjału, budowanie partnerstwa, budowa postaw kreatywnych; uczest-
niczyć w budowaniu demokratycznej i otwartej na świat Europy. UMAC-
NIAĆ: umacniać swoją wiarę w siłę, umacniać poczucie odpowiedzialno-
ści7.

Ideologiczność komunikatów zredagowanych na użytek MRR dopełniają 
wreszcie liczne kolokacje wykorzystujące nacechowane aksjologicznie pole lek-
sykalne ‘Europa — Unia Europejska — europejski’8, np.:

Odmieńmy Polskę za europejskie pieniądze. 
Polska pięknieje dzięki unijnym dotacjom. 
Etap tworzenia elektronicznej administracji nad Wisłą, powstającej dzięki 
pomocy UE. 
Polska w europejskiej ekstraklasie. 
Kino oferuje bardzo bogaty repertuar filmów ukazujących m.in., jak dotacje 
z Unii Europejskiej zmieniają Polskę i wpływają na życie Polaków.  
Cud Funduszy Europejskich.

7 Bardzo ciekawą analizę podobnych metafor — jako narzędzia ideologizacji tekstów 
o tematyce ekonomicznej — przeprowadziła Agnieszka Kula (2009) na materiale publicystyki 
gospodarczej zawartej w  tygodniku „Polityka” (w latach 1957–2004). 

8 O funkcjach semantycznych  leksemu Europa, Unia Europejska jako środka kształtowania 
tożsamości polityczno-kulturowej po 2004 roku pisze m.in. E. Sękowska (2008, 2009). 
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4. Nadmierny kancelaryzm tekstów administracyjnych
Kolejną manierą stylistyczną tekstów o Funduszach Europejskich jest nad-

mierna standaryzacja wypowiedzi, która wynika z naśladownictwa unijnych 
wzorców administracyjnych i nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami, kompe-
tencjami i praktyką rodzimego użytkownika. Kancelaryjność — to powszechne 
stylistyczne wyposażenie wielu dokumentów urzędowych; odznacza się między 
innymi następującymi właściwościami:

● na poziomie semantycznym — bezosobowym typem przekazu z dominującą 
modalnością deontyczną, przewagą konstrukcji nominalnych (zwykle analityzmów, 
wypowiedzeń bezpodmiotowych lub w stronie biernej), a w zakresie doboru leksyki 
— precyzyjnym, a jednocześnie niezwykle abstrakcyjnym zbiorem słów i terminów 
ze świata nauki, prawa i finansów (por. Choduń 2007; Sokólska 2010);

● na poziomie tekstowym — zawiłą architektoniką tekstu (tworzą ją np. wie-
lopiętrowe wyliczenia i spiętrzenia składniowe) oraz skomplikowanym metateks-
tem, zawierającym wiele oznaczeń, odwołań, paragrafów, cytatów z towarzyszą-
cymi skrótami i nawiązaniami (por. Wojtak 2001).

Taki zawiły sposób pisania — choć przyświeca mu idea precyzji i jedno-
znaczności — zderza się z zasadami jasności i przejrzystości komunikacyjnej, 
powodując, że styl urzędowy odbierany jest jako „ciężki”, zawiły i wymagający 
wielokrotnej lektury (Jadacka 2006). 

W dyskursie MRR razi nie tyle kancelaryjna szata dokumentów o charak-
terze regulacyjnym (a więc prymarnych tekstowych narzędzi pracy administra-
cyjnej), ile skostniała i schematyczna forma gatunków o charakterze informa-
cyjnym i reklamowym. Okazuje się bowiem, że wiele broszur, folderów i ulotek 
informacyjnych zawiera elementy biurokratycznego wyposażenia stylistyczne-
go. Taki jednolity porządek ukształtowania wypowiedzi wynika zapewne z ry-
goru dostosowania ich do konwencji zawartych w wielu dyrektywach doty-
czących europejskiego porządku administracyjnego. Tymczasem treść, która 
mogłaby służyć łatwej popularyzacji tematyki funduszy strukturalnych, ginie 
pod ciężarem urzędowej formy. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom ujaw-
niającym niedostosowanie szaty stylistycznej wypowiedzi do intencji komuni-
kacyjnej nadawców. 

Główną przyczyną zakłóceń jest szablonowa i rozbudowana struktura tekstu, 
która utrudnia percepcję, a więc staje się dużą barierą komunikacyjną podczas 
pierwszego lekturowego spotkania z informacją. Tworzą ją przede wszystkim 
rozbudowane formuły metatekstowe (całkiem pokaźny zbiór przypisów, odsy-
łaczy, skrótów dokumentów prawnych i ustaw) oraz nieprzejrzysta typografia. 
Wielokrotnie w tekstach o FE dochodzi do naruszenia struktury tematyczno-re-
matycznej wypowiedzi, gdyż na plan pierwszy —  zamiast konkretnej informacji 
— wysuwają się symbole i skróty myślowe. Przykładem niech będzie fragment 
instrukcji wypełniania wniosku o fundusze:
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Kody klasyfikacji poszczególnych kategorii interwencji należy podać na pod-
stawie załącznika II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia  
8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Struk-
turalnego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1083/ 2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego […]. Należy wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (z późn. zm.).

Odczucie ciężkiego stylu mogą również potęgować zbyt długie i monotonne 
wypowiedzenia — przeważnie są to ciągi równoważników zestawiających kilka 
informacji w jednym zespole składniowym, np.: 

Oprócz typowych dokumentów, wymaganych przez bank do oceny zdolności 
kredytowej, przedsiębiorca powinien przygotować: opinię napisaną przez jed-
nostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-
-techniczne potwierdzającą, że mamy do czynienia z nową technologią, spo-
rządzoną przez jedną ze wspomnianych instytucji charakterystykę zawierającą 
opis technologii, sposobu jej wdrożenia oraz niezbędnych do jej zastosowania 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz opis produktu 
lub usługi, a także biznesplan inwestycji wraz z harmonogramem finansowym.
 
Inne typy konstrukcji językowych zakłócających odbiór tekstów przygoto-

wanych w celu promocji i reklamy Funduszy Europejskich zestawiam w  tabeli 1.

Tab.1. Przykłady kancelaryzmów urzędowych w tekstach o Funduszach Europejskich — opraco-
wanie własne

ZJAWISKA JĘZYKOWE PRZYKŁADY Z TEKSTÓW O FE

terminy lub wyrazy modne (zazwyczaj inno-
wacje leksykalne odnoszące się do świata nauk 
ścisłych, techniki czy ekonomii)

transparentność procesu ewaluacji, ewaluator, 
inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie pro-
cesu wdrażania, monitoring, z horyzontalnego 
punktu widzenia, instytucje certyfikujące, in-
kubator technologiczny

nazbyt często stosowane zapożyczenia (głów-
nie anglicyzmy)

cross-financing, brownfields, greyfield,  
e-Inclusion, monitoring, non profit, certificate, 
shadow-list, cross-finansing, coi, foreightsite

liczne konstrukcje nominalne oparte na abs-
trakcyjnych rzeczownikach

zasilenie, wdrażanie, wsparcie, uzasadnienie, 
wyczerpanie, osiągnięcie; działalność, przej-
rzystość, wykonalność, realizacja, aktywi-
zacja; horyzontalny, wykonalny, optymalny, 
preinkubacja, ewaluacja, optymalizacja, mi-
kroprzedsiębiorca, konwergencja
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przesadnie rozbudowane tytuły ustaw, doku-
mentów prawnych, składające się z kilkunastu 
wyrazów tekstowych

……………………………………
zderzające się w jednym toku myślowym ze 
skrótami nazw innych dokumentów lub jedno-
stek administracyjnych

Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej jest: „Przyspieszenie tempa rozwo-
ju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”

………………………………
Ewaluacje związane z wdrażaniem poszcze-
gólnych osi priorytetowych I–V PO RPW pro-
wadzi Instytucja Pośrednicząca PO PRW (IP 
PO PRW) — Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości. Wynika to z tego, że IZ PO PRW 
powierzyła IP zadania z zakresu wdrażania, 
a także ewaluacji I–V osi priorytetowych PO 
RPW. Ewaluacje prowadzone przez IP służą 
wsparciu sprawnego zarządzania

liczne naruszenia polskiej konwencji zapisu 
wielkich i małych liter — głównie utrzymuje 
się tendencja zapożyczona z ortografii angiel-
skiej do „honorowania” wielką literą apelati-
wów (przeważnie nazw gatunków dokumentów 
lub jednostek administracyjnych używanych 
w znaczeniu powszechnym)

W Działaniach realizowanych w Priorytetach 
I–V, czyli centralnych…; 
Działania podejmowane w ramach tego Prio-
rytetu mają na celu podniesienie konkurencyj-
ności…; Instytucją wdrażającą, odpowiedzial-
ną za wybór projektów dla tego poddziałania 
jest Władza Wdrażająca Projekty Europejskie 
[…]

zbyt długie wtrącenia i dopowiedzenia uję-
te w zdaniach nawiasowych, które osłabiają 
znaczenie przekazywanych poleceń, zaleceń 
i praktycznych rad dotyczących wypełniania 
wniosków

Identyfikator KSI dla wniosku (na potrzeby 
Krajowego Systemu Informatycznego moni-
toringu i kontroli finansowej funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności w okresie 
2007–2013 (SIMIK 07–13)) zostanie nadany 
przez pracownika PARP po akceptacji formal-
nej wniosku

konstrukcje analityczne (ciągi nominale za-
miast treściwych zaleceń wyrażonych czasow-
nikami albo liczne wyrażenia redundantne)

postępuje podpisywanie umów, usługi w za-
kresie doradztwa, coś musi mieć swoje od-
działywanie; warto opracować ułatwienia dla 
czegoś; zaprosić kogoś do procedury dialogu 
konkurencyjnego; pochodzenie źródeł finan-
sowania czegoś; charakteryzować się prak-
tycznym doświadczeniem; spełniać wymogi 
formalne dla utworzenia czegoś; amortyzować 
negatywne skutki spowolnienia gospodarcze-
go itp.

Opisane powyżej zjawisko schematyzmu i ujednolicania wszystkich przeka-
zów administracyjnych, bez względu na ich prymarny cel komunikacyjny, wynika 
po części z przyjętej przez Unię Europejską polityki językowej (por. m.in. Pa-
włowski 2008; Gajda 2008;  Pisarek 2008 et al.), zawartej choćby w rozporządze-
niach Komisji Wspólnot Europejskich, decyzjach Parlamentu Europejskiego czy 
dyrektywach Rady Europy (za: Szczepanowska 2006). Obowiązek pisania zgod-
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nie z procedurami unijnymi — to pierwsza przyczyna wielu usterek stylistycz-
nych. Kolejna wiąże się z biernym i bezrefleksyjnym kopiowaniem oryginalnych 
dokumentów administracji europejskiej za pomocą nowoczesnych (komputero-
wych) technik przekładu, najczęściej wykorzystujących tzw. pamięć tłumacze-
niową (por. Malinowska 2001, 2006; Szczepanowska 2006; Zaczykiewicz 2008 
et al.). Niestety, często się w praktyce zdarza, że idee „dobrego rządzenia”, no-
woczesnego „językowego menedżeryzmu” (Gajda 2008), odwołujące się do po-
wszechności i dostępności komunikacji instytucjonalnej, przegrywają z machiną 
biurokratyczną. 

Nie znaczy to, że urzędnicy nie są świadomi zawiłości i trudności tekstów, 
którymi na co dzień się posługują. Warto przyjrzeć się wstępowi do podręcznika 
o FE, który powstał z inicjatywy MRR:

Zbierając informacje na temat poszczególnych programów, staraliśmy się 
w miarę możliwości uprościć język, jakim są opisane. Niejednokrotnie było 
to bardzo trudne, ponieważ ważne dokumenty, na podstawie których dany 
program jest wprowadzany w życie, są pisane żargonem pełnym skompliko-
wanych terminów niełatwych do wytłumaczenia innymi słowami, zaś infor-
macje podane są w formie skondensowanej. Z drugiej strony, dzięki temu, 
że informacje są zwięzłe, jest mniej miejsca na wątpliwości i różne inter-
pretacje. A tzw. potencjalny beneficjent (czyli np. przedstawiciel organizacji 
pozarządowej, która zechce sięgnąć po pieniądze) i tak musi się zapoznać 
z tymi sformułowaniami i określeniami, aby umieć się poruszać w gąszczu 
zapisów programów, w których chciałby się starać o dofinansowanie dla swo-
jego projektu […].

Przywołany fragment posłowia jest zapisem świadomości językowej pracow-
ników instytucji państwowych, wyraża bowiem trudność w pogodzeniu dwóch 
wykluczających się intencji komunikacyjnych: z jednej strony chęci zerwania z ru-
tyną stylu urzędowego (np. „staraliśmy się w miarę możliwości uprościć język”), 
z drugiej strony zaś — przywiązania do szablonu administracyjnego (np. „nie ma 
miejsca na wątpliwości i różne interpretacje”; „poruszać się w gąszczu przepi-
sów prawnych”). I choć praktyczna stylistyka szuka swego miejsca w urzędach, 
gdyż zasady przejrzystości komunikacyjnej i poprawności językowej zostały 
również skodyfikowane na poziomie prawnym, np. pod postacią Europejskiego  
Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, paragrafów zawartych w Zasadach 
techniki prawodawczej (por. Malinowska 2001a; Choduń 2007); wreszcie poprzez 
ustawę o języku polskim; potrzebę zaś edukacji w zakresie sztuki pisania czy kul-
tury języka nagłaśniają reprezentanci grup zawodowych związanych z prawem 
i administracją (por. Jadacka 2006), ciągle jeszcze „drętwy i niejednorodny styl 
urzędniczy […] — jak pisze Romualda Piętkowa — wygrywa z prostotą, jasnoś-
cią i zwięzłością wypowiedzi” (2000, s. 13). 
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5. Wnioski

Przedstawiony artykuł ma charakter diagnozy naukowej i pokazuje przeobra-
żenia komunikacji instytucjonalnej na przykładzie dyskursu prowadzonego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tym samym wnioski mogą być wyłącznie 
zarysem problemu. Wymieńmy jednak kilka ważnych spostrzeżeń:

1. Wydaje się, że metodologia badań dyskursu administracyjnego powinna 
odzwierciedlać wszystkie konteksty komunikacyjne, w tym szczególnie uwikła-
nie komunikacji instytucjonalnej w kulturę rządzenia i sprawowania władzy wy-
konawczej, czego doskonałym przykładem jest styl wielu tekstów o Funduszach 
Europejskich, odzwierciedlający cechy aktualnych ideologii politycznych.

2. Pomimo wielu cennych zmian w urzędach, zmierzających do zerwania ze 
stereotypowym wizerunkiem administracji jako machiny biurokratycznej i służą-
cych podniesieniu rangi odbiorcy tekstów urzędowych, nadal nierozwiązany po-
zostaje problem jakości stylistycznej i trudności tych komunikatów. Wydaje się, że 
polityka językowa w zakresie działalności administracyjnej powinna się skupiać nie 
tylko na pragmatyce przekazów (równorzędności ról komunikacyjnych), ale przede 
wszystkim na popularyzowaniu wzorców poprawnego pisania i ogólnej sprawno-
ści stylistycznej w środowisku osób zawodowo związanych z administracją. Ten 
głos, na szczęście, podnoszą sami urzędnicy korzystający z wiedzy eksperckiej języ-
koznawców — zarówno na poziomie warsztatów z zakresu kultury języka, np. pro-
wadzonych na studiach prawniczych i administracyjnych (por. Jadacka 2006), jak 
również w doraźnych konsultacjach w telefonicznych poradniach językowych. 
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An office rutine or unintended propaganda? 
Summary

The article presents the main changes in Polish administration discourse caused by adaptation 
of EU communication strategies. One of the strongest trends is imitation of good governance rules, 
another one is adaptation of textual, stylistic and lexical patterns of language used by EU civil officers 
(mainly based on English language). The article tends to outline stylistic innovations and disturbances 
in texts, genres and documents edited and popularised by Polish civil services.

The paper also analyses the question of the government’s language in relation to politics and 
Power.
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