
Zagadnienie reform administracji publicznej jest aktualnym problemem 
podejmowanym w wielu państwach świata, w tym w państwach Europy Środ-
kowej. Jest ono także przedmiotem refleksji teoretyków prawa, ekonomii i za-
rządzania. Współczesna administracja publiczna oraz mechanizmy zarządzania 
w sferze publicznej są bowiem coraz bardziej złożonymi zagadnieniami anga-
żującymi nie tylko sektor biurokracji, ale też przedsiębiorstw i społeczny. Arty-
kuł ma na celu krytyczne przedstawienie głównych etapów w rozwoju współcze-
snych koncepcji zarządzania publicznego oraz możliwości ich implementacji.  
W tym celu wykorzystano wybraną literaturę przedmiotu, która jest w rzeczo-
nym zakresie coraz bogatsza. 

Administracja jest instrumentem do osiągania celów, które nie są celami sa-
mymi w sobie – jest realizacją woli zwierzchnika, który należy do innego porząd-
ku – politycznego, porządku władzy publicznej. Jest operacyjnym instrumentem 
władzy wykonawczej – może być określona jako „egzekutywa władzy wyko-
nawczej”1. Wraz z ewolucją systemów społecznych zmieniała się administracja 
publiczna, głównie w kontekście funkcjonalnym. W nauce przyjęło się wyróż-
niać trzy etapy reform administracji publicznej2. Zasadniczo od drugiej poło-
wy XX wieku datuje się odejście od klasycznego modelu administracji opartego
na po strzeganiu procedur i  hierarchicznej relacji rządzących i  rządzonych.  

1  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1, 
2007, s. 8.

2 C. Pollitt, G. Bouchaert, Public Management Reform, Oxford 2011, s. 11.
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Pierwszy okres trwał do lat 70., gdy do administracji i  zarządzania zaczęto 
wdrażać podejścia naukowe, m.in. w  kwestii planowania i  rozwoju. Drugi 
okres – trwający od końca lat 70. do lat 90. – charakteryzował się zwiększonym 
zainteresowaniem możliwościami wdrożenia w administracji publicznej roz-
wiązań biznesowych. Demokratyzacja oraz kryzys gospodarczy lat 70. na Za-
chodzie przyczynił się do koncentracji nie na procedurach, lecz efektywności 
i osiąganych wynikach. Nastąpiło poszukiwanie nowych form administrowa-
nia, które byłyby odpowiedzią na aktualne wówczas wyzwania, w tym: wzrost 
wydatków publicznych i konieczność ich efektywnego wykorzystywania; pre-
sję obywateli na efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, w  tym 
bezrobocie i  przestępczość; wzrost krytycyzmu coraz lepiej wykształconych 
obywateli względem administracji publicznej. Barbara Kożuch pisze o „świa-
towej rewolucji w reformowaniu rządów i całej sfery publicznej”, która jej zda-
niem była wywołana głównie przez czynniki: polityczne, w tym kształtowanie 
się społeczeństw obywatelskich, społeczne – przejście do ery wiedzy i  infor-
macji oraz ekonomiczne – wzrost konkurencyjności gospodarek3. Trzeci okres 
trwa od lat 90. i charakteryzuje się konceptualnym pluralizmem budowanym 
wokół możliwości zaangażowania sektora publicznego w procesy administro-
wania i zarządzania, a przejawiającym się w powstawaniu wielu koncepcji na 
bazie idei współzarządzania (governance). 

Fenomen demokratyzacji i rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy spo-
wodował, że zaczęto dokonywać rewizji założeń klasycznej biurokracji wiązanej 
z myślą Maxa Webera. Wśród nich znajdują się hierarchiczność, sztywne regu-
ły działania w  ramach trwałych struktur, zinstytucjonalizowana służba cywil-
na o wewnętrznych regulacjach i apolityczny szczebel administracyjny. Zmiany 
społeczno-gospodarcze związane były z podważeniem tych cech klasycznej biu-
rokracji, które czyniły ją mało wrażliwą na potrzeby obsługiwanych sektorów 
społeczeństwa.

Można wskazać na trzy główne źródła reform administracji w  latach 70. 
i 80. XX wieku w wybranych państwach Zachodu: rozrost sektora publicznego, 
kryzys gospodarczy i polityczny oraz kryzys wartości tradycyjnej administracji 
publicznej. W obliczu kryzysu gospodarczego, który w latach 70. w największym 
stopniu dotknął USA oraz inne państwa Zachodu, model państwa dobrobytu 
z  rozbudowanym sektorem świadczeń okazał się trudny do utrzymania. Kry-
zys wartości tradycyjnej administracji publicznej skłonił badaczy do twierdzeń 
o początku nowej formy organizacji sektora publicznego oraz do poszukiwania

3 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 17.
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takich rozwiązań, które umożliwiłyby dokonanie jakościowej zmiany w  funk-
cjonowaniu administracji publicznej. Miała ona przełamać takie słabości trady-
cyjnej administracji, jak marginalizacja czynnika ludzkiego, niska efektywność 
i  uniwersalność czy nadmierne wykorzystywanie urzędów przez biurokratów 
i związane z tym zagrożenie wolności obywateli4.

Za obiektywną przesłankę przejścia od rządzenia do współzarządzania  
(governance) uznać należy „zagęszczanie” się sieci powiązań pomiędzy poszcze-
gólnymi aktorami społecznymi oraz przyrost form instytucjonalnych w syste-
mach społecznych państw wysoko rozwiniętych. W konsekwencji tego doszło 
do zbliżenia administracji publicznej z  gospodarką rynkową w  celu zapew-
nienia jej sprawności, należytego wykorzystania środków publicznych w celu 
osiągnięcia zaplanowanych celów i  ograniczenia kosztów. Skutkowało to wy-
kształceniem się koncepcji menedżeryzmu oraz partycypacyjnego zarządzania 
publicznego. 

Menedżeryzm zorientowany jest na osiąganie określonych celów najefek-
tywniejszym (w tym najtańszym) sposobem na wzór funkcjonowania przedsię-
biorstwa, podczas gdy zarządzanie partycypacyjne opiera się na istnieniu nie-
zależnego i rozbudowanego sektora obywatelskiego, dostrzeganiu przez władze 
komplementarności i  znaczenia inicjatyw obywatelskich. Obie wizje znalazły 
rozwinięcie w dalszych pracach teoretycznych.

W  latach 90. popularność zdobyła rozwijająca dotychczasowe ustale-
nia koncepcja nowego zarządzania publicznego (New Public Management  
– NPM), łączona z ogólnym kierunkiem polityki liberalnej i konserwatywnej 
w USA Ronalda Reagana i Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher oraz jego silną 
promocją przez międzynarodowe instytucje, jak Bank Światowy czy Między-
narodowy Fundusz Walutowy, które krajom transformującym się i rozwijają-
cym się wskazywały pożądane kierunki reform. Składały się na nią deregula-
cja, ograniczenie systemu administracji oraz jego urynkowienie5. Zwolennicy 
tej koncepcji traktowali ją jako narzędzie do rozwiązania większości proble-
mów administracji publicznej, choć w zasadzie poza USA i Wielką Brytanią 
jej wpływ na organizację administracji publicznej pozostawał niewielki. Jako 
jeden z efektów popularyzacji NPM można traktować wprowadzenie do ad-
ministracji publicznej systemów zarządzania jakością, m.in. TQM, ISO 9000, 
tworzonych na potrzeby podmiotów gospodarczych6.

4 M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa 2011, s. 27.
5  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1, 

2007, s. 13.
6 Ibidem, s. 13–14.
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Istotę koncepcji New Public Management oddawała nośna fraza „mniej 
rządzenia (‘wiosłowania’), więcej współzarządzania (‘sterowania’)”7. O ile ad-
ministrowanie rozumiane jest w tym ujęciu jako wypełnianie instrukcji, to za-
rządzanie oznacza osiąganie rezultatów8. Na popularność NPM wpływ mia-
ła także powszechna krytyka dotychczasowego modelu biurokracji i potrzeba 
przezwyciężenia jego niskiej efektywności. Teoretycy NPM zajmowali się za-
gadnieniem zakresu zadań publicznych i rozległością sektora publicznego oraz 
koniecznością dostosowania do nich aparatu biurokratycznego. Odpowiedzią 
miało być założenie, że mechanizmy zarządzania stosowane w sektorze pry-
watnym oraz teorie ekonomiczne można stosować w  sektorze publicznym, 
a  tym samym administracja może w  określonym stopniu funkcjonować jak 
przedsiębiorstwo. Biurokracja nie mogła być całkowicie odrzucona, jednak 
nadano jej nowe priorytety, w tym: 

  wydajność, zwiększenie liczby usług przy zmniejszeniu wydatków na ten 
cel,

  urynkowienie, wykorzystanie mechanizmów rynkowych do ogranicza-
nia patologii biurokracji,

  orientacja na usługi, lepsze reagowanie na potrzeby obywateli wobec ad-
ministracji,

  decentralizacja rozumiana jako zwiększenie efektywności świadczonych 
usług,

  podniesienie zdolności administracji publicznej do tworzenia i wdraża-
nia polityk publicznych,

  odpowiedzialność za wyniki, poprawa zdolności administracji do do-
starczania oczekiwanych usług.

Krytyka twórców i teoretyków NPM opierała się na stwierdzeniu, że stwo-
rzyli oni karykaturę tradycyjnej administracji publicznej, która nie występuje 
w rzeczywistości9. Ideową podstawą NPM jest neoliberalna wizja państwa i go-
spodarki przyjmująca zasadę państwa minimalnego o ograniczonej roli, która 
sprowadza się do ochrony obywateli przed przemocą i  egzekwowania prawa. 
W sferach, w których państwo zachowuje aktywną rolę, zgodnie z NPM, winno 
działać w  celu osiągnięcia korzyści, efektywności i  produktywności. Wskazu-
je się, że także wolny rynek nie funkcjonuje bez problemów, stąd przenoszenie 
rozwiązań rynkowych do sektora publicznego obarczone jest ryzykiem, z kolei 

7 D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government, Reading 1992, s. 34.
8 M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa 2011, s. 39.
9  M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 59.
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stosowanie mechanizmów rynkowych w odniesieniu do sektora instytucji pu-
blicznych musi uwzględniać jego specyfikę10.

Ważnym elementem wpływającym na ewolucję administracji publicznej 
była decentralizacja państwa oraz rozwój samorządności terytorialnej. Służył 
on dekompozycji ściśle hierarchicznego modelu państwa, bowiem poszczególne 
poziomy samorządu tworzą ramy dla istnienia funkcjonalnych wspólnot formu-
łujących własne zadania i cele rozwoju11. Rozwój odpowiedzialności horyzontal-
nej, przed obywatelami, miał wzmocnić wpływ społeczny na procesy decyzyjne, 
a tym samym być ważnym impulsem do wdrażania zasad współzarządzania.

Niezależnie od tego, czy powyższe założenie zostało skutecznie zrealizowa-
ne (zależy to od indywidualnego przypadku), niewątpliwie generalnie współ-
czesna domena publiczna ewoluuje w  kierunku zarządzania publicznego. Jest 
to odejście od modelu państwa scentralizowanego ku modelowi państwa zde-
centralizowanego. Zmiana zadań państwa polega na przejściu ku metarządzeniu  
– współtworzeniu sieci, mechanizmów koordynacji działań zbiorowych. W kon-
sekwencji państwo skupia się na rolach moderacyjno-wspomagających: działać 
ma jako instytucja odwoławcza w sporach, przejmuje polityczną odpowiedzial-
ność w przypadku niesprawności danego mechanizmu społecznego12.

Rozkwit badań nad politykami publicznymi w  latach 70.–80. XX wieku, 
a  następnie rozczarowanie efektami scentralizowanego podejścia do realizacji 
zadań publicznych doprowadziły badaczy do konstatacji, że hierarchiczny i mo-
nocentryczny model relacji pomiędzy władzą a rządzącymi jest nieefektywny, co 
też leży u podstaw governance. Za bardziej aktualny model opisu rzeczywistości 
uznano policentryczną lub pozbawioną centrum sieć odrębnych, częściowo po-
krywających się wspólnot politycznych, w których państwo jest jednym z wie-
lu aktorów zbiorowych. W tej optyce efektywność polityki publicznej i rządze-
nia w ogóle wynika z oddziaływania na procesy społeczne nie poprzez kontrolę, 
narzucanie woli, lecz negocjacje. Władze miały przede wszystkim umożliwiać 
współdziałanie, stworzyć warunki do funkcjonowania poszczególnych sieci 
w  ramach systemu społecznego, a  nie narzucać automatycznie określone roz-
wiązania13. W opinii Gerry Stokera, „współzarządzanie (governance) to na nowo 
odkryta forma rządu, jednak lepiej zorganizowanego”14.

10 Ibidem, s. 113.
11  H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 200;  

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 17.
12 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 30.
13 A. Dunsire, Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, 2007, s. 42.
14 G. Stoker, Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4, 2008, s. 112.
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W  świetle powyższego u  genezy współczesnej koncepcji zarządzania pu-
blicznego leży mająca miejsce w  latach 80. i 90. XX wieku krytyczna refleksja 
o niezdolności państwa do rządzenia, co miało być spowodowane m.in. ogól-
nym spadkiem akceptacji dla przywództwa politycznego, wzrostem polityczne-
go radykalizmu, pogłębianiem się różnic społecznych. Jej potwierdzeniem miał 
być powszechny kryzys legitymacji władzy oraz ograniczone możliwości realiza-
cji polityk publicznych. Odpowiedzią stał się nowy model zarządzania publicz-
nego ze zmodyfikowaną rolą państwa. 

Za Krzysztofem Szczerskim można wyróżnić dwa podejścia do tego za-
gadnienia: naukowo-analityczne oraz praktyczno-polityczne. Pierwsze doty-
czy refleksji nad przekształceniami współczesnych uwarunkowań prowadzenia 
polityki i  uwzględnia kwestie: decentralizacji, kształtowania się społeczeństw 
obywatelskich, sieciowej koncepcji państwa, ekonomizacji polityki, a  także 
procesów globalizacji i  regionalizacji. Drugie podejście dotyczy praktycznych 
wskazówek reform administracji publicznej formułowanych głównie w duchu 
„ekonomizacji”15. Kierunek reform wskazywał raport Banku Światowego z 1997 
roku, w którym twierdzono, że rozwój zdominowany przez państwo załamał się, 
lecz to samo może stać się z rozwojem bez udziału państwa16.

Wyrastająca z tego gruntu koncepcja współzarządzania (governance) związa-
na była z refleksją na temat nieefektywności systemu państwa opiekuńczego, trud-
ności w  jego koordynowaniu oraz pasywności obywateli. Próbą pokonania ist-
niejących słabości miała być reorientacja nie tylko na mechanizmy o charakterze 
rynkowym, co zaistniało w przypadku nowego zarządzania publicznego, ale też 
na formy sprzyjające samoorganizacji i mobilizacji zasobów społecznych. W tym 
kontekście governance jest uznawany za „trzecią drogę” między anarchią rynku 
i scentralizowanym planowaniem17. Model współzarządzania – w odróżnieniu od 
nowego zarządzania publicznego – wyrasta z  socjologii i  teorii sieci. Odchodzi 
on od zorientowanego rynkowo nowego zarządzania publicznego na rzecz podej-
ścia zorientowanego społecznie i sterowania społeczeństwem przy wykorzystaniu 
partnerstw sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych. 

Koncepcja współzarządzania publicznego wychodzi poza ramy administra-
cji i sięga przede wszystkim do udziału społeczeństwa w procesach zarządzania 
publicznego. Społeczeństwo obywatelskie jest zatem warunkiem niezbędnym 

15 K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Warszawa 2005, s. 6.
16 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 18–19.
17  B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości” refleksja nad politycznymi 

paradygmatami i  politycznymi narracjami w  sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, 
2007, s. 13–14.
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do wprowadzenia takiego modelu administrowania. Społeczeństwo takie jest 
rozumiane jako sieć (network society), zaś zadaniem władzy publicznej staje 
się zarządzanie sieciami. Zakłada się, że sieci dysponują wysokim potencja-
łem samoorganizacyjnym, możliwościami autopoietycznymi, co sprawia, że 
interakcje pomiędzy nimi w ramach systemu społecznego kształtują się bez 
ingerencji ośrodka władzy i podległej mu administracji, której przypada rola 
koordynatora, moderatora czy facylitatora takich procesów. Do opisu takie-
go modelu administrowania i rządzenia używa się pojęć public governance, 
civic governance, choć terminy te nie są wystarczająco ustalone, używane są 
intuicyjnie, zaś w Polsce dylematy definicyjne pogłębia problem tłumaczenia 
anglojęzycznych pojęć i  używa się niemal równie często „zarządzania”, jak 
i „współzarządzania”. 

Paradygmat współzarządzania jest lokowany w  problematyce demokraty-
zacji, podkreśla się bowiem kwestię odejścia od traktowania obywateli jako wy-
borców, na rzecz traktowania ich jako interesariuszy, czyli aktywnych współde-
cydentów i współkreatorów w procesie osiągania celów służących wspólnocie18. 
Współczesne współzarządzanie różni się zatem od NPM tym, że nie jest nasta-
wione na osiąganie wskaźników efektywności i kosztów, ale procesualność, za-
angażowanie szerokich kręgów interesariuszy w procesy decyzyjne i implemen-
tacyjne. Według Huberta Izdebskiego współzarządzanie należy traktować jako 
poszukiwanie rzeczywistego podporządkowania administracji pluralistyczne-
mu społeczeństwu, upatruje on w  nim elementów „demokracji uczestniczą-
cej”, „partnerskiej”19. Przy zgodzie z podnoszoną przez Jurgena Habermasa tezą 
o  upadku obywatelskiej sfery publicznej20, atomizacji społeczeństwa i  tablo-
idyzacji życia publicznego narzędzia deliberacyjne, a  takie stanowią o  istocie 
współzarządzania, można postrzegać jako mające doprowadzić do powrotu do 
dialogu, więzi społecznych, odbudowy wspólnotowości. W tym kontekście pa-
radygmat ten nie tyle jest nowym rozwiązaniem zgodnym z zapotrzebowaniem 
i stanem społeczeństwa, co formą prewencji, zabezpieczenia przed jego pogłę-
biającą się dekompozycją.

Dla rozwoju nowych podejść interpretacyjnych rzeczywistości społecznej 
duże znaczenie miały konstatacje dokonane m.in. przez Niklasa Luhmanna, że 
żyjemy w społeczeństwie pozbawionym centrum, zadaniem rządu jest sprzyja-
nie interakcjom społeczno-politycznym, by zachęcić różne elementy składowe

18  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1, 
2007, s. 15.

19 Ibidem, s. 17.
20 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.
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systemu społecznego do dystrybucji usług i rozwiązywania problemów. Kształ-
towanie się paradygmatu współzarządzania dokonywało się zatem w  związku 
z kształtowaniem się koncepcji społeczeństwa sieciowego21.

Współzarządzanie w perspektywie społeczeństwa sieciowego opiera się na 
następujących elementach:

  horyzontalnych procesach, autonomicznych relacjach pomiędzy nieza-
leżnymi podmiotami,

  procesy te mają charakter obustronny i przynoszą określone skutki dla 
wszystkich ich uczestników,

  procesy te zachodzą w  określonych warunkach instytucjonalnych, for-
malnych i nieformalnych,

  procesy te są samoregulujące, podobnie jak ich uczestnicy, nie są kontro-
lowane z zewnątrz,

  osiąganie celów publicznych odbywa się w ramach relacji pomiędzy ak-
torami społecznymi tworzącymi sieci22.

W świetle powyższego współzarządzanie można postrzegać jako „miękką” 
formułę zarządzania publicznego, czyli procesu opartego na niewymuszonym 
współdziałaniu samodzielnych podmiotów na zasadzie zaufania i współodpo-
wiedzialności. W pryzmacie społeczeństwa sieciowego autonomiczne sieci sta-
ją się niezależne od kierowania państwowego, władze centralne zostają ograni-
czone w swoich możliwościach sterująco-kontrolnych na rzecz innych aktorów: 
sektora przedsiębiorstw i społecznego. Kluczowe jest zatem to, że współzarzą-
dzanie odnosi się do zbioru instytucji i aktorów o charakterze zarówno publicz-
nym, jak i niepublicznym, w którym tradycyjna hierarchia instytucjonalna zo-
staje zachwiana. W tej koncepcji mieszczą się rozmaite idee, w tym governance, 
good governance, new public governance czy new public leadership23. Są one zbli-
żone do siebie, częściowo nakładają się na siebie, choć odchodzą od wcześniej-
szych ustaleń nowego zarządzania publicznego, co obrazuje krótkie zestawienie 
dwóch spośród wymienionych idei.

Koncepcja governance kładzie nacisk na udział sektora biznesowego i spo-
łecznego w  sferze dostarczania usług publicznych oraz decyzji strategicznych, 
dotyczy zatem aktorów publicznych i niepublicznych funkcjonujących na zasa-

21  Krytyczne uwagi nt. koncepcji społeczeństwa sieciowego zob. np. M. Graszewicz, D. Lewiński, 
Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?, „Nowe Media”, nr 1, 2010, s. 13–21.

22  J. Torfing, Teorie rządzenia sieciowego: w  stronę drugiej generacji, „Zarządzanie Publiczne”,  
nr 3, 2010, s. 98.

23 M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna…, op. cit., s. 114.
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dzie sieci, cechuje się zacieraniem granic i odpowiedzialności. W odróżnieniu 
od NPM, w paradygmacie współzarządzania zadania publiczne nie są przeka-
zywane zewnętrznym agencjom, lecz realizowane w ramach sieci, grup współ-
zależnych instytucji reprezentujących różne środowiska, Pracownicy sektora 
publicznego w NPM występują w roli menedżerów, zaś w ujęciu governance ak-
cent kładziony jest na koordynację i współpracę w sieciach, współdecydowanie 
i współdziałanie ze społeczeństwem (m.in. poprzez konsultacje społeczne, bu-
dżety obywatelskie, współpracę z organizacjami pozarządowymi).

Koncepcja dobrego zarządzania (good governance) wiązana jest głównie z za-
leceniami Banku Światowego, skierowanymi do państw rozwijających się w celu 
usprawnienia ich systemów społecznych w  oparciu o  mechanizmy wolnoryn-
kowe. Wśród tychże zaleceń znalazło się m.in.: wsparcie konkurencji i rynków, 
powszechna prywatyzacja, redukcja zatrudnienia w służbie cywilnej, dyscyplina 
budżetowa, decentralizacja administracji oraz większe wykorzystywanie poten-
cjału organizacji pozarządowych w  procesach zarządzania państwem. Krytyka 
good governance dotyczy głównie tego, że łączy on NPM z zasadami demokracji 
liberalnej24. Tym samym traktowany jest on przez niektóre kręgi eksperckie jako 
próba narzucenia państwom rozwijającym się znanego już modelu rozwojowego.

Tendencje odejścia od klasycznego weberowskiego rozumienia administra-
cji publicznej i pojawienie się menedżerskiego zarządzania publicznego mate-
rializowały się głównie na gruncie mechanizmów kontroli, które dotyczą wy-
ników działania administracji, a  nie przestrzegania procedur i  realizowane są 
głównie z  zewnątrz, a  nie w  ramach systemu administracji25. James N. Rose-
nau podkreśla, że współzarządzanie jest bardziej złożone niż rządzenie, bowiem 
obejmuje nie tylko organizacje rządowe, ale i nieformalne mechanizmy poza-
rządowe26. Dzięki temu procesy alokacji zasobów z jednej strony mają być bar-
dziej „wrażliwe” i  partycypacyjne, z  drugiej zaś grożą jednak długotrwałością 
oraz nieefektywnością. Zakładana samoregulacja i autopoietyzm sieci w społe-
czeństwie sieciowym ma zapewniać unikanie błędów związanych z autorytatyw-
nym funkcjonowaniem aparatu państwowego w systemie biurokratycznym.

Ogółem współzarządzanie można określić jako perspektywę badawczą, 
według której rząd jest tylko jednym z wielu aktorów wpływających na sys-
tem społeczny i nie ma wystarczającej siły, by narzucić swą wolę innym. 

24  R. A. W. Rhodes, Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, „Zarządzanie Publicz-
ne”, nr 4 (14), 2010, s. 107.

25  J. Hausner, Zarządzanie publiczne, op. cit., s. 17.
26  J. N. Rosenau, Governance, order, and change in world politics, [w:] J. N. Rosenau, E. O. Czempiel (red.), 

Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992, s. 1–2.



Rafał CzaChoR

72

Pozostałe instytucje są autonomiczne, nie kontroluje ich rząd, lecz kontrolu-
ją one same siebie27.

Za główne cechy współzarządzania wnoszące nową jakość do administracji 
publicznej można uznać:

  współzależność i  zacieranie się granic między sektorem państwowym, 
prywatnym i społecznym,

  ustawiczną interakcję między członkami sieci, powodowaną konieczno-
ścią wymiany zasobów,

  relacje między podmiotami definiowane w kategoriach gry opartej na za-
ufaniu i negocjacjach,

  ograniczoną rolę państwa – sieci są samoorganizujące się, nie są rozlicza-
ne przez państwo28.

Dynamiczne zmiany społeczne, w  tym rozwój społeczeństwa sieciowego, 
wpływają na ewolucję paradygmatu zarządzania publicznego. Następuje erozja 
podziału, w którym funkcjonują odrębne domeny społeczne: przekształcają się 
one w  wielowymiarową strukturę przenikających się międzyorganizacyjnych 
oddziaływań różnych szczebli i sektorów29. W paradygmacie tym państwo sta-
je się układanką międzyorganizacyjnych sieci aktorów rządowych, biznesowych 
i społecznych w sytuacji braku suwerennego aktora ograniczającego poliarchicz-
ność. Governance upodmiotawia obywateli i  sprzyja postawom partycypacyj-
nym, lecz wymaga istnienia kapitału społecznego. Zjawiska ograniczania roli 
państwa, deregulacji przyniosły wzrost zaangażowania w sprawy publiczne sek-
tora gospodarczego i  społecznego, co skutkuje nie tylko rozwojem partnerstw 
publiczno-prywatnych, ale także publiczno-społecznych.

Oceniając paradygmat governance, wskazać należy, że jest on bardziej ideą 
z  pogranicza politologii, socjologii i  zarządzania, a  nie prawniczego Reichstaat, 
jak dawniej biurokracja. To wciąż bardziej projekcja optymalnego modelu admi-
nistracji publicznej niż praktyczny model. Idea governance nie tyle modeluje ewo-
lucję administracji publicznej, co próbuje nadać własną interpretację obiektyw-
nie zachodzącym zmianom związanym z modernizacją i rozwojem społecznym. 
Lepiej identyfikuje problemy, niż je wyjaśnia i daje narzędzie ich rozwiązania30.

27  R. A. W. Rhodes, Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu, „Zarządzanie Publicz-
ne”, nr 4, (14), 2010, s. 109.

28  Ibidem, s. 110.
29  A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Warszawa 2013, s. 28–28.
30  M. Oramus, Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w admi-

nistracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 1, 2015, s. 193. 
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O tym, że przejście od tradycyjnych form rządu (government) do nowocze-
snej koordynacji, współzarządzania (governance) następuje obiektywnie, w wy-
niku powszechnych procesów rozwoju, a nie pod wpływem opracowań teore-
tycznych, świadczy uwaga Boba Jessopa, który zauważa, że przejście to dokonuje 
się na wszystkich poziomach – od lokalnego i metropolitalnego do narodowego. 
Rozwój nowych form partnerstw, negocjacji i powiązań horyzontalnych ma być 
próbą radzenia sobie władz publicznych z osłabieniem ich mandatu oraz niską 
skutecznością dotychczasowych metod uprawiania polityki31. Współczesne spo-
łeczeństwa stają się bardziej funkcjonalnie zróżnicowane, sfragmentaryzowane 
i chaotyczne, co warunkuje konieczność wypracowania nowego modelu rządze-
nia. Oprócz tego czynnikami sprzyjającymi wdrażaniu idei współzarządzania 
ma być m.in. zacieranie się i kwestionowanie niektórych instytucjonalnych gra-
nic, pogłębianie się złożoności relacji czy erozja państwa suwerennego.

Powyższe okoliczności, którym w  Europie Zachodniej towarzyszy proces 
pogłębionej integracji polityczno-gospodarczej, sprzyjały wykształceniu się 
koncepcji zarządzania wielopasmowego bądź wielopoziomowego (multilevel go-
vernance). W wąskim rozumieniu jest to prowadzenie polityki w warunkach de-
centralizacji i  ponadnarodowej integracji. Analiza w  takim ujęciu uwzględnia 
m.in. trzy poziomy władzy: ponadnarodowy, narodowy i  regionalny, zaś mo-
del polityki jawi się jako system ciągłych negocjacji między władzami na róż-
nych poziomach administracyjno-terytorialnych. W szerokim rozumieniu jest 
ono nazywane nowym zarządzaniem, co ma wskazywać na udział w procesach 
politycznych nie tylko podmiotów publicznych, lecz także różnych sieci, co lo-
kuje ten paradygmat w grupie współczesnych koncepcji zarządzania publiczne-
go. Zarządzanie wielopasmowe odnosi się głównie do specyfiki ustrojowej Unii 
Europejskiej, która cechuje się dwupoziomowym systemem politycznym32. Wy-
pracowanie tej koncepcji ma wskazywać, że polityka wspólnotowa w  różnych 
pasmach działa według różnych reguł i angażuje różne grupy podmiotów pu-
blicznych i niepublicznych. Wyznacznikami wielopasmowości w Unii Europej-
skiej mają być następujące elementy: jest to proces polityczny, w którym naru-
szono monopol państwa poprzez włączenie innych aktorów, zaś relacje między 
aktorami publicznymi i niepublicznymi mają charakter policentryczny i pozba-
wiony hierarchii33. Może być ona także stosowana np. do zarządzania obszarami

31  B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości”: refleksja nad politycznymi pa-
radygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, 2007, s. 6.

32  T. G. Grosse, Dwupoziomowy system polityczny w  Europie, „Przegląd Europejski”, nr 2 (25), 
2012, s. 7–25.

33  K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Warszawa 2005, s. 11.
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metropolitalnymi, choć wciąż przede wszystkim operuje postulatami34. Kon-
cepcję wielopasmowości można uznać za najbardziej odpowiadającą rzeczy-
wistości. Przyczyną tego może być fakt, iż jest ona narzędziem interpretacyj-
nym rzeczywistości, a  nie innowacyjnym modelem teoretycznym. Pozostałe 
koncepcje wyrastające na gruncie governance można poddać bardziej krytycz-
nym rozważaniom. 

Podstawowe problemy z wdrożeniem koncepcji współzarządzania dotyczą 
kwestii zaufania pomiędzy uczestnikami procesów społecznych oraz sprawno-
ścią kanałów komunikacyjnych (w rozumieniu Karla Deutscha). Zagadnienia te 
lokują się bezpośrednio w sferze problematyki kapitału społecznego35. Wytwo-
rzenie się atmosfery zaufania między aktorami społecznymi służy redukcji kosz-
tów i niepewności funkcjonowania w sferze publicznej, jednak wymaga czasu. 
Obarczone jest także ryzykiem, bowiem ocena lojalności innych aktorów może 
być dokonana tylko ex post. Wskazać należy na zagrożenie pojawieniem się zja-
wisk zawłaszczania państwa przez określone grupy (state capture), rozwojem 
zjawisk neopatrymonialnych (w tym korupcji, nepotyzmu), dominacji praktyk 
nieformalnych w życiu publicznym, co skutkuje spadkiem zaufania pomiędzy 
aktorami oraz ich rozliczalności. Zagrożenia te mają charakter stały, bowiem 
związane są z  dynamiką systemu społecznego jako całości, poszczególni jego 
członkowie dysponują różnym potencjałem, co niesie możliwe dążenie silniej-
szych do dominacji i narzucania woli słabszym. Obniżone zdolności regulacyjne 
państwa utrudniają odwrócenie lub zapobieżenie negatywnym trendom. 

Za obiektywną słabość koncepcji governance należy uznać także nieunik-
nione napięcie pomiędzy zdolnością państwa do kreowania i sprzyjania funk-
cjonowaniu sieci, społeczeństwa sieciowego a zdolnością do ich kontroli. Jest to 
szczególnie istotne, gdyż, mimo postępującej erozji roli państwa we współcze-
snym systemie społecznym i  procesach administrowania, fundamenty tej idei 
związane są właśnie z  instytucjami państwa. Przykładowo, J. Torfing współza-
rządzanie sieciowe (network governance) osadza na trzech założeniach: państwo 
tworzy i stymuluje rozwój sieci; sieci są samoregulujące się i funkcjonują odpo-
wiedzialnie; sieci funkcjonują w zgodzie z celami publicznymi wyznaczonymi 
przez państwo36.

34  M. Lackowska, Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, „Zarządzanie Pu-
bliczne”, nr 3, 2009, s. 53–67.

35  Szerzej: R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości, tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się 
lepiej, Warszawa 2011.

36  J. Torfing, Teorie rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3, 
2010, s. 98.
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W paradygmacie współzarządzania kategoria sieci jest kluczowym narzę-
dziem strukturyzacji społeczeństwa, jednak brakuje wyznaczników dostępu do 
sieci oraz barier, które powodują zjawiska wykluczeń. W społeczeństwie siecio-
wym relacje współzależności narastają zdecydowanie bardziej w  ramach po-
szczególnych autonomicznych sieci niż pomiędzy sieciami, a  więc w  systemie 
społecznym jako całości. Zjawisko to utrudnia identyfikację wspólnych celów 
i  interesów, ponadto może prowadzić do rozwoju nieformalnych powiązań,  
quasi-hierarchicznego porządku, który łamie samą zasadę kooperacji, partner-
stwa i inkluzji w procesach alokacji zasobów.

Brak hierarchii w społeczeństwie sieciowym rozumiany jest z  reguły jako 
równość i  równowaga potencjałów poszczególnych aktorów. Założenie to jest 
błędne, bowiem chociażby rozpowszechnienie praktyk lobbingu dowodzi, że 
w wysoko rozwiniętych społeczeństwach silniejsi aktorzy dążą do wykorzysta-
nia swojej przewagi w celu odniesienia partykularnych korzyści. Sieciowość jako 
koncepcja koordynacyjnego mechanizmu regulacyjnego nie jest zatem efektyw-
niejsza niż metody klasyczne37.

Inne istotne problemy we wdrożeniu koncepcji współzarządzania nabie-
rają szczególnie dużego znaczenia w  kontekście reform aparatu biurokratycz-
nego w państwach Europy Środkowej, w tym Polski, i również odnoszą się do 
zagadnień kultury politycznej oraz kapitału społecznego. Po pierwsze, można 
wskazać na fakt, że częstą praktyką pozostaje „kolonizacja aparatu administra-
cyjnego przez partie polityczne” i postrzeganie administracji jako przynależne-
go zwycięskim ugrupowaniom łupu politycznego38. Nie tylko rodzi to zagroże-
nie wspomnianymi zjawiskami zawłaszczania państwa, ale także obniża jakość 
administrowania. Po drugie, aktualnym zjawiskiem pozostaje słabość przy-
wództwa politycznego, które prowadziłoby do realizacji wizji modelu współza-
rządzania. Aktualne są raczej tendencje przeciwstawne, dążenie do zwiększe-
nia kontroli i centralizacji, co potwierdza m.in. rozrost administracji rządowych 
w terenie oraz niechęć władz do stosowania mechanizmów konsultacji społecz-
nych. Po trzecie, niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego skutkuje słabością 
lub wręcz brakiem mechanizmów zabezpieczających interes publiczny, głównie 
mechanizmów zewnętrznych, jak audyt obywatelski. Niedorozwinięty pozostaje 
sektor organizacji pozarządowych, zaś ich działalność dotyczy głównie dużych 
ośrodków miejskich. Po czwarte, duże znaczenie posiada ograniczona skala

37  M. Żabiński, The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks, 
„Zarządzanie Publiczne”, nr 4, 2014, s. 51–52.

38 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, op. cit., s. 290.



Rafał CzaChoR

76

decentralizacji państw, wyposażenia samorządów w środki własne, decentra-
lizacji fiskalnej oraz zakres prerogatyw w  sferze decyzji rozwojowych. Niski 
poziom autonomii i możliwości finansowych samorządów nie sprzyja wdra-
żaniu nowoczesnych rozwiązań o  charakterze deliberacyjnym. Po piąte, na 
możliwościach wdrożenia koncepcji współzarządzania piętno odciskają za-
gadnienia związane z  terytorialną organizacją państw. Istnienie wielu słabo 
zaludnionych lub dysfunkcjonalnych jednostek szczebla podstawowego oraz 
regionalnego utrudnia realizację przez aparat biurokratyczny spoczywających 
na nim zadań.

Rekapitulując, należy stwierdzić, że postweberowskie koncepcje zarządza-
nia publicznego, mimo wielości podejść i  licznych badań w  tym zakresie, nie 
potrafiły na trwałe i szeroką skalę zaistnieć we współczesnym świecie. Poza po-
jedynczymi przykładami, głównie Wielkiej Brytanii, USA, Nowej Zelandii, me-
chanizmy nowego zarządzania publicznego i współzarządzania nie znalazły po-
wszechnego zastosowania. 

Poszukując przyczyn tego faktu, wskazano na wiele elementów. Po pierw-
sze, istnieją funkcjonalne bariery wdrożenia idei governance. Mimo rozwoju 
społecznego i technologicznego nie udaje się odejść od wiodącej roli biurokra-
cji w procesach administrowania, zaś udział w nich pozostałych podmiotów ma 
charakter wtórny. Dla wdrożenia zasad współzarządzania niezbędny jest okre-
ślony kapitał społeczny oraz typ kultury politycznej właściwy państwom cywili-
zacji zachodniej. W naturalny sposób ogranicza to kulturowy i geograficzny krąg 
państw potencjalnie implementujących tę koncepcję. Nawet istnienie społeczeń-
stwa obywatelskiego nie jest rękojmią udanego wprowadzenia zasad governance 
– w wielu społeczeństwach zachodnich obserwuje się bowiem spadek zaintere-
sowania sprawami publicznymi i zniechęcenie do udziału w przedsięwzięciach 
społecznych. Mimo różnych form promocji, wciąż stosunkowo słabo rozwinię-
ty jest sektor ekonomii społecznej. Po drugie, koncepcja współzarządzania jest 
rozwijana wraz z obiektywnie zachodzącymi zmianami w funkcjonowaniu ad-
ministracji publicznej, a nie je kształtuje. Paradygmat ten zatem bardziej opisu-
je ewolucję rzeczywistości, niż przynosi kompleksowe rozwiązania możliwe do 
implementacji, nie stanowi też nowej teorii wyjaśniającej. Teoretyczne podstawy 
koncepcji są rozwijane, choć wciąż w dużym stopniu mają charakter postulatów, 
zaś definicje pozostają w wielu kwestiach niejednoznaczne. Po trzecie, co wy-
nika z powyższego, zakres zmian w  funkcjonowaniu administracji publicznej, 
które wpisują się w  model governance jest stosunkowo niewielki i  ograniczo-
ny do wybranych kwestii mających znaczenie w skali lokalnej lub regionalnej,  
np. miejskich budżetów obywatelskich.
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Streszczenie

Ewolucja paradygmatu współzarządzania (governance) i problemy w jego 
wdrażaniu

Globalizacja, rozwój technologiczny oraz kształtowanie się nowoczesnych społe-
czeństw obywatelskich niosą zmiany w  funkcjonowaniu administracji publicznej. Ce-
lem artykułu jest omówienie współczesnych koncepcji zarządzania publicznego: nowe-
go zarządzania publicznego oraz koncepcji kształtujących się na bazie idei governance. 
W we wnioskach krytycznie odniesiono się do możliwości zastosowania tego paradyg-
matu, wskazując na obiektywne bariery związane z naturą biurokracji oraz kapitałem 
społecznym.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, zarządzanie publiczne, governance.

Summary

Governance paradigm evolution and problems in its implementation
Globalization, technical progress and emerging of modern civic societies cause si-

gnificant changes in the public administration. The main goal of the paper is to describe 
contemporary conceptions of the public governance: new public governance and other 
conceptions like multilevel governance. The author concludes with pointing at various 
problems in implementation of this paradigm that are related to the nature of bureau-
cracy and social capital. 

Keywords: public administration, public governance, new public governance.




