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Polityka publiczna (public policy) jest nową 
dyscypliną wiedzy w Polsce. W 2011 r. 

minister nauki i szkolnictwa wyższego1 
zaliczył naukę o polityce publicznej do ofi-
cjalnych dyscyplin naukowych. Polityka 
publiczna jest jednocześnie obszarem 
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Polityka publiczna jako narzędzie kontroli

Polityka publiczna jako dyscyplina wiedzy rozwija się obecnie dość dobrze  
i może służyć wzbogaceniu ram koncepcyjnych planowania i kontrolowa-
nia interwencji publicznych. Metody analizy znane z polityki publicznej 
i  jej główne kategorie stwarzają podstawę do wszechstronnego badania  
tych interwencji, w tym w zakresie ich efektywności, przebiegu, sposobu  
formułowania i  wdrażania, struktury ryzyka, ewaluacji itp. Ma to zna-
czenie zwłaszcza wobec tego, że rządzący przeprowadzają coraz więcej  
interwencji publicznych, które są wewnętrznie skomplikowane i złożone.

Kontrole i interwencje publiczne

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,  
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Warszawa.
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praktyki, a więc oznacza realne interwencje 
(działania) publiczne, podejmowane aby 
rozwiązać określony problem, zwłaszcza 
przez rządzących, ale także przez różne 
podmioty społeczeństwa obywatelskie-
go2. Interwencje są różne, może to być 
budowa gminnej drogi, a także program 
wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 
czy poprawa dostępności do świadczeń 
medycznych. Mogą to być również całe 
reformy w danej dziedzinie.

Poniżej omówię zwłaszcza te aspekty 
interwencji publicznych, które mogą być 
interesujące z punktu widzenia działań 
kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. 
NIK przeprowadza kontrole pod wy-
branymi względami – legalności, gospo-
darności, celowości i rzetelności3. Jest to  
wystarczająca podstawa do tego, aby 
wszechstronnie analizować interwencje 
publiczne, w tym aby uzyskać obraz re-
zultatów, które wynikają dla obywateli. 
Kluczowa jest oczywiście kontrola le-
galności interwencji, czyli badanie, czy  
instytucje inicjujące podejmowały je zgod-
nie z obowiązującym prawem. Gdyby in-
stytucje państwa podejmowały działania 
niemieszczące się w ramach prawnych, 
oznaczałoby to chaos i liczne zagrożenia 
dla obywateli. Znacznie szerszy wymiar 
poznawczy mają kontrole przeprowadzane 
z zamiarem zbadania gospodarności, rze-
telności oraz celowości interwencji. Ten 

wymiar otwiera pole do dość szerokiego 
spojrzenia na naturę kontroli, ich cele i in-
strumenty, a także pozwala na dogłębne 
badania interwencji. 

Interwencje mogą być badane w różnych 
aspektach, na które zwraca uwagę nauka 
o polityce publicznej. Zauważalne jest, że 
instytucje audytu narodowego w różnych 
krajach coraz wszechstronniej kontrolują 
i badają interwencje. Już od lat 60. ubie-
głego wieku ma miejsce ewolucja charak-
teru ich raportów. Kontrole sprzed tego 
okresu dotyczyły głównie wydatków pu-
blicznych i osiągniętego przez daną insty-
tucję wykonawczą poziomu gospodarno-
ści i efektywności. Później kontrole zaczę-
ły również stopniowo obejmować bardziej 
wszechstronne cele. Kontrolerzy mieli za 
zadanie sformułować ocenę wartości, które 
wynikały z podjętej interwencji i jej zesta-
wienie z poniesionymi wydatkami na rzecz 
jej realizacji (value for money). W gruncie 
rzeczy przed kontrolerami stało dokona-
nie oceny usług publicznych wytworzo-
nych przez instytucje publiczne w świe-
tle kategorii gospodarności (economy), 
efektywności (effectivness) i wydajności  
(efficiency)4. 

Ciekawym przykładem jest brytyjska 
instytucja audytu National Audit Office 
(NAO). NAO kontroluje wydatki publicz-
ne i wspiera parlament w podtrzymywa-
niu rozliczalności ministerstw i innych 

2 A. Zybała: Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa 
i społeczeństwa, Wyd. Difin, Warszawa 2013. 

3 Art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2015.1096 j.t.); 
K. Kwiatkowski: Rola NIK w usprawnianiu funkcjonowania państwa. Wykład dla studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „Kontrola Państwowa” nr 1/2015.

4 Y. A. Alwardat, A. Benamraoui, A. Rieple: Value for Money and Audit Practice in the UK Public Sector,  
“International Journal of Auditing”, 2015.
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instytucji publicznych, ale jednocze-
śnie wytwarza rocznie około 60 rapor-
tów, w których ma miejsce analiza war-
tości jaką przynosi dana interwencja dla 
obywateli (np. w postaci udostępnianych 
obywatelom usług publicznych) w zesta-
wieniu z poniesionymi wydatkami (value 
for money reports). Raporty zawierają wy-
niki kontroli finansowej danej instytucji, 
a także dane pochodzące z wszechstron-
nych badań ekonomiczno-społecznych, 
takich jak analiza sposobów zarządzania 
w instytucjach, przegląd jej dokumentów, 
wywiady z pracownikami, przegląd lite-
ratury eksperckiej, ankiety wśród klien-
tów danej instytucji, benchmarking (po-
równania z innymi organizacjami, w tym 
z innych krajów). Raporty zawierają rów-
nież analizy struktury ryzyka, jakie wiąże 
się z podejmowanym typem interwencji. 

Celem raportów jest analiza wykorzysta-
nia zasobów publicznych, a także stymulo-
wanie zmian, formułowanie jasnych kon-
kluzji, identyfikowanie problemów syste-
mowych, które występują w administracji  
rządowej, w tym w zakresie efektywno-
ści wykorzystania informacji, technolo-
gii informatycznych czy dobrych praktyk 
w sferze zarządzania finansami.

Warto podkreślić, że brytyjskie kontro-
le bazują na koncepcji polityki publicz-
nej opartej na dowodach (evidence-based  
policy), a więc na podejściu, które zyska-
ło olbrzymie uznanie w nauce i praktyce  
formułowania interwencji publicznych. 
Oznacza to, że kontrolerzy opierają swoje 
działania na wszechstronnym badaniu 

interwencji, z wykorzystaniem metod 
wypracowanych w różnych dziedzinach 
polityki publicznej. 

Widać zatem rozległość misji NAO, choć 
w gruncie rzeczy jest ona jeszcze szersza 
niż można przypuszczać5. Kontrolowane 
są interwencje o charakterze komplekso-
wych reform będące w trakcie realizacji.  
Przykładem jest choćby kontrola refor-
my systemu zdrowia, którą zainicjowa-
no w 2010 r. i trwała jeszcze w 2013 r. 
Brytyjska Izba podejmowała kontrole już 
w 2011 r., które służyły ocenie podejmo-
wanych działań (np. wpływ na skalę kon-
traktowania świadczeń w nowym systemie, 
regulacje rynku świadczeń medycznych, 
zdolność do wytwarzania danych staty-
stycznych czy kontrola kosztów i jakości 
świadczeń w trakcie reformy). 

Brytyjczycy opublikowali szereg rapor-
tów, które można uznać za niekonwencjo-
nalne. Badali choćby ministerstwa z myślą, 
aby wesprzeć je w procesie uczenia się wy-
konywania coraz efektywniejszych inter-
wencji. Analizowano przykładowe stu-
dia przypadków, obrazujące, jak urzęd-
nicy i eksperci ministerialni aktualizują 
czy poszerzają swoją wiedzę. Uznano, że 
główne bariery ograniczające uczenie się 
tkwią w strukturach – nieefektywne (nad-
miernie „silosowe”) struktury wspierają-
ce uczenie się, w nadmiernej rotacji wśród 
pracowników, z powodu braku czasu na 
uczenie się. Sformułowano rekomendacje. 
Ponadto brytyjska Izba zaangażowała się 
w badanie jednego z kluczowych progra-
mów rządu (Capability Reviews), którego 

5 Zob. http://www.nao.org.uk/about-us/what-we-do.
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celem była ocena potencjału strategicznego 
głównych instytucji państwa6. Urzędy pu-
bliczne uzyskiwały okresowo jedną z pię-
ciu ocen ich potencjału. Badano potencjał 
w zakresie ich zdolności do kreowania: 
• strategii działania, 
• okazywania przywództwa w działaniu 

oraz 
• zdolności do realizacji interwencji pu-

blicznych.

Analizy polityki publicznej
Powracam do pytania o przydatność wie-
dzy o polityce publicznej do tworzenia 
wzorców dla kontroli. Właśnie ta wiedza 
zapewnia Brytyjczykom to, co udaje im 
się osiągać w zakresie rozległości ich badań 
i wyrafinowania stosowanych metod kon-
trolnych. Wykorzystują bowiem metody 
analityczne znane z wiedzy o polityce pu-
blicznej. 

W Polsce kontrolerom z pewnością przy-
datne może być już samo koło polityki pu-
blicznej (policy cycle), patrz rysunek 1, s. 12.  
Widać na nim różne etapy projektowa-
nia (formułowania) i wdrażania (imple-
mentacji) interwencji. Ten model nazy-
wany jest często fazowym lub etapowym. 
Pozwala on na łatwe wyobrażenie sobie 
całej złożoności procesu przebiegu inter-
wencji. A zatem jego użyteczność polega 
na tym, że umożliwia zaplanowanie działań 
kontrolnych na wybranych etapach, przez 
które przebiegała interwencja przeprowa-
dzona przez daną instytucję publiczną. 
Można przecież badać interwencję na eta-

pie formułowania jej koncepcji, ale także 
jej implementację czy ewaluację. 

Wszystkie etapy mogą być równie ważne 
dla oceny rezultatów działania osiągnięte-
go przez kontrolowaną instytucję. Ważny 
jest przedział czasu, w którym kontro-
lowana instytucja analizowała dostęp-
ne rozwiązania problemu, ale także etap 
opracowania narzędzi, za pomocą których  
interwencja ma zostać wdrożona. W ostat-
nich latach silnie podkreślane jest zna-
czenie kolejnego etapu, czyli tego, na któ-
rym odbywają się konsultacje społeczne  
nad koncepcją działania wysuniętego 
przez rządzących (dialog, deliberacja). 
Pozwalają one bowiem na poznanie opi-
nii interesariuszy interwencji i potencjal-
nie sformułowanie pewnego konsensusu.  
W cyklu funkcjonowania interwencji 
kluczowe znaczenie ma także ewaluacja 
(w wersji ex ante i ex post). 

Opierając się na powyższych katego-
riach, kontroler może badać przebieg in-
terwencji, a zatem to, czy kontrolowana 
instytucja publiczna podejmowała wyma-
gane działania na każdym z etapów inter-
wencji. Może dochodzić, czy problem zo-
stał dobrze przebadany (czy uwzględnio-
no wszystkie dostępne alternatywy) i tym 
samym, czy jest zrozumiany w jego zasad-
niczych aspektach, czy wybrano najbar-
dziej optymalne narzędzia działania, czy 
dokonano wyboru właściwego rozwiąza-
nia, czy miały miejsce wyczerpujące kon-
sultacje z interesariuszami danego działa-
nia, czy zaplanowana została ewaluacja.

6 Assessment of the Capability Review programme, National Audit Office 2009; http://www.nao.org.uk/
report/assessment-of-the-capability-review-programme.
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Analiza interwencji  
„małych kroków”
W odniesieniu do powyższego mode-
lu interwencji publicznej trzeba jednak 
dodać, że jest on pewnym uproszczeniem 
jej faktycznej złożoności. W rzeczywisto-
ści często trudno jest wyodrębnić w prosty  
sposób fazy działania publicznego. Część 
uczonych poddało krytyce to podejście7, 
zarzucając mu właśnie uproszczenie. 
Twierdzą, że w rzeczywistości działanie 
publiczne jest bardziej skomplikowane, 
a jego przebieg ma więcej zawiłości. 

W „realnej” interwencji znajdujemy 
wiele zawiłości. Przede wszystkich in-
terwencje mają zwykle charakter inkre-
mentalny, czyli składają się z licznych drob-
nych kroków wykonywanych przez różne 
instytucje i dlatego trudno jest wskazać 
dokładnie poszczególne fazy działania. 
Przy okazji warto wspomnieć, że część 
uczonych rekomenduje do zastosowania 
w praktyce właśnie inkrementalne stra-
tegie organizacji interwencji. Nie zalecają 
przeprowadzania wielkich reform za jed-
nym razem, ponieważ wiąże się z tym zbyt 

Rysunek 1. Cykl tworzenia i prowadzenia polityki publicznej

Źródło: J. Górniak: Sprawne państwo – cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych,  
„Dialog” nr 4/2008, s. 62. 

7 Ch. E. Lindblom: The Science of “Muddling Through”, “Public Administration Review”, vol. 19, No. 2. 
(Spring, 1959), s. 79-88.
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duże ryzyko. Duża reforma może być dużą 
porażką (i stratą finansową). Natomiast 
w przypadku podejmowania wielu drob-
nych kroków można je w trakcie działa-
nia korygować. 

Analiza i kontrola inkrementalnych in-
terwencji jest z zasady bardzo wymagająca 
intelektualnie oraz technicznie (badaw-
czo). Mamy tu bowiem do czynienia raczej 
z procesem interweniowania niż z „fakta-
mi” albo „zamkniętymi zdarzeniami” in-
terwencji. Wyzwaniem jest to, jak badać 
złożone interwencje, jakie przyjmować 
kryteria do oceny ich efektywności. 

Nauka o polityce publicznej ma tu 
pewne instrumenty analizy, które mogą 
być przydatne kontrolerom. Otóż część 
uczonych podsuwa teorię złożonych, ada-
ptacyjnych systemów (complex adaptive 
systems). Interwencja jest tu rozumiana 
właśnie jako system, który jest silnie sprzę-
żony z innymi podsystemami (sprzężony, 
a więc uzależniony od nich). Również pro-
blemy, które są przedmiotem interwencji 
są rozumiane jako podsystemy (zwłaszcza 
problemy szczególnie złożone, jak te wy-
stępujące w edukacji, systemie zdrowia, 
zarządzaniu, strategiach itp.). 

Wyłania się zatem pytanie, co dokład-
nie oznacza, że interwencje i problemy pu-
bliczne są rozumiane jako (pod)systemy.  
Otóż zarówno interwencje, jak i proble-
my, wokół których są one podejmowane,  
mają przebieg dość nieprzewidywal-
ny. Powodem jest to, że zwykle oddzia-
łuje na nie wiele czynników (różnych 

podsystemów), a co gorsze, nie jest zwy-
kle łatwo odczytać według jakich wzorców 
ma miejsce to oddziaływanie (wiadomo 
tylko, że wzorce są zmienne). Tym samym 
rezultaty interwencji, których celem jest 
rozwiązanie tych problemów, też często 
są trudne do przewidzenia. Nie można za-
kładać nawet tego, że racjonalnie zapro-
jektowana interwencja przyniesie nieza-
planowane (racjonalne) rezultaty. Wynika 
to stąd, że przebieg nawet najbardziej ra-
cjonalnej interwencji uzależniony jest od 
kontekstu (a ten jest często nieprzewi-
dywalny). 

Paul Sabatier, amerykański uczony, do-
brze tłumaczy kwestię złożoności inter-
wencji publicznych. Wskazuje, że często 
ekstremalna wielość czynników wpły-
wa na proces ich tworzenia i realizacji. 
Przytoczmy przykład. Zazwyczaj wiele 
podmiotów jest zaangażowanych w pro-
gramowanie i prowadzenie interwencji 
(są to grupy interesów, agencje rządowe, 
parlamentarzyści, badacze, dziennikarze 
itp.). Pisze, że „każdy z aktorów – indywi-
dualnych czy zbiorowych – ma potencjal-
nie odmienne wartości/interesy, percep-
cję sytuacji i preferencje programowe”8. 

Poziom złożoności interwencji podnosi  
to, że tworzenie interwencji ma zwykle 
długi horyzont czasowy od momentu wy-
łonienia się problemu, przez zrozumie-
nie go, po etap implementacji rozwią-
zań. Powstaje wiele programów działań, 
które angażują wiele różnych poziomów 
w strukturach rządzenia. Interesariusze 

8 P. Sabatier: The Need for Better Theories [w:] Theories of the Policy Process (red. P. Sabatier), “Westview 
Press” 2007, s. 3.
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interwencji przygotowują i uczestniczą 
w złożonych debatach programowych, 
w których posługują się rozległą wiedzą, 
często bardzo techniczną. W debatach 
ukazują często swoje głęboko zakorzenio-
ne wartości/interesy (czasami nieuświa-
domione). P. Sabatier wskazuje także na 
istotny problem, którym jest skłonność 
interesariuszy do ulegania pokusie, „aby 
selektywnie przedstawiać dowody, aby 
przekręcać stanowiska swoich oponen-
tów, dyskredytować ich i działać wymu-
szająco oraz generalnie zniekształcać sy-
tuację z myślą o swojej korzyści”9. 

Konsekwencje  
złożoności interwencji
Fakt, że interwencje są czymś wewnętrz-
nie złożonym, ma wiele konsekwencji. Dla 
kontrolera/analityka oznacza to, że przede 
wszystkim nie powinien badać ich tylko 
w rozumieniu typu przyczyna – skutek. 
Otóż w interwencjach nie zawsze siła dzia-
łania (przyczyna) wywołuje proporcjo-
nalny skutek (rezultat). O ile jesteśmy 
przyzwyczajeni do tego, że gdy mierzy-
my sobie temperaturę ciała, to występu-
je jasny mechanizm przyczynowo-skut-
kowy. Podniesienie się temperatury ciała 
powoduje proporcjonalny wzrost pozio-
mu rtęci w termometrze. Tymczasem 
w wielu dziedzinach polityki publicznej 
nie ma tak prostych zależności między 
działaniami a rezultatami. Interwencje 
– jako systemy nielinearne (nieliniowe) 
– pełne są zjawisk nieprzewidywalnych, 

często nieproporcjonalnych do wyjścio-
wego wkładu. Może się zdarzyć, że zaist-
nieje drobne zdarzenie, które wywoła ol-
brzymie konsekwencje dla interwencji. 

Zaczerpnijmy przykład z zakresu poli-
tyki walki z przemocą w rodzinie. Otóż 
formalna zmiana w treści formularza tak 
zwanej Niebieskiej Karty (wypełnia po-
licjant stwierdzający przemoc) spowodo-
wała, że policjanci przestali je wypełniać, 
a przypadki przemocy zaczęli zaliczać do 
innej kategorii wykroczeń. W takiej sy-
tuacji nie ma możliwości diagnozowania 
prawdziwego rozmiaru przemocy w ro-
dzinach. A zatem mały błąd rodzi poważ-
ne konsekwencje. 

Weźmy przykład interwencji w polityce 
zdrowia, które są zazwyczaj bardzo złożo-
ne i nielinearne. Powody są takie, jak już 
wyżej wymieniono – wielość interesariu-
szy, wielość poziomów zarządzania, wie-
lość nowych tendencji, nieprzewidywal-
ność rezultatów leczenia i profilaktyki.  
P. E. Plsek i T. Greenhalgh10 wskazują, że 
rezultaty interwencji wyłaniają się z inte-
rakcji, która zachodzi między różnymi inte-
resariuszami (lekarze, pielęgniarki, farma-
ceuci, firmy, menedżerowie, władza itp.), 
w tym z napięć między nimi. Kierują się 
oni zwykle odrębnymi zinternalizowany-
mi zespołami norm (instynkty, konstruk-
ty, mentalne modele). Interakcje przyjmu-
ją często różnorodne wzorce. Trudno je 
często opisać w kategoriach modelu, ale 
to jest wyzwanie dla analityków i kontro-
lerów – modelować zachowania i relacje 

9 P. Sabatier: The Need for Better..., op.cit., s. 4.
10 Paul E. Plsek, Trisha Greenhalgh: The challenge of complexity in health care, “British Medical Journal”,  

v. 323(7313), September, 2001.
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interesariuszy, aby docierać do źródeł suk-
cesu bądź porażki danej interwencji. 

Ponadto problemem jest to, że każda 
interwencja (jako podsystem w general-
nym systemie polityki zdrowia) istnieje 
w otoczeniu innych podsystemów, które 
nawzajem się warunkują. Powyżsi auto-
rzy zastanawiali się na przykład, dlacze-
go trudno jest doprowadzić do tego, aby 
pacjenci mieli lepszy dostęp do lekarzy 
i personelu medycznego. Okazuje się, że 
uwarunkowane jest to tym, iż personel 
funkcjonuje również w innych podsyste-
mach (szkolnych, rodzinnych, koleżeń-
skich), dlatego przesunięcie godzin pracy 
placówki choćby o 30 minut wywołu-
je zaburzenie w rytmie życia pracowni-
ków służby zdrowia i z tego powodu nie 
są oni skłonni zgodzić się na nawet drob-
ne zmiany. 

A zatem – jak argumentują R. Geyer 
i S. Rihani – system zdrowia, jak i inne 
dziedziny polityki publicznej, w których 
przeprowadzane są interwencje, nie jest 
systemem mechanicznym i statycznym11. 
Kontroler nie zrozumie interwencji, jeśli 
będzie podchodził do niej jak mechanik do 
samochodu czy zegarka. Mechanik, chcąc 
usunąć usterkę w samochodzie, zakłada, że 
kluczem do jej zrozumienia jest rozebra-
nie pojazdu na części, gdyż to one tworzą 
samochód. Natomiast w przypadku inter-
wencji same jej elementy nie pozwalają na 
pełne jej zrozumienie, bowiem koniecz-
ne jest zrozumienie relacji między nimi, 
a te są dynamiczne i zmienne. 

Powyżsi autorzy wskazują, że badacze 
często ignorują dynamikę interwencji (jako 
systemu), ponieważ nie doceniają relacji 
zwrotnych, które mają miejsce między 
jej komponentami. Stąd powstają błędne 
pomysły na interwencje. „Aktorzy poli-
tyki wierzą, że więcej pieniędzy wytwo-
rzy lepszy system zdrowia i doprowadzi 
do lepszego stanu zdrowia. Lekarze są sta-
nowczy w tym, że pacjenci powinni robić 
to, co oni im mówią (tak zwane podpo-
rządkowanie się pacjenta). Pacjenci na-
tomiast są przekonani, że ich problemy 
zdrowotne są fundamentalnie >mecha-
niczne<, że doświadczony lekarz, praw-
dopodobnie pracujący w szpitalu pełnym 
wysokich technologii z najnowocześniej-
szym wyposażeniem, powinien umieć ich 
>naprawić< – po prostu jak samochód”. 

Wydaje się, że w Polsce polityka zdro-
wia pozostaje w paradygmacie mechanicz-
nym. Oznacza to, że kwestia złożoności 
i adaptacyjności systemu zdrowia nie jest 
właściwie uwzględniana. Reformowanie 
tej polityki opiera się na zasadzie – roz-
kładaj system na czynniki pierwsze i roz-
wiązuj jego problemy przez naprawę albo 
wymianę poszczególnych elementów  
(komponentów). Przedsięwzięcia reforma-
torskie na tym mniej więcej polegały – na 
zamianie systemu finansowania świad-
czeń (z budżetowego na ubezpieczenio-
wy), na przekształceniu funkcji płatnika 
w systemie (regionalni płatnicy, a później 
– jeden), na zmianie własności placówek 
zdrowia (z państwowej na samorządową 

11 R. Geyer, S. Rihani: Complexity and Public Policy. A New Approach to 21st Century Politics, Policy  
and Society, Routledge 2010, s. 92.
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i następnie prywatną), na wprowadzeniu 
do systemu dodatkowego elementu – sa-
morządów lokalnych. Powyższe działania 
miały przynieść sanację całego systemu, 
w tym zwiększoną dostępność do świad-
czeń czy w ogóle dostępność do lepszej 
ich jakości. W praktyce przyniosły poraż-
kę w wielu istotnych zakresach. 

Dowody na efektywność
Warto wskazać kolejny nurt w polityce pu-
blicznej, który może okazać się bardzo uży-
teczny z punktu widzenia potrzeb badaw-
czych kontrolerów. Myślę tu o koncepcji 
polityki publicznej opartej na dowodach 
(evidence-based approach)12. Zyskała ona 
olbrzymią popularność w ciągu ostatnich 
2-3 dziesięcioleci. Jej zwolennicy podkre-
ślają, że interwencja ma szanse przynieść 
dobre rezultaty, gdy zgromadzone zosta-
ły dowody na jej potencjalną efektywność 
i gdy zostały dobrze wykorzystane w trak-
cie jej programowania. 

Badacz, w tym kontroler, a nawet oby-
watel, może zawsze postawić proste py-
tanie – jakie dana instytucja zyskała  
dowody na to, że planowana przez nią in-
terwencja okaże się efektywna. W tej kon-
cepcji zakłada się, że autorzy interwencji, 
zanim podejmą działania, powinni upraw-
dopodobniać pozytywny scenariusz, przed-
stawiając dowody, że tak właśnie może 
się zdarzyć. A co można uznać za dowód 
w danej polityce publicznej? Generalnie 
rzecz biorąc, jest to kompleks informa-
cji i wiedzy opisujący rezultaty, które 

wystąpiły w przeprowadzonych działa-
niach albo uprawdopodobnione rezulta-
ty spodziewane w wyniku podjęcia okre-
ślonej sekwencji działań. 

Można wskazać na dowody mające po-
stać opisu13:
• tendencji – pokazać, jak zmienia się stan 

rzeczy w danej dziedzinie;
• preferencji – co społeczeństwo i intere-

sariusze (stakeholders) cenią i co myślą 
na temat określonych zagadnień zwią-
zanych z interwencją;

• finansów – informacji o wydatkach, stra-
tach, zyskach czy oszczędnościach zwią-
zanych z daną interwencją;

• wyników – produktów i rezultatów in-
terwencji publicznej albo usług publicz-
nych;

• ewaluacji – wiedza o tym, w jaki sposób 
określone działania publiczne okazały 
się skuteczne i poradzono sobie z pro-
blemami;

• wpływu – wiedza o tym, w jakim stop-
niu działania publiczne zrodziły tak 
zwane niezamierzone konsekwencje 
(czyli w jakim stopniu obok oczekiwa-
nych rezultatów pojawiły się niezamie-
rzone skutki);

• wzorców/porównań (benchmarks) – wie-
dza o tym, jak dana sytuacja będąca 
wynikiem wpływu działań publicznych 
przedstawia się w porównaniu z inny-
mi, porównywalnymi sytuacjami; 

• prognoz – jak może wyglądać przyszłość 
na skutek przeprowadzenia działań pu-
blicznych i bez ich podejmowania. 

12 W. Parsons: Modernizing policy-making for the twenty-first century: the professional mode [w:] T. Butcher, 
A. Massey (eds), Modernizing Civil Services, Edward Elgar, 2003.

13 Jw., s. 114.
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Co ciekawe, raporty brytyjskiej Izby 
mają zwykle formę opracowań polityki 
publicznej (policy paper). Zawierają często 
odrębne części, w których przedstawiane 
są dowody zgromadzone i wykorzystane do 
sformułowania ocen kontrolnych. To jest 
postępowanie typowe dla analityka polity-
ki publicznej. Weźmy przykład raportu po-
święconego procesowi reformowania sys-
temu zdrowia14. Wyszczególniono w nim 
typy dokumentów, które były analizowane 
(np. zawierające plany i oczekiwane rezul-
taty), uwzględnioną literaturę ekspercką,  
dane statystyczne, dane o przemieszcze-
niach pracowników, typy przeprowadzo-
nych obliczeń ekonomicznych (np. obli-
czenia dotyczące kosztów reform oraz 
oszczędności, które przynoszą). Podano 
liczbę wywiadów z określonymi katego-
riami kadry zarządzającej w poszczegól-
nych instytucjach, zamieszczono infor-
macje o wywiadach przeprowadzonych  
z interesariuszami polityki zdrowia. 

Ryzyko  
w interwencjach publicznych
Współcześnie w nauce o polityce publicz-
nej wiele miejsca poświęca się zagadnieniu 
ryzyka (risk-based policy making), jako że 
instytucje państwa podejmują z koniecz-
ności coraz więcej interwencji, które są 
obarczone poważnym ryzykiem (np. in-
terwencje w systemie zdrowia, edukacji 

itp.), wynikającym ze złożoności interwen-
cji. Konieczne jest zatem zarządzanie ry-
zykiem. Występowanie ryzyka nie ozna-
cza, że interwencja jest skazana na fiasko,  
natomiast instytucja musi mieć umiejęt-
ność łagodzenia i zapobiegania ryzyku. 
I to może być przedmiotem badań kon-
trolnych. 

Pojęcie ryzyka stosowane jest często 
w ekonomii jako istotna kategoria anali-
tyczna, ale również inne nauki społeczne 
ją wykorzystują. Od dawna popularnością 
cieszy się definicja Williama W. Lowrance’a 
z 1976 r.15, głosząca, że „ryzyko jest miarą 
prawdopodobieństwa i dotkliwości wy-
stąpienia niepożądanych skutków”16. 
Podobnie ryzyko postrzegali brytyjscy 
kontrolerzy, którzy definiowali to poję-
cie w kontekście zarządzania ryzykiem 
(risk management). Otóż ryzyko uzna-
ją oni za zagrożenie w postaci zdarzenia 
czy działania, które niekorzystnie wpły-
wa na zdolność danej instytucji do osiąga-
nia celów, wykonywania strategii i dostar-
czania usług dla obywateli17. Natomiast 
zarządzanie ryzykiem uznają za proces, 
w ramach którego ryzyko jest rozpozna-
wane, ewaluowane i kontrolowane i ma 
ono miejsce w ramach ogólnego systemu 
(współ) zarządzania (governance) w sieci 
instytucji. 

Kontrolerzy brytyjscy z NAO chętnie 
badają interwencje publiczne posługując 

14 Managing the transition to the reformed health system, National Audit Office 2013.
15 J. A. Bradbury: The Policy Implications of Differing Concepts of Risk, “Science, Technology, & Human  

Values”, vol. 14, No. 4, Autumn 1989, s. 382.
16 M. Andretta: Some Considerations on the Definition of Risk Based on Concepts of Systems Theory  

and Probability, “Risk Analysis”, vol. 34, No. 7, 2014, s. 1185.
17 Managing Risks to Improve Public Services, report by The Comptroller and Auditor General, NAO,  

London 2004; zob. także Worth The Risk?, Audit Commission, London 2001.
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się kategorią ryzyka. Przygotowali spe-
cjalne publikacje prezentujące zagad-
nienie ryzyka, analizujące, jak urzędy 
radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem. 
W 2012 r.18 opublikowali raport zawiera-
jący analizę ryzyka kryjącego się w zre-
formowanych programach aktywizacji 
bezrobotnych, wprowadzonych w 2011 r. 
Rząd powierzył ich wykonanie prywat-
nym firmom i sformułował nowe zasa-
dy zlecenia19. Kontrolerzy uznali, że 
ministerstwo, konstruując nowy pro-
gram, nie doceniło pewnych sfer ryzy-
ka, co – zdaniem kontrolerów – zrodzi-
ło zagrożenie, że wartość wypływają-
ca z wdrożenia programów aktywizacji 
długoterminowych bezrobotnych może 
nie być satysfakcjonująca. Ciekawe jest 
też to, że kontrola miała miejsce nie-
mal tuż po uruchomieniu programów, 
a więc wówczas, gdy nie były znane re-
zultaty. Natomiast kontrolerzy badali, 
czy w samej konstrukcji tej interwen-
cji nie istnieje ryzyko mogące spowodo-
wać jej porażkę w przyszłości. 

Kontrolerzy badali ryzyko, które zde-
finiowali jako zagrożenia dla możliwości 
uzyskania zaplanowanych rezultatów po-
dejmowanej interwencji. Rozpatrywali 
głównie ryzyko wynikające z przyjęcia 
określonych rozwiązań organizacyjnych 
i technicznych, które – ich zdaniem – były 
przygotowane nazbyt pośpiesznie i w spo-
sób niepełny. 

Odnaleziono ryzyko na trzech pozio-
mach organizacji programu: 
• planowania i projektowania działań, 
• przejścia od poprzednich podobnych 

programów aktywizacji do zreformo-
wanej wersji programu, 

• na poziomie wdrażania programu. 
Powyższy przykład pokazuje, że kate-

goria ryzyka, dobrze znana w poszczegól-
nych dziedzinach polityki publicznej, może 
być niezwykle użyteczna w pracy instytu-
cji audytu państwowego. Umożliwia pro-
wadzenie badań, które mogą prowadzić 
do identyfikacji zagrożeń zanim się one 
zmaterializują (charakter prewencyjny), 
jak również badanie zagrożeń dla uzyska-
nia wartości z wydanych środków, które 
kryją się na różnych poziomach progra-
mowania i realizacji interwencji. 

Strukturę ryzyka można badać posługując 
się różnymi modelami. Rysunek 2 przed-
stawia jeden z nich20. Został on zapropono-
wany przez komórkę strategiczną pracującą 
dla brytyjskiego rządu. Wyszczególnione są 
sfery ryzyka odnoszące się do szczebli, na 
których podejmowane są decyzje. Ryzyko 
w decyzjach strategicznych dotyczy mię-
dzy innymi spójności programowania in-
terwencji, racjonalności alokacji zasobów, 
formułowania wykonalnych celów, umie-
jętności oceny dostępnych opcji (alterna-
tyw) działania, zdolności do adekwatne-
go reagowania na zmieniający się kontekst, 
w którym ma miejsce interwencja.

18 National Health Service Landscape Review, National Audit Office, 2011; Progress in making NHS  
efficiency savings, National Audit Office 2012; Managing the transition to the reformed health system, 
National Audit Office 2013.

19 Preventing fraud in contracted employment programmes, National Audit Office 2012.
20 Risk: Improving government’s capability to handle risk and uncertainty, Cabinet Office, Strategy  

Unit 2002.
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Rysunek 2. Hierarchia ryzyka na szczeblach, na których podejmowane są decyzje

Źródło: Risk: Improving government’s capability to handle risk and uncertainty, Strategy Unit report,  
Cabinet Office, 2002, s. 15.

Rysunek 3. Proces zarządzania ryzykiem

Źródło: Risk: Improving government’s capability to handle risk and uncertainty, Strategy Unit Report,  
Cabinet Office, 2002, s. 43.
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Natomiast ryzyko na etapie programo-
wania dotyczy niepewności co do wybo-
ru właściwych metod implementowania 
interwencji, w tym wyboru sposobu ich 
finansowania, organizowania, wybiera-
na właściwych wykonawców, ustanawia-
nia odpowiednich kryteriów jakości czy 
zapewniania trwałości działań. Istnieje 
także specyficzne ryzyko na etapie dzia-
łań operacyjnych. Dotyczy ono kwestii 
technicznych, związanych z zarządzaniem 
dostępnymi zasobami, planami realizacji 
(np. zgranie czasowe), zarządzaniem sie-
cią wykonawców, partnerów, zarządza-
niem infrastrukturą (np. informatyczną). 

Wybrane cechy  
interwencji publicznych w Polsce
Powyższe zestawienie głównych sposobów 
rozumienia interwencji publicznych ma 
walor uniwersalny, pokazuje, jak można je 

analizować. Natomiast polityka publiczna 
buduje także wiedzę o tym, jak w danym 
kraju wyglądają główne procesy jej formu-
łowania i prowadzenia. 

Naukowcy wymieniają szereg różnych 
narodowych stylów czy profili tworzenia 
polityki publicznej. Powstaje pytanie, czy 
ta wiedza może być użyteczna dla ana-
lityków i kontrolerów Najwyższej Izby 
Kontroli. Moim zdaniem – tak. Znając 
bowiem generalne sposoby przeprowa-
dzania interwencji, można łatwiej je mo-
delować i odnajdować miejsca szczegól-
nie wrażliwe z punktu widzenia zdol-
ności do zapewniania efektywności czy  
gospodarności. 

Poszczególne kraje realizują swoje dzia-
łania publiczne w określony sposób lub 
według określonego modelu (podejścia). 
Każdy z nich ma swoje zalety, ale i wady. 
Wiadomo, że trudno jest być we wszystkim 

Rysunek 4. Style w polityce i interwencjach publicznych

Źródło: W. Parsons: Public Policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy analysis, Edward 
Elgar, 2001, s. 186.
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doskonałym, zwłaszcza gdy założymy, że 
społeczeństwa narodowe mają określone 
cechy mentalne i jedne z nich mogą sprzy-
jać sprawności w przeprowadzaniu inter-
wencji publicznych, a inne mogą stanowić 
utrudnienie. Pewne modele działań pu-
blicznych przedstawia rysunek 4, s. 20. 
Pokazuje on style programowania inter-
wencji w zależności od tego, czy podej-
ście do problemów jest reaktywne bądź 
proaktywne albo konsensualne bądź na-
rzucające (autorytarne). 

Pierwsze pole uwidocznia styl tych kra-
jów, w których rządzący – jako podstawo-
wy podmiot działania – planując działania 
konsultują je, ponieważ dążą do konsen-
susu, a ponadto starają się analizować pro-
blemy, aby móc antycypować ich skutki.  
Drugiemu polu można przypisać narodo-
wy styl charakteryzujący się inkremen-
talizmem (model stopniowego działania, 
„krok po kroku”). Widoczny jest tu także 
pluralizm, ale też fragmentacja oraz reak-
tywność wobec problemów (np. tzw. ga-
szenie pożarów, czyli działanie gdy pro-
blem ma postać już zaostrzoną). Z kolei 
trzecie pole obrazuje styl programowania 
oparty na centralizmie. Rządzący planu-
ją działania w sposób odgórny, reaktywny  
(reagują na problem kiedy uległ on za-
ostrzeniu), wykazują skłonność do narzu-
cania decyzji pozostałym interesariuszom. 
W odniesieniu do czwartego pola styl cha-
rakteryzuje się tendencją rządzących do 
planowania działań, racjonalnością, uprze-
dzaniem zdarzeń, dalekowzrocznością21.

Wydaje się zatem, że warto postawić 
pytanie o cechy charakterystyczne inter-
wencji dokonywanych w Polsce, choć nie 
ma zbyt wielu badań, które pozwoliły-
by na precyzyjną odpowiedź. W 2014 r. 
w Collegium Civitas przeprowadzałem 
analizy, które miały określić – kiedy do-
chodzi u nas do podjęcia interwencji pu-
blicznej, a także ukazać pewne cechy tych 
interwencji. 

Badania wykazały, że do podjęcia inter-
wencji dochodzi gdy: 
•	problem, który ma być rozwiązywany 

znajduje się już w fazie znacznego za-
ostrzenia i zaczyna stanowić zagroże-
nie dla stabilności, głównie dla finan-
sów publicznych (albo zagrożenie wi-
docznymi społecznie kryzysami w danej 
polityce publicznej); 

•	decydenci uważają, że legislacyjne  
narzędzia działania wystarczą do uzy-
skania zamierzonego rezultatu bez od-
woływania się do zaawansowanych pro-
cedur partycypacji; 

•	wyłania się dominujący interesariusz, 
który uzyskuje decydujący wpływ na 
proces decyzyjny22.
Powyższe cechy interwencji wskazują, 

że istnieje u nas tendencja do późnego re-
agowania na problemy. 

Koncepcję interwencji formułuje się, 
gdy powstaje bezpośrednie zagrożenie 
sytuacją kryzysową, zwłaszcza w sensie 
zagrożenia dla finansów publicznych czy 
rażącego nierealizowania zadań publicz-
nych. Podobne wnioski można wyciągnąć 

21 W. Parsons: Public Policy..., op. cit., s.186-187.
22 W tym zestawieniu pomijam sytuację, gdy dana polityka publiczna powstaje na skutek dyrektyw unijnych 

albo innych wymogów związanych z dostosowaniem się do międzynarodowej polityki.
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z obserwacji, ale zostały one wzmocnione 
przez badania, co jest istotne dla nauki. 
Dodatkowo badanie kilku wybranych in-
terwencji pokazało, że były one podejmo-
wane z uwagi na wymuszenie orzeczeniami 
Trybunału Konstytucyjnego. To też istotny  
sygnał.

Dla kontrolera jest to istotna wiedza. 
Badając daną interwencję, może on po-
stawić pytanie, w jaki sposób i w jakiej 
sytuacji doszło do jej podjęcia. Może 
tym samym uzyskać wiedzę, czy kon-
trolowana instytucja wytworzyła opty-
malne okoliczności do podjęcia interwen-
cji i osiągnięcia sukcesu w rozwiązaniu  
problemu. 

Spójrzmy na dwa przykłady przebada-
nych sfer polityki. Reforma w polityce le-
kowej była przeprowadzona pod wpły-
wem bezpośredniego zagrożenia finan-
sowego dla systemu zdrowia i de facto dla 
całego państwa, wzrastały bowiem kosz-
ty refundacji leków. W 2009 r. stanowi-
ły one już 24,5% całkowitych wydatków 
na opiekę zdrowotną. Był to jeden z naj-
wyższych współczynników wśród kra-
jów OECD (średnia w OECD wynosiła 
17,1%)23. Rosnące wydatki na leki sprawia-
ły, że brakowało pieniędzy na finansowa-
nie innych usług dla pacjentów.

Kolejnym przykładem jest polityka 
„śmieciowa” („odpadowa” albo zacho-
wania czystości w gminach). W 2013 r. 
doszło do jej przeformułowania z uwagi 
na drastyczne zdarzenia. W miejscach pu-
blicznych i lasach wyrzucono nielegalnie 

około 2 mln ton śmieci, wskutek czego 
uległy one zanieczyszczeniu. Poziom re-
cyklingu był w granicach kilkunastu pro-
cent (w krajach zachodnich sięga ponad 
połowy wszystkich wytwarzanych odpa-
dów). Rosła także groźba, że z uwagi na 
tak złe rezultaty Polska będzie płaciła kary 
finansowe Komisji Europejskiej. Jeden 
z ankietowanych ekspertów stwierdził: 
„Poprzedni system nie działał. Był nie-
efektywny finansowo i niezgodny z pra-
wem Unii Europejskiej. Biliśmy na tle 
Unii wszystkie rekordy pod względem 
jego nieefektywności. Potrzebna była re-
akcja na to, co się działo. Próby reform po-
dejmowane wcześniej trzykrotnie speł-
zły na niczym”.

Instrumenty działania  
w polityce publicznej
Badanie potwierdziło też, że decyden-
ci, programując i wdrażając interwencje, 
sięgają przede wszystkim po instrumen-
ty twardej, odgórnej regulacji. A więc in-
terwencje publiczne są głównie przedsię-
wzięciami w zakresie tworzenia albo ko-
rygowania prawa. 

Decydenci żywią często niemal nie-
ograniczoną wiarę w magiczną moc sa-
mych przepisów prawa, natomiast nie-
jednokrotnie ci, do których adresowane 
są regulacje, potrafią je omijać. Ukazują 
to dobrze raporty NIK, jak choćby raport 
o kolejkach w placówkach służby zdro-
wia. Wprowadzenie przepisów dotyczą-
cych list oczekujących na zabiegi w ogóle 

23 K. Rybiński: Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, Uczelnia Vistula,  
Warszawa 2012, s. 72.
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nie rozwiązało problemu. Znaczna część 
personelu medycznego albo nie aktualizo-
wała list, albo manipulowała nimi24.

Obok korygowania przepisów pożądana 
byłaby jednocześnie skłonność do wyko-
rzystywania również tak zwanych „mięk-
kich instrumentów”, które służą katali-
zowaniu procesów przez na przykład in-
spirowanie, motywowanie interesariuszy 
interwencji. 

W zachodnich szkołach polityki publicz-
nej zakłada się, że interwencja publiczna 
musi być kompleksowa. Działaniom legi-
slacyjnym towarzyszą działania perswa-
zyjne, prowadzone w gronie interesariu-
szy danej polityki. Dialog czy deliberacja 
służą temu, aby doprowadzić do złago-
dzenia tak zwanego nieformalnego prawa 
weta. Posiada je de facto wielu interesa-
riuszy, nawet uznawanych często za sła-
bych (tj. ze słabą siłą wpływu). Wprawdzie 
nie są oni w stanie przeforsować swoich 
koncepcji interwencji, ale są w stanie za-
blokować realizację innych jej projektów 
(np. rządowych). Dla złagodzenia „prawa 
weta” rządzący podejmują działania, aby 
wciągnąć ich w przedsięwzięcia publicz-
ne, wzmacniając ich poczucie podmioto-
wości i sprawczości. 

Ryzyko w działaniach 
publicznych w Polsce
Badania wskazały również szereg innych 
problemów widocznych w procesie for-
mułowania interwencji. Do najważniej-
szych można zaliczyć:

•	mały zakres uzyskiwania wiedzy anali-
tycznej, w tym brak analiz ryzyka, brak 
raportów ewaluacyjnych;

•	 silne nastawienie interesariuszy na in-
teresy grupowe i niska skłonność do ła-
godzenia konfliktu interesów;

•	niską skłonność do działania przez two-
rzenie sieci współpracy i koalicji. 
Powyższe cechy projektowania inter-

wencji publicznych narażają je na istotne 
ryzyko nieefektywności czy wprost po-
noszenia porażki w rozwiązywaniu pro-
blemów. Zagrożenie niesie ze sobą mały 
zakres wiedzy analitycznej, co obrazuje 
skłonność do zaniedbywania analiz czy 
budowania zasobów wiedzy jako podsta-
wy do planowania działań. Kontrolerzy 
mogą w swojej pracy zwracać uwagę na ten 
istotny aspekt, zakładając, że tam, gdzie 
zasoby wiedzy w procesie projektowania  
interwencji nie były właściwe, tam wy-
stępuje znaczne ryzyko.

Konkluzja – wyzwania dla NIK
Raporty NIK od lat znacząco ewoluują. 
Wzbogacane jest podejście metodycz-
ne, badaniami obejmuje się coraz więcej 
czynników sprawczych w kontrolowanych  
interwencjach, poszukuje się przyczyn nie-
powodzeń, formułowane są rekomenda-
cje. Wydaje się, że ta ewolucja jest ważna, 
ponieważ jest właściwą reakcją na zmia-
ny zachodzące w sposobie funkcjonowa-
nia sektora publicznego i jego instytucji, 
a także na zmiany w naturze samych in-
terwencji publicznych. 

24 Informacja o wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, NIK,  
Warszawa 2010.
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Interwencje stają się coraz bardziej zło-
żone i skomplikowane, podejmowane są 
we wciąż trudniejszych sferach funkcjo-
nowania społeczeństwa i gospodarki, obar-
czone są także coraz większym ryzykiem. 
Zmieniają swoją wewnętrzną konstrukcję 
– stają się czymś bardziej organicznym, niż 
– jak dawniej – mechanicznym. Przeciętna 
interwencja zawiera więcej składowych 
i wpływa na nią coraz więcej czynników 
z otoczenia. W jej wdrożeniu uczestniczy 
z reguły coraz więcej podmiotów (publicz-
nych, ale i prywatnych, społecznych). To 
wszystko ma wpływ na zmieniający się 
charakter raportów. 

Należy się liczyć z tym, że powyższe 
procesy będą się nadal zaostrzały, co 
również będzie wymagało stałej obser-
wacji i dostosowania charakteru rapor-
tów. Prawdopodobnie będą one musiały  
uwzględniać szczególnie takie czynni-
ki wpływające na kontrolowane instytu-
cje, jak: 
•	wzrost znaczenia procesów zarządczych, 

strategicznych, mających miejsce w ba-
danej instytucji; 

•	 rosnące zjawisko zwrotności i refleksyj-
ności w procesach społecznych (np. może 
występować mała przyczyna wielkich 
niepowodzeń); 

•	 zaostrzająca się struktura ryzyka, które 
dotyka interwencje; 

•	przyczyny nieefektywności będą coraz 
bardziej leżały poza sferą regulacji (a po 

stronie norm i reguł społecznych w in-
stytucjach, czyli tzw. czynników mięk-
kich, takich jak kultura organizacyjna);

•	 coraz częstsze występowanie niezamie-
rzonych konsekwencji w interwencjach 
publicznych (dobre rozwiązanie może 
wywołać złe konsekwencje).

•	 znaczenie całego cyklu funkcjonowania 
polityki publicznej dla oceny danej in-
terwencji (rola wszystkich składowych 
cyklu);

•	 istnienie sieci powiązań badanych in-
stytucji z interesariuszami spoza sek-
tora publicznego.
Warto także wskazać na drugą kategorię 

wyzwań, wobec których stoi Najwyższa 
Izba Kontroli. Dotyczy ona badań (kon-
troli) funkcjonowania państwa w sferze 
najważniejszej – czyli strategicznej. Wielu 
uczonych, ale i przeciętnych obywateli, 
formułuje sporo bardzo ważnych zastrze-
żeń właśnie co do tej sfery. Część uczo-
nych pisze o wielu groźnych zjawiskach, 
które ograniczają potencjał strategiczny 
państwa, takich jak syndrom „miękkie-
go państwa” (niezdolność do pełnienia 
kluczowych funkcji)25, instytucjonaliza-
cja nieodpowiedzialności w strukturach 
państwa, swoista atomizacja sektora pu-
blicznego26, niska sprawność aparatu ad-
ministracyjnego, niska jakość zarządzania 
publicznego27. Padają także obawy o dryf 
rozwojowy Polski wobec problemów ze 
spójnością działań państwa28. 

25 J. Hausner: Z „Kuźnicy”, z rządu i spoza..., Wyd. Universitas, Kraków 2009.
26 Jw., s. 59.
27 K. Jasiecki: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa 2013.
28 T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J, Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski: Kurs na innowacje. 

Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2012.
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Wyłania się fundamentalne pytanie 
– czy kontrole NIK mogą przyczyniać się 
w większym stopniu do rozpoznawania 
zjawisk, które powodują powyższe pro-
blemy. Wydaje się, że wyzwaniem jest, 
aby objąć dobrze przemyślanymi kontro-
lami tak kluczowe sfery, jak: 
•	 tworzenie i wdrażanie strategii pub-

licznych; 
•	 jakość działań publicznych i rezultatów 

uzyskiwanych w ich wyniku;
•	dopasowanie zasobów ludzkich wyko-

rzystywanych w instytucjach publicz-
nych do wyzwań i pełnionych misji;

•	 zdolność urzędów do posługiwania się 
nowoczesnymi narzędziami zarządza-
nia państwem (public governance).
Wiele raportów pokontrolnych Naj-

wyższej Izby Kontroli na różne sposo-
by dotyka tych kwestii, lecz jednocze-
śnie stale przybywają nowe problemy. Jak 
wiadomo, w 2009 r. rząd przeprowadził  
zmiany w procesie programowania strate-
gicznego29. Wprowadzono strategię długo-
okresową, średniookresową oraz dziewięć 
strategii horyzontalnych. Województwa 
samorządowe odgrywają coraz większą 
rolę strategiczną; w obecnej perspekty-
wie unijnej odpowiadają za wykorzysta-
nie jeszcze większej części środków z UE, 
niż to miało miejsce w latach 2007–2013. 
Zachodzi pytanie, czy mechanizmy 
strategiczne funkcjonują tam w sposób  
właściwy. 

Kolejnym obszarem istotnym z punktu 
widzenia potencjału strategicznego jest 
kwestia mechanizmów wykorzystywania 
wiedzy eksperckiej w administracji pu-
blicznej. Urzędy w coraz większym stop-
niu korzystają z produktów analitycznych 
(zamawiają raporty, opracowania, eks-
pertyzy, wynajmują ekspertów). Ta ten-
dencja w polskich urzędach jest zgodna 
z tendencjami występującymi na świe-
cie (model administracji publicznej opar-
tej na wiedzy). Stąd nacisk na mecha-
nizmy, które zapewniają administracji  
dostęp do aktualnej wiedzy przez współ-
pracę z ośrodkami akademickimi, anali-
tycznymi itp. 

Poja wiają się jednak pytania – jak wy-
gląda ten proces w szczegółach, jak efek-
tywne jest przechodzenie administracji na  
model administracji silniej nasyconej  
wiedzą, czy rzeczywiście urzędy pozysku-
ją wiedzę, która jest im użyteczna i jest 
na właściwym poziomie. Przeprowadzone 
badania eksperckie wskazują na proble-
my z aktualizowaniem wiedzy i procesem 
uczenia się w urzędach30.

Ważnym obszarem strategicznym jest 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Przepisy 
wielu ustaw nakładają na urzędy okre-
ślone procedury związane z pozyskiwa-
niem kadr, ich szkoleniem, zarządzaniem 
kompetencjami itp. Czy jednak urzędy 
zdobywają kadry na odpowiednim po-
ziomie merytorycznym (doświadczenie, 

29 Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa 2009, dokument przyjęty na posiedzeniu Rady 
Ministrów 27.04.2009 r.

30 Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się, redakcja K. Olejniczak, A. Domaradzka, A. Krzewski, 
B. Ledzion, Ł.Widła, Euroreg, Warszawa 2010, s. 51 (badania czterech ministerstw w ramach projek-
tu „Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potencjału w kontekście realizacji zasady 
good governance”).
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profesjonalizm, rozwój zawodowy), które 
są w stanie wypełniać zadania i misję  
urzędów? 

Niewątpliwie ciekawym obszarem jest 
także sfera przedsięwzięć reformatorskich. 
W ostatnich latach rządy wprowadziły 
reformy, które miały zmienić sposób 
funkcjonowania wielu dziedzin polityki  
publicznej i przynieść lepsze efekty dla 
obywateli. 

Ciekawe wydają się pytania o potencjał 
reformatorski urzędów, czyli ich zdol-
ność do efektywnego programowania 
i wdrażania „przedsięwzięć dużego za-
sięgu”. W Wielkiej Brytanii, jak wspo-
minałem wyżej, badano potencjał urzę-
dów (capability reviews), analizując ich 
zdolności do:
•	 tworzenia strategii (opieranie decyzji 

na dowodach, nacisk na rezultaty, bu-
dowanie wspólnego celu);

•	wykonywania działań (zarządzanie wy-
nikami, priorytetyzowanie, modelowa-
nie działań);

•	 formowania przywództwa (ukierunko-
wywanie działań, motywowanie, odpo-
wiedzialność, budowanie potencjału)31.
W polskich uwarunkowaniach interesu-

jące byłoby przeanalizowanie zagadnień, 
które wyłaniają się w procesie reform,  
takich jak poziom osiągnięcia celów, dopa-
sowanie instrumentów działań reforma-
torskich do celów czy uzyskiwanie odpo-
wiedniej wartości za poniesione wydatki 
(value for money).

dr hab. ANDRZEJ ZYBAŁA
prof. nadzw. w Katedrze Administracji 
Publicznej Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie

31 Assessment of the Capability Review Programme, National Audit Office 2009.
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