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Przedmiotem poniższych analiz jest problematyka zarządzania pu-
blicznego (public governance), głównie w odniesieniu do tego zjawi-
ska czy mechanizmu widocznego w  Polsce. Przedstawiam jeden 
z modeli zarządzania jako swoisty typ idealny, aby uczynić go na-
stępnie podstawą do analizy realnych zjawisk. 

Samo pojęcie rozumiem jako coś więcej niż rząd, głównie jako wiąz-
ka relacji między podmiotami działania publicznego, zwłaszcza ośrod-
ków władzy z podmiotami społecznymi i prywatnymi. W literaturze 
przedmiotu zarządzenie publiczne jest różnorodnie definiowane, ale 
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można mówić o wielu wspólnych cechach szeregu definicji. Kees Van 
Kersbergen i Frans Van Waarden w wyniku analizy 9 różnych wersji 
i zastosowań pojęcia public governance wskazują (Kersbergen, Waar-
den 2004, s. 151–152), że łączy je podejście policentryczne – istnienie 
sieciowych relacji między podmiotami działań (podmioty są względ-
nie autonomiczne, ale współzależne; rząd uznawany jest za jednego 
z aktorów). W definicjach obecny jest również nacisk bardziej na pro-
cesy lub funkcje niż struktury rządu, a także na charakteryzowanie 
specyficznych ryzyk i  niepewności związanych z  funkcjonowaniem 
sieciowych powiązań (np. legitymizacja, transparentność itp.).

W  pojęciu zarządzania publicznego podkreśliłbym kilka aspek-
tów – sieciowość działania publicznego oparta na wspólnie uzgod-
nionych regułach. Dotyczy zwłaszcza sytuacji konieczności radzenia 
sobie ze szczególnie złożonymi problemami publicznymi, w których 
występuje konieczność łączenia zasobów materialnych, wiedzy, 
umiejętności pochodzących z różnych sektorów społeczeństwa i go-
spodarki. Specyfiką ostatnich dekad jest wyłanianie się właśnie no-
wych kategorii problemów, które uznawane są za złożone (complex). 
Pojawiło się też pojęcie kategorii problemów złośliwych (wicked pro‑
blems), jak problemy klimatyczne, ochrony środowiska, wiele typów 
problemów społecznych (zdrowie publiczne, nierówności społecz-
ne, rewitalizacja, niedorozwój lokalny itp.). Są to takie problemy, 
w których przyczynowość jest wyraźnie nieliniowa, występuje wiele 
przyczyn, między którymi istnieje nieprzewidywalna interakcja 
i dynamika. Wobec tych problemów spodziewany rezultat działań 
nigdy nie jest pewny. 

Zarządzanie publiczne należy odróżnić wyraźnie od rządzenia 
rozumianego jako proces polityczny, który z natury jest sprofilowa-
ny na tworzenie politycznych bloków i  koalicji czy na rywalizację 
między partiami. Poniżej poruszamy się w sferze problematyki kon-
figurowania warunków do rozwiązywania problemów publicznych 
i  tworzenia polityk publicznych. Pojęcie zarządzania publicznego 
należy także odróżnić od zarządzania biznesowego (management), 
czy od zarządzania korporacyjnego (corporate governance).
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Zarządzanie publiczne (public governance) – dyscyplina nauk 
społecznych o strukturze dynamicznych relacji między podmio-
tami działania publicznego, zwłaszcza ośrodków władzy z pod-
miotami społecznymi i  prywatnymi. Zarządzanie publiczne 
należy odróżnić wyraźnie od rządzenia rozumianego jako pro-
ces polityczny, który z  natury jest sprofilowany na tworzenie 
politycznych bloków i koalicji, rywalizację. 

Etatyzm – model relacji między aktorami polityk publicznych, 
w których zakłada się, że ośrodki władzy publicznej posiadają 
dominującą pozycję, w tym tendencje do jednostronnego dzia-
łania, ograniczania roli innych podmiotów w procesie decydo-
wania i działania publicznego. 

Polityka publiczna (public policy) – ma wiele znaczeń w  kręgu 
anglosaskim (Parsons 2005). W  tym tekście traktowana jest 
jako sfera zracjonalizowanych działań publicznych (interwencji 
publicznych) opartych na zobiektywizowanej wiedzy, trans-
parentnych mechanizmach, różnym stopniu partycypacji spo-
łecznej. Ale jest to także proces decydowania o  metodach 
rozwiązywania problemów publicznych, czy ich zapobieganiu. 
Jest to także proces regulowania różnych wymiarów życia eko-
nomicznego i  społecznego z  myślą o  rozwoju, moderowaniu 
problemów itp.

Prawdopodobnie potrzebne jest także słowo wyjaśnienia doty-
czące użycia w tekście słowa „etatyzm”. Zdaję sobie sprawę z  jego 
genealogii i sposobu użycia w Polsce. Jest ono stosowane najczęściej 
na oznaczenie struktury gospodarki, w której dominuje państwowa 
forma własności przedsiębiorstw. Niemniej uważam, że można wy-
korzystać je do opisu sposobu, w jaki rządzący układają swoje relacje 
z pozostałymi interesariuszami działań publicznych w procesie roz-
wiązywania problemów publicznych. Jest ono używane w ten spo-
sób w literaturze przedmiotu.

Główna hipoteza, którą przedstawiam w poniższym tekście, do-
tyczy wyboru takiego modelu zarządzania publicznego – rozumia-
nego tu jako weberowski typ idealny – który zapewniałby najlepszą 
podstawę do analizy cech, które charakteryzują istniejące relacje 
między aktorami polityk publicznych w Polsce w sferze działań pu-
blicznych. Moim zdaniem modelem, który w największym stopniu 
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odzwierciedla te relacje czy pozwala je adekwatnie opisywać, jest 
etatystyczny model zarządzania. Pochodzi on z typologii B. Guya 
Petersa i Jona Pierre’a (Pierre, Peters 2005). Autorzy zapropono-
wali interesujące zestawienie 5 modeli zarządzania publicznego 
(tabela 1). Kryterium dla ich wyłonienia jest typ relacji między ak-
torami działań publicznych, w tym intensywność udziału aktorów 
pozarządowych w  procesach tworzenia polityk publicznych. 
W szczególności chodzi o typ relacji, jaki kształtuje się między rzą-
dzącymi a innymi podmiotami, które uczestniczą albo potencjalnie 
mogą uczestniczyć w procesie decyzyjnym. 

Model etatystyczny opiera się na założeniu, że scentralizowana 
władza zarządza procesami formułowania i implementowania poli-
tyk publicznych w sposób zasadniczo jednostronny. Głównym na-
rzędziem, za pomocą którego działa, jest podporządkowana jej ad-
ministracja publiczna i  wytwarzanie prawa (legislacji). Uważa, że 
sformułowanie finalnej koncepcji działania nie wymaga udziału in-
teresariuszy społecznych. Nie są oni także potrzebni na szczeblu 
wdrażania zaplanowanych działań. Rządzący uważają, że posiadają 
wystarczające zasoby i wiedzę, aby w pojedynkę, przy wykorzysta-
niu administracji rozwiązać problemy, które uważa za ważne i nada-
jące się w określonej kolejności do rozwiązania. Jeśli dochodzi do 
partycypacji, to ma to zwykle miejsce na prawach, które formułują 
rządzący. 

Rządzący wychodzą z  przekonania, że pozostali interesariusze 
polityk podlegają ich regulacjom i będą postępowali według zaka-
zów i nakazów zawartych w ich treści. To oni nadają innym upraw-
nienia do uczestnictwa w działaniach i ewentualnie do otrzymania 
określonych przywilejów wypływających z uczestnictwa w działaniu 
i obecności w przetargach interesów grupowych. 

Między modelem a rzeczywistością

Powyższej przedstawiłem to, co mówi nam treść modelu idealnego. 
Warto teraz zapytać o jego odniesienie do realiów Polski. Moje ana-
lizy wskazują, że na bazie tego modelu można opisywać istniejące 
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realnie relacje między interesariuszami działań publicznych (nie 
oznacza to, że model adekwatnie wyjaśnia każde realne zjawisko). 
Są one silnie zhierarchizowane, z dominacją władzy przedstawiciel-
skiej (politycy pochodzący z  wyborów) w  procesach decyzyjnych. 
Innymi słowy, można mówić o silnie hierarchicznej strukturze decy-
dowania w działaniach publicznych. Widoczny jest swoisty monizm, 

Tabela 1. Modele zarządzania publicznego

Model zarządzania publicznego Charakterystyka

Etatystyczny Rząd jest głównym aktorem zarządzania, który podejmuje 
działania jednostronnie, względnie wybiera sobie aktorów 
do współdziałania. Zazwyczaj polega na swojej admini-
stracji w formułowaniu i implementowaniu polityk.

Liberalno-demokratyczny Państwo pełni wiodącą rolę, może wybierać partnera, 
któremu przyzna wpływ na zarządzanie. W tym systemie 
administracja/biurokracja jest słabsza, stąd nacisk na 
rolę instytucji parlamentarnych.

Państwowo-centryczny Państwo jest dominującym aktorem. Ale musi ustanowić 
zinstytucjonalizowane relacje z najsilniejszym aktora-
mi społecznymi (z biznesu i związków zawodowych), 
z którymi zawiera porozumienia w danych politykach. Ten 
system określany jest mianem korporatystycznego. 

Holenderski Państwo opiera się w zarządzaniu na sieciach społecz-
nych. Wielu członków sieci ma wpływ na zarządzanie, 
rząd jest tylko jednym z elementów sieci. 

Zarządzanie bez rządu Żaden aktor nie ma autorytatywnej władzy nad innymi. 
W tym systemie administracja/biurokracja jest słaba 
i brakuje jej znaczącego potencjału analitycznego. Pod-
stawą do uformowania polityk jest konsensus.
Aktorzy społeczni są bardziej wpływowi i posiadają więcej 
legitymizacji do działań publicznych niż samo państwo. 
Jego zdaniem jest stworzenie areny, na której inni aktorzy 
spotykają się, aby decydować o politykach i je wdrażać. 

Źródło: Pierre, Peters 2005 (z wykorzystaniem M. Fazekas, T. Burns, Exploring the Complex 
Interaction Between Governance and Knowledge in Education, OECD Education Working 
Papers, No. 67, OECD Publishing, 2012, s. 25).
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czyli dążenie władzy centralnej do ujednolicenia strukturalnej róż-
norodności instytucji. Pozarządowe podmioty stara się czynić prze-
dłużeniem własnych instytucji. Takie obawy wyrażają przedstawi-
ciele trzeciego sektora. Piotr Frączak wyrażał obawę, czy nie stanie 
się on „przedłużeniem” administracji (Frączak 2010, s. 24). W efek-
cie zarysowuje się hierarchiczna struktura relacji między podmiota-
mi życia publicznego. Tworzy się krąg różnego typu zależności. 
Ośrodki pozarządowe mają trudności w uzyskaniu pozycji partnera 
wobec instytucji władzy politycznej i administracyjnej. Mogą prze-
trwać, gdy wejdą w relacje klientystyczne. 

Można przytoczyć sporo przykładów środowisk, które znajdują 
się w powyższej sytuacji. Można wskazać choćby na środowiska aka-
demickie. Przepisy prawa mówią o niezależności uczelni, ale ośrodki 
akademickie i pracownicy nauki nie posiadają niezależności finanso-
wej (np. rażąco niskie zarobki). Władza pozostawia je w  sytuacji 
znacznej zależności od państwowych źródeł finansowania w sferze 
badań i  analiz. Powstały wprawdzie niezależne NCN i  NCBiR1, ale 
instytucje władzy wciąż pozostają źródłem znacznego finansowania 
(udostępniane są one często mocno woluntarnie). Urzędy państwo-
we angażują instytucje akademickie do realizacji projektów systemo-
wych. W  jeszcze gorszej sytuacji są pozaakademickie ośrodki eks-
perckie. Odczuwają one niedostatek źródeł finansowania na granty, 
które nie są uwarunkowane decyzjami władzy i jej administracji. 

Samorządy terytorialne również znajdują się często w  podob-
nej, trudnej sytuacji. W Polsce doszło do znacznej decentralizacji 
(zwłaszcza reformy terytorialne w 1999 r.). Jest ona nawet dalej 
posunięta niż w wielu krajach zachodnich. W jej wyniku doszło do 
utworzenia trzech szczebli lokalnej władzy. Przejęły one wiele 
funkcji wykonawczych w  politykach publicznych. Samorządy nie 
uzyskały jednak odpowiedniej samodzielności finansowej adekwat-
nej do poziomu zaistniałej decentralizacji zadań publicznych. We-
dług niektórych opinii decentralizacja miała na celu zwolnienie 

1 Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
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rządu centralnego z odpowiedzialności za wykonywanie części za-
dań publicznych. W jednym ze znanych raportów czytamy, że „Po-
lityka administracji centralnej wobec samorządu najczęściej spro-
wadza się do tolerowania jego istnienia i przerzucenia na jego barki 
trudnych zadań, bez zapewnienia odpowiednich środków na ich 
realizację” (Raport o  stanie samorządności terytorialnej w  Polsce, 
2013, s. 13). Autorzy oceniają, że mamy do czynienia w  Polsce 
w zakresie samorządności z dysfunkcją etatystyczną („postępujące 
upaństwowienie samorządu terytorialnego”). Piszą również mie-
dzy innymi o dysfunkcji autokratycznej („stopniowe osłabianie de-
mokracji samorządowej”), dysfunkcji biurokratycznej („niespraw-
ność administracyjna powiązana z  urzędniczą dominacją 
w funkcjonowaniu JST [samorządów]”), czy dysfunkcji finansowej 
(„stopniowe ograniczanie samodzielności finansowej JST”).

A  zatem są podstawy do twierdzenia, że sytuacja samorządów 
jest taka, że ich przedstawicieli nie stać na bycie partnerem wobec 
władzy centralnej. Ale w najgorszej sytuacji są organizacje pozarzą-
dowe. Część z nich przestaje pełnić specyficzne dla nich role w two-
rzeniu polityk publicznych. Pozbawione są materialnych środków 
do działania. Tracą wiarę w zdolność oddziaływania na jakość poli-
tyk. Natomiast liczą na to, że władza jest w stanie zaspokoić ich par-
tykularne interesy. 

Czynnikiem, który ma znaczny wpływ na niską rolę organizacji 
pozarządowych, jest klimat czy odczucia, towarzyszące obywatelom 
w  zakresie ich zdolności do wpływu na stan rzeczy publicznych. 
Otóż w 2013 r. 19 procent Polaków odczuwało, że posiada pewien 
wpływ na sprawy kraju (w  tym 3 procent odczuwało swój wpływ 
w sposób zdecydowany). W roku 2012 odczucie wpływu deklarowa-
ło ok. 30 procent (5 procent w sposób zdecydowany) [Poczucie wpły‑
wu na sprawy publiczne, CBOS 2012, 2013].

W Polsce istnieją oczywiście zinstytucjonalizowane formy party-
cypacji w  procesach decyzyjnych. Jest ich nawet sporo. Należy tu 
wymienić takie instytucje dialogu władzy z zorganizowanym społe-
czeństwem jak Trójstronna Komisja (dialog korporacyjny) wraz 
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z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, zespoły branżowe, 
sieć rad zatrudnienia (począwszy od centralnej), rady pożytku pu-
blicznego, różnorodne komitety doradcze przy urzędach, partner-
stwa lokalne itp. Istnieje także ustawowa procedura konsultacji spo-
łecznych nad projektami aktów prawnych. Kilka ekip rządowych 
podejmowało również próby zawarcia paktu społecznego z główny-
mi interesariuszami określonych polityk publicznych. Tylko rządo-
wi Hanny Suchockiej udało się doprowadzić do zawarcia „Paktu 
o przedsiębiorstwie państwowym” w 1993 (wdrażał go już kolejny 
rząd). Rząd AWS/UW uzyskał pewien konsensus z członkami Trój-
stronnej Komisji w zakresie reformy emerytalnej z 1999 r. (później 
jednak wybuchł spór czy wówczas rzeczywiście doszło do zawarcia 
konsensusu). Kolejny rząd SLD/UP/PSL negocjował „Pakt o pracy”, 
ale nie doszło do jego podpisania. Rząd PiS-u pracował nad paktem 
społecznym, ale prace zostały przerwane z uwagi na przedtermino-
we wybory.

Dorobek owych forów dialogu i deliberacji jest niewielki. Obrazu-
je raczej stan wzajemnej blokady między instytucjami władzy a or-
ganizacjami społecznymi. Nawet tradycyjnie rozumiane konsultacje 
nie są traktowane jako znaczący kanał komunikacji w trakcie two-
rzenia aktów prawnych (Zybała 2013). Zarzuca się im fasadowość 
i niedopasowanie do procesu tworzenia polityk publicznych. 

Jednocześnie nie jest tak, że władza przedstawicielska działa 
w swoistej wieży z kości słoniowej. W polskiej literaturze socjolo-
giczno-politologicznej jest sporo prac, które wskazują na słabą in-
stytucjonalizację procesów decyzyjnych w  państwie. Towarzyszy 
temu przekonanie, że procesy decyzyjne są wprawdzie w  pewien 
sposób spluralizowane (usieciowione), ale są także poddane niefor-
malnym wpływom ze strony partykularnych grup interesów. An-
drzej Zybertowicz pisze o sile wpływu na rozstrzygnięcia publiczne 
antyrozwojowych grup interesu (Zybertowicz 2005), które działają 
często w sposób nieformalny na styku różnych sektorów i instytu-
cji. Jerzy Hausner wskazuje na tworzenie branżowych sieci wpływu 
na zachowanie przestarzałych struktur gospodarczych (Hausner 
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2007). Również Jacek Sroka wskazuje, że w Polsce mamy do czynie-
nia z  łatwym zawiązywaniem koalicji interesów i  formowaniem 
niezbyt transparentnych reguł wpływu. Pisze o kartelach dystry-
butywnych (Sroka 2000). To z  kolei ma tworzyć zagrożenia dla 
przejrzystości procesu decyzyjnego. Natomiast Jadwiga Staniszkis 
wskazywała na powstawanie superkorporacji na styku administra-
cji i wybranych stowarzyszeń, przedstawicielstw pracodawców i in-
nych (Staniszkis 2001). 

Powyższy akapit nie jest zaprzeczeniem generalnej tezy tekstu. 
Wskazuje natomiast na złożoność procesów decyzyjnych w Polsce. 
Jest przedmiotem dyskusji, jaka jest skala wpływu czynników nie-
formalnych. Ktoś, kto twierdzi, że to one przesądzają o treści decy-
zji publicznych, nie mógłby się zgodzić z tezą o etatyzmie jako pod-
stawowym mechanizmie decyzyjnym. Powyżsi autorzy wskazują na 
znaczący udział nieformalnych gier wokół decyzji publicznych, ale 
nie formułują jednoznacznych stanowisk dotyczących tego, jak ich 
zdaniem wygląda całościowy charakter zarządzania publicznego 
w Polsce czy jaki model, jako typ idealny, ma największe walory eks-
planacyjne.

Francuska wersja etatyzmu

Pierre i Peters wskazują, że Francja i francuskie typ relacji między 
aktorami działań publicznych ucieleśniają zasadnicze cechy mo-
delu etatystycznego (jako typu idealnego). Władza państwa jakby 
z zasady redukuje liczbę punktów dostępu do procesu decyzyjnego 
zarówno na poziomie projektowania działań, jak i ich wykonywania. 
Powstaje zatem dość zhierarchizowana struktura udziału w decydo-
waniu, znacznie bardziej hierarchiczna niż w krajach anglosaskich. 
W tych ostatnich decyzje podejmowane są bardziej w wyniku otwar-
tego przetargu interesów. Każdy ma formalnie dostęp.

Francja jest krajem z  długą tradycją znacznej roli odgrywanej 
przez scentralizowane państwo (politycy i administracja publiczna). 
Jest ono zwornikiem kluczowych działań publicznych w sensie two-
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rzenia ładu, programowania strategicznego itp. Tworzy projekty 
działań w politykach publicznych, które w znacznym stopniu narzu-
ca pozostałym aktorom. Jest tu jednak pewien aspekt, na który 
warto teraz zwrócić uwagę. Otóż to, co niejako narzuca państwo, 
jest jednocześnie pewną wersją kompromisu między zróżnicowany-
mi interesami różnych grup społeczno-ekonomicznych (Gildea 
2002). W tych realiach zakłada się, że one same nie są w stanie za-
wrzeć kompromisu z racji ich konfrontacyjnych relacji. Stąd silnie 
podkreślona rola państwa. 

Atrybuty zarządzania publicznego
System zarządzania publicznego ma szanse uformować się 
w danej społeczności, lokalnej czy narodowej, gdy spełnione są 
poniższe warunki:
(1) występuje relacja współzależności między organizacjami 
publicznymi, prywatnymi i  wolontariackimi. Granice między 
nimi są zmienne i nieprzejrzyste,
(2) organizacje współzależne w stosunku do siebie są w stanie 
tworzyć sieć, 
(3) członkowie sieci stałe oddziałują na siebie. Powodowane jest 
to potrzebą wymiany zasobów i negocjowania wspólnych celów 
do realizacji,
(4) członkowie sieci oddziałują na siebie według pewnych reguł 
odzwierciedlających reguły gry. Ich interakcje są zakorzenione 
w zaufaniu. Reguły są negocjowane i uzgodnione przez uczest-
ników sieci,
(5) aktorzy pozarządowi mają znaczący poziom autonomii od 
państwa. Sieci są samoorganizujące się i  wolne od bezpośred-
niej ingerencji państwa. Mimo to może ono niebezpośrednio 
i w sposób niedoskonały kierować nimi.

Źródło: Rhodes 1996.

Zdaniem Pierre’a i Petersa, model etatystyczny powstaje w wa-
runkach, w których widoczny jest właśnie silnie zarysowany kon-
flikt między aktorami społecznymi. Francja jest takim przykładem. 
Wobec tego władza czuje się w obowiązku ustanawiać ramy, które 
współokreślają ich udział w  kształtowaniu treści działań publicz-
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nych (i udział w korzyściach płynących z tego uczestnictwa). Innymi 
słowy, państwo jest nośnikiem konsensusu społecznego, który jest 
trudny do ustanowienia między samymi aktorami społecznymi. Ad-
ministracja pełni tu istotną rolę w tworzeniu propozycji kompromi-
sów w sferach, gdzie są one niezbędne. Przeprowadza – wewnątrz 
swoich struktur – przetargi interesów grupowych. Symuluje role 
pełnione przez realne grupy społeczne i określa płaszczyznę kom-
promisów między nimi i stopień, do jakiego poszczególne interesy 
grupowe mogą zostać zaspokajane. 

We Francji poza rządzącymi politykami administracja pozostaje 
kluczowym aktorem w kadrze działań publicznych. Catherine Gre-
mion uznała, że odgrywa rolę centralnego środowiska decyzyjnego. 
Natomiast generalnie wskazuje na cztery kręgi decyzyjne w polity-
kach (Muller 2009, s. 39–46). Pierwszy krąg to ten, przez który 
przechodzą główne decyzje (władze polityczne, prezydent i  pre-
mier). Drugi krąg stanowią administracje branżowe (sektorowe). 
One bronią interesów danego sektora, kiedy dochodzi do takiej po-
trzeby, łączenie z  organizacjami, które mają tu ulokowane swoje 
interesy. Ich rolą jest dostosowanie sektorów do globalnych wyma-
gań (np. poprzez lepsze usługi, perspektywę podniesienia poten-
cjału sektora).

Trzeci krąg stanowią organizacje pozarządowe – organizacje za-
wodowe, branżowe pracodawcy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa. 
Mają one stabilne powiązania z administracją. Czwarty krąg stano-
wią organy polityczne (parlament), prawne (rada stanu). One mogą 
interweniować w razie określonej decyzji, która zostaje uznana za 
wątpliwą z  jakichś powodów. Ich wpływ na polityki publiczne jest 
jednak ograniczony.

W  administracji publicznej kluczową rolę odgrywają komitety 
międzyresortowe, które prowadzą uzgodnienia. Odbywa się w nich 
przetarg interesów, moderowane są ich sprzeczności, niejednorod-
ność dążeń, redukowane są elementy działań, uznane za zbędne 
z punktu widzenia kluczowego celu, ma miejsce dopasowywanie do 
strategicznych dążeń państwa. W uzgodnienia zaangażowanych jest 
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około 5000 pośredników z najważniejszych organów państwa (se-
kretariaty generalne prezydenta, premiera, rządu, ministrów). Są to 
dość sformalizowane struktury posiadające rozbudowane sekreta-
riaty.

Przykład Francji pokazuje, że etatyzm może być modelem, który 
zapewnia sprawność państwa na przyzwoitym poziomie. Francuzi 
potrafią jednak poradzić sobie z tym, co jest wadą ich modelu i źró-
dłami ewentualnych niepowodzeń. W miarę skutecznie zapobiegają 
ewentualnym konsekwencjom jednostronności w  sposobie działa-
nia państwa. Jednostronność tworzy ryzyko błędnych czy niedoj-
rzałych decyzji, ponieważ projekty decyzji mogą nie przechodzić 
swoistego sita analizy, konfrontowania różnych argumentów. Po-
trafią także podejmować decyzje, które ramowo zaspokajają intere-
sy rywalizujących grup interesów, co zabezpiecza państwo przed 
zaburzeniami społecznymi. Francuski system posiada jednak okre-
ślone wentyle bezpieczeństwa. Należy do nich choćby system wy-
twarzania wiedzy analitycznej, wprowadzenie reguł konfrontowa-
nia argumentów w realiach odgórnego zarządzania. 

Warto jednak wziąć pod uwagę, że we Francji ma miejsce pewna 
reorientacja w kierunku większego wykorzystywania uczestnictwa 
i  zasobów podmiotów społecznych (pozarządowych i  korporacyj-
nych, tj. korporacji pracujących i pracodawców) w działaniach pu-
blicznych (Leś 2010, s. 73). Etatyzm staje się bardziej elastyczny. 
Adoptowane są bardziej uspołecznione metody działania publicz-
nego. Nie musi to od razu zmieniać logiki tego modelu. Przedstawi-
ciele różnorodnych podmiotów społecznych zasilają rozmaitego 
rodzaju rady tworzone przy instytucjach publicznych, do których 
wnoszą istotny wkład wiedzy i doświadczeń. Kluczowe znaczenie 
posiada Rada Ekonomiczno-Społeczna i Środowiskowa (CES)2. Li-
czy ona 233 członków3, którzy reprezentują wszystkie ważne odła-

2 Le Conseil économique, social et environnemental (nazwy rady były zmieniane w trakcie 
jej funkcjonowania).
3 http://www.conseil-economique-et-social.fr/decouvrir-cese/historique (dostęp 11.01.2012).
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my społeczeństwa (związki zawodowe i organizacje pracodawców, 
organizacje rzemieślników, organizacje pozarządowe o  różnym 
profilu, np. rolniczym, ekologicznym, studenckim, rodzinnym). Po-
nadto funkcjonuje mnóstwo innych instytucji, w  których władza 
musi zmierzyć się argumentami z partnerami społecznymi i oby-
watelskimi, np. Krajowe Biuro ds. Zatrudnienia (ANPE), Najwyższa 
Rada Zatrudnienia (CSE), Rada Kierowania Emeryturami (COR) 
[Pliszkiewicz 2009]. W skład tej ostatniej4 (utworzona w 2000 roku) 
wchodzą parlamentarzyści, związki zawodowe, pracodawcy, eks-
perci oraz reprezentanci państwa. 

Polska wersja etatyzmu wydaje się bardziej ortodoksyjna niż 
francuska. Jednostronność działania władzy jest bardziej skrajna, 
wyraża się w braku zainteresowania wkładem podmiotów społecz-
nych w działania publiczne. Niezależne podmioty społeczne trakto-
wane są jako konkurencja dla administracji i polityków. Polski eta-
tyzm ma po prostu wiele cech rodzimej kultury politycznej, w której 
jest w sposób naturalny osadzony. Jest w niej więcej tendencji do 
klientyzmu, podporządkowania, ignorowania znaczenia deliberacji, 
wiedzy analitycznej, mechanizmów współpracy między różnymi 
sektorami społeczno-ekonomicznymi itp. Rządzący politycy i admi-
nistracja mają większe poczucie zagrożenia ze strony aktywności 
ośrodków pozarządowych. 

Polskie kłopoty z etatyzmem 

Warto zadać pytanie o sposób, w jaki można by osiągnąć lepsze re-
zultaty w realnym zarządzaniu problemami publicznymi w Polsce. 
Jest to pytanie, jak lepiej poradzić sobie z  niską obecnie jakością 
wielu usług publicznych, wadliwością procesu tworzenia prawa 
i  programowania strategicznego, niską jakością działania admini-
stracji publicznej (zwłaszcza w zakresie spraw strategicznych), ni-
skim poziomem wiedzochłonności instytucji publicznych (Mazur 

4 Conseil d’orientation des retraites.
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2008) itp. Zakładam przy tym, że w Polsce pozostaniemy ramowo 
przy głównych cechach etatystycznego modelu (odpowiada on bo-
wiem licznym uwarunkowaniom kulturowym i strukturalnym). 

Usprawnienie mechanizmów zarządzania w  obecnych realiach 
wymagałoby zwłaszcza sanacji szeregu procesów w  administracji 
publicznej. Jej rola jest szczególna w naszych realiach kulturowych 
i strukturalnych (głównie z uwagi na konfrontacyjność relacji spo-
łecznych). Jest istotnym zwornikiem w modelu etatystycznym. Po-
wyżej zaznaczyłem, że administracja odgrywa względnie małą rolę 
w fazie programowania polityk, większą w fazie implementacji (ale 
tylko poprzez to, że administruje wytworzonymi zasobami prawa). 
Szczególnie poważnym problemem jest to, że administracja pozba-
wiona jest tego, co w jednym z raportów OECD nazwano potencja-
łem do reformowania (reform capacity) (OECD 2010, s. 210). Tym 
samym nie jest w stanie pełnić istotnej roli strategicznej, tworzenia 
priorytetów, wyznaczania wykonalnych celów itp. A  jednocześnie 
towarzyszy jej skłonność do narzucania hierarchicznego wzorca 
w relacjach z innymi podmiotami publicznymi. 

W rezultacie administracja nie jest w stanie zapewnić dostatecz-
nie silnego efektu synergii, który mógłby powstać z działań różnych 
instytucji będących podmiotami działania zbiorowego (instytucji 
społecznych, publicznych, prywatnych). Wiele prowadzonych w izo-
lacji działań nie dostarcza widocznego rezultatu zarówno z punktu 
widzenia obywateli (np. dostępność wysokiej jakości usług publicz-
nych), jak i z perspektywy siły państwa widocznej z zewnątrz. Ma 
miejsce często albo marnowanie zasobów publicznych, albo przy-
najmniej nieoptymalne ich wykorzystanie (np. środki na rozwój in-
frastruktury, cyfryzację, na wzmocnienie kapitału ludzkiego, spo-
łecznego itp.). 

Administracja powinna mieć zatem wyższe umiejętności w koor-
dynowaniu działań podejmowanych z udziałem różnych środowisk 
społecznych. Musiałaby pełnić mniej funkcji kontrolno-legislacyj-
nych, a  więcej funkcji katalizujących (motywowanie podmiotów 
społecznych do działań zgodnie z celami publicznymi). Ponadto mu-
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siałaby umieć wytwarzać większe zasoby wiedzy analitycznej i two-
rzyć instytucje bazujące w  większym stopniu na wiedzy (Mazur 
2008). Wyzwaniem dla niej jest zbudowanie umiejętności wykorzy-
stywania kryteriów efektywności w ocenie podejmowanych działań 
(performance management), rozliczalności przed społeczeństwem, 
a przynajmniej przed ekspertami, akademikami. 

Administracja musiałaby mieć więcej umiejętności w  zakresie 
priorytetyzowania celów działań publicznych, programowania stra-
tegicznego, realizowania reform programowych (reform capacity) aż 
po umiejętności w  zakresie administrowania olbrzymią obfitością 
regulacji prawnych. Administracja musiałaby także sobie lepiej ra-
dzić z procesem tworzenia prawa poprzez efektywniejsze stosowa-
nie mechanizmów oceny skutków regulacji, bardziej włączające kon-
sultacje społeczne. 

Struktura organizacyjna administracja wymagałaby zmian. 
Obecnie brakuje mechanizmów samoorganizacji wewnątrz korpo-
racji urzędników. Nawet we Francji administracja ma liczne cechy 
samodzielnej korporacji zawodowej, nie mówiąc o brytyjskich tra-
dycjach. Tymczasem u nas administracja jest w dużym stopniu pod-
porządkowana politycznym przełożonym. Nie ma tym samym me-
chanizmów samoregulacji, wewnętrznego dopasowywania procedur, 
doskonalenia standardów, wypracowywania kryteriów efektywno-
ści, rozliczalności przed społeczeństwem itp. 

Usprawnienie modelu zarządzania wymagałoby także przekonfi-
gurowania roli klasy politycznej. Rządzący nie pogodzili się z proce-
sami, jakie zaszły w zakresie przekształceń w strukturze władzy (jej 
usieciowienie i  spluralizowanie). Zakumulowali nadmierny zasób 
władzy (jako wpływu) w swoich rękach, nie będąc w stanie go wyko-
rzystać w celach publicznych (bo nie jest to nawet możliwe). Nawet 
we francuskiej wersji modelu etatystycznego widoczna jest akcepta-
cja pewnego rozproszenia władzy między różnych aktorów. U  nas 
rządzący nie udzielają odpowiednio szerokiej władzy wpływu na in-
terwencje publiczne środowiskom eksperckim (brak należytego sza-
cunku dla dowodów na efektywność interwencji), środowiskom po-
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zarządowym (niskim poziom inkluzyjności i  podmiotowości 
w  działaniu), korporacjom zawodowym (niski poziom współwła-
sności w regulowaniu ryzyk, kształtowaniu stosunków pracy). 

Rządzący mają skłonność do traktowania administracji jako swo-
jej domeny, podporządkowany aparat, który dostarcza głównie na-
rzędzi finansowych i technicznych do realizacji planów, często silnie 
motywowanych politycznie. Tylko formalnie traktują ją jako strate-
giczny zasób państwa. Teoretycznie tak to jest przedstawiane w ofi-
cjalnych dokumentach państwa (np. w Programie Operacyjnym Ka-
pitał Ludzki), ale wydaje się, że strategiczny wymiar zanika często 
w  tyglu bieżących przetargów interesów między politykami. Jej 
strategiczność stoi w sprzeczności z jej bieżącym upolitycznieniem, 
a nawet czasami prywatyzowaniem (bywa, że urzędy są „oddawane” 
osobom cieszącym się zaufaniem przełożonego politycznego bez 
wymagania kompetencji). 

Podporządkowanie administracji politykom widoczne jest w sa-
mej jej strukturze. W  administracjach zachodnich najwyżsi rangą 
urzędnicy pełnią funkcje najważniejszych doradców programowych 
ministrów. W Polsce najwyższy rangą urzędnik – dyrektor general-
ny – jest zarządcą machiny organizacyjnej. W administracjach za-
chodnich te funkcje realizowane są na 2–3 szczeblu zarządzania 
(Zybała 2009).

Wokół struktury instrumentów działań publicznych 

Poniżej chciałbym wskazać na kolejny czynnik, które wymaga 
usprawnienia, aby móc uzyskać lepsze wyniki zarządzania. Ma on 
związek ze strukturą narzędzi działań publicznych. Otóż u  nas – 
wśród rządzących i  wśród urzędników administracji publicznej – 
istnieje trudna do złagodzenia skłonność do obfitego posługiwania 
się „twardymi” instrumentami działania publicznego, a więc legisla-
cją. Dzieje się to kosztem stosowania „miękkich instrumentów” 
działania. Tworzenie polityki publicznej sprowadza się do sformu-
łowania planu legislacyjnego, punktem szczytowym jest uchwalenie 
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aktów prawnych, a proces implementacji polityki sprowadza się do 
administrowania aktami prawnymi przez administrację publiczną. 

W  tabeli 2 widzimy sposoby zarządzania publicznego, które 
uszeregował Michael Howlett. Autor przyjął za kryterium instru-
menty wykorzystywane w działaniu publicznym. Wydaje się, że spo-
sób zarządzania przez legislację najsilniej pozwala nam opisać prak-
tyki spotykane w  Polsce. Prawo odgrywa w  nich rolę głównego 
instrumentu działania wobec zidentyfikowanych problemów pu-
blicznych. Prawo służy legitymizacji wybranych działań publicznych 
(wykonywane jest to, co zostało zapisane w prawie). Państwo (wła-
dza) udziela uprawnień do uczestnictwa w działaniach. Prawo od-
grywa rolę, która wychodzi poza funkcję bezpośredniego narzędzia 
działania publicznego. Jest środkiem tworzenia struktury porządku 
w relacjach społecznych. Służy również jako forma kontroli społecz-
nej. Poprzez prawo rządzący chcą uzyskać określony poziom podpo-
rządkowania różnych podmiotów społecznych uczestniczących 
w działaniu publicznym. Punktem odniesienia jest tu bowiem hie-
rarchiczna struktura decydowania o działaniu. 

Warto mocno podkreślić, że współcześnie w debatach między-
narodowych wskazuje się na wady „twardych” instrumentów inter-
wencji publicznych (Sunstein 2013). Odgórna regulacja uznawana 
jest za bardzo inwazyjny instrument w stosunku do interesariuszy 
polityk. Oznacza ona bowiem wymuszanie działania zgodnego 
z założeniami zawartymi w aktach prawnych (Hill 2005). Odgórna 
regulacja, zwłaszcza w nadmiarze, blokuje procesy samoorganizacji 
interesariuszy (samoregulacji), ich upodmiotowienia. Utrudnia łą-
czenie zasobów, wzajemną kontrolę, motywowanie itp. Niesku-
teczność regulacji wypływa z  tego, że interesariusze mają wiele 
możliwości ignorowania legislacji i poprzestawania na sieci dotych-
czasowych wzajemnych oddziaływań (nieformalnych regulacji). 
Tym bardziej ma to miejsce, gdy uznają legislację za narzuconą, gdy 
nie czują się jej swoistym „współwłaścicielem”. 

Istnieje wiele przykładów uchwalonych aktów prawnych, które 
pozostały na papierze, ponieważ są ignorowanie przez tych, którzy 
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są ich adresatem. Weźmy przykład jednej z wielu regulacji. Dotyczy 
ona obowiązku tworzenia list oczekujących na dostęp do lekarza 
specjalisty czy na zabieg. Badania Najwyższej Izby Kontroli wskazu-
ją, że listy są fikcją w wielu placówkach ochrony zdrowia (NIK 2010). 
W 47 procentach zbadanych oddziałów szpitalnych i 41 procentach 
poradni nie podawano informacji o  zasadach wpisywania na listy 
oczekujących. Placówki nie wywiązywały się z  narzuconych obo-
wiązków. Nie powoływano zespołów do oceny procesu przyjmowa-
nia pacjentów, nie tworzony właściwych składów tych zespołów, itp. 
Przykłady można mnożyć.

Jednocześnie w systemie zarządzania widzimy względnie małe 
wykorzystanie instrumentów „miękkich” w  realizacji działań pu-
blicznych, jak perswazja, dostarczanie informacji, doradztwo dla in-
teresariuszy polityk i  ich końcowych odbiorców (obywateli). Mało 
instrumentów działania sprofilowanych jest na wyzwolenie samore-
gulacji, samoorganizacji wśród podmiotów działań publicznych. 
Tymczasem w  wielu krajach najwyżej rozwiniętych kładziony jest 
nacisk właśnie na to, aby uruchomić pewne sprzężenia zwrotne 
między interesariuszami. Ich celem jest wyzwolenie procesów służą-
cych doskonaleniu standardów działania, postaw, co w efekcie może 
zaowocować lepszymi usługami publicznymi dla odbiorców końco-
wych itp. Ostatnio wskazuje się na zalety instrumentu „miękkiego”, 
jakim jest tak zwany nudging (szturchanie) [Sunstein 2013]. Jest to 
forma odwoływania się do pewnych odruchów uznawanych za natu-
ralne, które posiada zwykle człowiek, a które sprzyjają realizacji ce-
lów publicznych. Obywatele otrzymują pewne zestawy informacji, 
które inspirują ich do lepszego wywiązywania się z zobowiązań pu-
blicznych (np. otrzymują informacje, że ponad 90 procent współo-
bywateli rozlicza się na czas z podatków. W wyniku tego pozostali 
także zaczynają rozliczać się na czas, bo chcą być w grupie większo-
ściowej albo innymi słowy nie chcą być w mniejszości). 
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Tabela 2. Modele zarządzania publicznego sformułowane na podstawie kryterium 
struktury wykorzystywanych instrumentów działania publicznego

Sposób 
zarządzania 
publicznego
(mode of 
governance)

Nacisk 
w obrębie 
zarządzania

Formy 
państwowej 
kontroli 
relacji

Generalny  
cel  
zarządzania

Główny 
mechanizm 
dostarczania 
usług 
publicznych

Kluczowe 
narzędzia 
proceduralne 
we wdrażaniu 
polityk

Zarządzenie 
poprzez legi-
slację

Legalność – 
promocja pra-
wa i porządku 
w relacjach 
społecznych

Legislacja, 
prawo i ad-
ministracja

Legitymizacja 
– dobrowolne 
podporządko-
wanie/ 
uległość

Tworzenie 
praw (upraw-
nień) – własno-
ści, cywilne, 
ludzkie

Sądy i spory 
sądowe

Zarządzenie 
poprzez korpo-
racje

Zarządzanie 
(management) 
– główne 
organizacje 
aktorów spo-
łecznych

Plany Kontrolowane 
i zbalansowa-
ne wskaźniki 
rozwoju 
społeczno-eko-
nomicznego

Cele – cele 
operacyjne, 
subsydia 
i granty

Wyspecjalizowa-
ne i uprzywilejo-
wane komitety 
doradcze

Zarządzenie 
poprzez rynek

Konkurencja 
– promowanie 
małych i śred-
nich przedsię-
biorstw

Kontrakty 
i regulacje

Efektywność 
zasoby/koszty 
i kontrola

Rady regula-
cyjne, ceny 
– kontrolu-
jące koszty 
uboczne, popyt 
i podaż

Trybunały odwo-
ławcze i komisje

Zarządzenie 
poprzez sieci

Relacje – pro-
mocja współ-
pracy miedzy 
organizacjami

Współpraca Kooptacja  
grup rozłamo-
wych i samo-
-organizują-
cych się

Sieci 
rządowych 
i poza-rządo-
wych aktorów 
społecznych

Działania 
pośrednictwo 
między sieciami

Źródło: Howlett 2011, s. 9.

System zarządzania widoczny w praktyce w Polsce obarczony jest 
wieloma innymi wadami. Brakuje mu istotnych zasobów, odpowied-
niego zasobu kapitału instytucjonalnego (zdolność do tworzenia 
racjonalnych instytucji), ludzkiego (adekwatne umiejętności i kwa-
lifikacje aktorów działań), a także właściwej kultury organizacyjnej 
(zorientowanej na uczenie się i innowacje). Brakuje mu także istot-
nych mechanizmów (deliberacji, moderowania interesów, budowa-
nia wiedzy zwrotnej o rezultatach działań publicznych). 
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W efekcie nie zapewnia on interesariuszom działań publicznych 
takich warunków, które pozwalałyby im na budowanie relacji służą-
cych kreatywnemu rozwiązywaniu problemów zbiorowych. Ważna 
jest w szczególności zdolność do radzenia sobie ze wspomnianymi 
już powyżej problemami o charakterze złożonym (complex problems), 
których przybywa w szybkim tempie. Są to najtrudniejsze problemy 
do rozwiązywania (Schneider 2012). Wyróżniają się szczególną kon-
strukcją, która jest organiczna (tym samym nie jest mechaniczna, jak 
w przypadku tradycyjnych problemów). Zawierają w sobie wiele au-
tonomicznych składników (subsystemów), które są jednak silnie 
współzależne od siebie, a reakcje między nimi są nieliniowe i dyna-
miczne (zmienne). Działania wobec nich są obarczone wysokim ry-
zykiem porażki, rezultaty są nieprzewidywalne. Za problemy złożo-
ne uznawanych jest wiele typów problemów spotykanych na przykład 
w  polityce zdrowia (nierówności w  zdrowiu, zróżnicowanie jakości 
świadczeń medycznych), edukacji (równe szanse edukacyjne czy nie-
równości edukacyjne) czy w zakresie polityki ludnościowej (zagroże-
nia demograficzne), ochrony środowiska (zagrożenia klimatyczne).

Zakończenie

Etatyzm wydaje się pod wieloma względami ryzykownym modelem 
zarządzania publicznego. Ale w określonych warunkach może przy-
nosić dostatecznie dobre rezultaty (przykład Francji). Może sprzy-
jać bowiem choćby spójności w działaniach publicznych, gdy te są 
podejmowane w realiach konfrontacyjnych relacji społecznych czy 
niemożności zawarcia konsensusu, czy też zintegrowania pewnych 
zasobów zbiorowych. 

Nasze warunki kulturowe uzasadniają w pewnym zakresie rozwi-
janie rozwiązań organizacyjnych państwa według tego modelu. Ale 
głębsza analiza pokazuje, te uwarunkowania są jednak niesłychanie 
złożone i pełne sprzeczności. Utrudniają one wykorzystanie jego za-
let w krótkim horyzoncie czasu. W ogólne trudno jest wybierać jed-
noznacznie modelowe rozwiązania dla procesów decyzyjnych w sy-
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tuacji występowania takich czynników kulturowych, jak silne 
zatomizowanie społeczne, daleko posunięta konfrontacyjność gier 
o  zaspokojenie interesów i  preferencji, brak respektu dla rzeczy 
wspólnych i sfery publicznej, instytucji państwa (poza sytuacjami, 
gdy państwo budzi strach) czy braku silnej tradycji kartezjańskiej 
skłaniającej do racjonalnej analizy. 

Istniejące w Polsce praktyki zarządzania publicznego i realizowa-
nia działań publicznych obrazują swoiste rozdarcie. Widoczna jest 
chęć partycypacyjności (sieciowego współdecydowania w sprawach 
publicznych), ale widoczna jest również niezdolność do niej. Przesą-
dzają o niej wspomniane powyżej czynniki kulturowe, a także nie-
słychanie skomplikowana architektura interesów w społeczeństwie. 
Z  jednej strony partycypacyjność wspierają inspiracje unijne, do-
stępność znacznych pieniędzy na promowanie tego celu, istnienie 
i aktywność grup społecznych kulturowo i intelektualnie otwartych 
na nowe zjawiska, a z drugiej strony widoczne są znaczne bariery 
mentalne i  strukturalne. Rezultat jest taki, że widzimy olbrzymie 
trudności w procesie instytucjonalizowania się władzy z udziałem 
podmiotów społecznych. Tymczasem jest to potencjalne najpotęż-
niejsze źródło dopasowania państwa do współczesnych wyzwań 
związanych z konkurencyjnością, zdolnością do radzenia sobie z co-
raz bardziej złożonymi problemami współczesności. 

Warto zadać wreszcie pytanie o kroki, jakie należałoby postawić 
w zakresie udoskonalania metod zarządzania publicznego w Polsce. 
Jedno zadanie do wykonanie wydaje się poza dyskusją, niezależnie 
od tego, jakie wzorce zarządzania należałoby wspierać w perspek-
tywie długofalowej. Kluczowe jest dopasowanie instytucjonalne 
administracji publicznej do skali złożoności problemów obecnego 
czasu. Stan sprawności administracji, pomimo pewnych wysiłków 
reformatorskich, jest nieadekwatny w stosunku do poziomu trud-
ności zadań, które ma wykonywać. Każde współczesne państwo, 
niezależnie od tradycji, w jakiej jest kształtowane, wymaga spraw-
nej administracji publicznej do działań proceduralnych (admini-
strowanie legislacją) czy współtworzenia polityk publicznych. 
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