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CZASNAADMINISTRACJĘ2.0

Upadek Lehman Brothers symbolicznie zakończył jedną erę i rozpoczął nową 
w wielu wymiarach. W teorii ekonomii definitywnie załamał się nurt neoliberalny, 
który pokładał wielkie nadzieje w tym, że rynki są efektywnym mechanizmem przy-
wracającym równowagę. Nowego dominującego nurtu na razie nie ma, ale być może 
nowe standardy pojawią się w Chinach, a nie na uczelniach amerykańskich lub bry-
tyjskich. W obszarze praktyki polityki gospodarczej załamał się zupełnie konsen-
sus waszyngtoński, określany potocznie jako stabilizuj – liberalizuj − prywatyzuj. Na 
razie nie ma nowego konsensusu i pewnie długo nie będzie, ale coraz bardziej uwi-
daczniają się przewagi komparatywne krajów, które profesjonalnie stosują metody 
zarządzania strategicznego, co może stworzyć zręby nowej teorii rozwoju gospodar-
czego dla krajów rozwijających się. Chiny są w tej dziedzinie liderem. W obszarze 
roli państwa w gospodarce załamał się model europejskiego państwa socjalnego. 
Krótka globalna recesja 2009 roku wystarczyła, żeby średni dług publiczny w Unii 
Europejskiej wzrósł z niecałych 60% PKB w 2007 roku do ponad 80% PKB w 2010 
roku, a szybko rosnące koszty starzenia się społeczeństwa w Europie spowodują, że 
proces stabilizacji długu publicznego jest niemożliwy, bez podjęcia reform, które 
dzisiaj nie są w zbiorze rozwiązań politycznie dopuszczalnych. W światowym sy-
stemie finansowym został uruchomiony długotrwały proces utraty przez dolara 
statusu globalnej waluty rezerwowej na rzecz systemu wielu globalnych walut. 
O ile jeszcze rok temu euro miało niezachwianą pozycję jednej z takich walut, o tyle 
obecnie wielu ekonomistów – głównie amerykańskich i brytyjskich wieszczy – ko-
niec euro i rozpad Unii Gospodarczej i Walutowej. W teorii i praktyce prowadze-
nia polityki pieniężnej załamał się standard prowadzenia tej polityki w oparciu 
o strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Banki centralne zapatrzone w niskie 
wskaźniki inflacji przegapiły narastające do monstrualnych rozmiarów bąble na wielu 
rynkach aktywów, szczególnie na rynkach nieruchomości i rynkach pochodnych in-
strumentów kredytowych. Obecnie nie ma żadnych zaawansowanych intelektualnie 
prób zastąpienia strategii BCI innym mechanizmem prowadzenia polityki pieniężnej. 

* Dr hab. Krzysztof Rybiński, prof. UV – rektor Uczelni Vistula.
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Załamał się również mechanizm globalnego i europejskiego zarządzania w wa-
runkach kryzysu finansowego. Wystarczy przypomnieć, że w kwietniu 2008 roku 
kraje Unii Europejskiej podpisały MoU, które regulowało postępowanie w czasie kry-
zysu i stanowiło, że żaden kraj nie podejmie działań na szkodę innego kraju i bez po-
rozumienia z innymi krajami Unii, a już kilka miesięcy później Irlandia wprowadziła 
gwarancje depozytów do wysokości 100 tysięcy euro bez uzgodnienia z innymi kra-
jami, a irlandzkie banki rozpoczęły masowy mailing do swoich klientów w Wielkiej 
Brytanii nakłaniający ich do ucieczki z – w domyśle mało bezpiecznych – banków 
brytyjskich i przenoszenia depozytów do banków irlandzkich. Rozpoczęte w 2008 
roku regularne spotkania grupy G20 okazały się nic nieznaczącym biciem piany, do 
tej pory pomimo szeregu spotkań nie ma żadnych zrębów nowej, skoordynowanej 
globalnej polityki gospodarczej, a niektóre kraje – na przykłąd Norwegia – otwarcie 
podważają mandat G20 do kreowania globalnej polityki gospodarczej. W zasadzie 
krajom rozwiniętym w ramach G20 udało się ustalić tylko jedno, że ograniczą po-
moc rozwojową dla krajów biednych, co pozostawia te kraje pod jeszcze większym 
wpływem Chin, które inwestują na potęgę w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. 
Warto pamiętać, że to wszystko ma miejsce w sytuacji, gdy świat poniósł sromotną 
porażkę w realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych.

Takich obszarów można wymienić więcej. To powoduje, że stajemy przed olbrzy-
mim wyzwaniem intelektualnym, jak na nowo zaprojektować mechanizmy prowa-
dzenia polityki gospodarczej, żeby w nadchodzących dekadach Europa pozostała 
jednym z wiodących regionów kształtujących globalny porządek polityczny i gospo-
darczy. I jak powinna wpisać się w ten proces Polska?

W tym krótkim artykule podejmuję próbę zdefiniowania kilku kluczowych zmian, 
które powinny nastąpić w procesie zarządzania sektorem publicznym w Europie 
i w Polsce, żeby Europa i Polska odniosły sukces w nowo tworzącym się porządku 
światowym, choć wiele osób słusznie zauważa, że nie jest to nic nowego, tylko po-
wrót do naturalnej globalnej równowagi, która istniała przez wiele stuleci do począt-
ków XIX wieku, w której połowę światowego PKB wytwarzały Chindie, czyli łącznie 
Chiny i Indie. Zmiany te powinny objąć kilka kluczowych obszarów.

1.Odejścieodrealizacjikrótkookresowych
celówpolitycznychnarzeczzarządzania
strategicznegow sektorzepublicznym

Dominującym ustrojem w Europie jest demokracja słupkowo-medialna. To ozna-
cza, że politycy w krajach Unii Europejskiej podejmują takie działania, które po-
przez media wpływają na wzrost ich popularności i wzrost słupków poparcia w krót-
kim okresie, nawet jeżeli odbywa się to ze szkodą dla długookresowych perspektyw 
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rozwoju Europy lub ich własnych krajów. Na przykład odkładanie w czasie kluczo-
wych reform, które mogą obniżyć popularność polityków na skutek ograniczania 
przywilejów różnych grup interesu (związków zawodowych, zatrudnionych w danej 
branży, grup wiekowych) doprowadziło do dramatycznych napięć w finansach pu-
blicznych i do ryzyka bankructwa niektórych krajów, czego przykładem jest Grecja. 
W minionych 30 latach średni deficyt budżetowy Grecji przekraczał 7% PKB, stopa 
zastąpienia (relacja przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia) w 2007 
roku wynosiła 73%, a w wielu sektorach, włączając w to sektor administracji publicz-
nej, efektywny wiek emerytalny był niższy niż 60 lat, mimo rosnącej oczekiwanej 
długości życia. Innym klinicznym przykładem demokracji słupkowo-medialnej jest 
Polska. W debacie przed wyborami prezydenckimi obaj główni kandydaci składali 
Polakom wiele obietnic, których realizacja prowadziłaby do znaczącego wzrostu wy-
datków publicznych. Odbywało się to w momencie, gdy wiele krajów europejskich 
ogłosiło i wdrożyło programy oszczędnościowe, a Polska miała drugi rok z rzędu de-
ficyt sektora finansów publicznych najwyższy w historii przekraczający 7% PKB. Na 
poziomie europejskim demokracja słupkowo-medialna skutkuje na przykład tym, 
że prawie połowa budżetu Unii jest przeznaczana na dopłaty dla rolników, bo po-
litycy nie chcą narazić się tej nielicznej, ale dobrze zorganizowanej grupie nacisku. 
W rezultacie Unia może słabo wykorzystać szansę na rozwój oparty na wiedzy i in-
nowacjach, ale politycy unikną bardzo medialnych protestów rolników, którzy mogą 
skutecznie zablokować ciągnikami autostrady lub centra miast.

Innym przykładem patologii, które generuje w dużych ilościach demokracja słup-
kowo-medialna, jest porażka w budowie wspólnego rynku w Europie. Skuteczny 
lobbing różnych grup interesów powoduje, że w Europie utrzymują się silne bariery 
w swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi i nawet wiedzy, czyli w praktyce re-
alizacja unijnej zasady pięciu wolności napotyka na poważne opory, co ogranicza 
potencjał rozwojowy Europy. Jeżeli ktoś wymyśli nowy produkt lub usługę w Stanach 
Zjednoczonych lub w Chinach, to może w miarę szybko wykorzystać olbrzymi lo-
kalny rynek, żeby osiągnąć olbrzymie korzyści. Natomiast w Europie jest to niemoż-
liwe lub bardzo kosztowne, szczególnie dla małych i średnich firm, które są bardzo 
ważne w procesie tworzenia i komercjalizacji przełomowych innowacji produkto-
wych i procesowych. 

Podczas gdy w Europie rozwijały się patologie w rządzeniu w warunkach de-
mokracji słupkowo-medialnej, to w Chinach i krajach Azji Południowo-Wschod-
niej bardzo skutecznie wdrożono techniki zarządzania strategicznego na poziomie 
kraju. Przykłady sukcesu można mnożyć: koreański przemysł samochodowy, tajwań-
ski przemysł elektroniczny, budowa Biopolis – centrum światowych biotechnologii 
w Singapurze czy chińska strategia określana przez Amerykanów złośliwie jako gi-
gantyczny surowcowy kalmar – wampir, który skutecznie zasysa surowce z całego 
świata, bo słusznie oni oczekują, że za kilka lat dostęp do niektórych surowców, 
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w tym złóż metali rzadkich, będzie kluczowy dla perspektyw rozwoju. Jako przy-
kład niech posłuży kontrolowany przez państwo wielki koncern China National 
Petroleum Corporation a  takich kilka wielkich firm w Chinach, które na zlecenie 
i w porozumieniu z rządem prowadziły w 2008 roku 75 projektów na całym świe-
cie, których celem było uzyskanie dostępu do złóż surowców lub przejęcie kontroli 
nad firmami, które mają dostęp do złóż surowców. Od tamtej pory skala działalno-
ści CNPC znacznie wzrosła. 

Dlatego na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie poszczególnych krajów 
trzeba wprowadzić profesjonalne zarządzanie strategiczne. Rada UE powinna wypra-
cować wizję silnej UE w XXI wieku i wyznaczyć cele strategiczne (przy czym obecny 
unijny dokument strategiczny zupełnie nie spełnia tej roli). Cele te powinny zostać 
skaskadowane niżej w formie mapy strategii na poszczególne kraje z uwzględnieniem 
ich specyfiki, a rządy poszczególnych krajów powinny mieć swobodę w wyborze 
działań, które prowadzą do osiągnięcia tych celów. Potrzebne są mierniki SMART 
realizacji celów i coroczne unijne oraz narodowe audyty strategiczne. Informacje 
o stopniu realizacji celów strategicznych byłyby kluczowe z punktu widzenia oceny 
jakości pracy rządów w poszczególnych krajach i wpływały na wyniki demokratycz-
nych wyborów w nich.

 Przykład patologii generowanych przez demokrację słupkowo-medialną na 
przykładzie transakcji połączenia PKO BP i BZ WBK

Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk czy Turcja świadomie realizują strategię budowa-
nia globalnych firm kontrolowanych przez rodzimy kapitał. Natomiast w Polsce takiej 
strategii nigdy nie było i nie ma. Co więcej, reguły demokracji słupkowo-medialnej po-
wodują, że jakiekolwiek próby stworzenia takiej strategii rozwoju napotykają na prze-
szkody nie do pokonania. Na przykład przejęcie BZ WBK przez PKO BP mogło prowa-
dzić do stworzenia instytucji, która miała by zysk netto w granicach 2 miliardów euro, 
co uzasadniało regionalną, a być może nawet globalną ekspansję. Niestety ryzyka dla 
tej transakcji i strategii rozwoju są przede wszystkim związane z polityką. Na przykład 
po kolejnych wyborach w 2011 roku zwycięzcy w nowym rozdaniu mogą zdecydować 
o wymianie zarządu, żeby umieścić tam swoich ludzi. A wymiana zarządu w trakcie 
fuzji w wysokim prawdopodobieństwem prowadzi do porażki. Albo kolejny minister 
finansów, żeby uniknąć medialnie upokarzającej dyskusji o przekroczeniu poziomu 
długu do PKB 60%, może nakłonić ministra skarbu, żeby wypłacił cały zysk banku 
w postaci dywidendy, co pogrzebie plany ekspansji regionalnej. W ten sposób wilcze 
prawa demokracji słupkowo-medialnej pogrzebały jedną z niewielu szans na zbudo-
wanie rozpoznawalnej na skalę europejską albo globalną polskiej marki finansowej. 
Dlatego trzeba wprowadzić nowe standardy w zarządzaniu publicznym, czyli zawrzeć 
porozumienie polityczne wszystkich partii, że niezależnie od wyników przyszłych wy-
borów nie będą ingerować w proces tworzenia wielkiej polskiej instytucji finansowej, 
chyba że pojawią się znaczne niekorzystne odchylenia od realizowanej strategii.
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Żeby to osiągnąć, musi ulec zmianie kultura ewaluacji i kontroli w Unii Europej-
skiej i w poszczególnych krajach. Do tej pory organy kontrolne skupiają się na wynaj-
dywaniu nieprawidłowości (OLAF, NIK), natomiast podstawowym narzędziem kon-
trolnym powinien stać się audyt strategiczny, czyli ocena, czy wydatkowane środki 
przybliżają kraj UE do realizacji postawionych celów strategicznych. Raz w roku 
prezydent UE powinien mieć w Parlamencie Europejskim wystąpienie pt. „Raport 
o przyszłości UE”, gdzie przedstawiałby wyniki audytu strategicznego, co rozpoczy-
nałoby debatę o utrzymaniu lub modyfikacji celów strategicznych Unii. Takie same 
wystąpienia powinny mieć miejsce w poszczególnych krajach, np. premier polskiego 
rządu prezentowałby wyniki audytu strategicznego NIK w ramach corocznego wy-
stąpienia „O przyszłości Polski”.

Wprowadzenie zarządzania strategicznego, zintegrowanego na poziomie UE, wy-
magałoby odpowiednich zmian prawnych. W tej propozycji nie proponuję wprowa-
dzenia rządu europejskiego, ponieważ taka propozycja nie ma szansy na realizację 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Natomiast proponuję koordynację procesu 
tworzenia celów strategicznych z zachowaniem swobody narodowych polityk w osią-
ganiu tych celów. Takie rozwiązanie należy do zbioru rozwiązań politycznie dopusz-
czalnych i powinno zostać poważnie rozważone. Dopuszcza ono również efektywną 
alokację celów unijnych na poszczególne kraje. Na przykład, jeżeli chcemy ograni-
czyć emisję CO2 w UE o 20% przed 2020 rokiem, to być może nie jest optymalne, 
żeby każdy kraj ograniczył swoją emisję w tym samym stopniu. Ale za to kraj który 
mniej „dołoży” się do realizacji tego celu, może bardziej dołożyć się do realizacji in-
nego celu, np. równego statusu kobiet i mężczyzn czy równego startu dzieci z miast 
i wsi. 

2.Rozpoczęciereformdrugiejgeneracji,
czyliwprowadzeniepozytywnych
bodźcówdlawspieraniainnowacyjnych
zmianw sektorzepublicznym

W większości krajów UE administracja publiczna jest źle postrzegana, szczegól-
nie na poziomie centralnym. Według wskazań Eurobarometru z jesieni 2008 roku 
swojemu narodowemu rządowi w UE przeciętnie ufa tylko 34% respondentów, 
podczas gdy nie ufa 61%. W Polsce te wyniki były jeszcze gorsze, 20% ufa rządowi, 
a 74% nie. Ponadto administracja publiczna w wielu krajach jest nękana przez syn-
drom Parkinsona. W 1957 rok Cyryl Parkinson zaobserwował, że liczba urzędników 
w administracji marynarki wojennej Wielkiej Brytanii silnie wzrosła, mimo że spa-
dła liczba statków i marynarzy w Royal Navy. Gdy liczba statków zmalała z 62 do 
20, a liczba marynarzy i oficerów ze 146,000 do 100,000 w tym samym czasie liczba 
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urzędników i oficjeli wzrosła z 5200 do ponad 8100. Parkinson zauważył też, że po-
mimo faktu, iż Wielka Brytania przestała być światowym imperium i straciła swoje 
kolonie, liczba urzędników w Colonial Office wzrosła z 372 w 1935 roku do 1661 
w 1954 roku. W ciągu 20 lat liczba urzędników wzrosła 4 razy, mimo że mieli coraz 
mniej pracy, bo kolonie stawały się niepodległe. W wyniku tych obserwacji Cyryl 
Parkinson sformułował prawo, zwane syndromem Parkinsona, które w uproszczeniu 
mówi, że urzędnik zawsze znajdzie sobie pracę, tak żeby być bardzo zajęty. Innymi 
słowy, olbrzymia część urzędników poświęca gro swojego czasu na wykonywanie za-
dań, które są potrzebne innym urzędnikom, a tylko niewielki procent czasu poświęca 
się na rzeczywiste usługi dla obywateli. W większości administracji publicznych na 
świecie syndrom Parkinsona jest dobrze znany i podejmuje się próby okiełznania 
rozrastającego się ponad miarę potwora administracji. 

W Polsce syndrom Parkinsona działa z wyjątkową siłą. Potwór administracji 
rozrasta się i pożera coraz więcej podatków na wynagrodzenia, biura, samochody, 
szkolenia czy podróże. Tempo w jakim rośnie potwór administracji zapiera dech 
w piersiach. W 1990 roku, na początku transformacji, w administracji publicznej 
pracowało 159 tysięcy osób. Ostatnie dane o zatrudnieniu w administracji publicz-
nej podane w 2004 roku mówią o 335 tysiącach urzędników. Od 2004 roku już nie 
podaje się tych informacji, za to GUS publikuje łączne zatrudnienie w administra-
cji publicznej, obronie narodowej i ZUS-ie, które w 2009 roku wyniosło 620 tysięcy 
osób. Ale na podstawie prostych szacunków możemy wywnioskować, że na koniec 
2009 roku w administracji publicznej wszystkich szczebli pracowało ponad 420 ty-
sięcy osób. Co więcej, tempo wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej przy-
spiesza. Zwiększenie zatrudnienia o 90 tysięcy osób w latach 2004−2009 trwało 5 lat, 
poprzednio okres takiego zwiększenia zatrudnienia trwał 9 lat, w latach 1995-2004. 
Zatem potwór administracyjny zaczął żyć własnym życiem, skutecznie pożera na-
sze zasoby podatkowe w coraz szybszym tempie i staje się zagrożeniem dla rozwoju 
gospodarczego. 

Rząd dumnie ogłosił na początku 2009 roku, że w odróżnieniu od nieodpowie-
dzialnych rządów innych krajów, które nieodpowiedzialnie zwiększają wydatki, my 
prowadzimy politykę oszczędnego państwa i ograniczamy wzrost wydatków. Jednak 
fakty mówią co innego. W 2009 roku wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 
10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej wzrosło o 26 tysięcy osób, i był 
to największy roczny wzrost zatrudnienia w administracji publicznej od wielu lat 
(w 2010 roku wzrost jeszcze przyspieszył). Wzrost liczby urzędników ma miejsce 
wszędzie, zaś absurdalność tej sytuacji można zilustrować na przykładzie kancelarii 
prezydenta. Przed wojną prezydent Ignacy Mościcki zatrudniał w swojej kancelarii 
od 40 do 70 urzędników, teraz zatrudnienie jest dziesięć razy większe, i to pomimo 
faktu że mamy komputery, telefony komórkowe i Internet, których nie było za cza-
sów Ignacego Mościckiego. W minionym 20-leciu były takie lata, gdy tylko w jednym 
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roku zatrudniano w kancelarii prezydenta tyle osób, ile w sumie liczyła kancelaria 
prezydenta Mościckiego.

Uważam, że rozrośnięta do granic absurdu administracja publiczna jest jedną 
z głównych przeszkód w realizacji modelu wzrostu w Europie opartego na wiedzy 
i  innowacjach. Dotyczy to zarówno administracji unijnej w Brukseli, jak i admi-
nistracji krajowych, szczególnie w Polsce. Rozbudowana administracja publiczna 
dba przed wszystkim o swoje interesy, w tym o swoje miejsca pracy. To znaczy, że 
zawsze gdy pojawia się reformator, który próbuje zoptymalizować procesy admini-
stracyjne, co może prowadzić do znacznego ograniczenia zatrudnienia i podniesie-
nia jakości świadczonych usług, to administracja publiczna natychmiast uruchamia 
swój system ochronny, który traktuje takiego reformatora jak wirus i skutecznie go 
eliminuje. Znanym medialnie przykładem jest propozycja deregulacji działalności 
gospodarczej, co jest bardzo potrzebne, bo według statystyk OECD Polska jest kra-
jem o najbardziej przeregulowanym rynku produktów. Różne urzędy zgłosiły do 
tej propozycji ponad 500 uwag, co oczywiście skutecznie „zneutralizuje” wysiłki re-
formatorów, którzy zamiast działać, będą przez kolejne miesiące odpowiadali na te 
uwagi. Administracja stała się już zbyt duża i zbyt silna, żeby można było osiągnąć 
szybką zmianę za pomocą radykalnych działań oszczędnościowych. Wtedy po pro-
stu wiele usług przestanie działać i media natychmiast zniszczą takiego reformatora. 
Jedyną skuteczną drogą jest wdrożenie reform drugiej generacji, które opierają się 
na takim systemie bodźców, że reformatorom administracji osobiście opłaca się re-
formować. Obecnie mamy antybodźce. Na przykład jeżeli ktoś podejmie działania, 
w wyniku których dany urząd zaoszczędzi milion złotych, to taka osoba lub zespół 
w najlepszym razie dostaną uścisk ręki i może jakąś symboliczną nagrodę. Ale na-
tychmiast przełożeni poczują się zagrożeni, że dany reformator może zrobić zbyt 
szybką karierę i ich wygryźć, więc podejmą odpowiednie działania. Jeżeli przy oka-
zji uzyskania miliona złotych oszczędności w innym obszarze zmarnowano tysiąc 
złotych, to będzie się eksponowało tę stratę, NIK napisze raport, a osoba która do-
puściła do tej straty poniesie konsekwencje, nieważne że jednocześnie zaoszczędziła 
dla sektora publicznego tysiąc razy więcej w innym obszarze. W skrajnym przypadku 
ktoś zada , dlaczego ta oszczędność miała miejsce dopiero teraz i kto tolerował nie-
gospodarność przez tyle lat. Jak widać, wobec takiej struktury antybodźców tylko 
prawdziwi pasjonaci albo szaleńcy decydują się na innowacyjne działania w admi-
nistracji publicznej.

Aby to zmienić, trzeba stworzyć system pozytywnych bodźców premiujących 
innowatorów. Premier i ministrowie muszą codziennie wysyłać jasne sygnały, że 
oczekują takiej postawy. Jeżeli innowatorzy osiągną sukces, to pewną część pozytyw-
nego efektu finansowego swoich działań powinni uzyskać w formie wysokiej pre-
mii. Raz na rok premier powinien zapraszać na obiad najlepszych innowatorów sek-
tora publicznego i wręczać im nagrody w świetle jupiterów. Dopiero takie skuteczne 
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wdrożenie reform drugiej generacji pozwoli na zatrzymanie syndromu Parkinsona 
w administracji publicznej. Ale nie będzie łatwo. Gdy przedstawiałem moje wioski 
w gronie, w którym był polski minister, którego zresztą oceniam wysoko za działania 
merytoryczne i który właśnie rozpoczyna karierę w Brukseli, oraz wysocy urzędnicy 
Komisji Europejskiej, zostałem poinformowany, że administracja publiczna musi być 
duża, bo ma dużo zadań i zostałem oskarżony o populizm. Jeżeli wśród najwyższych 
władz UE i władz narodowych takie poglądy są powszechne, to Europa jest skazana 
na utratę znaczenia w kolejnych dekadach.

3.Wprowadzeniebiznesowychzasad
zarządzaniaryzykiemw sektorzepublicznym

Podczas mojej służby publicznej miałem jedno bardzo istotne doświadczenie, 
które ilustruje problem omawiany w tym rozdziale. Nie podam szczegółów, bo do-
kumenty były opatrzone klauzulą tajne, ale liczy się sam mechanizm, który jest po-
wszechny w sektorze publicznym. W obszarze mojego bezpośredniego nadzoru 
znalazła się inwestycja o dużej wartości – około 500 mln zł. Na przygotowanie tej 
inwestycji, projekty, opinie, zakup gruntu, wcześniej wydano już 20 mln zł. Właśnie 
nadszedł kamień milowy projektu, czyli decyzja o rozpoczęciu budowy. Zgodnie 
z zasadami zarządzania projektami (a w tej instytucji stosowano uproszczoną me-
todologię Prince 2), poprosiłem o weryfikację uzasadnienia biznesowego. Okazało 
się, że ta weryfikacja wykonana bardziej kompleksowo i wykorzystująca najnow-
sze dane pokazuje, że nie ma sensu kontynuowanie tej inwestycji. Ponieważ decy-
zja dotyczyła bardzo dużej kwoty, przeprowadzono kilka niezależnych weryfikacji 
i odpowiedź była taka sama, nie ma potrzeby biznesowej kontynuacji tej inwestycji. 
I wtedy rozpętało się piekło, starano się na siłę uzasadnić że trzeba kontynuować, 
sięgano po argumenty niemerytoryczne. Przez pewien czas nie mogłem pojąć o co 
chodzi, w końcu zrozumiałem. Wiele osób bało się, że kontrola NIK wykaże, że wy-
dano pieniądze, w końcu całkiem spore, a inwestycja nie została zrealizowana, więc 
kto za to odpowie. Dlatego forsowano dalsze wydawanie pieniędzy, o wiele więk-
szych, byle tylko uniknąć ryzyka osobistej odpowiedzialności za „niegospodarność” 
w kwocie 20 mln zł. Potem okazało się że straty nie ma, bo w międzyczasie ziemia 
mocno zdrożała, ale sam mechanizm, który zadziałał, był bardzo silny i bardzo de-
strukcyjny. Ponieważ system zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym generuje 
patologiczne bodźce i zachowania, opłaca się zmarnować 500 mln zł, żeby uniknąć 
odpowiedzialności za stratę 20 mln zł.

Takie zachowania w dobrze funkcjonujących firmach prywatnych są nie do po-
myślenia. Wiadomo, że warunki się zmieniają, że część inwestycji może być nie-
potrzebnych, że niektóre produkty nie osiągną sukcesu sprzedażowego. Ale wtedy 
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zarząd firmy natychmiast podejmuje decyzję o konicznych zmianach, o zaprzesta-
niu produkcji lub o zatrzymaniu inwestycji, za każdym razem analizując najbardziej 
aktualne informacje na ten temat. 

Zatem w sektorze publicznym mamy następującą sytuację. Z jednej strony trak-
tuje się innowatorów jak wirusy, skutecznie zniechęcając osoby ambitne, z wizją 
do podejmowania trudu zmian zwiększających efektywność administracji publicz-
nej, ale jednocześnie obecny system bodźców zmusza do kontynuowania działań 
(inwestycji, alokacji zasobów pod nowe procedury itd.) o których „wiadomo”, że 
są nieefektywne lub że nie mają sensu. Łącznie oba zjawiska prowadzą do niskiej 
efektywności sektora publicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest omawiane po-
wyżej wdrożenie reform drugiej generacji oraz wprowadzenie zasad profesjonalnego 
zarządzania ryzykiem biznesowym w administracji. Należy wprowadzić przymus 
tworzenia profesjonalnego uzasadnienia biznesowego dla podejmowanych wydat-
ków (do tej pory się zastanawiam jakie było uzasadnienie biznesowe budowy stacji 
Włoszczowa Północ na linii Kraków − Warszawa) oraz przymus uaktualniania tego 
uzasadnienia przy każdym kamieniu milowym projektu. Organy kontrolne muszą 
zrozumieć, że w administracji publicznej podobnie jak w sektorze prywatnym, część 
inwestycji będzie nietrafionych, bo zmienia się otoczenie zewnętrzne, więc zamiast 
ścigać tych, co zmarnowali pieniądze, organy te powinny się skupić na ocenie jako-
ści uzasadnień biznesowych na etapie planowania i kontynuacji inwestycji lub ge-
nerowania wydatków na inne cele. Klinicznym przypadkiem bezmyślnego wydawa-
nia pieniędzy przez Sejm są tzw. OSR-y, czyli oceny skutków regulacji dołączane do 
projektów ustaw. Żaden z moich studentów nie zaliczyłby przedmiotu, produkując 
takie gnioty, jakie są często dołączane do projektów ustaw jako oceny skutków re-
gulacji, które generują wydatki idące łącznie w setki milionów lub miliardy złotych 
rocznie. To właśnie wtedy na etapie pisania uzasadnienia biznesowego powinien 
wkraczać NIK i zmuszać autorów pomysłów na wydanie kolejnych milionów zło-
tych do napisania profesjonalnego uzasadnienia, weryfikowanego przez NIK lub 
wynajętych ekspertów.

Ponadto w sektorze publicznym, podobnie jak w prywatnym, powinna być zde-
finiowana pewna tolerancja na ryzyko. Po pierwsze dlatego, że zawsze jakieś działa-
nia kończą się porażką i jest to normalne zjawisko, a po drugie, jeżeli wszystkie pod-
jęte działania zakończyły się sukcesem, to oznacza, ze wiele korzystnych projektów 
związanych z pewnym poziomem ryzyka w ogóle nie zostało podjętych, ze szkodą 
dla ogółu, bo tolerancja na ryzyko była zbyt niska lub zerowa. 

Ponadto każdy premier i minister, zanim obejmie stanowisko, powinien przejść 
obowiązkowe tygodniowe szkolenia z technik profesjonalnego zarządzania zespo-
łami ludzkimi oraz technik prowadzenia projektu i portfela projektów. Taki obowią-
zek powinien być wpisany do konstytucji. 
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4.Zbudowanieadministracji2.0zamiast
e-administracjii połączenietego
procesuz zatrzymaniemsyndromu
Parkinsonaw administracjipublicznej

W minionych latach słowo e-administracja zrobiło w Polsce wielką karierę. Po-
wszechnie uważa się, że położenie światłowodów i wyposażenie urzędników w kom-
putery i dostęp do Internetu rozwiąże obecne problemy i pozwoli zbudować nowo-
czesne, dobrze rządzone państwo. Nie zgadzam się z tą oceną i uważam, że jeżeli 
nie zatrzymany postępującego syndromu Parkinsona, to potwór biurokratyczny za-
mieni się w e-potwora, który będzie jeszcze potężniejszy, bo nakarmiony miliardami 
środków unijnych. Zanim zaczniemy proces informatyzacji czy internetyzacji usług 
publicznych trzeba radykalnie zmienić sposób, w  jaki funkcjonuje administracja 
publiczna, np. dokonując zmian opisanych w poprzednich trzech rozdziałach. Ce-
lem wdrażanych zmian powinna być budowa administracji 2.0, czyli administracji 
transparentnej i partycypacyjnej, a nie e-administracji, w której każdy urzędnik ma 
komputer z Internetem, ale niewiele z tego wynika, najwyżej może wejść na Naszą 
klasę lub Facebooka, chyba że mu zablokują dostęp w urzędzie. 

W rankingach ONZ gotowości do wdrożenia e-administracji Polska spadła z 33 
miejsca w 2008 roku na 45 miejsce w 2010 roku, i gdyby nie wysoki udział osób 
z wyższym wykształceniem spadlibyśmy jeszcze o kolejne dziesięć pozycji. Przegoniła 
nas Bułgaria i dogoniła Rumunia, czyli kraje znacznie od nas biedniejsze. W rankin-
gach partycypacji obywateli w rządzeniu jesteśmy w szóstej dziesiątce, co oznacza, że 
w praktyce władza zupełnie ignoruje zdanie obywateli w procesie rządzenia, oczy-
wiście poza tyranią sondaży. To wszystko dzieje się, mimo że mamy wiele miliardów 
złotych środków unijnych, które możemy przeznaczyć na inwestycje w tym obszarze. 
Dlatego uważam, że jesteśmy w przełomowym momencie z punktu widzenia jako-
ści administracji publicznej w Polsce i punktu widzenia jakości rządzenia w Polsce. 
Albo wykorzystamy środki unijne do stworzenia administracji 2.0, albo stworzymy 
e-potwora. Na razie wiele działań prowadzi nas w tym drugim kierunku. 

Ze względu na ograniczenia rozmiaru artykułu nie ma tutaj miejsca na zdefinio-
wanie pojęcia administracji 2.0 i na pogłębioną dyskusję, podam za to jeden intu-
icyjny przykład. Zwykle gminy i miasta utrzymują służby, które sprawdzają, czy stan 
nawierzchni dróg jest właściwy, gdy pojawią się dziury, to wtedy takie służby podej-
mują odpowiednie działania. W efekcie często dziury w drodze nie są naprawiane 
przez wiele tygodni albo nawet miesięcy, kierowcy ponoszą straty z tytułu napraw 
samochodów, a władze gminy lub miasta zbierają złe oceny swojej działalności w tym 
obszarze. Co wtedy robi administracja funkcjonująca w archaicznym XX-wiecznym 
modelu? Zwiększa zatrudnienie w służbach kontrolujących stan nawierzchni, żeby 
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szybciej wynajdywać dziury w drogach. A co robi nowoczesna administracja 2.0? 
Uruchamia serwis internetowy, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać dziury w drodze 
(i inne powstałe szkody), nawet przesłać zdjęcie dziury MMS-em lub Internetem. 
Administracja wprowadza listę zgłoszeń ze statusem przyjęte, w trakcie realizacji 
i zrealizowane, i może zmniejszyć zatrudnienie w służbach monitorujących stan 
nawierzchni, albo przesunąć ich do zespołu naprawiającego. W efekcie mamy par-
tycypację obywateli w zarządzaniu miastem lub gminą, większe zaufanie do władzy, 
niższe koszty i wzrost zadowolenia obywateli, bo mają lepsze drogi i przyjazną im, 
efektywną administrację.

5.Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu koś może zadać pytanie, co ma wspólnego dziura 
w drodze z kryzysem neoliberalizmu czy z kryzysem konsensusu waszyngtońskiego. 
Otóż ma bardzo wiele. Idziemy nieuchronnie w kierunku takiego modelu zarządza-
nia krajem, w którym rząd i administracja publiczna będą miały o wiele większą rolę 
niż w minionych dekadach. Dlatego jakość publicznego zarządzania strategicznego 
oraz efektywność administracji publicznej stają się kluczowe dla perspektyw rozwoju 
kraju. W Europie i w Polsce mamy do wyboru dwie drogi. Albo przyjmiemy w sek-
torze publicznym metody zarządzania sprawdzone w sektorze prywatnym, w tym 
metody zarządzania strategicznego, metody kreowania właściwych bodźców prowa-
dzących do realizacji celów strategicznych, nowoczesne metody zarządzania ryzy-
kiem i odniesiemy sukces, albo pozwolimy na dalszy rozwój syndromu Parkinsona, 
zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie, i wtedy poniesiemy porażkę. Wybór należy 
do nas, Europejczyków i Polaków. 

CZASNAADMINISTRACJĘ2.0

Streszczenie

Głęboki kryzys finansowy lat 2009−2010 symbolicznie zakończył wiele trendów w praktyce 
i  teorii ekonomii i  zarządzania w sektorze publicznym. Na przykład w  teorii ekonomii 
załamał się nurt neoliberalny. W praktyce międzynarodowej polityki gospodarczej załamał 
się konsensus waszyngtoński. Modele zarządzania antykryzysowego w Europie okazały 
się nieadekwatne do skali problemów, a  mechanizmy globalnej koordynacji zupełnie 
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nieskuteczne. Zjawiska te są szczególnie silne w Europie i mogą prowadzić do jej marginali-
zacji. Aby do tego nie dopuścić, proponuję wdrożenie czterech zmian w modelu zarządzania 
w sektorze publicznym na poziomie unijnym i narodowym: 1) odejście od krótkookre-
sowych celów politycznych na rzecz zarządzania strategicznego; 2) rozpoczęcie reform drugiej 
generacji, czyli wprowadzenie pozytywnych bodźców dla wspierania innowacyjnych zmian 
w sektorze publicznym; 3) wprowadzenie biznesowych zasad zarządzania ryzykiem w sektorze 
publicznym i 4) zbudowanie administracji 2.0, zamiast e-admistracji.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, zarządzanie strategiczne, 
zarządzanie ryzykiem, system bodźców

ITISTIMEFORGOVERNMENT2.0

Abstract

Deep financial crisis of 2008-2009 brought to a symbolic end several decades-long trends 
in theory and practice of economics and management in the public sector. For example 
neo-liberal trend in economic theory went bankrupt. Washington consensus collapsed. Crisis 
management models in Europe failed when faced with unexpected reality. The model of global 
coordination between largest countries proved dysfunctional at best. These trends are parti-
cularly strong in Europe and can lead to European marginalization in the global economy. 
I propose four major changes in the present model of public sector management that will 
reduce the risk of Europe’s decline. I also show how to implement my proposals. These 
changes are: (1) replacing short-term political goals with long-term strategic management; 
(2) launching second generation of reforms based on creating good incentives that support 
innovation in the public sector; (3) introducing professional risk management methods in 
the public sector; (4) establishing government 2.0. 

Key words: public administration, strategic management,  
risik management, incentives

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb   160 12/14/11   15:44 PM


