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Meandry zarządzania publicznego
w Polsce po roku 2015

Streszczenie: Artykuł zawiera analiz~ stylu formułowania i realizowania polityki publicznej oraz zarządzania publicznego właściwego dla okresu po roku 2015. Autor wskazuje
na cechy specyficzne, które odróżniają go od stylów widocznych po 1990 roku, a także
na elementy stylu widocznego w okresie rni~dzywojennym. Autor wskazuje, że po 2015 roku
rządzący na większą skal~ niż do tej pory wykorzystują mechanizmy rządzenia kojarzone
z podejściem etatystycznym, zwłaszcza w sferze gospodarki, ale także w obrębie polityk
socjalnych, sektora zdrowia czy wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z logik<! etatyzmu relacje władzy z innymi podmiotami życia zbiorowego są silnie hierarchiczne. Więcej mechanizmów rządzenia zostało poddanych bezpośredniemu władztwu rządu centralnego przy
pomniejszeniu kompetencji samorządów terytorialnych albo korporacji zawodowych, organizacji pozarządowych. Autor wskazuje, że nowe podejście do rządzenia i programowania
oraz realizowania polityk publicznych usprawnia funkcjonowanie państwa w niektórych
sferach (np. usprawnienie aparatu skarbowego), ale pociąga za sobą również cen~, która
widoczna jest w redukcji skali deliberacji, analizy polityk publicznych, konsultacji, neutralności politycznej niektórych instytucji (np. sądownictwo konstytucyjne).
Słowa kluczowe: polityka publiczna, ekonomia, programowanie polityk, rządzenie publiczne.

W tekście analizuję zakres zmian w sferze sposobu programowania i wdrażania
polityk publicznych (sposobu działania publicznego) oraz zarządzania publicznego (public governance), które nastąpiły w wyniku zmiany politycznej jesienią
2015 roku (dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości wraz z koalicjantami).
Natomiast pomijam aspekty typowo polityczne, związane z formami rywalizacji
partyjnej między formacjami politycznymi.
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Wyjściowa

hipoteza głosi, że charakter zmiany po 2015 roku można wyjaśnić
odwołując się do pojęć etatyzn1u 1 czy etatystycznego modelu rządzenia (zarzą
dzania publicznego)l. Formacja rządząca po ostatnich wyborach parlarnentamych
w większym stopniu niż ich poprzednicy odwołuje się w praktyce do etatyzn1u. To
podejście oznacza założenie, że władza wybieralna w procesie decyzyjnym posiada
bezwzględny prymat pozwalający jej na podejmowanie działań jednostronnych
wobec innych interesariuszy polityk publicznych. To podejście nie rodzi silnej
skłonności do konsultacji i deliberacji wokół przedkładanych projektów rozwią
zań problemów publicznych (np. aktów prawnych). Rządzący wykazują skłonności
do posługiwania się instrumentan1i znajdującymi się w bezpośrednim władztwie
państwa, jak odgórne prawo, centralizacja instytucji z pomniejszeniem roli samorządów terytorialnych czy korporacji zawodowych, organizacji obywatelskich.
Etatyzm kształtuje się w krajach - jak zauważyli Jon Pierre'a i B. Guy Peters3
- w których widoczny jest silnie zarysowany konflikt n1iędzy aktorami publicznymi. W takiej sytuacji władza centralna staje się jedynym podmiotem, który
może pełnić funkcje rozjemcze (czy ustanawiania konsensusu potrzebne do funkcjonowania państwa jako całości). Francja jest takim przykładem. Władza ma za
zadanie ustanawiać ramy, które współokreślają udział konfrontacyjnie nastawionych do siebie podmiotów w ksztahowaniu treści działań publicznych (i udział
w korzyściach płynących z tego uczestnictwa).
Innymi słowy, w systemie etatyzmu państwo uznawane jest za nośnikłkon
sensusu społecznego, który jest trudny do ustanowienia między samymi aktorami społecznymi. Administracja państwa odgrywa tu istotną rolę w tworzeniu
propozycji kompromisów w sferach, gdzie są one niezbędne. We Francji przeprowadza ona, wewnątrz swoich struktur, przetargi interesów grupowych. Symuluje
funkcje pełnione przez realne grupy społeczne, określa płaszczyznę kompromisów między nimi i stopień, do jakiego poszczególne interesy grupowe mogą
zostać zaspokajane.
Można przyjąć założenie, że w Polsce widoczny jest silnie konfrontacyjny model
relacji społecznych w szerokin1 społeczeństwie, a także między aktorami działań

Etatyzm rozumiem jako model relacji między aktorami polityk publicznych, w których
zakłada się, że ośrodki władzy publicznej posiadają dominującą pozycj~. w tym tendencje do jednostronnego działania, ograniczania roli innych podmiotów w procesic decydowania i działania
publicznego.
7
Wymiennie używam pojęć "rządzenie publiczne" i "zarządzanie publiczne" na oznaczenie
rcrminu public governance. Nic wytworqł sif jednoznaczny zwyczaj j~zykowy w rym zakresie.
' J. Pierre, B. G. Peters, Governing comp/ex socien'es: crajecrones and scenarios, Palgrave Macmillan, NoWJ Jork 2005.
t
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publicznych"'. Przekłada się na znaczne trudności w tworzeniu konsensualnego
modelu działania publicznego. Dodatkowo wśród aktorów działań publicznych
istnieje silna skłonność do podejmowania działań nieformalnych (czasami na granicy prawa), a w procesic decyzyjnym bazują w niewielkim stopniu na wynikach
zobiektywizowanej analizy5•

Wobec zagadnienia integralności państwa
Zagadnienie rządzenia publicznego i polityki publicznej po 2015 roku wymaga
odwołania się również do analizy roli państwa jako największego agregatu, który
wpływa na mniejsze jednostki analizy, jaK. w)asnie polityka publiczna i rządze
nie publiczne. W związku z tym należy ocenić podejście PiS do roli państwa. Na
podstawie obserwacji podejmowanych działań przez tę formację oraz wypowiedzi liderów można zaryzykować tezę pomocniczą głoszącą, że wniosła ona bezprecedensową - jak na przebieg polskiej historii - próbę wzmocnienia struktur
wykonawczych państwa w sferze gospodarczej i społecznej 6 , w tym zainicjowała
konsolidację zasobów publicznych (otworzenie czy wzmocnienie podmiotów
odpowiadających za koordynację, np. Polski Fundusz Rozwoju).
PiS jest prawdopodobnie pierwszą dużą formacją rządzącą, dla której zasadniczym priorytetem stało się szybkie wzmocnienie siły przetargowej państwa,
które miałoby stać się symbolem prymatu interesu publicznego nad interesem
jednostki czy grup interesu. Wzmacniane jest to znaczną dozą determinacji i silnego przekonania, że państwo może być istotnyn1 driverem wz1nacniającyrn rozwój
gospodarczy, który służy wyrównywaniu szans życiowych między obywatelami
oraz instrun1entem arbitrażu, ochrony słabszych ekonomicznie itp.
Do tej pory rządzący uznawali zwykle, że państwo jest raczej problemem niż
rozwiązaniem (dlatego należy je bardziej redukować, niż wzmacniać). Państwo
pozostawało w zasadzie w większym stopniu federacją różnych instytucji niż zintegrowaną całością. Kładziono nacisk bardziej na doskonalenie mechanizmów
rynkowych niż mechanizmów funkcjonowania państwa.
J. Gardawski, Konjlihowy pluralqm polskich :rwirp{kow tawodowych, Fundacja im. F. Eberta,
Warszawa 2003; A. Zybała, Kulturowe bariery w procesie arrykulacji imeresów grupowych, "Prakseolo-t

gia" 2017, nr 159.
s S. Mazur, Zarządzanie wiedzą w polskiej adminisrracjipuhlictnej, w: Środowisko i wars?_rar ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przcdsipbiorczości, Warszawa 2008; K. Olejniczak, A. Domaradzka, A. Krzcwski, B. Lcdzion, Ł. Widła, Polskie minisrersnva jako organitacje uąące
się, Euroreg, Warszawa 2010.
tl
J. Kaczyński, Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin 2011.
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PiS do doktryny etatyzmu nic jest niczym wyjątkowym.
Poprzednie formacje również sprawowały władzę w podobnych ramach koncepcyjnych czy myślowych. Co najwyżej były one bardziej rozmyte, niekonsekwentnie skonstnwwane, z wi~kszą dozą chaosu.
Wcześniejsze koalicje rządzące również posiadają określony dorobek w zakresie kształtowania czy wzmacniania instytucji państwa. Podejmowano wiele korekt
w systemie funkcjonowania państwa (tworzenie agencji wykonawczych, kształto
wanie systemu tworzenia strategii publicznych, wdrożenie systemu oceny skutków regulacji itp.). Dostrzegano problemy wynikające z narastającej w niektórych
dziedzinach dekompozycji wybranych sfer państwa czy z fragmentaryzacji instytucji państwa, w tym ich kompetencji.
Odpowiedzią były próby wytworzenia synergii przez wprowadzenie reguł
współpracy. Poprzednia ekipa rządząca (PO/PSL) realizowała działania służące
sanacji struktur państwa. Obejmowały one głównie inicjatywy na rzecz podniesienie jego potencjału do tworzonych wyższej jakości projektów aktów prawnych
w administracji publicznej. Dlatego wprowadzono testy regulacyjne (analizy pomysłów na akty prawne) oraz doskonalono mechanizmy oceny skutków regulacji,
system oceny urzędników czy system programowania strategicznego. Próbowano
także wdrożyć koncepcję budżetu zadaniowego (bez powodzenia).
Duża część działań nie skutkowała wyraźną poprawą zdolności państwa do
zapewniania obywatelom lepszych usług publicznych (na pewno poprawa miała
miejsce w tzw. administracji obsługowej związanej z wydawanien1 różnego typu
decyzji formalno-prawnych) . Powyższe działania można uznać za nazbyt wycinkowe wobec całego mechanizmu państwa. Jeszcze innyn1 wyjaśnieniem jest to,
że działaniom sanacyjnym towarzyszyły procesy, które wymagały od instytucji
państwa coraz większych zasobów kompetencji (np. w związku z akcesją do Unii
Europejskiej), czemu nie mogły sprostać z wielu różnych powodów (od finansowych po umysłowe).
Warto zaznaczyć, że rządzący po 2015 roku, działając na bazie etatyzmu,
osiągnęli istotne rezultaty, które były nieosiągalne w działaniach poprzedników.
Poprawili poziom ściągalności podatków (wytworzono więcej źródeł wpływów
do budżetu wbrew interesom sektorowym, np. bankowość) . Ograniczano przynajmniej niektóre typy przestępczości gospodarczej (np. sektor paliwowy). Skoordynowano niektóre służby publiczne (np. służby celno-skarbowe, w poprzednim
okresie rządzenia - zintegrowano instytucje nadzoru finansowego). Doszło do skorygowania roz~ązań, które miały niszczący wpływ na zjawiska na rynku pracy
(tzw. pierwsza dniówka, która uniemożliwiała walkę z szarą strefą zatrudnienia).
Powstały projekty zmiany regulacji, których nie udawało si~ zmienić przez lata.

Meandry zarządzania publicznego w Polsce po roku 2015

---

197

Przykładem

jest projekt zmian w sferze zagospodarowaniu przestrzeni (zablokowanie "rozlewania się miast"), w gospodarce mieszkaniami komunalnymi (aby
trafiały do osób z uboższej grupy dochodowej). Doszło także do poddania kontroli
publicznej pewnych procesów, które najbardziej dotykały niektórych obywateli,
jak reprywatyzacja w Warszawie.
Warto jednak zaznaczyć, że rządzący osiągnęli dobre rezultaty tylko w specyficznych dziedzinach. Są to takie dziedziny, które stosunkowo łatwo poddają
się zmianom pod wpływem wykorzystania instrumentów, mówiąc kolokwialnie,
"ręcznego sterowania': Natomiast nie ma znaczących rezultatów w dziedzinach,
które są bardziej złożone i wymagają kompleksowego zarządzania, w tym wykorzystywania trudniejszych narzędzi działania, które są trudniejsze do efektywnego zastosowania (koordynacji, deliberacji, dialogu, profesjonalizmu zawodowego
itp.). Przykładem jest choćby kompleksowa informatyzacja administracji publicznej (np. w systemie zdrowia, policji), wypracowanie i wdrożenie koncepcji usług
publicznych dla starzejącej się populacji. Część urzędów pozostaje rozdrobniona,
na przykład w systemach urzędniczych (administracja rządowa, samorządowa,
administracja ZUS, NIK, Sejmu itp.). Nawet w sferze walki z korupcją działa kilka
agencji, których zadania dublują się.
Bariery dla efektywności rządzenia widoczne są także w sposobie funkcjonowania sceny politycznej i formacji rządzącej . Dotyczy to niemal wszystkich parlamentarnych partii politycznych. Wzasadzie nie są to partie polityczne w zachodnim
rozumieniu, czyli formacje ramowo spójne ideowo (na osi lewica- prawica). Tymczasem są to specyficzne konglomeraty polityczno-biznesowo-medialne oparte
na lojalności wobec liderów i na pewnej diagnozie bieżących wydarzeń. Powoduje
to, że są zazwyczaj pełne sprzecznych interesów i zwalczających się frakcji, które
konkurują o posady i kontrolę nad zasobami (od związków zawodowych po ultraliberalną prawicę wolnorynkową) . Sprawia to, że procesy decyzyjne są trudne do
przeprowadzenia albo są przynajmniej długotrwałe. Powstają projekty działań
publicznych, które są wewnętrznie niespójne, niekonsekwentne w działaniu itp.
W dłuższym terminie te formacje ulegają, czasami zachowując jeszcze władzę,
dekompozycji i rozkładowi. Ma to bezpośredni wpływ na jakość rządzenia oraz
programowanych i realizowanych polityk publicznych.

Tło

historyczne polskiej państwowości

Działania wokół

usprawnienia państwa po 2015 roku stają się łatwiejsze do
zrozumienia na tle historycznych perypetii Polski w tej sferze. Wiele dyskusji
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historycznych wokół państwa ogniskowało się w znacznej mierze wokół przyczyn
jego upadku po trzecim rozbiorze. Miały one to do siebie, że toczyły się w kontekście bardziej politycznym niż technokratycznym (sposobu organizacji państwa).
Autorzy wskazywali na różne źródła upadku, od wskazywania na cechy charakteru
społeczeństwa, niską oświatę, ucisk niższych warstw społecznych, słabego rozwoju
miast, zaborczości sąsiadów itp. 7. Michał Bobrzyński kładł nacisk na niezdolność
Polaków do budowy silnej władzy państwa, co innym się udało. W Polsce doszło
to tego, że zaczęto - jak pisał - chronić swawolę.
Idea silnego państwa nie miała u nas generalnie dobrej n1arki. Kojarzona było
z zagrożeniem opresją albo nieporadnością (marnowaniem zasobów podatników).
Widoczne to było w okresie I Rzeczpospolitej. Jednocześnie ci, którzy rozumieli
znaczenie państwa, mieli trudności w określeniu tego, co oznacza silne państwo,
które jednocześnie nie miałoby być opresyjne.
Wśród historyków panuje zgoda, że począwszy od XVII wieku bezpośrednim
źródłem problemu z państwem było brak zdolności do efektywnego zarządzania
w wielu sferach funkcjonowania zbiorowości polskiej. Państwo zamiast zyskiwać
na integralności - sukcesywnie stawało się, jak pisali historycy, między innymi
Paweł Jasienica, federacją sąsiedztw magnackich majątkówR. Stanisław Załęski,
historyk, pisał: "Ile możnych rodów, tyle drobnych państewek, w niezgodzie,
waśni, często i w wojnie z sobą; z królem lub przeciw królowi, jak duma i interes kazał" 9 • Wytworzyła się znaczna liczba mechanizmów anarchii. M. Bobrzyński
pisał o tradycyjnym wewnętrznym nieładzie państwa w Polsce. Doszło do tego
z wielu powodów, ale przede wszystkim Folska nie przeszła przez- specyficzny
dla Zachodu - okres kumulacji władzy w rękach monarchów absolutnych (bo ich
nie było z uwagi na ideologię sarmacką). W tym okresie doszło tam do wytworzenia silnej machiny państwowej, zdolnej do obrony granic i zabezpieczania
interesu wspólnego obywateli. Dopracowano się tam także określonego poziomu
lojalności obywateli wobec państwa.
W Polsce długo nie udawało się uksztahować silnych struktur rządzenia, a wła
dza publiczna była silnie sfragmentaryzowana. Jak pisze Jan S. Bystroń, wybitny
historyk i socjolog, w Polsce do końca XVIII wieku nie istniała administracja
w nowożytnym znaczeniu tego słowa. Ówczesne urzędy nie tworzyły spójnej struktury. Nie wytworzyła się ich fonnalna hierarchia, a ich kompetencje nie zostały

M. Bobrzyński, O porrrcbie ..silnego rtądu "w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 200 l, s. 55.
li
P. Jasienica, Polska anarchw, Prószyński S-ka, Warszawa 2007, s. 45.
9
S. Załęski1 Jezuici w Polsce, w skróceniu 5 tomów w jedr~vm, Drukamia W.L. Anczyca i SP, Kraków 1908, s.41.
7
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państwo było właściwie zespołem

wielkie
ogromnej
ilości drobnych organizmów politycznych, dość zewnętrznie ze sobą zespolonych,

żyjących najczęściej własnym, zamkniętym życiem" 10 •
Władza pozostawała

-

podzielona między królem, który nie miał silnego ramienia wykonawczego, oraz Sejmem, "który - jak pisze Hubert Izdebski - formalnie
decydował o wszystkim, lecz praktycznie był sparaliżowany od II połowy XVll wieku"11 . Powoływano marszałków, kanclerzy, podskarbich, hetn1anów, ale oni działali samodzielnie, a mechanizmy koordynacji na szczeblu państwa były słabe. Na
szczeblu terytorialnym rządziły sejmiki oraz powoływani przez króla dożywotni
urzędnicy ziemscy (wojewodowie, kasztelanowie, starostowie). Nie istniał racjonalny podział pracy między nimi, wytworzyły się natomiast pewne zwyczajowe
formy i obszary działania. Brak spójności w strukturze państwa i jego administracji wynikał także z istnienia silnych podziałów regionalnych.
H. Izdebski pisze o zastoju w rozwoju urzędów, co było źródłem słabości pań
stwa. Trwała praktyka sprzedawania urzędów, która istniała również w innych
państwach, ale w przypadku Folski miało to znacznie gorsze konsekwencje. We
Francji arystokracja posiadała urzędy, ale nie blokowała rozwoju fachowego aparatu urzędniczego, którego członkowie wywodzili się z mieszczaństwa, które było
zwykle lepiej wykształcone niż szlachta posiadająca urzędy w Polsce 12 •
Najbardziej widoczne próby modernizacji administracji i struktur państwa
podjęto w okresie oświecenia. W 1775 roku powołana została instytucja o nazwie
Rada Nieustająca 13 jako organ władzy rządowo-administracyjnej • Władysław
Konopczyński, historyk, nazwał ją pierwszą w Polsce nowożytną, "po europejsku
urządzoną administracją naczelną" 1 :;. W sensie politycznym pozostawała ona jednak pod znaczną kontrolą państw, które później dokonały rozbiorów 16 •
Z kolei po 1918 roku potencjał państwa pozostawał względnie słaby. Na
początku występowało wiele problemów z ujednoliceniem struktur po rozbiorach.
W 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej, która definiowała struktury zatrudnienia urzędników. Nawiązywała ona do prusko-austriackiego
11

1o J. S. Bystroń, Dzieje obyąajów w dawne; Polski w1ek XVI- XVIII, t. 2, Piw, Warszawa 1976, s. 310.
li
H. Izdcbski, Hisron'a administracji, Libcr, Warszawa 1997.
12

Ibidem, s. 49.

, ' W Konopczyński, Dzieje Polski nowo{ymej, t. 2, PAX, Warszawa 1986, s. 208.
14 Rada Nieustająca działała w latach 1775-1788 oraz 1793-1795, czyli aż do momentu, kiedy
nastąpiły
15

rozbiory państwa.
W. Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady NieLLSrającej, Akademia

Umiejętności,

Kraków

1917, s. l.

A. Zybała, Public adminiscrarion reforms in Poland, w: 25 Years ofPublic Admini5rrarion Developmencs and Reforms in V4 region, red. J. Nemcc, D. Spacek, Brno 2017.
16
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modelu służby państwowej jako odrębnego korpusu pracowników 17 • Ustawa była
jednak wielokrotnie nowelizowana. Urzędnicy mieli odczucie dość dużej niestabilności. Rządzący podejmowali próby modernizacji i wzmocnienia administracji,
ale nie przynosiły one trwałych rezultatów, ponieważ pozostawała główna bariera,
czyli upolitycznienie administracji i podporządkowanie jej interesom grupowym. Wiele struktur państwa pozostało rozdrobnionych i nie tworzyły logicznej
całości. Według historyków sanacja nie miała jasnych koncepcji rządzenia poza
tym, że nie akceptowała sposobu funkcjonowania państwa do 1926 roku (w tym
tzw. sejmokracja) 111 •
Natomiast szybko v;ryłaniał się system rządzenia, który n1ożna określić jako
etatyzmt <J . Na takich zasadach opierała się polityka gospodarcza, co wynikało
choćby ze znacznego udziału państwowego kapitału w gospodarce, monopoli
rządowych, a także z wysokiej aktywności regulacyjnej władz 20 . Jak trafnie pisze
Zbigniew Landau, była ona skutkiem słabości kapitału prywatnego niż jakiegoś
wybmu ideologicznego 21 • Etatyzm gospodarczy wzmacniała, zwłaszcza w drugiej
połowie lat 30., potrzeba realizowania inwestycji służących celom wojskowym, co
zwiększało poziom roli państwa (komplikowało także zarządzanie gospodarcze
z uwagi na decyzje wojskowych)22 •
Ponadto za istnieniem takiego modelu rządzenia świadczy typ relacji władzy
wobec organizacji samorządów terytorialnych, organizacji zawodowych i obywatelskich. Dość dobrze udokumentowano, że władza miała silne skłonności do
podporządkowywania podmiotów pozarządowych. Dodatkowo w niemal całym
ówczesnym życiu politycznym istniały tendencje autorytarne (pozostają one do
dziś, co widoczne jest w silnie hierarchicznym modelu relacji władza - podmioty
pozarządowe).

W każdym razie w latach 30. stopniowo ograniczano zakres niezależności
samorządów terytorialnych 2 • Rządzący wykorzystywali instru1nenty kontroli
~~

K. Gadowska, Dy.~funkcje admmisrraqi. Slutba cywilna w perspektywie neoinsrywcjonalnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakóv.. 2015, s. 80.
IR A. Polonsky, Po!itics in frulependem Po/and 1921 1939. T/ze Crisis of Consriauiorzal Govemmem, Oxford University Press, Oxford 1972, s. 186.
19 F. Zweig, Poland Becween Two Wars. A cn'rical scudy o_(sociaL and economic clzange, Sacker&WarbUig. Londyn 1944, s. 106-110.
20 J. Beksiak, T. Gruszecki, U. Grzclońska, J. Papuzińska, D. Żochowski, Polska gospodarka
w XX wieku: eseje lzisroryc{_no-ekonomictne, Wydawnictwo Litcratnra, Łódź 2003, s. 67.
21 Z. Landau, Oligarchiafmansowa, w: Z. Landau, J. Tomaszewski, Druga Rzeczyospo/ira. Gospodarka
spolectcńsrwo mie/r;ce w świecie (sporne problemy badań), Książka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 211.
22 M. Jabłonowski, Z d{l'ejów gospodarczych Polskt, WSiP, Warszawa 1992, s. 114 i 260.
23 Wprowadzono ustawy, które zwiększały nadzór państwa nad samorządarni terytorialnyn1i.
Przyczyniła się do tego głownie ustawa z 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu. Dochodziło
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nad organizacjami, które reprezentowały grupy interesów związane z kapitałem
i stroną pracowniczą. Tworzone centrale związkowe pozostawały w zależności
od władzy 24 • Organizacje, które nie podporządkowywały się, były narażone na
utratę różnego typu subsydiów rządowych. Rząd zawierał pewne kompromisy
z określonymi organizacjami społecznymi, ale generalny kierunek był na pod5
porządkowanie (podobne tendencje widoczne były zresztą wśród opozycji)l •
Dążono do podporządkowania samorządu gospodarczego (izby przemysłowo
-handlowe)26. Na początku lat 30. wprowadzono regulacje, które podważały nieusuwalność sędziowską, ograniczano niezależność organizacji społecznych (ustawa
o zgromadzeniach i stowarzyszeniach), odnotowywane były przypadki usuwania z uczelni profesorów krytycznych wobec sanacji. Andrzej Friszke ocenia, że
nowe ustawy miały nie tyle upaństwowić życie społeczne, ile poddać je kontroli
rządu. Jednocześnie zauważa, że w czasach sanacji życie społeczne i społeczno
-gospodarcze było bujne27 •
Jednocześnie trzeba przyznać, że istniały ciała konsultacyjne przy różnych
resortach rządowych, jak rada prawna utworzona przez rząd K. Bartła dekretem
z 12 września 1926, która doradzała w kwestiach prawnych 28 • Utworzono także
np. Komisję ekonomiczną kierowaną przez A. Wierzbickiego, szefa Lewiatana29 ,
a także odpowiednie komisje ds. rolnictwa czy komisjt ds. prawa pracy. 7 marca
1927 roku powstała rada ds. samorządów, złożona z przedstawicieli lokalnych
ciał wybieralnych, która wytwarzała opinie na temat rządowych projektów aktów

często

do wprowadzania nadzoru komisarycznego do samorządów w miejsce organów pochodzących
z wyborów (łącznie z Warszawą, gdzie sanat.ja nil mogła zdobyć większości w radzie). Zob. A. AjnenkieL Administracja w Polsce. Zarys hismryą1~Y. Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 101; J. Ton1Jszewski, Z. Landau, Folska w Europie 1918 1939, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 125 (autorzy
piszą o podporządkowaniu samorządów zamierzeniom rządzących).
24 K. Stegemann, Polskie :rvią{ki :;;awodowe a tbiorowe prawo praq do roku 1989, tłum. A. Pcszkc,
Fundacja im. F. Ebcrta, Warszawa 20 11; M. Święcicki, Insrywcje pol~kiego prawa pracy w larach 1918
1939, PWN, Warszawa 1960; S.Ajzner, ZwieRek Zwi{nków Zawodowych 1931- 1939, Książka i Wiedza,
Warszawa 1979: Ruch :;;awodowy w Polsce: {arys d{iejów, t. 2: 1918 1944, red. S. Kalabiński, Instytut
Wydawniczy CRZZ, 1974.
25 A. Ajnenkicl, op. cit.. s. 112.
26 Warto tu taznaczyć, że grupy wpływu tworzyli przedsiębiorcy
Centralny Związek Polsk.icgo
Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, potocznie zwany .,Lewiatanem". Należały do niego organizacje terytorialne, np. Związek Przemysłowców w Krakowie. W sektorze rolnym działa lo Centralne
Towarzystwo Holniczc (właściciele ziemscy). zorganizowani byli kupcy (Rada Naczelna Zrzeszeń
Kupiectwa Polskicgo).
27 A. Friszkc, O ks'{_tałt niepodleglej, Biblioteka Więzi, Warszawa l 989. s. 243.
2!; A. Polonsky, op. cit .• s. 191
29 Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Gornictwa, Handlu i Finansów, potocznic zwany
"Lewiatanem':
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prawnych. Z kolei w 1933 roku powstałTymczasowy Komitet Doradczo-Naukowy,
grupujący przedstawicieli nauki, którzy mieli doradzać w zakresie obronności 30 •
Na bazie dostępnej literatury przedmiotu trudno ocenić poziom spluralizowania procesu decyzyjnego w ówczesnej Polsce, ale niewątpliwie system decydowania w sprawach będących w polu polityk publiczny~h (tak jak je dziś rozumiemy)
posiadał liczne cechy właściwe dla etatyzmu. Zdaniem Z. Landaua, środowisko najsilniejszej ekonomicznie finansjery miało stosunkowo słaby wpływ na rządzącychJ •
Można tę ocenę odwrócić i wyciągnąć wniosek, że rządzący mieli przewagę nawet
nad najbogatszymi, prawdopodobnie również z uwagi na to, że kapitał biznesowy
pozostający w ich rękach, zdecydowanie przekraczał kapitały prywatne. A. Friszke
zaznacza, że "państwo narzucało swoje koncepcje wielkiemu kapitałowi [.. .]" 31 .
Ciekawy wydaje się przykład zamachu majowego. Józef Piłsudski nie posiadał poparcia wielkiego kapitału, a numo to go przeprowadził i przejął władzę.
Następnie uzyskał jego poparcie. Jednocześnie było tak, że w strukturach władzy
znajdowała się znaczna liczba przedstawicieli najbogatszej warstwy społeczeń
stwa (nazywa ją finansjerą) H.
Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym etatyzm było to, że w drugiej poło
wie lat 30. decydujący wpływ na wiele decyzji w ramach polityki ekonomicznej
państwa zyskiwali wojskowi, którzy decydowali o wielu aspektach kluczowych
inwestycji34 • Marian M. Drozdowski pisze o prymacie elity legionowo-pułkowni
kowskiej, która miała trzymać w swoich rękach władzę administracyjną. Cechowało ją wyalienowanie ze społeczeństwa, niechęć do cywilów, w tym fachowców 35 •
Natomiast być może najważniejszym czynnikiem, który najsilniej wpływał
na model etatyzmu, było to, że generalnie władza publiczna pozostawała pod
niewielką kontrolą społeczną. Innymi słowy, elita rządząca posiadała znaczącą
autonomię wobec społeczeństwa, zwłaszcza po zamachu majowym, zwłaszcza
po tym, gdy doszło do aresztowań wśród działaczy opozycyjnych wobec sanacji.
Poza tym rządzący posiadali pod kontrolą, jak już zostało wspomniane, olbrzymie
aktywa ekonomiczne. Służyły one do wzmacniania klientelizmu i wymuszania
1

M. Jabłonowski, op. cit., s. 116.
31
Z. Landau, 0/zgarchiajirzansowa, w: Druga Rzeczyospolica. Gospodarka ... , s. 212.
32 A. Friszke, op. cit., s. 243.
3.~ Z. Landau, op. m., s. 213.
34 J. Żarnowski określił ówczesny model rządzenia jako dyktaturę biurokratyczno-wojskową.
Zob. idem, Hierarclzia społeczna. Zale{ności. dystanse, konfłikry, w: SpoleąeTf.snłlo polskie od X do
XX wieku, red. l. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Książka 1 Wiedza, Warszawa 1988,
s. 646.
35 M:M. Drozdowski, Sprmv_y i ludzie II Rzeczvpospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979,
s. 95.
30

203

Meandry zarządzania publicznego w Polsce po roku 2015

.

"poparcia" z niektórych środowisk, które były istotne dla władzy politycznej, jak
ziemiaństwo, arystokracja, przemysłowcy, wcześniej sympatyzujący z przeciwnikami politycznymi sanacji.
O etatyzmie świadczy równie silne upolitycznienie administracji publicznej.
Nie traktowano jej jako ciała o pewnej odrębności wobec ekipy rządzącej. Istniały wprawdzie elementy samoorganizacji zawodowej ówczesnych urzędników,
ale nie stanowili oni korporacji zawodowej, która posiadałaby samodzielność
zawodową wobec politycznych przełożonych. Nie udawało się bowiem wdrażać
wzorców merytokratycznego modelu administracji36• Jak pisze Henryk Zielir1ski,
czynnikiem, który otwierał szerokie pole do samodzielności aparatu urzędniczo
-biurokratycznego, był fakt licznych konfliktów w klasie politycznej wokół kwestii
typowo politycznych, które ją absorbowały. Wskazuje jednak, że miało to miejsce
w warunkach silnej hierarchizacji i generalnego podporządkowania administracji publicznej klasie politycznej37 •
Upolitycznienie, czy poddanie administracji grupowym interesom obozu
sanacji, wzmogło postawy oportunizmu wśród urzędników 38 • Wiele organizacji
tej grupy zawodowej popierało BBWR39 • Skłonność do podporządkowania mogła
wynikać w pewnym stopniu z niestabilnej formy zatrudniania urzędników, w tym
łatwość zwolnienia, przynajmniej niektórych ich subkategorii40 • Po zamachu
majowym piłsudczycy przejmowali urzędy, zwalniając znaczną część urzędni
ków i fachowców pracujących dla poprzednich rządów. Wprowadzało to znaczne
poczucie niestabilności 4 1 • Jak twierdzi Andrzej Ajnenkiel, począwszy od wyborów w 1928 roku doszło do zintensyfikowania "procesu wiązania administracji
z obozem sanacyjnym"42 • Gdy powstał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
jako formacja polityczna, rząd oświadczył urzędnikom, że ich obowiązkiem jest
zapewnienie jej sukcesu wyborczego43• Z funduszy publicznych zaczęto finansować działania polityczne obozu sanacyjnego.
Specyfikę ówczesnemu etatyzmu mogło nadać to, że w środowisku władzy istniały silne podziały. Na pewno osłabiało to spójność państwa, poziom jego decyzyjności (czasami długi okres przed decyzyjny wobec potrzeby przeprowadzenia
P. Górski, Profesjonallizacja a.dministraq'i publicznej w Polskace. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011.
37 H. Zieliński, op. cir., s. 327.
38 P. Górski, op. cit., s. 27.
39 Ibidem, s. 29.
40 Ibidem, s. 51.
41 A. Ajnenkiel, op. cir., s. 85-86.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 98.
36
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przetargu interesów wśród tych, którzy n1ieli wpływy). Działały w nim grupy, które
stale walczyły o wpływ na stanowiska w aparacie władzy i wpływ na podejmowane decyzje. Historycy wymieniają jako rywalizujące ośrodki władzy w obozie
rządzącyn1: otoczenie Edwarda Śmigłego-Rydza (Naczelny Wódz, 1935-1939),
grupę "pułkowników" (najbardziej zaufani J. Piłsudskiego z okresu Legionów),
grupę Ignacego Mościckiego (ośrodek zamkowy) 44 , "lewicę sanacyjną" 45 • W. Kanopczyński wskazuje na trzy ośrodki władzy~ 6 : wokół prezydenta, wokół premiera
i środek wojskowy~ 7 . Konflikty uległy zaostrzeniu po śmierci J. Piłsudskiego.

Słabość państwa

Klimat do wzmacniania państwa był trudny do wykrystalizowania wobec
silnego konfliktu politycznego między nurtami piłsudczykowskim, endeckim
i częściowo chłopskim. Tworzyły one swoiste konglomeraty (polityczno-biznesowo-medialne) zaprojektowane do wzajemnego niszczenia. Przywództwo polityczne sanacji nie były zaabsorbowane problematyką tego, co dziś można nazwać
polityką publiczną w określonych sektorach, poza ogólnie wyrażonymi ambicjami
rozwojowymi. M. M. Drozdowski pisze, że w obozie sanacyjnym dopuszczano róż
nice zdań w sprawie polityki gospodarczej, natomiast "dogmatyzm" programowy
dotyczył sposobów zabezpieczenia jego władzy4 8 • Dla przywództwa politycznego
sanacji kluczowa była walka z opozycją. Poziom konfliktu politycznego był bardzo wysoki. Rodziło to silny oddział "my" i "oni': W. Grabski oceniał, że legioniści mówili: "Polska to my"~ 9 •
Rządzono Polską, opierając się na nieformalnych sieciach, wspólnocie przeżyć
z okresu, gdy zawiązały się i funkcjonowały Legiony. Nie wykształciła się "idea
Polski państwowe( Grabski miał tu na myśli Polskę obywatelską, której podstawą
jest wkład obywateli we wzmacnianie kraju, jego zdolności rozwojowe. Tymczasem Polska pozostawała wciąż własnością środowiskową, grupową. W. Grabski
P. Waingertner, Naprawiacze: w Ohotle Z;ednoąenia Narodowego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 1999, nr 66, s. 141-142.
~s Skupiona wokół wojewody śląskiego MIChała Grażyńskicgo oraz Juliusza Poniatowskicgo
i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
46 W. Konopczyński, Historia paliryczna Po/ski 1914- 1939, lnic.iarywa Wydawcznicza Ad Astra,
Warszawa l 995, s. 157.
47 Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.
48 M. Drozdowski, Poliryka gospodarcza osramiego gabinew li Rteąpospolicej, "Przegląd Historyczni' 1961, 52/1, s. 79.
49 W. Grabski, Idea Po/ski. Dom Książki Polsk.iej, Warszawa 1935, s. 68.
44
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o obozie legionowym: "Główne zło, które widzę w rządach tego obozu, jest
to nieumiej~tność ustosunkowania si~ do całego ogółu społeczeństwa i ostre dzielenie tego ogółu na ludzi swoich i nieswoich" 50 •
Z kolei Franciszek Mleczko, ludowiec, oceniał, że w Polsce widoczny był problem polegający na tym, że nie potrafiono działać zgodnie w warunkach istnienia
konkurencji między siłami politycznymi. Fostrzegał w Polsce nietolerancję wobec
odmiennych poglądów społecznych i politycznych 51 • Decydowały o tym tradycje
anarchii. Podobnie to widział Eugeniusz Kwiatkowski, który zauważał, że "Przeciwnik polityczny stał się u nas synonimem skończonego szubrawca. Ten pokarm
podajemy ustawicznie niewyrobionemu politycznie społeczeństwu, tą metodą,
pełną powszechnej wzajemności, podsycamy przejaskrawioną już i bez tego nieufność, tym zastępujemy ścieranie się poglądów i argumentów" 52•
Część autorów zwraca uwagę na to, że nie udawało się uzyskać właściwej sprawności w zarządzaniu państwem. Składało się na to wiele przyczyn, poczynając od
niszczących skutków silnego konfliktu politycznego między głównymi stronnictwami. Nie sprzyjały temu cz~ste zmiany na stanowiskach rządowych i w administracji na skutek rosnących czy malejących wpływów poszczególnych grup interesów,
związanych głównie z frakcjami politycznymi (czy bardziej- grupami wpływu) ~.
Wojciech Musiał wskazuje, że proces decyzyjny w gospodarce miał miejsce
głównie wokół kwestii doraźnych 54 • Istniały trudności z wyodrębnieniem celów
i działań strategicznych. Sam E. Kwiatkowski, długoletni wicepremier ds. gospodarczych, przyznawał, że "życie tonęło w powodzi niejasnych dylematów"'is.
Wynikało to w dużej mierze z samej konstrukcji sanacji jako konglomeratu politycznego. Zawierał on różne grupy, przeciwne orientacje ekonomiczno-społeczno
-idcologiczne56. Dodatkowo z czasem wzrosła rola wojska w sferze gospodarczej.
Wyłoniły się problemy z koordynacją między pionem wojskowym a cywilnym 57•
Programy n1odernizacji były często ogólnikowe (istniał proces planowania, ale
obciążony licznymi wadami).
Debaty, które toczono, również były dość ogólnikowe, a ogniskowały się wokół
zagadnienia etatyzmu, czyli jak dużą czy małą rolę w gospodarce powinno odgrywać
5

s. 49.
51 F. Mleczko, Podrrąna biblioteka oświatowca, .,Przewodnik Oświatowy" 1937, nr 6, rok XXXIY,
s. 181-182.
52 E. Kwiatkowski, Dysproporcje. R:{eą o Pol~ce przys;;fej i obecnej, Warszawa 1988, s. 284.
53 A. Friszkc, op. cit., s. 228.
54 W Musiał, Modernrzacja Polski, WN UMK, Toruń 2013, s. 137.
s5 M. Drozdowski, op. cic., s. 79.
Sli B. Lcśnodorski, Rm;mou~y zpl"{eszloścżą, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 412.
57 Zob. M. Drozdowski, op. cit., s. 64.
su Ibidem,
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państwo. Przeciwne interwencjonizmowi państwa były grupy reprezentujące Środo

wisko dużych przedsiębiorców czy właścicieli. Jednakże aktywne były grupy, które
wskazywały na zalety interwencjonizmu. Przykładem jest tzw. Pierwsza Brygada
Gospodarcza, złożona z wpływowych urzędników państwowych.
,
Owczesny etatyzn1 miał dwie postacie: dużej aktywności przedsiębiorstw państwowych na różnych rynkach, a także intensywnego regulowania aktywności ekonomicznej. W pierwszym wypadku wynikał on z chęci przyspieszenia modernizacji
kraju, która natrafiała na przeszkody wynikające z deficytu kapitału prywatnego.
Jak twierdził E. Kwiatkowski, państwo miało wysyłać "impulsy modernizacyjne"
przez animowanie przedsięwzięć gospodarczych 511 , a także planowanie inwestycyjne w różnych horyzontach czasowych (w dużej mierze chodziło o ograniczenie
różnic w rozwoju ekonomicznym między regionami, ale także poprawę struktury
produkcji i eksportu oraz uporanie się z nadmiarem rąk do pracy na terenach
wiejskich, tzw. przeludnienie agrarne).

Rządzenie

publiczne w Polsce po 1990

Podobnie jak przed wojną, również po 1990 roku widoczne są heterogeniczne zjawiska wpływające na kształt etatyzmu. Przeprowadzano decentralizację
i dekoncentrację państwa, ale jednocześnie rządzący (klasa polityczna) strzegli
czy zachowywali instrumenty kontroli nad kluczowyn1i interesariuszami polityk
publicznych i nad zasobami państwa (w tym drugim wypadku zachowując decydujący wpływ na różne komisje konkursowe, które rozdzielają środki finansowe).
W 1990 roku utworzono gminy z odrębnością prawną, a później, w 1999 roku
kolejne dwa szczeble samorządu, a także przeprowadzano dekoncentrację pań
stwa- tworzono agencje regulacyjne i wykonawcze, a ponadto władza była dzielona do pewnego stopnia z samorządami zawodowymi (np. lekarzy, prawników
itp.). Pomimo tych dwóch procesów zarysowywał się dość wcześnie etatystyczny
model zarządzania publicznego, który można przeciwstawić bardziej kooperacyjnym modelom (zob. tabela 1).
Rządzenie (zarządzanie) publiczne definiuję tu jako strukturę podejmowania
decyzji publicznych w danych politykach publicznych i poziom nasycenia procesu
decyzyjnego czynnikami udziału różnych podmiotów społeczno-ekonomicznych.
Model rządzenia uwarunkowany jest poziomem spluralizowania (partycypacji),
•

SK

W Musiał, op. cir., s. 149.

Meandry zarządzania publicznego w Polsce po roku 2015

--

207

inkluzywności czy sieciowości w relacjach między władzą a podmiotarrii pozarządowymi

(ze świata gospodarki, nauki, zaangażowania obywatelskiego itp.).
Uczeni zachodni zakładają często domyślnie, że pojęcie rządzenia publicznego
opiera się na zjawisku swoistego rozproszenia władzy (wpływu) między różne podmioty59. Zakłada się bowiem, że obecnie realne atrybuty władzy znalazły się również w posiadaniu znacznie większej liczby podmiotów niż przed dwoma, trzema
dekadami. Wiele procesów na lo wpłynęło, na przykład clehierarchizacja między
podmiotami działania publicznego. A ich skutkiem jest choćby instytucjonalizowanie się władzy z udziałem podmiotów społecznych i prywatnych.
W Polsce - przy pewnych założeniach - również można mówić o zachodzeniu powyższych procesów (np. dehierarchizacji). Widocznych jest jednak wiele
zjawisk, które powstrzymują proces powstawania bardziej sieciowych czy spluralizowanych sposobów wykonywania działań publicznych. Struktura władzy
pozostaje jednak w znacznym stopniu zhierarchizowana, z dominacją władzy
przedstawicielskiej (politycy pochodzący z wyborów) w procesach decyzyjnych.
Widoczny jest swoisty monizm, czyli dążenie władzy centralnej do ujednolicenia
stn1kturalnej różnorodności instytucji. Pozarządowe podmioty stara się czynić
przedłużeniem własnych instytucji. Takie obawy wyrażają przedstawiciele trzeciego sektora. Piotr Frączak wyrażał obawę, czy nie stanie się on "przedłużenien1"
administracji60 • W efekcie zarysowuje się hierarchiczna struktura relacji między
podmiotami życia publicznego. Tworzy się krąg różnego typu zależności. Wpływ
na to także upolitycznienie środowisk pozarządowych i ich podział na te, które
sprzyjają danej formacji politycznej, i te, które są zwolennikami innej (odnoszą
korzyści z kontaktów z władzą).
Ośrodki pozarządowe mają trudności w uzyskaniu pozycji partnera wobec
instytucji władzy politycznej i administracyjnej. Mogą przetrwać, gdy wejdą w relacje klientystyczne. Przykładem są także środowiska akademickie. Przepisy prawa
mówią o niezależności uczelni, ale ośrodki akademickie i pracownicy nauki nie
posiadają niezależności finansowej (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 NCBiR61 , ale instytucje
władzy wciąż pozostają źródłem znacznego finansowania- udostępniane są one
często mocno woluntarnie. Urzędy państwowe angażują instytucje akademickie do
O. Levi-Faur, From Big Govemnzenr ro B1g Govemance?, w: Oxford HandbooA of Governancc,
red. D. Levi-Faur, Oxford Univcrsity Press, Oxford 2013.
6o P. Fr<1czak, Dialog obywarel~ki
między r{eąniccwem a reprąencarywnością., "Animacja Życia
Publiczncgo" 2010, nr 1-2, s. 24.
61 N..uodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Cenrrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
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realizacji projektów systemowych). W jeszcze gorszej sytuacji są pozaakademickie
ośrodki eksperckie. Odczuwają one niedostatek źródeł finansowania na granty,
które nie są uwarunkowane decyzjami władzy i jej administracji.
Tabela l. Modele za rzą dzan i a publ icznego
Model zarządzania
publicznego
-

Etatystyczny

Charakterystyka
· - - -Rząd jest głównym

aktorem zarządzania, który podejmuje działania
jednostronnie, względnie wybiera sobie aktorów do współdziałania. Zazwyczaj
polega na swojej administracji w formułowaniu i implementowaniu polityk.
----1

Liberalnodemokratyczny
Państwowo

Państwo pełni wiodącą funkcję, może wybierać

partnera, któremu przyzna
, wpływ na zarządzanie. W tym system1e administraqa/biurokracja Jest słabsza,
' stąd nac1sk na rolę instytuCJI parlamentarnych.
Państwo jest dominującym

aktorem Ale musi ustanowić
zinstytucJonalizowane relacje z najsilniejszym aktorami społecznymi
(z biznesu i związków zawodowych), z którymi zawiera porozumienia w danych
politykach Ten system określany Jest mianem korporatystycznego.

centryczny

Państwo

op1era się w zarządzaniu na s1eciach społecznych. Wielu członków
sieci ma wpływ na zarządzanie, rząd jest tylko jednym z elementów sieci

Holenderski

---i
Zarządzanie

bez

rządu

2aden aktor nie ma autorytatywnej władzy na innymi. W tym systemie
administracja/biurokracja jest słaba i brakuje jej znaczącego potencJału
analitycznego. Podstawą do uformowania polityk jest konsensus
Aktorzy społeczni są bardzieJ wpływowi i posiadają w1ęcej 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: J. Pierre, B. G. Pctcrs, Governing comp/ex socieries: erajemmes and scenan'os, Palgrave Macmillan, Nowy
Jork 2005 (z wykorzysranicm: M. Fazckas, T Bums, Exploring rhc Comp/ex lmcmaiorz Between G01wnance and
Knowledge in Edu.carion, .,OECD Educanon Working Papers" 2012, no. 67, s. 25}.

Samorządy

terytorialne również znajdują si~ często w podobnej, trudnej sytuacji. W Polsce doszło do utworzenia trzech szczebli samorządu terytorialnego.
Przejęły one wiele funkcji wykonawczych w politykach publicznych. Sarnorządy
nie uzyskały jednak odpowiedniej samodzielności finansowej, adekwatnej do
poziomu zaistniałej decentralizacji zadań publicznych. Autorzy jednego z raportów oceniają, że w Polsce mamy do czynienia w zakresie samorządności z dysfunkcją etatystyczną ("postępujące upaństwowienie sarnorządu terytorialnego").
Piszą również między innymi o dysfunkcji autokratycznej ("stopniowe osłabianie
demokracji samorządowej"), dysfunkcji biurokratycznej ("niesprawność administracyjna powiązana z urzędniczą dominacją w funkcjonowaniu JST [samorządów
- A.Z.]") czy dysfunkcji finansowej ("stopniowe ograniczanie samodzielności
finansowej JST") 6 2•
62

Rapono srame samorzq.dnośct wrycon'alnej w Polsce, 2013, s. 13.
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W Polsce istnieją oczywiście zinstytucjonalizowane formy partycypacji w procesach decyzyjnych. Jest ich nawet znaczna liczba. Należy tu wyrnienić takie
instytucje dialogu władzy z zorganizowanym społeczeństwem, jak Rada Dialogu
Społecznego (kontynuatorka Trójstronnej Komisji). Istnieją instytucje dialogu
na szczeblu regionalnym, zespoły branżowe, sieć rad zatrudnienia (począwszy
od centralnej), rady pożytku publicznego, różnorodne komitety doradcze przy
urzędach, partnerstwa lokalne itp. Istnieje także ustawowa procedura konsultacji
społecznych nad projektami aktów prawnych. Kilka ekip rządowych podejmowało
również próby zawarcia paktu społecznego z głównymi interesariuszami określo
nych polityk publicznych63 •
Generalnie dorobek tych wszystkich forów dialogu i deliberacji jest dość niewielki (jakkolwiek wiedzy analitycznej przybywa). Obrazuje raczej stan wzajemnej
blokady między instytucjami władzy a organizacjami społecznymi. Nawet tradycyjnie rozumiane konsultacje nie są traktowane jako znaczący kanał komunikacji
w trakcie tworzenia aktów prawnych 64 • Zarzuca się im fasadowość i niedopasowanie do procesu tworzenia polityk publicznych.
Na charakter etatyzmu miało wpływ również to, że państwo wprawdzie
z założenia dominujące, ale uległe często wobec nieformalnych grup interesów. W polskiej literaturze socjologiczno-politologicznej jest sporo prac, które
wskazują na słabą instytucjonalizację procesów decyzyjnych w państwie 65 •
Jacek Sroka pisze o kartelach dystrybutywnych jako koalicji interesów, które
często zawiązują się i oddziałują na decyzje publiczne w niezbyt transparentny
sposób66 • Natomiast Jadwiga Staniszkis wskazywała na powstawanie superkorporacji na styku administracji i wybranych stowarzyszeń, przedstawicielstw
pracodawców i innych67 •

Tylko rządowi Hanny Suchockiej udało się doprowadzić do zawarcia pakru społecznego ("Pakl
o przedsiębiorsrwie państwowym"), co nasrąpiło w 1993 r.
64 A. Zybała, Polirykipubliczne wobec w.z-orców zar'{ą.d:{ania pubfic'{nego, "Zarządzanie Publicznc''
2013, 4(26).
65 Zob. A. Z) berro-wicz, Ann'-Del'elopmem Imerest Groups, "Polish Sociological Review" 2005,
no. 1(149); J. Hausner, Pęrle ro'{_tvoju. O poli(yce gospodarczej far 2001 - 2005, WN Scholar, Warszawa
2007.
66 J. Sroka, Europejskie swsunki przemysiowe w perspektywie porównawczej, Wrdawnicrwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
67 J. Sraniszkis, Posrkomunizm, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.
63
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Tabela 2. Wpływ etatyzm u na tworzenie i funkcjonowanie polityki publicznej
Fazy w cyklu tworzenia
i funkqonowania polityki publicznej
(według tradycyjnego modelu fazowego
polityki publicznej - stagist model)

Konsekwencje

Faza definiowania wyłaniającego s1ę
problemu publicznego

Dostrzegane są główn1e te problemy, które stanowią
bezpośrednie zagrozen1e dla stabilnoŚCI państwa
(np. finanse publiczne, bezpieczeństwo energetyczne).
N1e są zwykle Identyfikowane zagrozenia, których skutki
mogą być widoczne w dłuższej perspektywie.

Faza budowania alternatywnych
koncepcji rozwiązań

Ograniczona skala badań i analiz eksperckich. Przyjęcie
danego rozwiązania wynika bardziej z kalkulacji kosztów
dla biezących finansów publicznych niż z wytworzonych
dowodów oraz z kalkulacji politycznych

Faza konsultacji społecznych

Ograniczona skala wymiany opinii, wiedzy, koncepcji
(krótkie terminy, słaba informacja o konsultacjach,
rutynowe metody komunikacji, niski poziom inkluzyjności,
dominacja najsilniejszych grup interesów).

Faza ewaluacJi ex ante

Ocena głównie w gron1e udziałowców politycznych
(komiSJe sejmowe, ewentualn ie podgrupy partyjne). Brak
mechanizmów uczenia na podstawie wiedzy ewaluacyJneJ.

Faza wdrażania
i realizacJi

Administracyjny styl wdrażania nowych koncepcji.
Dominacja przepisów prawa jako instrument działania
(ustawy, rozporządzen1a) . Mała skala wykorzystania
mstrumentów " m1ękk~eh " (katalizujących postawy), Jak
bodźce pozytywne, przywództwo, nudgmg.

przyjętego rozwiązania

Faza ewaluacji ex post

1

Oceny poziomu realizacJi rezultatów dz1ałań sprowadzaJą
się głównie do publikowania sprawozdań z realizacji
nominalnych działań wykonywanych przez urzędy
odpowi adające za dane działanie . Brak niezależnych
ewaluacji (poza dz1ałaniami finansowanymi ze środków
Un1i EuropejskieJ).

Źródło: opracowanie własne.

Nowa wersja etatyzmu- bardziej efektywna?
Władza

PiS umacnia tendencje etatystyczne, ale pojawia się pytanie, jak
modyfikuje w praktyce etatyzm na podstawę swojego działania. Istotnyn1 czynnikiem jest, że to środowisko polityczne wydaje się odporniejsze na wpływ ekonomicznych grup interesów (nie chodzi o interesy ideologiczne, ponieważ w tej
dziedzinie sytuacja jest inna). Przykładem może być to, że zdołano uchwalić
podatek bankowy (nie chodzi tu o kwestię, czy to było zasadne), uchwalono przepisy o podatku dla sklepów wielkopowierzchniowych (zablokowane na szczeblu
europejskim), wprowadzono nowy system finansowania świadczeń medycznych,
który ogranicza finansowanie prywatnych podmiotów (w związku z przyjęciem
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regulacji o tzw. sieci szpitali, głównie publicznych), zaostrzono niektóre przepisy
prawa pracy (częściowo wbrew środowiska pracodawców), wytworzono projekty
aktów prawnych, które pogarszają położenie deweloperów itp.
Sprawą przyszłości jest jednak, czy PiS wytworzy trwały i efektywniejszy
model etatyzmu. Etatyzm w określonych okolicznościach może stwarzać warunki
do lepszego rządzenia. Warto wspomnieć, że Francja jest przykładem kraju z etatystycznym modelem rządzenia. Mimo to osiąga sukcesy rozwojowe (a może
dzięki temu?). Doszło tam jednak do pewnego złagodzenia dawnych cech etatyzmu (jednostronności, z jaką działa państwo). Francuzi potrafią jednak poradzić
sobie z tym, co jest wadą modelu i źródłami ewentualnych niepowodzeń.
W miarę skutecznie zapobiegają ewentualnym konsekwencjom jednostronności
w sposobie działania państwa. Jednostronność tworzy ryzyko błędnych, czy niedojrzałych decyzji, ponieważ projekty decyzji mogą nie przechodzić swoistego sita
analizy, konfrontowania różnych argumentów. Fotrafią także podejmować decyzje,
które ramowo zaspokajają interesy rywalizujących grup interesów, co zabezpiecza państwo przed zaburzeniami społecznymi. Francuski system posiada również
określone wentyle bezpieczeństwa. Należy do nich choćby system wytwarzania
wiedzy analitycznej, wprowadzenie reguł konfrontowania argumentów w realiach
odgórnego zarządzania.
Rysunek l. Źródła i mechanizmy etatyzmu w Polsce
•

S połe cz eń stwo

• Polityka
publiCzna

• Scena
pol1tyczna

• Gospodarka

Ż ród ło: opracowanie własne.

Ma tam miejsce pewna reorientacja w kierunku większego wykorzystywania
uczestnictwa i zasobów podmiotów społecznych (pozarządowych i korporacyjnych,

•
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tj. korporacji pracujących i pracodawców) w działaniach publicznych68 • Etatyzm
staje się bardziej elastyczny. Adaptowane są bardziej uspołecznione n1etody działania publicznego. Nie musi to od razu zmieniać logiki tego modelu.
Polska wersja etatyzmu w poprzednich wcieleniach mogła wydawać się bardziej ortodoksyjna niż francuska. Jednostronność działania władzy jest bardziej
skrajna, wyraża się w braku zainteresowania wkładem podmiotów społecznych
w działania publiczne, daleko idącym podporządkowaniem administracji publicznej, nie docenia znaczenia wiedzy analitycznej.
Polski etatyzm posiada po prostu wiele cech rodzimej kultury politycznej. Jest
w niej w sposób naturalny osadzony. Istnieje dużo tendencji do klientelizmu, podporządkowania, ignorowania znaczenia deliberacji, wiedzy analitycznej, mechanizmów współpracy między różnymi sektorami społeczno-ekonomicznymi itp.
Widoczne jest to, że rządzący politycy i administracja dążą do uzyskania stanu
kontroli nad aktywnością ośrodków pozarządowych.
Etatyzm w najnowszej wersji powiela znaczną część powyższych cech. Dodatkowo jego efektywność może zostać osłabiona w wyniku zwiększenia poziomu
upolitycznienia niektórych instytucji systemu demokratycznego (Trybunał Konstytucyjny), zamieszania w wymiarze sprawiedliwości. Prawdopodobne jest, że
zjawiska w administracji publicznej po ostatnich zmianach mogą nie wzmacniać
' . panstwa.
'
sprawnosa

Wokół

struktury instrumentów działań publicznych

Sprawniejszy etatyzm wymagałby od rządzących rozbudowania zdolności
do pewnego rozmiękczenia dotychczasowej struktury narzędzi rządzania. Musieliby ograniczać skłonność do obfitego posługiwania się "twardymi" instrumentami działania publicznego, a więc legislacją na rzecz szerszego zastosowania
"miękkich instrumentów" działania. W obecnych wzorcach tworzenie polityki
publicznej sprowadza się do sformułowania planu legislacyjnego, punktem
szczytowym jest uchwalenie aktów prawnych, a proces implementacji polityki sprowadza się do administrowania aktami prawnymi przez administrację
publiczną, w tym wymuszania interesariuszy polityk publicznych dostosowania się do porządku prawnego.

E. Leś i in., Anali:ra porównawąa modeli wspólprac_l' administracji publiąnej ;r organi:racjami
not for profrr w wybranych pańsrwach Unii Europejskiej, Collegium Civitas, Departament Pożytku
Publicznego MPiPS, Warszawa 2010, s. 73.
68

Tabela 3. Modele zarządzania publicznego sformułowane na podstawie kryterium struktury wykorzystywanych instrumentów działania
publicznego
-

•
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W tabeli 3 widzimy sposoby zarządzania publicznego, które uszeregował
Michael P. Howlett. Autor przyjął za kryterium instrumenty wykorzystywane
w działaniu publicznyn1. Wydaje się, że sposób zarządzania przez legislacjf najsilniej pozwala nam opisać praktyki spotykane w Polsce. Prawo odgrywa w nich
rolf wiodącego instrumentu działania wobec zidentyfikowanych problemów
publicznych. Prawo służy legitymizacji wybranych działań publicznych (wykonywane jest to, co zostało zapisane w prawie). Państwo (władza) udziela uprawnień
do uczestnictwa w działaniach. Prawo odgrywa rolę, która wychodzi poza funkcjt
bezpośredniego narzędzia działania publicznego. Jest środkiem tworzenia struktury porządku w relacjach społecznych. Służy również jako forma kontroli społecznej . Przez prawo rządzący chcą uzyskać określony poziom podporządkowania
różnych podmiotów społecznych uczestniczących w działaniu publicznym. Punktem odniesienia jest tu bowiem hierarchiczna struktura decydowania o działaniu.
Warto podkreślić, że współcześnie w debatach międzynarodowych wskazuje
się na wady "twardych" instrumentów interwencji publicznych69 • Odgórna regulacja uznawana jest za bardzo inwazyjny instrument w stosunku do interesariuszy polityk. Oznacza ona bowiem wymuszanie działania zgodnego z założeniami
zawartymi w aktach prawnych70• Odgórna regulacja, zwłaszcza w nadmiarze, blokuje procesy samoorganizacji interesariuszy (samoregulacji), ich upodmiotowienia.
Utrudnia łączenie zasobów, wzajemną kontrolę, motywowanic itp. Nieskuteczność
regulacji wypływa z tego, że interesariusze mają wiele możliwości ignorowania
legislacji i poprzestawania na sieci dotychczasowych wzajemnych oddziaływań
(nieformalnych regulacji). Tym bardziej ma to miejsce, gdy uznają legislację za
narzuconą, gdy nie czują się jej swoistym "współwłaścicielem".

Zakończenie

Nasze warunki kulturowe uzasadniają w pewnym zakresie rozwijanie rozwią
zań organizacyjnych państwa według modelu etatyzmu. Ale wiele zależy od jego
wersji i zdolności do spójności w jego realizacji. Czym innym jest etatyzm pań
stwa silnego (Francja), a czym innym jest etatyzm państwa słabszego pod wzglę
dem analitycznym, finansowym, strategicznym.
W obecnym modelu państwa scentralizowanego łatwiej osiągalne są cele
związane z bezpieczeństwem obywateli w sferze dochodzenia swoich praw, być

69
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może

rozwoju infrastruktury (przy założeniu sprawności zarządczej), stabilności
makroekonomicznej, natomiast trudniejsze do osiągnięcia są cele horyzontalne,
które z istoty wymagają zaangażowania różnych podmiotów z różnych sektorów,
w tym odejścia od silnej hierarchiczności (np. w systemie edukacji, polityce zdrowia, ochrony środowiska, integracji społecznej).
Obecna wersja etatyzmu rodzi wiele ryzyk. Wynikają one z tego, że w naszej wersji
centralizacja wiąże się z zagrożeniem dalszej redukcji konsensualności w działaniu
publicznym. Politycy jakby z zasady nie negocjują kształtu planowanych refonn
z grupami interesów w danych sektorach (np. w wymiarze sprawiedliwości czy
w innych). Zakładają, że dzięki swojej wizji fundamentalnej zmiany będą w stanie
wszystko optyn1alnie przeprowadzić, bez "targowania" się o szczegóły z korporacjami zawodowymi. Uznają grupy interesów za wrogów docelowego porządku, do
którego obóz rządzący dąży. Generuje to konflikty. Przykładem są choćby koncepcje zmian w systemie sprawiedliwości po 2015 roku. Wprowadzane są w klimacie
olbrzymiego konfliktu i bez prób negocjowania choćby ramowej ugody z grupami
interesów - sędziami i innymi profesjami zawodowymi w tej korporacji.
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