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oncepcja polityki publicznej opartej na dowodach (evidence-based policy)
jest z pewnością jedną z kluczowych ścieżek rozwoju tej dyscypliny w ostatnich 2-3 dekadach. Przez długi okres panował znaczny entuzjazm wokół tej koncepcji czy - innymi słowy - wokół takiej koncepcji sformułowania głównej idei
polityki publicznej, która w centrum stawia kwestię dowodów na efektywność
określonych działań publicznych. Tworzyła ona wielkie nadzieje na istotne korzyści wynikające ze spowodowania kluczowego przesunięcia uwagi w politykach.
Nastąpiło przesunięcie w analizie polityk z badań wkładu do nich (np. wkładu
finansowego) na badanie rezultatów działań podejmowanych w nich. W politykach kluczowym wymiarem stał się rezultat, czyli poziom osiągnięcia zało
żonych celów, np.lepszej jakości usługi medyczne czy edukacyjne skutkujące lepszymi możliwościami zachowania zdrowia, czy uzyskania wyższych kwalifikacji
zawodowych, czy wyników szkolnych.
W powyższym sensie koncepcja okazała się trwała. W analizach polityk wciąż
jest odczuwalny klimat sprzyjający koncentrowaniu się na sferze rezultatów.
W Polsce również następuje przesunięcie. Nie jest ono jeszcze widoczne w strukturze wykonywanych analiz polityk, ale choćby w strukturze agendy w niektórych politykach. Nie mówimy już tylko o tym, ile wydajemy środków na daną politykę, ale także o tym, jakie są uzyskiwane w niej rezultaty.
Nie jest jednak tak, że koncepcja polityki publicznej opartej na dowodach pozostaje całkiem bez krytycznej literatury. Krytycy wskazują, że wytworzyła ona
Dr Andrzej Zybała (Krajowa Szko ła Administracji Publicznej), doktor nauk humanistycznych (specjalizacja: nauka o polityce). Doktorat obronił w Instytucie Nauk
Politycznych PAN z zakresu stosunków międzynarodowych (temat: globalne dobra publiczne). Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed
przyjęciem do pracy w KSAP pracował w ministerstwie pracy i polityki społecznej oraz
w agendzie tego ministerstwa - Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" (kierownik działu wydawniczo-programowego). W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" prowadził m.in. projekt unijny poświęcony rozwojowi lokalnego partnerstwa społecznego. Redaktor naczelny kwartalnika "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego". Pismo
jest poświęcone problematyce mechanizmów dialogu społecznego, stosunkom przemysłowym, polityce rynku pracy i polityce społecznej.
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nadmierną iluzję racjonalności, jaką można osiągnąć w sferze programowania
publicznego (policymaking). Maskuje ona niekoherencję w tym procesie, rozbieżność opinii, niedostatek argumentów, niepełność wypracowanej wiedzy itp.
Koncepcja rzeczywiście odwołuje się silnie do tradycyjnej koncepcji polityki publicznej, pojmowanej w znacznym stopniu jako zracjonalizowany proces. Zakła
da ona, że proces formułowania i implementowania polityki publicznej przebiega
w sposób linearny (orderly public policy). Jego zwolennicy przekonują, że moż
na go sobie wizualizować poprzez przedstawienie faz, poprzez które przechodzą
aktorzy polityk. Najpierw identyfikują problem publiczny, wybierają narzędzia
działania, analizują dostępne rozwiązania aż po osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Krytycy, nie bez słuszności, wskazują, że jest to dość uproszony obraz zjawisk, które mają miejsce w trakcie formułowania i implementowania polityk. Ponadto wskazuje się, że idea programowania opartego na dowodach jest koncepcją
motywowaną jednak politycznie 2 •
Polityka oparta na dowodach ma oczywiście zdecydowanie dłuższą historię
niż wspomniane wyżej 2-3 dekady. Już znacznie wcześniej gromadzono wiedzę choć mniej w systemowy sposób- która miała służyć do usprawniania zarządza
nia problemami publicznymi. Rolę źródeł wiedzy pełniły choćby pierwsze spisy
powszechne przeprowadzone w USA w 1790 roku. Wkrótce zaczęła dynamiczn ie rozwijać się statystyka. Dane zbierane przez towarzystwa statystyczne służy
ły do kształtowania polityki miejskiej (urban policy), kształtowania zatrudniania
na potrzeby rozwoju przemysłowego. Badano także wpływ industrializacji na ży
cie robotników i ich rodzin. Wykorzystywano narzędzia w postaci różnych typów kwestionariuszy i wywiadów. W 1910 roku w Nowym Jorku powstało Biuro
Badań Municypalnych, które zaczęło wykorzystywać metody nauk społecznych,
aby móc obserwować problemy miejskie, które wypływały z rozpędzającej się
urbanizacji.
Po wojnie w USA położono nacisk na analizy w zakresie polityki obrony, bezpieczeństwa narodowego. Dużą rolę odegrała w tych procesach organizacja pozarządowa Rand Corporation, która powstała w 1948 roku. Upowszechniała ona
system analiz; coraz bardziej zaawansowane techniki badawcze. Duże znaczenie miał rozwój systemów programowania, planowania i budżetowania. Z czasem zaczęto go stosować we wszystkich agencjach federalnych. Określał on sposoby dystrybucji środków publicznych na obronę w różnych sferach państwa.
Obejmował również systemowe procedury testowania alternatywnych rozwią
zań programowych w politykach publicznych wśród administracji, a także spo-

2

G.P. Hodgkinson, The politics oJ evidence-based decision making, The Oxford
Handbook of Evidence-Based Management, Oxford 2012.
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łeczności

akademickiej. W USA po 1950 roku nastąpił także rozwój prywatnych
fundacji, które podejmowały prace analityczne. Natomiast po stronie administracji publicznej następowało zinstytucjonalizowanie roli ekspertów i akademików w procesie projektowania działań publicznych, co zaczęło się już podczas
kryzysu lat 30.
W latach 70. zeszłego wieku kształtował się ruch na rzecz stosowania dowodów w politykach publicznych (evidence movement). Chodziło w nim również
o stworzenie czytelnego formatu dla wiedzy analitycznej o politykacji, który dawałby szansę na łatwe korzystanie z niej w trakcie formułowania polityk, a także
pozwalał na jej krytyczne sprawdzanie. Wzięło to początek z medycyny i p olityki zdrowia. Archie Cochrane w pracy Effectiveness and elficiency (1972) argumentował na rzecz tego, aby lekarze odwoływali się do dowodów (evidence based
medicine). David Sackett określił później to podejście jako "sumienne, dokład
ne, roztropne wykorzystanie najlepszych dostępnych dowodów w podejmowaniu
decyzji dotyczących opieki nad indywidualnymi pacjentami" 3 •
Działania na rzecz wykorzystania dowodów animowano w Europie. W Wielkiej Brytanii czy we Francji i Niemczech sięgają one XVIII-XIX wieku. W obecnych czasach lata 80. stały się okresem wzmożonych wysiłków, aby wykorzystywać wyniki różnego typu badań w formułowaniu polityk. H.F. Hansen i O. Rieper
piszą, że w Danii ruch na rzecz dowodów (evidence movement) kształtował się
w późnych latach 80. zeszłego wieku. Zakorzenił się szczególnie w polityce zdrowia, polityce socjalnej i w polityce edukacji4. W 1993 roku w Kopenhadze utworzono czteryośrodki będące częścią Cochrane Collaborations. Dużą rolę odegrały
tamtejsze publiczne instytucje badawcze, które dostrzegały wartość w określo
nym formatowaniu wiedzy generowanej na potrzeby formułowania polityk.
W promocji idei polityki opartej na dowodach dużą rolę odegrali brytyjscy
laburzyści rządzący w latach 1997-2010. Silnie podkreślili, że jedną z cech profesjonalnej polityki publicznej jest właśnie jej oparcie na dowodach 5, w domyśle
na najlepszych dostępnych dowodach z najszerszych źródeł. Wskazywali także,
że powinny być oparte na uczeniu się, choćby w generowaniu nowych dowodów.
Zakładali, że efektywne działania publiczne wymagają stałego procesu uczenia
się z doświadczenia tego, co jest efektywne w praktyce, a co nie. Z wiedzą pawią3 "The conscientious, explicit, judicious use of current best evidence in making decisions about t he care of individual patients", http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=68 (11.05.2012).
4
H.F. Hansen, O. Rieper, 1he Politics oj Evidence-Based Policy-Making: 1he Case oj
Den m ark, "German Policy Studies" 2001, Vol. 6, No. 2, s. 92.

s Projessional Policy Making For 1he Twenty First Cen tury. Report by Strategie Policy
Making Team Cabinet Office, Septernber 1999.
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zany jest także imperatyw ewaluowania polityk. Działania publiczne mają zawierać mechanizmy systemowej ewaluacji ich wyników (outcomes).
Laburzyści byli motywowani politycznie, promując ideę polityki opartej na
dowodach, ale także silnie wierzyli, że przyniesie dobre rezultaty. Pojęcie "dowodu" wykorzystywano również jako sposób na wyjście z tradycyjnych podziałów
ideologicznych lewica- prawica. Blair chciał być politykiem nowej generacji, dla
której są ważne takie rozwiązania, które działają (są skuteczne), a nie te, które pochodzą z takiej czy innej tradycji ideologicznej. Do tego przydatne było pojęcie
"dowodu", które miało wskazywać, jakie rozwiązania mogą działać jako pomysł
na rozwiązanie problemu. W Manifeście New Labour z 1997 roku czytamy, że
partia jest partią "pomysłów i tylko pomysłów a nie przestarzałej ideologii. Waż
ne jest tylko to co działa" 6 . Z kolei w jednym z dokumentów rządowych czytamy,
że decyzje merytoryczne powinny być oparte na silnym dowodzie. Pierwotny dowód jest informacją. Dobrej jakości tworzenie polityki zależy od wysokiej jakości informacji, pochodzi ona z różnorodnych źródeł - wiedzy ekspertów, istniejących krajowych i międzynarodowych badań, istniejącej statystyki, konsultacji
interesariuszy polityk, ewaluacji poprzednich polityk ..."7•
W 2000 roku David Blunkett, minister edukacji w gabinecie Blaira, opublikował tekst pod tytułem Wpływ albo nieistotność: czy nauki społeczne poprawiq
rzqd 8 • Wskazał, że rząd jest zainteresowany wynikami badań nauk społecznych.
Muszą one jednak mieć określony standard treściowy. Powinno z nich jasno wynikać, jakie rozwiązania są skuteczne i jaki typ polityk może być najbardziej efektywny albo z drugiej strony jak działają w praktyce wdrożone rozwiązania. To już
były okoliczności, w których werbalizowano silną opcje na rzecz polityki publicznej opartej na dowodach. Powstały takie przedsięwzięcia, jak Evidence Network,
a także UK Centre for Evidence Based Policy and Practice, Evidence for Policy
and Practice Information (EPPI). Ministerstwa finansowały programy, w ramach
których powstawały systematyczne przeglądy, np. badań edukacyjnych 9 •
Jednocześnie idea polityki publicznej opartej na dowodach miała być istotnym narzędziem modernizacji zarządzania publicznego, w tym administracji
publicznej. Ta ostatnia miała być rozliczana właśnie z rezultatów, a nie z procedur, według których funkcjonuje. Dowody miały wskazywać, czy one są efek-

6

7

Labour Party Manifesto for the 1997 Generał Election.
Modernising Governrnent, White Paper, CM4310, Cabinet Office, Londyn 1999,

s. 31.
8

Ang. "Influence or Irrelevance: Can Social Science Improve Government?"
A. Oakley, Social Science and Evidence-based. Everything: the case oj education,
"Educational Review" 2002, Vol. 54, No. 3.
9
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tywne. Dawało to tym samym możliwość nowoczesnego typu kontroli. Rząd nie
chciał już roztaczać tradycyjnej kontroli nad administracją, a także nad własnymi
działaniami, która polegała na weryfikowaniu tego, co robią urzędnicy. Chciał po
prostu rozliczać ich z efektów. Aby to było możliwe, konieczny był pewien model
analityczny, który dawałby szybki wgląd w efekty działań publicznych. Ponadto
za kluczowe uznano, że samo podjęcie działań publicznych musi być oparte na
dowodach wskazujących, że mogą one przynieść zamierzone rezultaty.
Zdaniem W. Parsonsa Partia Pracy rządząca w latach 1997-2010 położyła
znaczny nacisk na profesjonalizację w formułowaniu i wykonywaniu polityk 10•
Jednak podejście nie zawierało elementów, które byłyby całkowicie nowe w stosunku do wcześniejszego okresu.
Co to jest dowód. Istotne jest pytanie o to, co można uznać za dowód w danej polityce publicznej. Generalnie rzecz biorąc, dowód jest kompleksem informacji i wiedzy. Opisują one rezultaty, które wystąpiły w przeprowadzonych działaniach albo uprawdopodobnione rezultaty spodziewane w wyniku podjęcia
określonej sekwencji działań. Dowody dotyczą wielu wymiarów projektowanego działania: jego efektywności, właściwej relacji koszty-korzyści, adekwatności
posiadanych zasobów, spodziewanych niezamierzonych konsekwencji podjęte
go działania, adekwatności wyboru celów do realizacji, wykonalności politycznej, koherencji w systemie wartości, kontekstu, w którym będzie miało miejsce
działanie " .

Brytyjscy analitycy charakteryzują bazę dowodów (evidence base) 12 • Wskazują, czemu ma ona ma służyć. A więc ma służyć budowaniu obrazu programów publicznych/rozwiązań w danej dziedzinie, pokazywaniu trendów wystę
pujących w określonych przedziałach czasu, pokazywaniu dynamiki problemów,
aby uzasadnić konieczność przeprowadzenia zmiany/korekty w danej polityce.
Ważnym elementem dowodów jest wiedza porównawcza o tym, jak przebiegało
stosowanie danych rozwiązań w różnych krajach (benchmarking), aby wyciągać
wnioski z doświadczeń innych krajów. Ponadto dowody obejmują dane pochodzące z prognozowania, rozwijania scenariuszy przyszłości, projektowania hipotez z myślą o zbudowaniu zobiektywizowanego obrazu rzeczywistości i trendów.

10
W. Parsons, Modernizing policy-makingfor the twenty-first cen tury: the professional model, (w:) T. Butcher, A. Massey (red.), Modernisin Civil Service, Edward Elgar, Chel-

tenham 2003.
11
N. Cartwright, J. Hardie, Evidence-Based Policy. A Practical Guide to Doing !t Better, Oxford University Press 2012, s. 12.
12
Strategy Survival Guide, Prime Minister's Strategy Unit, Londyn 2004.
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Na przykład jako dowód szeroko stosowano wyniki analiz efektywności działań podejmowanych za granicą. Brytyjscy eksperci w oparciu o badania OECD
przedstawiali swojemu rządowi dowody wskazujące, które działania były skuteczne w polityce rynku pracy. Wskazali, że skuteczne były projekty działań, które:
• zawierały elementy zindywidualizowanego wsparcia bezrobotnych, a także
wczesnego wsparcia tych, którzy potrzebują szczególnej pomocy;
• zawierały adekwatny stosunek potrzebujących wsparcia do pracowników
wspierających;

."
l

.
•

T

zawierały szczególną dozę wysiłków

na rzecz ograniczenia zjawiska drop-out,
czyli porzucania szkół bez zdobycia właściwych kwalifikacji;
• przewidywały subsydiowanie miejsc pracy, które było połączone ze szkoleniami oraz innymi działaniami, które zapewniały trwałe zatrudnienie 13•
•

Dowody obejmują również wiedzę o 14 :
• trendach - mają nam pokazać, jak zmienia się stan rzeczy na świecie;
• preferencjach - wiedza o tym, co społeczeństwo i interesariusze (stakeholders)
cenią i co myślą na temat planowanych kierunkach działań publicznych;
• finansach - informacje o wydatkach, stratach, zyskach, oszczędnościach zwią
zanych z danymi przedsięwzięciami publicznymi;
• wynikach - wiedza o produktach i rezultatach interwencji publicznej albo
usług publicznych;
• ewaluacji - wiedza o tym, w jaki sposób określone działania publiczne okazały się skuteczne i poradziły sobie z problemami;
• wpływie - wiedza o tym, w jakim stopniu działania publiczne zrodziły tzw.
niezamierzone konsekwencje (czy i w jakim stopniu obok oczekiwanych rezultatów pojawiły się niezamierzone skutki);
• wzorcach/porównaniach (benchmarks) - wiedza o tym, jak dana sytuacja bę 
dąca wynikiem wpływu działań publicznych przedstawia się w porównaniu
z innymi porównywalnymi sytuacjami;
• prognozach -jak może wyglądać przyszłość na skutek przeprowadzenia działań publicznych i bez ich podejmowania.
Dowód może znajdować wyraz w różnych kategoriach wiedzy: badaniach statystycznych ilościowych, badaniach jakościowych, sondażowych, efektach konsultacji. Może to być także efekt przeprowadzenia wywiadów pogłębionych,
u A. Daguerre, D. Etherington, Active labaur market policies in international context: what works best? Lessans Jor the UK, Working Paper No. 59, Department for Work
and Pensions, Londyn 2009.
14 Ibidem, s. 114.
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paneli eksperckich, a także wiedza ekonomiczna określająca ekonomiczne parametry działań (głównie efektywność kosztowa). Może to być także wiedza przedstawiająca projekcję rozwoju problemów w sytuacji, gdy żadne działania nie zostają podjęte. Może to być wiedza o oszczędnościach, które wynikną z podjęcia
danego typu działań. Może to być wiedza o efektach uzyskanych w przeszłości
z porównywalnych działań.
Istotne jest także zagadnienie konstrukcji dowodu. Mieści się w tym metodologiczne pytanie o to, jaką postać mają mieć rygorystyczne dowody, czy i jak odnajdować dowody i poddawać je przeglądom, aby można je było wykorzystywać
w tworzeniu polityk. Jednym słowem: aktorzy polityki, którzy formułują swoje
programy; powinni umieć wyjaśnić, dlaczego uważają swoje dowody za dobre,
dlaczego uznają, że wybrane przez nich dowody powinny pełnić kluczową rolę
w procesie podejmowania decyzji. Dodatkowe kwestie dotyczą tego, jak sprawić,
aby dowody były przenoszone od tych, którzy dokonują ich przeglądów, do decydentów i praktyków, czy jak można odkryć, że dowody wywarły realny wpływ
na decyzje?
Istnieje spór o to, co można uznać za dowód, czy dowód najbardziej istotny
z punktu w idzenia formułowania polityki. Są tu dwa podstawowe obozy. Jedni
wskazują, że najważniejsza jest wiedza pochodząca z badań i studiów o najwyż
szych standardzie metodologicznym, w najwyższym stopniu weryfikowalna. Najważniejsza jest tu zatem wiedza pochodząca z badań ilościowych (quantitative):
dane liczbowe, które są mierzalne, wyrażane w pieniądzach, procentach, czasie,
wielkości itp. Może ona być wspomagana przez badania jakościowe (qualitative):
dane jakościowe wyrażane w słowach, zapisy obserwacji, opinii itp. Natomiast
rzecznicy drugiego obozu podchodzą z większą tolerancją do źródeł wiedzy, którą można uznać za dowód. Dostrzegają, że istotnym jej źródłem są np. sami interesariusze polityk, w tym praktycy, odbiorcy usług publicznych itp. Wyrazem
drugiego podejścia jest koncepcja wiedzy analitycznej potrzebnej w polityce pomocy społecznej. Otóż jedna z brytyjskich instytucji publicznych wyróżniła 5 kategorii istotnej wiedzy w tej polityce:
• wiedza organizacyjna - wiedza uzyskana z instytucji funkcjonujących w systemie (reguły, regulacje, kodeksy praktyk, wskazówki odgórne i rekomendacje);
• wiedza praktyków - wiedza pochodząca od praktyków wykonujących prace
socjalne (często niezwerbalizowana, ale o podstawowym znaczeniu dla procesu decydowania o podejmowaniu bądź niepodejmowaniu działań;
• wiedza społeczności eksperckiej (policy community) - wiedza dotycząca dobrych praktyk i wzorów, doświadczeń międzynarodowych;

,..

•
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• wiedza badawcza (research) - usystematyzowana wiedza według zaplanowanego modelu;
• wiedza klientów i opiekunów (user and carer)- wiedza uzyskana z doświad 
czenia klientów systemu socjalnego i ich opiekunów 15 •
Powyższe rozróżnienie dotyczące źródeł wiedzy wydaje się niezwykle ciekawe. Wskazuje na wielość źródeł, od wiedzy empirycznej, opartej na modelach,
po wiedzę jakościową, pochodzącą od klientów systemów socjalnych. Gdybyśmy
analizowali źródła wiedzy wykorzystywane w Polsce, widoczna byłaby przewaga wiedzy pochodzącej z przepisów prawa. Istnieją zasoby wiedzy pochodzące
z usystematyzowanych badań wykonywanych według powtarzalnych metod.
Nie zawsze jednak ta wiedza przekładana jest na wiedzę, którą daje się wykorzystać przy formułowaniu polityki. Posiada ona bowiem często akademicki format. Nie dochodzi do jej przełożenia na język, np. rekomendacji do konkretnego
działania. Natomias t brakuje w najwyższym stopniu wiedzy pochodzącej z doświadczeń klientów i ich opiekunów. Powyższy swoisty przekrój tworzonej wiedzy ma swoje liczne źródła . Znajdują się one w sposobie, w jaki zarządzana jest ta
polityka. Jest to model zarządza nia przez legislację, a więc narzędziem najważ
niejszym jest odgórna legislacja. Dlatego stanowi ona najważniejsze źródło wiedzy o tej polityce.
Brytyjczycy sformułowali także format wiedzy, która jest istotna w powyższej
polityce. Otóż ma być sprofilowana na uzyskanie właściwego poziomu:
transparentności - wiedza ma podlegać zewnętrznym krytycznym badaniom, kontroli, powinno być jasne, jak została wygenerowana, w oparciu o jakie techniki, na podstawie jakich celów i założeń;
• ścisłości/trafności (accuracy) - powinna być oparta na istotnych i właściwych
informacjach;
• celowości (purposivity) - wiedza ma być dostosowana do celu, któremu ma
służyć;

(utility) - wiedza ma być przydatna do rozwiązywania realnych
problemów. Ma dostarczać odpowiedzi na ważne pytania;
• zgodności z wartościami (propriety) - wied za ma respektować prawne i etyczne aspekty dotyczące interesariuszy. Upublicznianie in formacji powinno
mieć miejsce w oparciu o zgodę tych, których one dotyczą;
• dostępności (a ccessibility) - wied za powinna zostać przedstawiona w sposób zgodny z oczekiwaniam i tych, którzy jej potrzebują. Każdy, kto potrzebuje wiedzy, powinien mieć szansę z niej skorzystać, nie natrafiając na barie•

użyteczności

R. Pawson, A. Boaz, L. Grayson, A. Long, C. Barnes, Types and quality oj kn owledge in social care, Social Care Institute for Excellence 2003, s. 37-41.
15
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ryzwiązane z formą przekazu. Gdy powstaje np. raport o autyzmie kierowany
do rodziców, to powinien być on dostosowany pod względem obszerności, zastosowanego języka (techniczne sformułowan ia), relacji do odbiorcy (czy nie
zbyt pouczający, protekcjonalny itp.) 16•

Wiedza relewantna. W analizach polityk publicznych funkcjonuje pojęcie
wiedzy relewantnej, a więc takiej wiedzy, która jest istotna (użyteczna) w procesie
formułowania i implementowania polityk (policy-relevant knowledge). Nie każ
da kategoria wiedzy jest przydatna dla procesu programowania polityk publicznych. Nie każda jest bowiem generowana z myślą o jej praktycznym wykorzystaniu w konstruowaniu działań publicznych. Mam tu na myśli choćby wiedzę
akademicką, której główne zasoby mają zaspokoić generalną ciekawość poznawczą. Natomiast czym innym jest wiedza istotna dla polityk. Te zbiory przecinają
się, ale nie pokrywają.
W Polsce można odnaleźć literaturę przedmiotu, w której wskazuje się na problem dopasowania wiedzy. Wytwarzany jest u nas znaczący zasób wiedzy. Jest to
często jednak wiedza bardziej akademicka, w tym o wysokich walorach analitycznych i empirycznych. Ponadto generowana jest wiedza oparta silnie na obliczeniach statystycznych, czasami o charakterze sprawozdań z danymi liczbowymi
(np. z Głównego Urzędu Statystycznego czy różnego typu urzędów kontroli). Powyższa wiedza nie zawsze jednak jest dopasowana do potrzeb uprawiania polityk
publicznych. Jej format nie zawsze umożliwia skorzystanie z niej w celach zwią
zanych z programowaniem działań p ublicznych. M. Jelonek, K. Keler, B. Worek 17
oceniają, że wprawdzie widoczne są pozytywne trendy w zakresie rozmiaru pozyskiwanej wiedzy, ale uznają za nie w pełni rozwinięty system gromadzenia informacji w celu wsparcia polityk publicznych: "dane te są rozproszone, nie są
rzetelnie oceniane i właściwie prezentowane" 18 • Wskazują na potrzebę gruntownej prawno-instytucjonalnej przebudowy systemu gromadzenia wiedzy. Obecne
podsystemy zbierania danych na poziomie poszczególnych ministerstw pozostają nieskoordynowane. "Brak integracji danych łączy się ponadto z brakiem koordynacji działań podejmowanych w procesie ich gromadzenia - często instytucje
Powyższe fragmenty odwołują się do wybranych treści w książce, która znajduje
w druku: A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne w Polsce
wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2013.
17
M. Jelonek, K. Keler, B. Worek, Dane- ich gromadzenie, integracja i jakość, [w:]
J. Górniak, S. Mazur (red.), Polityki publiczne oparte na dowodach i ich zastosowanie do
rynku pracy, Pracodawcy RP, (brak daty wydania, prawdopodobnie 2010 r.), Warszawa,
s. 50.
18
Ibidem, s. 48.
16
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są zobowiązane

do przekazywania tych samych informacji dwóm różnym podmiotom publicznym (np. GUS i MPiPS, GUS i MNiSW). Takie działania sprzyjają tworzeniu wizji bezładu i chaosu informacyjnego w obszarze danych publicznych, zmn iejszając poziom zaufania do gromadzonych informacji i tworzonych
na ich podstawie zaleceń (dodatkowo zwiększając koszty systemu wsparcia informacyjnego polityk publicznych). W niektórych sytuacjach procesowi zbierania
danych brakuje jasno określonego celu, który uzasadniałby trud działań związa
nych z gromadzeniem szczegółowych informacji, co nie sprzyja kreowaniu dobrego klimatu w obszarze budowania polityki opartej na dowodach" 19•

''

Stosowana dziedzina wiedzy. Należy wyróżnić kilka różnych typów wiedzy
o politykach publicznych. Akademicką formą wiedzy jest nauka o politykach publicznych, jej cechą szczególną jest to, że korzysta ze źródeł i metod różnych nauk.
Źródłem wiedzy są tu analizy akademików, ale także to, co wiedzą decydenci rzą
dowi oraz sami obywatele. Jednocześnie ta wiedza została uznana za stosowaną
dziedziną wiedzy, a więc jest ona generowana nie tylko dla zaspokojenia ciekawości, ale wytworzenia lepszych koncepcji działania publicznego.
H. Lasswell u znał nauki o politykach publicznych bardzo utylitarnie jako
wiedzę, której potrzebują decydenci (policy makers), aby mogli podejmować bardziej racjonalne decyzje. Możliwe jest to dzięki zorientowaniu tej nowej w latach 50. dyscypliny na analizę zdarzeń, które mają miejsce w procesie rządzenia
publicznego, ale także na szersze zagadnienia życia człowieka w społeczeństwie
(problem-solving discipline)2°. Nowa nauka miała na celu integrowanie aspektów
różnych nauk, które dotyczą powyższych czynników. Chodziło mu o stworzenie
nauki, która bada kwestie związane z wyborami podejmowanymi w sferze publicznej. Według Lasswella cechy tej nauki to:
• podejście wielodyscyplinarne;
• skoncentrowanie na problemach, które wyłaniają się w realnych kontekstach
sytuacyjnych życia publicznego;
• orientacja normatywna. Nauka jest zakorzeniona w humanistycznych wartościach. Przedmiotem polityk są problemy, które znajdują odzwierciedlenie w wartościach danego społeczeństwa. Ono rozwiązuje pewne problemy,
np. bezdomność, bo nakazują to jego wartoścF'.

19

Ibidem, s. 50.
W. Dunn (red.), Policy Analysis. Perspectives, Concepts, and Methods, JAI Press
INC., Londyn 1986, s. 6.
21
W. Parsons, Public Policy. An introduction to the Theory and Practice oj Policy
analysis, Edward Elgar, C heltenham 2001, s. 18.
20
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Z nauk o politykach publicznych wyodrębniła się dziedzina wiedzy jeszcze
bardziej zorientowana na praktyczne zastosowanie. Są to analizy polityk (policy
analysis)2 2• Stuart S. Nagel w publikacji z 1986 roku definiował analizy jako opracowania określające, które z alternatywnych rozwiązań - powstających w społeczeństwie czy w rządzie - w najwyższym stopniu osiągnie dany zespół celów
w warunkach określonych relacji polityk i celów23 . Nagel jednocześnie wskazuje na cechy innych podej ść definicyjnych, które znajduje w literaturze przedmiotu. Otóż odwołują się one do ewaluacji polityk, czasami do ewaluacji programów,
studiów nad politykami (opisywanie polityk, wyjaśnianie ich sensu itp.), metod
analitycznych (ilościowe, jakościowe), zarządzania publicznego (procesu decyzyjnego).
Zdaniem Nagela w analizach możemy odwołać się do pięciu metod badania,
których zastosowan ie może pomóc w podjęciu wyboru odnośnie do przyjęcia
danej wersji działania. Wskazuje na optymalny wybór (analiza kosztów-korzyśc i), analizę ryzyka, optymalny poziom (tworzenie optymalnych działań wobec
zamierzonych celów), optymalne połączenie (alokacja deficytowych zasobów),
optymalny czas (analiza dopasowania wielkości czasu do specyfiki podejmowanych działań).
Williama N. Dunn, jeden z wczesnych autorów piszących o analizach, również wskazuje, że są one wiedzą o politykach (policy knowledge), która ma być
przewodnikiem w działaniu. Ponadto nie ograniczał definicji czynnikami wypływającymi z wąskiego rozumienia procesu tworzenia polityk2 4 • Prawowitym
źródłem wiedzy nie są tylko analizy empiryczne (wykresy, dane statystyczne, regularność wstępowania pewnych zjawisk itp.), ale wszystko to, co może być uży
teczne w decydowaniu w sprawach publicznych (np. analiza wa rtości interesariuszy polityk, ich preferencji, pojęć używanych w dyskursie). A zatem analizy mają
mieć charakter:
• empiryczny (fakty o problemie);
• ewaluacyjny (jakie wartości są zaangażowane);
• normatywny (co powinno być zrobione).
Na przykład analityk opisuje system podatkowy i jego różne stawki i progi
(wymiar empiryczny). Ocenia, czy ciężary zostały właściwie rozłożone (według
22

G.D. Garson, Prom Policy Science to Policy Analysis: A Quarter Century oj Progress, [w:] W.N. Dunn (red.), Policy Analysis: Perspectives, Concepts, and Methods, JAJ
Press Inc., Londyn 1986, s. 3.
23
S.S. Nagel, Conceptualizing Public Policy Analysis, [w:] W.N. Dunn (red.), Policy
Analysis: Perspectives, Concepts, and Methods, JAI Press Inc., Londyn 1986, s. 247.
24 W.N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall, Harlow 1981,
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właściwych

zasad etycznych, wymiar ewaluacyjny). Wskazuje na działania, które
powinny być podjęte, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy (wymiar normatywny). Innymi słowy: analizy mają za zadanie wytwarzać informacje i zracjonalizowane argumenty dotyczące trzech typów zagadnień/kwestii:
• wartości - ich osiągnięcie jest głównych testem tego, czy problem został rozwiązany;

faktów - ich obecność może ograniczać albo rozszerzać realizację wartości;
- ich podjęcie ma skutkować realizacją wartości i rozwiązaniem problemów25.
W. Parsans również analizy rozumie szeroko jako różnorodne techniki, które "mogą poprawiać - czynić bardziej racjonalnym - proces decyzyjny" 26• Mają
na celu pomoc decydentom w dokonywaniu lepszych wyborów. Powołując się
na E.S. Quade z Rand Corporation, wskazuje na trzy fazy, przez które powinny
•
•

działania

przejść:

• próba znalezienia alternatywy, która wydaje się najlepsza wśród opcji, które są
wykonalne;
• uzyskania akceptowalności wśród istotnych interesariuszy polityki;
• wdrożenie proponowanych rozwiązań.

..

..

r,

,
l

Warto tu odwołać się do tekstu G. Davida Garsona opublikowanego w latach
80. Wskazuje w nim na złożoność poła przedmiotowego analiz polityk (wykorzystywał opracowania o złożoności). Wymienia znaczną liczbę pól problemowych, które powinny być badane w ramach analiz polityk. Późniejsze modelowanie analiz polityk zakładało ściślejsze specyfikowanie obszarów uznanych za
kluczowe do zrozumienia danej polityki.
Garson wsparł w pewien sposób tych, którzy twierdzą, że polityki są procesem dość niespójnym, inkrementalnym, czy wręcz chaotycznym. Nie dostrzegał tu bowiem możliwości uzyskania komplementarnej wiedzy o wszystkich
aspektach problemu publicznego. Tym samym działania publiczne skazane są na
znaczny poziom niepewności co do ostatecznego rezultatu, przypadkowości itp.
Wymienia on sześć wymiarów, które określają obszary problemowe przeznaczone do analiz. Każdy wymiar zawiera specyficzne wiązki zagadnień. Wymienia następujące wymiary, które powinny być przedmiotem analizy:
• procedury. Analizy dotyczą różnego typu procedur istniejących w politykach - racjonalnych, tradycyjnych, charyzmatycznych; procedury racjonalno-kompleksowe versus wzajemne dostosowujące się, oparte na przekonywa25

26

Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 55-56.
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niu, złożonym poszukiwaniu, inkrementalizmie, rutynach organizacyjnych,
poliarchii (polyarchy);
• poziomu . Analizy dotyczą kilku poziomów: całego systemu danej polityki,
danej organizacji, małych grup, poziomu indywidualnego, personelu;
• funkcji. Analizy dotyczą na przykład funkcji administracji (w zakresie planowania, organizowania, kierowania personelem, zarządzania, koordynowania,
raportowania, budżetowania). Obejmuje także miejsca funkcjonalne w danej
polityce (naukowe, technologiczne, administracyjne, kulturowe), miejsca instytucjonalne (rządowe, ekonomiczne, akademickie, społeczne, wojskowe).
Analizy w tym wymiarze mają obejmować potencjał systemu (uzyskiwanie, regulacja, dystrybucja, produkty symboliczne, zdolność do reagowania),
funkcje przekształcania (artykulacja interesów, agregacja interesów w alternatywy, konwersja alternatyw w reguły rządzenia, ustalanie reguł, komunikacja polityczna);
• sekwencji. Obejmuje on etapy tworzenia i realizacji polityki sformułowane
przez H. Lasswella. Są to: (l) uzyskiwanie, przetwarzanie i upowszechnianie
informacji (intelligence), (2) obrona danej polityki, (3) krystalizowanie polityki w relacji do oczekiwań, (4) wstępna charakterystyka warunków, w których ma zostać zastosowana dana koncepcja/recepta, (S) Ostateczna charakterystyka sytuacji, gdzie ma być zastosowana recepta, (6) Kończenie recepty
i ukierunkowywanie uprawnionych oczekiwań powstałych wobec treści recepty, gdyby była realizowana, (7) Ocena/ewaluacja sposobów i miar, w których polityki publiczne były uruchamiane. Garson wymienia także specyficzną podgrupę czynników, które uznaje za część powyższego zestawienia. Są
one częścią podejścia, które nazywa racjonalistyczno -całościowym (klasyfikowanie celów, opis trendów, analiza czynników przyczynowych, projekcja
rozwoju, inwencja, ewaluacja, selekcja alternatyw, selekcja optymalnych strategii). W ślad za Jonesem wymienia także kolejną koncepcję sekwencji kroków w analizie (percepcja, definicja, agregacja, organizacja, reprezentacja,
formułowanie, legitymizacja, przyznawanie, implementacja, ewaluacja, rozwiązywanie/kończenie);

• kontekstu. Obejmuje on analizy historyczne versus porównawcze oraz analizy ekonomiczne versus kulturowe;
• kryteriów normat ywnych. Analiza obejmuje kryteria wydajności i efektywności. Dotyczy także zagadnienia władzy i kontroli, sprawiedliwości i dystrybucji.
W iedza zetat yzowana . Powyżej wskazywaliśmy na różne źródła wiedzy, jej
relewantność z punktu widzenia analizy polityki publicznej, a także formuło
wania i implementowania polityki publicznej. Warto także zapytać o sposób po-
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wstawania wiedzy. Jest to temat bardzo szeroki, a więc ograniczmy się tu tylko
do zagadnienie jej odniesienia do instytucji władzy i bezstronności w jej formułowaniu.

c

l

•

•

Teoretycznie zakłada się, że wiedza specyficzna dla polityk powinna mieć
szczególny walor odnoszący się do sposobu jej formułowania. Otóż ma to być
wiedza wypływająca z doświadczeń wielu środowisk, a także wiedza formuło
wana w oparciu o zobiektywizowaną deliberację. Myślę tu o wiedzy pochodzącej
z konfrontacji różnych punktów widzenia.
W Polsce, w zestawieniu z doświadczeniami zachodnioeuropejskimi, mamy
do czynienia ze specyficzną sytuacją w zakresie wiedzy. Wynika to z faktu, że
u nas działania publiczne (państwa) rozumiane są jako de facto działania rzą
du (głównie w sferze legislacji). Są one bowiem silnie zetatyzowane. Wynika to
m.in. z postrzegania jako niskiego udziału aktorów pozarządowych w procesach
formowania i implementowania polityk, jakkolwiek sytuacja jest dynamiczna 27•
Otóż w przypadku Polski można mówić wciąż o silnym zetatyzowaniu systemu generowaniu wiedzy analitycznej o stanie i dynamice polityk publicznych.
Mamy bowiem do czynienia z przewagą wiedzy pochodzącej z instytucji pań
stwowych albo z instytucji, których projekty badawcze są bezpośrednio finansowane przez instytucje rządowe. Są to ministerstwa, różnego typu agencje rządo
we albo sa morządowe. Znaczny udział posiada tu także Najwyższa Izba Kontroli,
jakkolwiek ta wiedza nie zawsze jest dopasowana do polityk (można uznać, że
w coraz większym stopniu. Ale jest to jednak instytucja realizująca kontrole pod
kątem zgodności działań i wydatkowania środków publicznych z przepisami prawa. Raporty NIK nie mają charakteru ewaluacyjnego).
Resorty, które realizują działania publiczne, jednocześnie generują ich oceny (strukturalna sprzeczność). Realizują często zapisy ustawowe zobowiązują
ce je do przedstawienia sprawozdań z funkcjonowania danego prawa i podjętych
działań. Podajmy przykłady. Rzecznik praw pacjenta przedstawia "sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej". Dokument zawiera informacje o naruszeniach prawa pacjenta do
świadczeń zdrowotnych, problemy z uzyskiwaniem świadczeń finansowanych ze
środków publicznych, naruszenia prawa pacjenta do informacji, dokumentacji
medycznej itp.
Wiele ustaw zobowiązuje resorty do przygotowywania sprawozdań z realizacji różnych programów czy strategii. W niektórych wypadkach jest prowadzony
27

M. Howlett, Designing Public Policies. Principles and Instruments, Routledge, London 2011, s. 8- 10.
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monitoring działania ustaw. Seria sprawozdań powstaje także w związku z realizacją rządowych programów, np. Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, "Razem bezpieczniej" 28 (uruchomiony pod koniec 2006
roku). W niektórych wypadkach powstają analizy pochodzące z prowadzonego
monitoringu działania ustawy. Wykonano go w zakresie funkcjonowania ustawy
o zatrudnieniu socjalnym 29•
Instytucje państwowe wytwarzają wiedzę analityczną o profilu statystyczno-finansowym. Jest ona istotna, natomiast potrzebnych jest wiele innych typów
wiedzy, które mają bardziej wszechstronny profil powiązany z kluczowymi skła
dowymi polityk publicznych. Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia szczupłość
adekwatnej wiedzy analitycznej jest wynikiem etatystycznego modelu produkcji
wiedzy eksperckiej. Może obrazuje to bardziej słabość systemu produkcji wiedzy,
jej wąski zakres. Brakuje przede wszystkim wiedzy i analizy dotyczącej rezultatów działań publicznych z punktu widzenia ich adresatów.
Wydaje się, że zwłaszcza resorty wytwarzają wiedzę sprawozdawczą, kontrolną (np. pokazującą zgodność danych działań i zjawisk z przepisami prawa),
opartą na zestawieniach formalnych danych liczbowych. Natomiast brakuje analiz jakościowych, które pokazywałyby wnioski z analizy zebranych danych. Ten
stan rzeczy ma swoje istotne źródła. Otóż w sektorze publicznym jest widoczna
przewaga funkcji kontrolnych nad merytorycznymi i analitycznymi. Adekwatnie
do tego wygląda profil kwalifikacji pracowniczych w instytucjach publicznych.
Uprawdopadabniają one to, że urzędnicy będą raczej kontrolowali, niż współ
tworzyli, realia określonej polityki publicznej. Znaczącym przykładem pod tym
względem są funkcje pełnione przez urzędy wojewódzkie, będące częścią struktur administracji rządowej. Zajmują się w dużym stopniu kontrolowaniem samorządów, pod względem zgodności ich działań , w zasadzie lokalnych aktów prawa,
z przepisami prawa oglólnokrajowego. Działają także dodatkowe instytucje zajmujące się kontrolowaniem finansów samorządów. Istnieje zatem olbrzymia machina kontrolna formalnego wymiaru działań samorządów, natomiast istnieje
niewiele mechanizmów oceny merytorycznej działalności władz lokalnych. Pewną rolę pełnią raporty Najwyższej Izby Kontroli, ale te również w znacznym stopniu są skoncentrowane na formalnoprawnych aspektach. Problemem jest brak
mechani zmów ewaluacyjnych na różnych szczeblach zarządzania publicznego.

Uchwała Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r.
Monitoring ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. o zatrudnieniu socjalnym. Badanie
skuteczno śc i reintegracji społecznej i zawodowej. Raport końcowy. Kierownictwo i redakcja naukowa prof. Ewa Leś, Pracownia Badań Organizacji Non-Profit, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
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Stan rzeczy zmienia się w niektórych politykach. Wiele analiz będących formą deliberacji powstaje w ramach wielu projektów unijnych (w tym tzw. projekty
systemowe 30). Powstają w nich produkty wiedzy jak analizy instytucji, ich działań itp. Jednak w tym wypadku również mamy do czynienia z działalnością, która jest pod silnym wpływem instytucji państwowych.
Specyfiką polskiej wiedzy analitycznej jest także to, że jest ona silnie sprofilowana na wiedzę o prawnych aspektach działań publicznych (dotyczącą głównie
obowiązujących regulacji). A więc prezentacja rozwiązań prawnych ma tworzyć
komplementarny obraz funkcjonowania danego działania publicznego. Redukuje to przestrzeń poznania do jednego wymiaru. A zatem powstaje tu ryzyko prezentowania dość zdeformowanego obrazu działań publicznych. Pomija się bowiem znaczenie różnorodności źródeł wiedzy. Powinny one obejmować wiedzę
dotyczącą różnych grup aktorów polityk, agendy, którą współtworzą, sposobów
formułowania koncepcji programowych, procesu budowania i stosowania instrumentów implementacji polityk itp. Pomijana jest sfera dynamiki relacji mię
dzy aktorami, ich interesy, wpływ na końcowe rezultaty w politykach.
Wydaje się, że w Polsce także deliberacja (ta z większą dozą wewnętrznej struktury) przyjmuje dość zetatyzowany charakter. Jest ona bowiem silnie skoncentrowana w instytucjach państwa. Często koncentrują się one w murach takich instytucji, jak rząd, parlament (komisje sejmowe i senackie), prezydent (np. w związku
z kontrasygnatą). Niejednokrotnie politycy po raz pierwszy nowe propozycje
programowe przedstawiają w Sejmie, na posiedzeniach komisji. Wiele przedsię
wzięć programowych inicjowanych jest w Sejmie. W ten sposób rząd ma możli
wość uniknięcia konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych, a czasami samej deliberacji w szerokim gronie społecznym (konsultacje społeczne są
wymagane tylko w przypadku zgłaszania rządowych projektów prawa). W parlamencie dyskusja ma miejsce głównie wśród posłów, przedstawicieli administracji publicznych, czasami wpływowych podmiotów pozarządowych, lobbystów.
Standardy wiedzy analitycznej. W Polsce jesteśmy wciąż na etapie tworzenia standardów wiedzy analitycznej. Jak wyżej zostało stwierdzone, powstają
coraz większe zasoby wiedzy, choćby w projektach unijnych. Pozostaje jednak
problem formatu tej wiedzy. Utrudnia on wykorzystanie jej w procesie formuło
wania i wykonywania polityk publicznych. Oczywiście dodatkowym problemem
jest tu strukturalne niedopasowanie samej administracji publicznej do uczestniZasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrod
ków Pornocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pornocy Rodzinie oraz Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
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czenia w procesie projektowania wiedzy analitycznej i korzystania z jej zasobów
w konstruowaniu działań publicznych.
Natomiast w krajach najwyżej rozwiniętych łatwo dostrzec doskonalenie formatu wiedzy analitycznej. Ma miejsce wykrystalizowanie się określonych produktów wiedzy analitycznej. Wielką popularność zdobyły przeglądy zasobów
wiedzy (analytical reports), przeglądy literatury analitycznej z obrębu danego
zagadnienia czy całych polityk publicznych (literature review). Powstają modele
przeglądów, które opierają się na coraz bardziej wymagającej metodologii. Przykładem może być systematyczny przegląd (systematic review). Zawarte są w nim
badania przeprowadzone w oparciu o podobne standardy metodologiczne. Zawierają zestawienia badań, które posiadają podobny status poznawczy. Przegląd
systematyczny ma na celu odnalezienie wszystkich badań, które spełniają zało
żone kryteria. Są one tak skonstruowane, aby pomóc w wyeliminowaniu badań
słabych, nieistotnych z punktu widzenia określonego celu, albo tendencyjnych 31 •
Podobną rolę jak systematyczne przeglądy odgrywają metaanalizy (meta-analysis). Famagają one uporządkować różnego typu analizy, których liczba z czasem
zaczęła radykalnie rosnąć. Pojęcie metaanalizy wprowadził w 1976 roku Gene
V. Glas. Zdefiniował je jako "analizy statystyczne dużych zbiorów analiz, które
wypływają z pojedynczych studiów w celu integrowania wniosków". Dokonuje
się tu zatem agregacji wniosków płynących z różnych studiów, które jednak moż
na porównywać z uwagi na ich podobną charakterystykę metodologiczną. Metaanalizy są najbardziej znane z łączenia rezultatów badań, które były oparte na
próbach losowych 32 •
Przeglądy systematyczne rozwija m.in. międzynarodowa organizacja sieciowa Campbell Collaboration 33 • Działają w niej badacze z różnych narodowych
ośrodków analitycznych, którzy systematyzują badania z zakresu edukacji, zabezpieczenia społecznego, przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Organizacja posiada obszerną bibliotekę wykonanych przeglądów. Dotyczą one takich
zagadnień istotnych dla polityk, jak przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw
korporacyjnych, szkolne programy redukcji p rzemocy, efekty programów poznawczo-behawioralnych dla przestępców, zaa ngażowanie rodziców na rzecz
poprawy wyników nauczania dzieci w wieku szkolnym, wpływ programów pozaszkolnych na wyniki szkolne, interwencje publiczne na rzecz dzieci, młodzie
ży i rodziców w celu zapobiegania i redukcji nadużyć cyfrowych, procedury rozpatrywania spraw przestępczości nieletnich (wpływ na skalę przestępczości),
31
32
33

The M agenta Book. Guidance for evaluation, HM Treasury 2011, s. 65 i n.
Ibidem, s. 65.
http://www.ca mpbellcollaboration.org (11.03.2012).
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mentoringu na przestępczość, wpływ uwięzienia rodziców na zachowania antyspołeczne wśród dzieci i ich zdrowie psychiczne.
Wiele innych instytucji analitycznych zajmuje się podobnego typu przegląda
mi. Na przykład brytyjski Centre for Evidence-Informed Policy and Practice in
Education (the EPPI-Centre)34 robi to w zakresie polityki edukacji i polityki społecznej, promocji zdrowia i zdrowia publicznego, międzynarodowych systemów
opieki zdrowotnej, partycypacyjnej dokumentacji badawczej polityki publicznej (participative research and policy). Ponadto w 2001 roku brytyjska Rada Badań Społecznych i Ekonomicznych 35 (ESRC) utworzyła sieć badaczy liczącą około 1350 osób pod nazwą Sieć Dowodów (Evidence Network)36 • Od ponad dwóch
dziesięcioleci rozwija się - zarejestrowana w Wielkiej Brytanii - Cochrane Collaboration, międzynarodowa sieć licząca obecnie około 28 000 badaczy z ponad
100 krajów. Prowadzą badania dla aktorów polityki zdrowia i polityki społecznej.
W ramach tej sieci powstały liczne sieci regionalne, narodowe (np. frankofońska,
skandynawska). Odwołuje się ona do przywoływanego tu już Archie Cochrane
(1909- 1988), brytyjskiego badacza, który znacznie przyczynił się do rozwoju badań epidemiologicznych i systematycznych przeglądów badań opartych na próbach kontrolnych. Sieć rozwija bazy (Cochrane Library) z przeglądami badań
i ich wyników.
W Polsce mamy problemy z faktem niedoceniania wiedzy analitycznej dla
optymalizowania wyników działań publicznych. Ma to głębokie źródła, zarówno kulturowe, strukturalne, jak i polityczne. W tym pierwszym wymiarze problemem jest brak silnie zakorzenionej tradycji kartezjańskiej, która mobilizuje
do reagowania na problemy właśnie analizą i innowacyj nym budowaniem alternatywnych rozwiązań. W drugim wymiarze problemem jest struktura pań
stwa i jego administracji. Ma ona wciąż tradycyjny silosowy kształt, od którego
odchodzono na Zachodzie po II wojnie światowej. Dopasowany jest bardziej do
struktury branżowych grup interesów niż do potrzeb generowania wiedzy analitycznej, na podstawie której można formować ogólnospołeczne strategie działa
nia. Natomiast w wymiarze politycznym (bieżącym) problemem jest silny konflikt polityczny, którego treść dotyczy zagadnień ideologicznych i kulturowych,
a nie - zagadnień technokratycznych, powiązanych z technikami rządzenia, regulowania czy formułowania polityk publicznych. Kwestia doskonalenia formatu wiedzy analitycznej ma wtórne znaczenie. Nie stała się treścią agendy w świe
cie politycznym.
34
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