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Słowo wstępu

W roku 2019 wśród członków zespołu z Ignacjańskiego Forum Spo‑
łecznego zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słow-
nik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych zaprezentowało w obszernych 
esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych, zgromadzony 
do początków XXI wieku.
 Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy za‑
mierzają w wielo tomowej publikacji zaprezentować stan wiedzy po‑
szczególnych pól wiedzy humanistycznej i społecznej w trzeciej de‑
kadzie XXI stulecia. Planują oni pokazać człowieka rozwijającego się 
w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyzna‑
jącego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, 
wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowa‑
nie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle 
wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji 
międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle – jak wska‑
zano – pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe (spo‑
glądając z perspektywy „oficjalnych zestawień”), analizowanych przy 
użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze inter‑
dyscyplinarnym. Przyjęte pola badawcze obejmują zagadnienia uzna‑
wane za szczególnie ważne w naukach humanistycznych i społecznych 
w XXI stuleciu, związane tak z pojmowaniem człowieka i jego otocze‑
nia społecznego, jak i spraw politycznych oraz publicznych czy stosun‑
ków międzynarodowych. Ich analiza uwzględniająca różne podejścia 
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badawcze pozwala pełniej zaprezentować problemy znajdowane za‑
sadniczo w ramach jednej z dyscyplin i znakomicie poszerzyć horyzont 
poszukiwań podejmowanych przez wykonawców projektu. Każdy z nich 
szuka „klucza interpretacyjnego”, przy którego użyciu prezentuje naj‑
istotniejsze zagadnienia kojarzone z głównymi kategoriami – kontro‑
wersyjnymi niekiedy lub budzącymi dyskusje wśród naukowców – wy‑
korzystywanymi w poszczególnych polach badawczych decydujących 
o tytułach nadawanych poszczególnym tomom nowego, wielotomowe‑
go Słownika społecznego. „Klucz interpretacyjny” nie byłby istotny, gdy‑
by hasła ogłaszane w poszczególnych tomach traktowano „zdawkowo”, 
na podobieństwo haseł encyklopedycznych; staje się on istotny, jeśli 
opracowania mają formę rozbudowanych esejów liczących około dwu‑
dziestu stronic znormalizowanego maszynopisu; esejów zbudowanych 
wedle jednolitego schematu, prezentujących rozważania o istocie ana‑
lizowanej kategorii, o jej dziejach, o głównych treściach z nią związa‑
nych i – wreszcie – o zagadnieniach, które wiążą się z nią w praktyce. 
Całość opracowana jest na bazie refleksji teoretycznej, wzmacnianej 
namysłem nad praktyczną stroną, prezentowaną w kilkunastu hasłach 
przygotowywanych przez polskich uczonych reprezentujących nie tylko 
różne ośrodki i różne dyscypliny naukowe, ale także różne „wrażliwości 
badawcze”. Do „klucza interpretacyjnego” włączyliśmy również katolic‑
ką naukę społeczną, bowiem nie sposób pominąć dwudziestowiekowej 
spuścizny i bogactwa chrześcijaństwa.
 Mamy nadzieję, że lektura prezentowanego tomu zadowoli Czytel‑
ników, dając im nie tylko okazję zapoznania się z naukowymi ujęciami 
ważnych problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek i bo‑
rykają się współczesne państwa oraz społeczeństwa, ale także wgląd 
w trudne niekiedy zagadnienia współczesności dokonywany z perspek‑
tywy katolickiej. Mamy też nadzieję, że doceniony zostanie trud polskich 
uczonych podejmujących oryginalny namysł nad nimi, nie ogranicza‑
jąc się do prezentowania cudzych jedynie przemyśleń, bo świadomych 
wagi dorobku intelektualnego rodzimej nauki.

Redaktorzy serii
Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta



wprowadzenie

Badanie polityki publicznej z pewnym trudem zdobywa sobie miejsce 
w polskim dyskursie naukowym. Podejście, które w badaniu polityki, czy 
szerzej – rzeczywistości społecznej, skupia się na sposobach rozwiązy‑
wania problemów zbiorowych (publicznych) ciągle nie jest częścią stan‑
dardowego warsztatu badawczego polskich nauk społecznych. Studen‑
ci politologii, socjologii, czy administracji są zaznajamiani z istnieniem 
takiego rozumienia polityki, czasem z politykami szczegółowymi, ale na 
niewielu uczelniach kształcenie w zakresie analizy polityk publicznych 
jest częścią standardowego programu nauczania.
 Taki stan rzeczy jest zapewne pochodną stereotypowego postrzega‑
nia przez Polaków polityki wyłącznie jako walki o władzę i interesy. Głębo‑
ko zakorzeniona w polskiej kulturze tęsknota za bezkonfliktową Rzeczą‑
pospolitą szklanych domów i polityków troszczących się o dobro wspólne 
w zetknięciu z rzeczywistością prowadzi często do cynizmu. Polscy wy‑
borcy nie wierzą, że politycy są w stanie rozwiązać ważne problemy ży‑
cia zbiorowego, dlatego nie oczekują od nich propozycji z zakresu polityk 
publicznych. W świecie polityki orientują się raczej dzięki zbiorowym toż‑
samościom zbudowanym wokół symboli wywołujących emocje.
 Drugą przyczyną trudnych początków myślenia w kategoriach poli‑
tyki publicznej jest racjonalizm zawarty w kodzie genetycznym tego po‑
dejścia. Chociaż całą historię nauk o politykach publicznych od lat 60. 
XX w. można czytać jako walkę z pierwotnym założeniem racjonalne‑
go decydenta, to nadal racjonalność instrumentalna jest podstawowym 
punktem odniesienia w nauczaniu polityk publicznych, ale i w popular‑
nym dyskursie na ich temat. 
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 Słowniki społeczne. Polityki publiczne włącza się w dyskurs o polity‑
ce publicznej w momencie, kiedy istnieje już spora grupa polskich ba‑
daczy posługujących się tym podejściem, ale wciąż nie ma zgody, czy 
można mówić o naukach o polityce publicznej jako o dyscyplinie. Mimo 
biurokratycznego uznania ich za dyscyplinę wciąż wielu badaczy wska‑
zuje na brak własnej specyficznej metodologii, ograniczony zasób pa‑
radygmatycznych stwierdzeń, słowem na brak cech charakteryzujących 
zasiedziałe dyscypliny. W takim ujęciu badanie polityk publicznych jest 
po prostu specyficznym interdyscyplinarnym podejściem do polityki.
 Słownik stara się nie wchodzić w ten spór, nie jest więc podsumo‑
waniem stanu badań polityki publicznej, ale zaproszeniem do dyskusji 
o tym, jak te badania wyglądają na polskim gruncie. Rysuje mapę naj‑
ważniejszych pojęć i problemów w politykach publicznych, ale nie rości 
sobie pretensji do przedstawienia korpusu wiedzy w tej dyscyplinie. 
 Stąd też konstrukcja Słownika: najpierw hasła wprowadzające do 
kluczowych dylematów polityk publicznych i ich analizy, potem wyryw‑
kowo potraktowany proces tworzenia polityk (podejmowanie decyzji, 
wdrażanie polityki, ewaluacja), przegląd polityk szczegółowych: tych 
badanych od wielu lat (polityka społeczna, polityka edukacyjna), i rela‑
tywnie nowych, rzadziej pojawiających się w podręcznikach polityk pub‑
licznych (polityka wsparcia innowacyjności gospodarki, polityka rodzin‑
na). Wreszcie zamykają Słownik hasła poświęcone problemom, które 
pojawiły się jako ważne tematy dyskusji w ramach dyscypliny w ostat‑
nich dekadach (globalizacja i europeizacja polityk publicznych, naśla‑
dowanie i kopiowanie w politykach publicznych, lokalne polityki publicz‑
ne). Każde z haseł stara się łączyć prezentację stanu badań z polską 
perspektywą. Wydaje się bowiem, że narzędzia wypracowane przede 
wszystkim na gruncie nauki anglosaskiej domagają się weryfikacji w ra‑
dykalnie odmiennym kontekście społecznym krajów takich jak Polska.
 Redaktor i autorzy Słownika liczą, że przyczyni się on do populary‑
zacji spojrzenia na życie polityczne z perspektywy polityki publicznej. 
Liczymy, że wszystkim zainteresowanym: badaczom, doktorantom, stu‑
dentom, da użyteczne narzędzie do rozwijania nauki o politykach pub‑
licznych, ale przede wszystkim do lepszego zrozumienia rzeczywistości 
społecznej.

Redaktor tomu
Artur Wołek
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polityka, polityka publiczna, nauki o polityce 
publicznej: w poszukiwaniu tożsamości

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka publiczna to specyficzne podejście do 
polityki, które akcentuje działania władz publicznych w celu rozwiąza-
nia problemów o zbiorowym (publicznym) znaczeniu. politykę publiczną 
odróżnia od dominującego rozumienia polityki skupienie się nie tyle na 
aspekcie konkurencji, walki o władzę i zasoby, ile na wyborze jednej z do-
stępnych ścieżek radzenia sobie z problemami publicznymi.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: podejście to, obecne od początku 
refleksji nad polityką, jako samoświadoma teoria zapoczątkowująca dy-
scyplinę naukową pojawiło się w latach 50. XX wieku w amerykańskiej 
naukowej refleksji nad administracją publiczną. cechą charakterystyczną 
tego wczesnego ujęcia polityki publicznej było oparcie się na schemacie 
racjonalności instrumentalnej i akcentowanie wiedzy jako czynnika, który 
pozwoli tworzyć optymalne rozwiązania problemów publicznych. póź-
niejszy rozwój refleksji nad politykami publicznymi w ogromnej mierze 
sprowadza się do różnych form kwestionowania założenia racjonalności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
najpopularniejsze w ostatnich dwóch dekadach teorie procesu tworze-
nia polityki publicznej nie składają się na jakiś obowiązujący w nauce o po-
lityce publicznej paradygmat, ale na ich podstawie można zrekonstruować 
zestaw twierdzeń, które nie są kontestowane i tworzą jej „zdroworoz-
sądkowy” rdzeń. Jego sednem jest przekonanie o ograniczonej racjo-
nalności tworzenia polityk publicznych, wynikające z nieufności w od-
niesieniu do procesów poznawczych twórców polityki. Konsekwentnie 
więc, docenia się znaczenie idei/wartości jako kluczowych czynników 

https://orcid.org/0000-0003-3872-2925
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w procesie podejmowania decyzji o wyborze polityki. w rezultacie roz-
różnienie polityki publicznej i polityki jako walki o władzę rozmywa się, 
ale analizowanie polityk publicznych nadal dostarcza unikatowych narzę-
dzi rozumienia świata polityki.

Słowa kluczowe: polityka publiczna, tworzenie polityk publicznych, 
ograniczona racjonalność
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definiowanie polityki
Wymiar polityki, który dziś opisuje się pojęciem „polityka publiczna”, był 
zawsze obecny w refleksji nad życiem społecznym, ale rzadko znajdo‑
wał się w centrum studiów nad polityką. Arystoteles (1973), dla które‑
go kluczowe było pytanie o najlepszy, najbardziej stabilny ustrój polis, 
w swojej analizie ustroju Aten zajmował się też istotnymi z jego punktu 
widzenia regulacjami miar i wag, czy polityką monetarną, a więc zagad‑
nieniami niewątpliwie z zakresu polityki publicznej. Istnieje zatem tra‑
dycja definiowania polityki (politics) jako sztuki rządzenia i w niej poli‑
tyka publiczna (public policy), czyli działania władz publicznych „w celu 
rozwiązania problemów o zbiorowym (publicznym) znaczeniu” (Chra‑
bąszcz i Zawicki, 2013, s. 18), odgrywa zasadniczą rolę. Częściej jed‑
nak polityka jest definiowana jako władza, albo walka o władzę. Jeże‑
li w polityce najważniejsze jest to, kto podejmuje ostateczne decyzje 
o podziale niewystarczających zasobów, to wymiar polityki publicznej 
schodzi na dalszy plan. 

polityka a polityka publiczna
O ile bowiem władza znajduje się w centrum pojęcia polityki, o tyle po‑
lityka publiczna skupia się na tym, co władza (ludzie sprawujący wła‑
dzę) robi, gdy nie zajmuje się bezpośrednio walką o utrzymanie władzy. 
Z punktu widzenia sprawowania władzy rozwiązywanie problemów pub‑
licznych nie jest neutralne. Jest to ciągle polityka, rozstrzyganie „kto co 
dostanie, kiedy i w jaki sposób” (Lasswell, 1936), ale ten wymiar wyraź‑
nie daje się odróżnić od kampanii wyborczej, rywalizacji partyjnej czy 
konkurencji między różnymi ośrodkami władzy.
 Istotą polityki publicznej jest wybór, decyzja o wejściu na jedną z moż‑
liwych ścieżek działania. Wyboru dokonuje władza publiczna, choć uro‑
kliwie nieskomplikowana definicja polityki publicznej z popularnego 
amerykańskiego podręcznika – „polityka publiczna to wszystkie działa‑
nia, które rząd decyduje się podjąć, albo nie podejmować” (Dye, 2005, 
s. 1) – jest zwodnicza. Na politykę publiczną składają się bowiem rów‑
nież działania podmiotów niepublicznych (firm, organizacji pozarządo‑
wych), o ile uczestniczą one, choćby pośrednio, w sprawowaniu władzy 
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publicznej. Analitycznie rzecz ujmując, na wybór polityki składają się in‑
tencje, cele rządzących, ich działania i konsekwencje tych działań.
 Nietrudno w takim ujęciu odczytać schemat działania racjonalnego 
instrumentalnie, który legł u podstaw pojęcia polityki publicznej i reflek‑
sji naukowej nad polityką publiczną. Był on fundamentem pracy Harol‑
da Lasswella The Policy Orientation (1951), od której rozpoczyna się 
samoświadoma refleksja nad polityką publiczną. Lasswell postulował 
stworzenie nauk o działaniu politycznym (policy sciences) ‒ nowej in‑
terdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, zorientowanej na działanie (rozwią‑
zywanie problemów publicznych) i wspieranie wartości społeczeństwa 
demokratycznego, która na podstawie wiedzy naukowej pomagałaby 
dokonywać najlepszych wyborów politycznych.
 Od lat 60. XX wieku refleksja nad polityką publiczną, prowadzona 
początkowo niemal wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, nabrała wy‑
raźnie dwojakiego charakteru. Z jednej strony rozwinął się cały prze‑
mysł analizy polityk publicznych, pracujący na potrzeby władz różnego 
szczebla, a także coraz liczniejszych ośrodków pozarządowych, które 
analizują przyjęte i możliwe rozwiązania polityczne w ramach swojej 
działalności rzeczniczej. Z drugiej strony naukowa refleksja nad polity‑
ką publiczną w coraz większym stopniu upodabnia się do innych nauk 
społecznych: utworzyła własne ramy pojęciowe, dąży do własnej me‑
todologii. Pozwala to mówić o istnieniu nauk (nauki) o polityce publicz‑
nej, choć nie ma zgody, czy jest to już oddzielna dyscyplina w ramach 
nauk społecznych, czy też subdyscyplina nauk o polityce (Anioł, 2018). 
Jedno jest pewne: mimo bliskiego związku z rzeczywistością społecz‑
ną i deklarowanej praktyczności oraz zorientowania na działanie, od‑
biorcami prac naukowców zajmujących się polityką publiczną są prawie 
wyłącznie inni naukowcy, a zatem projekt policy sciences Lasswella nie 
powiódł się. To co w istotny sposób odróżnia naukę o politykach pub‑
licznych od innych nauk społecznych, a co wywodzi się z ducha po-
licy sciences, to otwarta preskryptywność, gotowość udzielania reko‑
mendacji praktykom, ale też świadomość zakorzenienia w wartościach 
i wszystkich wyborów politycznych i samych badaczy.
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racjonalne decydowanie w tworzeniu polityki

Lasswell przy całej swojej nowatorskości był dziedzicem amerykań‑
skiej naukowej refleksji nad administracją publiczną, którą rozpoczął 
Woodrow Wilson (1887), a kontynuowali Frank J. Goodnow, Frederick 
Winslow Taylor i już po II wojnie światowej Herbert Simon. Wszyscy oni 
wierzyli, że da się oddzielić świat nieracjonalnej, kierującej się emocja‑
mi i interesami polityki (politics) od świata administracji, który może być 
racjonalny, przynajmniej instrumentalnie. Nad celami polityki wyznacza‑
nymi w demokracji przez wyborców trudno zapanować, ale możliwa jest 
ich realizacja za pomocą najlepszych dostępnych środków, które po‑
trafią ustalić bezstronni profesjonalni urzędnicy uzbrojeni w naukowe 
metody analizy rzeczywistości. Po wyborze celów problemy polityczne 
stają się właściwie problemami technicznymi, które można rozwiązać 
używając wiedzy eksperckiej.
 Z tej tradycji wywodzi się podstawowy dla polityki publicznej schemat 
procesu tworzenia polityki publicznej, który przy wielu zastrzeżeniach do 
dziś bywa stosowany. W zasadzie sprowadza się on do trzech etapów: 
(1) inicjowania polityki, polegającego przede wszystkim na badaniu rze‑
czywistości/środowiska i definiowaniu problemu, (2) formułowania alter‑
natyw i (3) wdrożenia przyjętej polityki. Czasem w pierwszym etapie od‑
dziela się identyfikację problemu i tworzenie agendy działania, wydziela 
się też etap samego podjęcia decyzji, czyli wyboru ze sformułowanych 
alternatywnych rozwiązań problemu, wreszcie dodaje się etap oceny/
ewaluacji wdrażanej polityki. W istocie jednak ciągle jest to racjonalne 
instrumentalnie podejmowanie decyzji: rozpoznanie uwarunkowań (fak‑
tów), wybór celów (w kontekście rozpoznanych faktów i w świetle war‑
tości decydentów), dostosowanie środków do celów, wdrożenie. Model 
ten przedstawiany był liniowo jako następujące po sobie etapy, potem 
przyjął się schemat cyklu, kolejnych etapów niekończącego się uspraw‑
niania polityki opartego na sprzężeniu zwrotnym.
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Rys. 1. Cykl tworzenia polityki publicznej

Źródło: oprac. własne na podst. (Knill i Tosun, 2008).

 Poszczególne etapy cyklu tworzenia polityki stworzyły program ba‑
dawczy dla dużej części naukowców zajmujących się polityką publiczną. 
Prace poświęcone pojawianiu się problemów do rozwiązania na agen‑
dzie decydentów, uwarunkowaniom procesu decyzyjnego, wdrożeniu/
implementacji przyjętych rozwiązań, ocenie/ewaluacji programów inter‑
wencji publicznych tworzą korpus nauki o polityce publicznej. Nauka 
o polityce publicznej pozostaje „dyscypliną zdominowaną przez prak‑
tyczno‑problemową orientację” (Anioł, 2018, s. 31) z dominacją metody 
wyjaśniania poprzez studia przypadków. Ich nagromadzenie dało jed‑
nak empiryczną podstawę do prób nakreślenia bardziej ogólnego obra‑
zu procesu tworzenia polityki publicznej.

ograniczona racjonalność w tworzeniu polityki

Ogromna część badań nad polityką publiczną, pojawiających się od lat 
60. XX wieku, to rezultat refleksji nad nieadekwatnością zarówno za‑
łożenia racjonalności polityki publicznej, jak i opartego na nim sche‑
matu cyklu tworzenia polityki publicznej. Badacze z tego nurtu polityki 
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publicznej czerpali z ustaleń filozofii wyraźnie wskazującej na niereali‑
styczność założenia pełnej racjonalności ludzkich działań: preferencje 
ludzi nie są stałe i rzadko można je uszeregować, działające podmioty 
nie mają pełnej wiedzy i nie są w stanie wybierać z pełnej palety dostęp‑
nych alternatyw, podejmowanie decyzji politycznych uwikłane jest w tak 
wiele zależności, że nie jest po prostu procesem przekładania preferen‑
cji/wartości na rozwiązania polityczne.
 Z drugiej strony badania empiryczne podpowiadały, jak bardziej rea‑
listycznie modelować proces tworzenia polityki. Sytuacja podejmowania 
decyzji z zakresu polityki publicznej jest na tyle specyficzna, że nawet 
pomijając kognitywistycznie ugruntowane zastrzeżenia co do pełnej ra‑
cjonalności aktorów wymaga dla jej zrozumienia innego schematu niż 
klasyczny, wczesno‑dwudziestowieczny. Przede wszystkim, kluczowym 
zasobem w polityce publicznej jest czas. W polityce najczęściej działa‑
my reaktywnie, w natłoku decyzji do podjęcia, w którym decyzje pilne 
spychają na dalszy plan decyzje ważne. W tym kontekście gromadzenie 
informacji/faktów jest siłą rzeczy bardzo ograniczone, w dodatku często 
nie potrafimy ocenić jakości pozyskanych danych, stąd nasza wiedza 
jest wysoce niepełna. Radząc sobie z tymi ograniczeniami co do czasu, 
uwagi, wiedzy, świadomie (lub nie) odwołujemy się do rutyny, stereoty‑
pów, skryptów poznawczych, które przyspieszają i upraszczają podję‑
cie decyzji. Już na etapie rozpoznawania otoczenia i definiowania prob‑
lemu staramy się go zawęzić, uprościć, podzielić na części łatwiejsze 
do rozwiązania. Stosujemy analogie i w ten sposób redukujemy zarów‑
no pozyskiwaną wiedzę, jak i możliwe rozwiązania (Clemons i  McBeth, 
2001). 
 Badacze polityki publicznej zgodni są więc, że można mówić co naj‑
wyżej o racjonalności ograniczonej aktorów procesu tworzenia polity‑
ki. Nie dążą oni do najlepszego rozwiązania, nie rozważają wszystkich 
możliwych alternatyw, ale chwytają się pierwszego satysfakcjonującego 
rozwiązania problemu publicznego (Simon, 1957).
 Z tego modelu racjonalności czerpie inkrementalizm ‒ teoria, któ‑
ra w latach 60. XX wieku zdobyła ogromną popularność jako wyjaśnie‑
nie procesu podejmowania decyzji w polityce publicznej, alternatywne 
w stosunku do klasycznego cyklu polityki (Lindblom, 1959). Inkremen‑
talizm zakłada, że jest realistycznym obrazem podejmowania decyzji 
w sytuacji konfliktu, typowej dla wszystkich nowoczesnych państw, choć 
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jak w przypadku większości modeli w polityce publicznej materiał em‑
piryczny odnosi się tu przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. 
Różnorodni interesariusze zgłaszają żądania, które są zarówno legity‑
mizowane, choćby poprzez rolę interesariuszy w społeczeństwie, jak 
i wzajemnie sprzeczne. Podejmowanie decyzji polega więc na „brnię‑
ciu”, drobnych krokach, częściowych (inkrementalnych) zmianach. Co 
więcej, realna sytuacja decyzyjna nie wychodzi od planowania na czy‑
stej kartce. Zawsze status quo jest punktem odniesienia, a rzeczywiste 
pole decyzyjne to inkrementalne zmiany tego stanu. W sytuacji wzajem‑
nie sprzecznych, usprawiedliwionych żądań jasny mandat dla radykal‑
nych zmian jest ogromną rzadkością (Migone i Howlett, 2015).
 Inkrementalizm dobrze wyjaśniał codzienność demokratycznej po‑
lityki, ale nie potrafił wytłumaczyć daleko idących zmian w politykach 
publicznych, które stały się udziałem zachodnich demokracji najpierw 
po roku 1968, a potem w latach 80. XX wieku. Problem ten podjęła teo‑
ria przerywanej równowagi (punctuated equilibrium), która stara się wy‑
jaśnić, dlaczego długotrwałe stany stabilności jakiejś polityki publicznej 
są przerywane krótkimi okresami braku stabilności, szybkich, intensyw‑
nych zmian, po których znowu następuje stabilizacja. Odpowiedź na to 
pytanie teoria przerywanej równowagi wywodzi z ograniczonej racjonal‑
ności aktorów prowadzących politykę. Nie mogąc rozwiązywać naraz 
wszystkich napierających problemów, jedne ignorują, a do innych przy‑
wiązują nieproporcjonalnie dużą uwagę. Brak uwagi poświęcanej jakiejś 
kwestii dobrze tłumaczy brak zmiany, a intensywne skupienie uwagi na 
innej kwestii sugeruje, że może pojawić jej nowe rozumienie i może ona 
zostać na nowo uregulowana. 
 Nie jest to proces wyłącznie poznawczy, ale przede wszystkim poli‑
tyczny. W sytuacji konfliktu bowiem jedne grupy są w stanie utrzymać 
uprzywilejowany status, minimalizując uwagę poświęcaną rozwiąza‑
niom dla siebie korzystnym, zaś inne grupy starają się podsycać debatę 
na temat status quo, by przyciągnąć uwagę i wymusić zajęcie się prob‑
lemem na nowo. Zanim jednak dojdzie do przyjęcia nowego rozwiązania 
problemu, muszą zmienić się ramy poznawcze (frames), i to ich dotyczy 
najważniejsza debata. To, jak problem jest definiowany i kategoryzo‑
wany, określa w dużej mierze rozwiązania dostępne decydentom. Inne 
będzie rozwiązanie problemu masowych migracji, jeżeli pojawienie się 
migrantów w Europie zdefiniujemy jako katastrofę humanitarną, a ich 
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samych jako uchodźców, inne jeżeli będziemy mówić o destabilizacji, 
zagrożeniu bezpieczeństwa kraju, czy wręcz inwazji potencjalnych ter‑
rorystów. Ramy poznawcze cechują się dużą trwałością i dobrze tłu‑
maczą stabilność polityki i zmiany tylko inkrementalne. Z drugiej strony 
zmiany ram poznawczych wyjaśniają szybkie radykalne zmiany polityki 
(Baumgartner i Jones, 1993, 2005).
 Kluczową rolę ram poznawczych w tworzeniu polityki akcentuje prąd 
antypozytywistyczny w studiach nad polityką publiczną. Chociaż nie 
znajduje się on raczej w głównym nurcie tej dyscypliny, to charaktery‑
styczne dla niego badania nad użyciem narracji w polityce są szero‑
ko stosowane. Skoro bowiem ograniczona racjonalność twórców poli‑
tyki wymusza stosowanie skrótów poznawczych w zbieraniu informacji 
i podejmowaniu decyzji, to można się spodziewać, że będą oni chęt‑
niej przyjmować opowieści proste niż skomplikowane, potwierdzające 
ich przekonania, a nie kwestionujące je. Takie narracje, rozumiane jako 
opowieści opisujące i uzasadniające źródła, cele i oczekiwane skutki 
rozwiązań politycznych mogą być strategicznie stosowane przez grupy 
uczestniczące w konflikcie politycznym. Są narzędziem perswazji, które 
tworzy ramy poznawcze szerokiej publiczności, ale i decydentów (Dur‑
nova, Fischer i Zittoun, 2016).
 Teoria wielu strumieni (multiple streams) Johna Kingdona (1984), 
która zyskiwała popularność w tym samym czasie co teoria przerywa‑
nej równowagi, także wychodzi z założenia ograniczonej racjonalności 
i podkreśla znaczenie ram poznawczych lub wyobrażeń na temat po‑
lityki w procesie jej tworzenia. Kingdon wyciąga jednak wnioski dużo 
bardziej rujnujące klasyczny schemat cyklu tworzenia polityki. Konkuro‑
wanie problemów publicznych o uwagę decydentów powoduje, że tylko 
nieliczne docierają na szczyt agendy i są rozwiązywane, a ograniczo‑
ny zasób czasu sprawia, że politycy podejmują decyzję zanim sprecy‑
zują swoje preferencje. W dodatku wieloznaczność każdego problemu 
oznacza, że każdy może być nie tylko rozwiązywany, ale i definiowany 
na różne sposoby. W rezultacie cały proces tworzenia polityki jest dużo 
bardziej chaotyczny niż gotowi są to przyznać politycy i badacze. 
 W istocie, by doszło do zmiany polityki, w bardzo ograniczonym prze‑
dziale czasu, gdy otwarte jest „okno możliwości”, muszą się spotkać trzy 
relatywnie niezależne procesy (strumienie), co jest trudne do kontrolo‑
wania. Pierwszy to strumień problemów, a zatem jakaś kwestia musi 
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przyciągnąć uwagę i zostać uznana za wymagającą rozwiązania. Nie 
ma obiektywnych wskaźników, która sprawa zostanie uznana za prob‑
lem wymagający rozwiązania, ale w przyciągnięciu uwagi pomaga ist‑
nienie rozwiązania problemu. Problem postrzegany jako trudno rozwią‑
zywalny lub zbyt kosztowny, by się nim zająć, nie znajdzie się na krótkiej 
liście problemów do rozwiązania. Inaczej problem, co do którego wia‑
domo, że ma rozwiązanie. Wiadomo, bo strumień rozwiązań politycz‑
nych płynie niezależnie od procesu identyfikowania problemów. Urzęd‑
nicy, ale też badacze tworzą różnego rodzaju rozwiązania, przewidując 
pojawienie się problemów, albo rozwiązania dobre na każdą okazję. 
Wszystkie one są dyskutowane, kwestionowane, poprawiane, bulgoczą 
w kotle politycznych rozwiązań, by po pewnym czasie wypłynąć jako 
dobre, bo technicznie wykonalne, akceptowalne z punktu widzenia war‑
tości i kosztów rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Przykładowo, 
prywatyzacja (ograniczona) służby zdrowia w Wielkiej Brytanii na po‑
czątku lat 80. XX wieku była rozwiązaniem problemu zbyt rozbudowa‑
nego państwa dobrobytu. Dwadzieścia lat później, już za rządów la‑
burzystów, miała być rozwiązaniem niewydolności systemu publicznej 
służby zdrowia i długich kolejek do specjalistów. Wybór rozwiązania jest 
jednak możliwy dopiero, gdy strumień polityki (politics) przyniesie decy‑
dentom motyw i okazję, by zająć się danym problemem, bo na przykład 
nastąpiła zmiana rządzących w wyniku wyborów czy zmiana kierownic‑
twa partii (Cairney, 2012). 
 W takiej wizji procesu politycznego nie może być mowy o kolejnych 
krokach podejmowania racjonalnej decyzji. Przeciwnie, sporą rolę od‑
grywa przypadek, choć starają się go ograniczyć „polityczni przedsię‑
biorcy” – biurokraci, lobbyści, przedstawiciele organizacji rzeczniczych, 
którzy tworzą rozwiązania polityczne i zabiegają o ich przyjęcie.
 Na przykładzie teorii wielu strumieni widać wyraźnie, jak relatywnie 
prosty schemat tworzenia polityki uległ komplikacji. Początkowo był on 
odbiciem optymistycznych wyobrażeń o skuteczności interwencji wła‑
dzy publicznej w życie społeczne, a komplikował się wraz ze wzrostem 
przekonania o złożoności problemów publicznych i ograniczonych moż‑
liwościach sterowania procesami społecznymi. 
 Teoria koalicji rzeczniczych (Advocacy Coalition Framework ‒ ACF), 
rozwijana przez Paula Sabatiera i Hanka Jenkinsa‑Smitha (1993, 1999), 
jest jak dotąd najbardziej kompleksową próbą wyjaśnienia procesu 
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tworzenia polityki, która w dużej mierze uwzględnia wcześniejsze kryty‑
ki racjonalistycznego ujęcia polityki publicznej.
 Sabatier i Jenkins‑Smith zaobserwowali, że nie ma jednego proce‑
su tworzenia polityki ‒ istnieje skomplikowane środowisko jej tworzenia, 
obejmujące wielu aktorów i wiele poziomów rządzenia, ale też różno‑
rodne metody tworzenia polityki. Czasem polityczne wybory dokonywa‑
ne są w wyniku wyraźnie politycznej (w sensie politics) dyskusji, kiedy 
indziej dzieje się to rutynowo, w gronie ekspertów, jak gdyby chodzi‑
ło o kwestie techniczne. Za każdym razem kluczową rolę odgrywają 
jednak koalicje rzecznicze, które obejmują ludzi o wspólnych przeko‑
naniach, koordynujących swoją aktywność w sferze polityki. Mogą oni 
pełnić różne role społeczne (politycy, urzędnicy, liderzy grup interesów, 
naukowcy), ale współpracują, by ich przekonania kształtowały politykę. 
Koalicje dążą do zdominowania „subsystemów” – sieci skupionych wo‑
kół jakiejś kwestii publicznej. Jest to możliwe, bowiem politycy standar‑
dowo oddają podejmowanie decyzji w ręce biurokratów, a ci z kolei kon‑
sultują decyzje publiczne z ekspertami i grupami interesów. Wszystkim 
uczestnikom subsystemu zależy na podjęciu decyzji, ale konflikt między 
różnymi koalicjami może to utrudnić. Dlatego w każdym subsystemie 
występuje „broker polityki” ‒ „akuszer” (mediator) starający się uwzględ‑
nić stanowiska konkurujących koalicji oraz „suweren”, który podejmuje 
ostateczną decyzję.
 W ramach subsystemów odbywa się rutynowe tworzenie polityki, któ‑
rego efektem są niewielkie zmiany status quo. Koalicje analizując wdra‑
żanie polityki poznają jej niedociągnięcia, czasem zmieniają też swoje 
przekonania co do polityki, choć nie dotyczy to głębszej warstwy ich po‑
glądów. Warstwa ta tworzy filtr, który pozwala interpretować napływają‑
ce informacje tak, by nie powodowały dysonansu w sferze przekonań. 
Zmiany bardziej radykalne mogą więc dokonać się tylko pod wpływem 
wydarzeń mających miejsce na zewnętrz subsystemu lub oczywistego 
niepowodzenia polityki prowadzonej w jego ramach. Jeśli koalicje będą 
próbowały przywrócić tak zachwianą stabilność subsystemu, pojawi się 
przestrzeń dla bardziej gruntownych zmian polityki (Cairney, 2015).
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Common sense nauki o polityce publicznej?
Przedstawione tu próby nakreślenia ogólnego obrazu procesu tworze‑
nia polityki publicznej (w stosunku do niektórych z nich można użyć ter‑
minu teorie średniego zasięgu) nie składają się na jakiś obowiązujący 
paradygmat w nauce o polityce publicznej. Wydaje się jednak, że na ich 
podstawie można zrekonstruować zestaw twierdzeń, które nie są konte‑
stowane przez większość badaczy polityki publicznej i tym samym two‑
rzą jej common sense. Ma on status raczej zdroworozsądkowych, prag‑
matycznie uznawanych pewników, a nie twardych naukowych ustaleń, 
może być więc różnie rozumiany, rozwijany w różnych kierunkach, uzu‑
pełniany, ale w głównym nurcie badań nie jest kwestionowany.
 Fundament tego zdroworozsądkowego rdzenia nauki o polityce pub‑
licznej tworzy przekonanie o ograniczonej racjonalności całego proce‑
su tworzenia polityk publicznych. Bez wielkiej przesady całą dyscyplinę 
można by nazwać nauką o ograniczeniach polityk publicznych, ograni‑
czeniach celowych działań władzy publicznej. Sprawstwo w politykach 
publicznych jest więc przedmiotem badań, a nie założeniem. Przeko‑
nanie o ograniczonej racjonalności wiąże się przede wszystkim z nieuf‑
nością w odniesieniu do procesów poznawczych twórców polityki. Na‑
wet jeżeli antypozytywistyczne stanowisko postrzegające całą wiedzę 
jako społeczną konstrukcję, ze wszystkimi tego konsekwencjami, nie 
jest powszechnie przyjmowane, to wiedza jako narzędzie tworzenia po‑
lityki nie ma już tak uprzywilejowanej pozycji, jak w pracach klasyków 
dyscypliny. Konsekwentnie też docenia się znaczenie idei/wartości jako 
kluczowych czynników w procesie podejmowania decyzji o wyborze po‑
lityki. Z drugiej strony ogromny materiał empiryczny pokazuje również, 
jak wielkim ograniczeniem racjonalności jest tworzenie polityk publicz‑
nych w ramach instytucji, organizacji, czy biurokracji.
 W rezultacie rozróżnienie dwóch wymiarów, policy i politics, rozmy‑
wa się. Oba są w ograniczonym stopniu racjonalne, na oba oddziałują 
grupy interesów, oba bywają poddane logice instytucji, w ramach któ‑
rych mają miejsce. Te dwa wymiary polityki nieusuwalnie przenikają się 
i dobra analiza procesu tworzenia polityki publicznej musi uwzględniać 
aspekt politics.
 Wreszcie za sprawą badań empirycznych obraz procesu tworzenia 
polityki publicznej uległ dezagregacji. Właściwie wszystkie podejścia 
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teoretyczne opierają się na przekonaniu, że polityka powstaje równo‑
cześnie na wielu poziomach czy w wielu subsystemach, które nie muszą 
wcale kierować się jedną logiką. Dlatego nie może być mowy o żadnej 
linearności, czy kolejnych stadiach jednego procesu. Polityka wyłania 
się z gąszczu interakcji, i to badacz je porządkuje.
 Taka wizja nauki o polityce publicznej z pewnością nie jest satys‑
fakcjonująca dla badaczy, którzy uważają, że nauki społeczne mogą, 
a w każdym razie powinny stosować standardy wypracowane w na‑
ukach przyrodniczych. W ostatniej dekadzie pojawiają się w tym nur‑
cie coraz liczniejsze prace aplikujące ustalenia psychologii czy kogni‑
tywistyki do problemów politycznych. Te behawioralne nauki o polityce 
publicznej korespondują z nurtem polityki opartej na badaniach i mogą 
pochwalić się pewnymi osiągnięciami w programowaniu polityk publicz‑
nych, ale do tej pory nie należą one jednak do głównego nurtu refleksji 
nad politykami publicznymi (Oliver, 2017).

polityka publiczna w polsce
W języku polskim pojęcie polityki publicznej jest szerzej używane od nie‑
całych dwóch dekad. W odróżnieniu od sporej części aparatu pojęcio‑
wego anglosaskich nauk społecznych, który najczęściej bezboleśnie był 
przyswajany w Polsce od lat 80. XX wieku, „polityka publiczna”, o „na‑
ukach o polityce publicznej” już nie wspominając, nadal nie jest częścią 
podręcznego słownika polskich politologów, ekonomistów czy socjolo‑
gów. Przyczyna leży prawdopodobnie w postrzeganiu przez Polaków 
polityki i państwa raczej w kategoriach antagonizmu (również w stosun‑
ku do obywateli), przemocy, nierozwiązywania problemów publicznych 
(Rau i in., 2018, s. 171, 198‒199; Marody i in., 2019, s. 46‒56). O Pol‑
sce z pewnością nie można powiedzieć, że dyskurs wokół polityk pub‑
licznych stał się główną formą kontaktu elektoratu z polityką (Clemons 
i McBeth, 2001). Inaczej niż w krajach, w których „polityka publiczna” 
powstała, nie oczekuje się od polityków przedstawienia wiarygodnych 
rozwiązań istotnych problemów publicznych. Polscy wyborcy w przewa‑
żającej części orientują się w przestrzeni politycznej na podstawie toż‑
samościowych identyfikacji, w których rozwiązania problemów publicz‑
nych odgrywają marginalną rolę. Dlatego też dyskurs budowany wokół 
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pojęcia polityk publicznych, z jego tradycją racjonalności, profesjonali‑
zmu i przeciwstawienia polityce jako walce o władzę, ma w Polsce po‑
smak tyleż egzotyczny, co nie bardzo pasujący do lokalnego kontekstu.
 Dość nieoczekiwanym impulsem dla rozwoju nauki o polityce pub‑
licznej w Polsce było wprowadzenie jej w 2011 roku do ministerialnego 
spisu dyscyplin naukowych (Woźnicki, 2012). Decyzja ta była kontesto‑
wana przez środowisko politologiczne, ale po dziesięciu latach od ofi‑
cjalno‑biurokratycznego ustanowienia dyscypliny można chyba mówić 
o pewnym jej zakorzenieniu w Polsce. Szczególnie dotyczy to badań 
z zakresu polityki społecznej, prowadzonych już wcześniej, a teraz sze‑
roko korzystających z dorobku nauk o polityce publicznej, styku polity‑
ki i gospodarki, analizy procesu tworzenia polityk publicznych w Polsce 
(Szarfenberg, 2018).
 Nauka o polityce publicznej z pewnością nie spełniła oczekiwań po‑
kolenia jej twórców. Nie stworzyła narzędzi racjonalnego podejmowa‑
nia optymalnych decyzji co do rozwiązań problemów publicznych, ale 
eksplorując ograniczenia racjonalności procesu tworzenia polityk pub‑
licznych dostarczyła jednak unikaych narzędzi rozumienia świata poli‑
tyki. Dzięki temu perspektywa polityki publicznej stała się trwałym wy‑
miarem refleksji nad rzeczywistością społeczną, który czasem pozwala 
zauważyć zjawiska pomijane przez inne dyscypliny lub perspektywy 
badawcze.
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racjonalność polityk publicznych: 
podstawy i ograniczenia

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: celem rozdziału jest przedstawienie uwarunko-
wań, a zwłaszcza ograniczeń racjonalnego tworzenia polityk publicznych, 
w tym użycia wiedzy naukowej w politykach publicznych. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: zasadniczy problem polega tu na ol-
brzymiej złożoności zjawisk społecznych, zależności ich przebiegu od kon-
tekstu technologicznego, kulturowego i społecznego oraz od aksjologicz-
nych wyborów ludzi. rozdział skupia się na trzech wymiarach ograniczeń 
racjonalnego tworzenia polityk publicznych: zdobywaniu wiedzy o rzeczy-
wistości, która ma być przedmiotem interwencji, planowaniu rozwiązań 
politycznych oraz ich wdrażaniu i stosowaniu właściwych narzędzi. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Badania naukowe przekładają się na skuteczne polityki publiczne, gdy rów-
nocześnie spełnione są następujące warunki: problem ma jednoznaczne 
naukowe wyjaśnienie; jego przyczyny są w sposób pewny zidentyfikowa-
ne; istnieje skuteczny i nie nadmiernie kosztowny sposób rozwiązania 
problemu. polityka publiczna może być bardziej racjonalna, gdy opiera 
się na wynikach prac naukowych, ale tylko zachowując pełną świadomość 
naukowej niepewności i specyfiki dyscyplin naukowych; łączenia wiedzy 
o uniwersalnych prawidłowościach ze zdolnością kontekstualizacji.

Słowa kluczowe: racjonalność, dobra publiczne, ocena skutków 
regulacji, narzędzia polityk publicznych
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W rozwoju nauk społecznych zaobserwować można stałe dążenie do 
stworzenia zintegrowanych i jednolitych ram dla uchwycenia polityki 
państwa. Ramy te pozwoliłyby odnieść się do problemów całego społe‑
czeństwa, dostrzec ich wzajemne powiązania, rozdzielić aspekty tech‑
niczne od wartościowań oraz stworzyć podstawy teoretyczne dla sku‑
tecznych działań władz publicznych. W XVIII wieku takich całościowych 
ram dostarczała ekonomia klasyczna we wzorcowym wydaniu Adama 
Smitha, który wyjaśniając zjawiska ekonomiczne i wybory rządów do‑
strzegał znaczenie zarówno zasad moralnych, jak i bodźców material‑
nych (Smith, [1776] 1954). W XIX wieku ramy takie oferowała nauka 
o państwie łącząca rozumowanie prawnicze i ekonomiczne, a współ‑
cześnie obietnice takie niesie rozwój teorii polityk publicznych.

Fakty, pomiary i tworzenie polityk publicznych
Tworzenie teorii polityk publicznych stawia sobie za cel sformułowanie 
racjonalnej podstawy dla działań władz publicznych. Najbardziej elemen‑
tarny wymóg racjonalności to wykorzystanie w tworzeniu polityk publicz‑
nych logicznego i opartego na faktach uzasadnienia. Odwoływanie się do 
faktów wymaga jednak wyjaśnienia, co określa się ich mianem. Można 
przyjąć, że fakt to wynik obserwacji lub doświadczenia danego zjawiska 
albo procesu, przy czym obserwacja jest czynnością bierną, a ekspery‑
ment czynnością, która ingeruje w przebieg zjawiska. W naiwnym przeko‑
naniu przyjmuje się, że fakty są czymś niezależnym od percepcji obser‑
watora, jego nastawienia lub teorii, którą zamierza on poddać weryfikacji. 
Mogłoby się wydawać, że dzieje się tak przynajmniej w obszarze nauk 
ścisłych, jednak kolejne etapy w rozwoju fizyki pokazują, że tak nie jest. 
Przykładowo, postępy fizyki kwantowej nie byłyby możliwe bez wzajem‑
nego przenikania się rozwijającej się teorii i doskonalenia pomiaru. Z ko‑
lei bez hipotez wyprowadzanych z matematycznych formalizacji trudno 
byłoby sformułować kryteria postępu poznawczego, a bez doskonalenia 
technologii (np. zbudowania cyklotronu) nie byłby możliwy pomiar.
 Michał Heller zauważa, że we współczesnych naukach ścisłych nie 
występują nagie fakty, lecz fakty uteoretyzowane (Heller, 2016). W na‑
ukach społecznych niezwykle rzadko pojawiają się i obserwowane są 
czyste fakty. Najczęściej wynik obserwacji jest pochodną zastosowania 
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narzędzia pomiaru, którego konstrukcja opiera się na wcześniej przy‑
jętych założeniach. Pokażmy to na dwóch przykładach. W ekonomii 
efektywność mechanizmów rynkowych weryfikuje się poprzez test dzia‑
łania tzw. prawa jednej ceny. Otóż, jeśli jakiś zbiór transakcji danym 
dobrem czy usługą w obrębie grupy zdefiniowanych podmiotów miałby 
zostać określony mianem rynku, to transakcje te powinny być zawiera‑
ne po jednolitej cenie. Jeśli to samo dobro czy usługa jest sprzedawana 
po znacznie różniących się cenach, to dany rynek ulega fragmentary‑
zacji, rozpada się na wiele oddzielnych rynków. Pomiar rozpiętości cen 
pozwala sprawdzić hipotezę jednolitego rynku. Gdy stwierdzona zosta‑
je jednolitość cen, to fakt ten potwierdza zasadność traktowania zbioru 
tych transakcji jako rynku. Drugi przykład dotyczy szacowania wielkości 
bezrobocia. Bez przyjęcia wcześniejszych założeń co do zachowania 
danej osoby, badacz nie jest w stanie dokonać pomiaru wielkości bez‑
robocia. W przyjętych przez europejskie urzędy statystyczne definicjach 
bezrobotnym nie jest ten, kto nie pracuje, lecz ten kto aktywnie szuka 
pracy, ale jej nie znajduje. Zachowania danej osoby powinny zatem być 
obserwowane (Czy szuka pracy? Jak intensywnie jej szuka? Gdzie jej 
szuka? itp.) albo osoba taka powinna być zapytana o czynności aktyw‑
nego poszukiwania pracy. To jednak nie koniec. Definicja bezrobotne‑
go ogranicza zakres poszukiwanego zatrudnienia do dziedzin w ramach 
jego kwalifikacji i doświadczenia. Szukająca pracy osoba o wysokich 
kwalifikacjach może poradzić sobie z wykonywaniem prac nie wymaga‑
jących takich kwalifikacji, np. ktoś o kwalifikacjach lekarza może wyko‑
nywać prace pielęgniarza, ale odwrotnie jest to mało prawdopodobne, 
a dodatkowo zabronione przez publiczne regulacje. Zgodnie z obowią‑
zującym podejściem szukający pracy może odmówić przyjęcia pracy 
poniżej swoich kwalifikacji lub wystąpić z wnioskiem o skorzystanie 
z programów publicznych służących do finansowania przekwalifikowa‑
nia zawodowego – może zatem pozostać bezrobotnym.
 Tam, gdzie fakt nie jest pochodną bezpośredniej obserwacji czy eks‑
perymentu, zależność wyniku pomiaru od metody pomiaru staje się głę‑
boka i powoduje, że badacz może mimowolnie tworzyć artefakty za‑
leżne od zastosowanej metody, przyjętych kategoryzacji i zadawanych 
pytań. W powszechnych w naukach społecznych badaniach opinii, po‑
staw i wartości to ryzyko jest najważniejszym z ryzyk, które powinien 
ograniczać rzetelny badacz.
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 W wyniku zastosowania procedury pomiarowej badacz otrzymuje 
wskazanie, które powinno przybrać postać liczby (często rekomenduje 
się takie działanie także w naukach społecznych). Lord Kelvin, fizyk, do 
swoich uczniów pisał: „Często powtarzam, że jeżeli potraficie zmierzyć 
to, o czym mówicie, oraz wyrazić to w liczbach, wówczas wiecie o czym 
mówicie; lecz jeśli nie potraficie tego zmierzyć, jeżeli nie potraficie wy‑
razić tego w liczbach, to wiedza wasza jest niewystarczająca i jałowa” 
(Piekara, 1961, s. 14). Zalecenie Kelvina przeniknęło do nauk o zarzą‑
dzaniu i praktyki zarządzania w postaci słynnego motta: Czego nie moż‑
na zmierzyć, tym nie można zarządzać.
 Współcześnie dzięki postępowi informatyki i rozwojowi algorytmów 
przybywa i danych („big data”), i wskaźników. Nie zawsze jednak wia‑
domo, czy są one odpowiednie do natury badanego zjawiska, jakie in‑
formacje przynoszą, na jakie pytania można dzięki nim odpowiedzieć 
oraz czy dobrze je diagnozują, a może raczej zniekształcają. Świat, jak 
to ujął Olivier Rey (2016), staje się liczbą. Zjawiska jakościowe znikają 
z pola widzenia, a użycie liczb tworzy gwarancję (często jednak pozor‑
ną) precyzji i naukowego rygoru. Badający odczucia szczęścia ekonomi‑
ści rzadko odwołują się do refleksji moralnej. Usiłują zmierzyć szczęście 
konstruując „obiektywne” korelaty poczucia szczęścia, a subtelne roz‑
ważania na temat natury szczęścia pozostawiają filozofom, teologom 
i poetom.
 Trudno zaprzeczyć, że wiele faktów, metod pomiaru i ich wyników nie 
powinno być podważane. Stały się one podstawą decyzji władz publicz‑
nych przynoszących oczekiwane skutki w efektywny sposób, w danych 
warunkach instytucjonalnych (technologicznych, demograficznych, spo‑
łecznych i gospodarczych). Ta stabilność związków między działaniem 
a jego skutkami sprawia wrażenie, jakby istniała trwała struktura de‑
terminująca relacje pomiędzy obserwowanymi zjawiskami. Tworzy to 
pozorne podobieństwo uogólnień na temat społeczeństwa i społecz‑
nych mechanizmów do uniwersalnych praw fizyki, w tym mechaniki kla‑
sycznej. Złudzenie to znika, gdy zmieniają się warunki instytucjonalne, 
które wcześniej stabilizowały procesy społeczne. Wnioski i zalecenia 
wyprowadzane na podstawie poprzednich obserwacji przestają wystar‑
czać do prowadzenia skutecznej polityki. Przykładem jest dezorientacja 
co do polityki makroekonomicznej, gdy realne stopy procentowe są ne‑
gatywne, a zadłużenie państw wysokie. Podstawowy instrument polityki 
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makroekonomicznej, czyli zmiany stóp procentowych, przestał być sku‑
teczny: dalsza obniżka stóp procentowych nie jest możliwa, a ich wcześ‑
niejsze obniżanie z już niskich poziomów nie pobudza wystarczająco 
silnie ani inwestycji, ani konsumpcji. Drugi klasyczny instrument, czyli 
polityka fiskalna, nie może zostać użyty ze względu na wysoki poziom 
zadłużenia publicznego, które jest kumulacją skutków przeszłej polityki.
 Duża niepewność co do racjonalnych podstaw polityki publicznej sta‑
je się widoczna, gdy dostrzegamy konieczność włączenia uwarunko‑
wań przyrodniczych do modeli wzrostu gospodarczego. Zasoby i stan 
środowiska są zarówno aktywami, jak i ograniczeniami w polityce na 
rzecz wzrostu gospodarczego. Nieodnawialność wielu zasobów przy‑
rodniczych powinna skłaniać do brania pod uwagę bilansu korzyści 
i kosztów w wymiarze intertemporalnym (w tym międzypokoleniowym), 
do wydłużenia perspektywy czasowej i wprowadzenia przyszłych po‑
koleń jako podmiotów, których interesy powinny być brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji publicznych.
 W wielu sytuacjach złożoność interakcji pomiędzy uczestnikami życia 
politycznego, społecznego i gospodarczego utrudnia, a nawet uniemoż‑
liwia przewidzenie i precyzyjne oszacowanie skutków podejmowanych 
działań. Złożoność tę często pomijano dzięki stosowaniu upraszczają‑
cych założeń. Przykładowo, zjawiska i procesy gospodarcze wyjaśnia‑
no za pomocą modeli zbudowanych na założeniu istnienia jednego re‑
prezentatywnego przedsiębiorstwa (pomijano fakt, że przedsiębiorstwa 
silnie różnią się wielkością, jakością kapitału ludzkiego, umiejętnościa‑
mi kadry zarządzającej) lub jednego reprezentatywnego gospodarstwa 
domowego. Uproszczenia te umożliwiały formułowanie teoretycznych 
predykcji i określanie hipotetycznych stanów optymalnej i stabilnej rów‑
nowagi. Krytyka takich uproszczonych założeń i uzyskiwanych na ich 
podstawie wyników spotykała się z odpowiedzią twierdzącą, że wpraw‑
dzie rzeczywiste procesy pełne są zaburzeń i automatycznie nie prowa‑
dzą do optymalnych statycznych stanów, ale do nich idealnie dążą.
 Rozwój metod matematycznych (głównie tzw. modelowania agen‑
towego – agent based modeling) i wzrost mocy obliczeniowej kompu‑
terów pozwala na modelowanie zjawisk będących wynikiem interakcji 
wielu różnorodnych podmiotów. Zrywające z uproszczonymi założenia‑
mi modelowanie agentowe ma jednak tę wadę, że rzadko przynosi jed‑
noznaczne rezultaty i wskazuje, że procesy społeczne mogą prowadzić 



33racjonalność polityk publicznych: podstawy i ograniczenia

do różnorodnych stanów. Ścieżki do nich prowadzące mogą mieć od‑
cinki wspólne, na których w pewnych miejscach pojawia się krytycz‑
ny wybór (np. bifurkacja) sprawiający, że powstaje ten, a nie inny sku‑
tek lub zbiór skutków. W modelowaniu agentowym staje się widoczne, 
że stan świata społecznego nie jest optymalnym rezultatem interakcji 
podmiotów wyposażonych w pełną wiedzę, racjonalnych i dążących do 
optymalizacji.
 Wobec olbrzymiej ilości danych i złożoności zjawisk formalizacja 
i modelowanie wydają się być metodami obiecującymi postęp w wyjaś‑
nianiu i przewidywaniu zjawisk społecznych. Formalizacja przynosi jed‑
nak pozornie precyzyjne sformułowania, które zapisane w języku sym‑
boli matematycznych wydają się być wzorem naukowego rygoryzmu. 
W istocie są jednak twierdzeniami pustymi lub tautologicznymi, które 
zyskują status predykcji dopiero po kontekstualizacji, czyli uzupełnie‑
niu o dane i informacje dotyczące konkretnych podmiotów i warunków. 
Rosnąca popularność modelowania skrywa fakt używania terminu mo‑
del w wielu różnych znaczeniach: od wskazania na miniaturę danego 
zjawiska lub procesu, poprzez wyobrażeniowy obraz, komputerową sy‑
mulację do formalnie wyodrębnionej struktury danego procesu. W obu 
przypadkach, tj. w formalizacji i modelowaniu, a także w ich połączeniu 
w postaci formalnego modelowania, posługujący się tą metodą badaw‑
czą nie powinni traktować modelu jako wyczerpującego przedstawienia 
mechanizmów funkcjonowania rzeczywistości.
 Racjonalna polityka publiczna powinna opierać się na badaniach na‑
ukowych. Postęp w wyjaśnianiu procesów społecznych i gospodarczych 
jest utrudniony przez olbrzymią złożoność zjawisk społecznych, zależ‑
ność ich przebiegu od warunków instytucjonalnych (kontekstu technolo‑
gicznego, kulturowego i społecznego) oraz od aksjologicznych wyborów 
ludzi (Solow, 1985). Dzięki pracy setek tysięcy badaczy zyskujemy opis 
i próby wyjaśnienia wielu zjawisk i procesów społecznych, ale należy 
wątpić, aby nauki społeczne kiedykolwiek dostarczyły jednoznacznych 
odpowiedzi na problemy społeczne. Wyniki ich prac cechuje bowiem 
nieusuwalna niejednoznaczność.
 Podkreślono już, że racjonalność polityk publicznych wymaga oparcia 
ich na podstawach naukowych. Ustalenia nauk społecznych prowadzą do 
wieloznacznych wniosków ze względu na specyfikę badanych faktów, zło‑
żoność procesów, trudności pomiaru i nieusuwalne uwikłanie w założenia 
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teorii. Pamiętając o tych uwarunkowaniach, warto teraz zwrócić uwagę 
na wyzwania dla racjonalności w projektowaniu polityk publicznych.

wyzwania dla racjonalności w projektowaniu 
polityk publicznych
Polityki publiczne są działaniami służącymi rozwiązaniu problemów zbio‑
rowości. Jakie są to problemy, kto je identyfikuje? Od połowy XX stule‑
cia, dzięki pracom Paula Samuelsona (1954), podstawowe wspólne do‑
bra zbiorowości analizowane są w perspektywie teorii dóbr publicznych. 
W ujęciu Samuelsona dobra publiczne identyfikowane są przez dwa 
specyficzne kryteria: nierywalizacyjność w konsumpcji i brak możliwo‑
ści wykluczenia z dostępu do danego dobra. Pierwsze kryterium zawę‑
ża ilość zjawisk kwalifikujących się do kategorii dóbr publicznych, gdyż 
postuluje, aby konsumpcja danego dobra przez jednostki nie zmniej‑
szała jego dostępności dla innych. Wiedza i odkrycia naukowe spełniają 
to kryterium w wysokim stopniu, inne w znacznie mniejszym lub wcale. 
Drugie kryterium wymaga, aby z dostępu do dobra nikt nie mógł zostać 
wykluczony, gdyż nie istnieją techniczne środki takiego wykluczenia. 
Trudno wskazać wiele dóbr spełniających takie kryterium, a najbliższy 
tego był sygnał telewizyjny okresu telewizji naziemnej. Łączne zastoso‑
wanie obu kryteriów bardzo ogranicza liczbę potencjalnych dóbr pub‑
licznych, w szczególności czystych dóbr publicznych. Celem podejścia 
ekonomicznego nie jest jednak dowiedzenie, że dóbr publicznych jest 
niewiele, lecz zwrócenie uwagi na problem finansowania ich produkcji 
i dostarczania. Dostępność dla wszystkich, przy braku możliwości na‑
łożenia opłat za korzystanie, sprawia, że dobra publiczne są zazwyczaj 
dostarczane w niewystarczającej ilości.
 Zastosowanie pojęcia dobra wspólnego umożliwia wyjście poza kry‑
teria techniczno‑finansowe i wyodrębnienie dóbr, które wprawdzie nie 
w pełni spełniają restrykcyjne kryteria dóbr publicznych w sensie eko‑
nomicznym, ale są uznawana za dobra ważne i potrzebne danej zbio‑
rowości. Historia dostarcza wielu przykładów takich dóbr, od wspólnie 
użytkowanych pastwisk po zasoby wody pitnej.
 Można przyjąć, że im zbiorowość jest mniej liczna, bardziej jedno‑
rodna i silniej spojona więzią emocjonalną czy wspólną tożsamością, 
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tym łatwiej osiągnąć zgodę co do tego, jakie dobra są dobrami wspól‑
nymi oraz jak powinny być finansowane i dostarczane. Przejście od ma‑
łych zbiorowości (wspólnot) do dużych, wewnętrznie zróżnicowanych 
społeczeństw rodzi problem dochodzenia do zgody co do natury (i ilo‑
ści) dóbr wspólnych i dóbr publicznych. Zbiorowości postawione przed 
dylematem wyboru pomiędzy dobrami mogą nie być w stanie uzgodnić 
preferencji i/lub trwać przy nich przez wystarczająco długi okres cza‑
su. Problem ten został zidentyfikowany już w XVII wieku przez markiza 
de Condorcet (tzw. paradoks Condorceta), a formalnie uogólniony przez 
amerykańskiego ekonomistę Kennetha Arrowa (Arrow, 1951; Kamiński, 
1994). Ideą, którą przekazuje paradoks Condorceta jest to, że zbioro‑
wość może nie być w stanie wybrać spośród trzech możliwości w sy‑
tuacji sekwencyjnego głosowania większościowego, gdyż nawet jeśli 
preferuje rozwiązanie A ponad B, a B ponad C, to może się zdarzyć, że 
będzie wolała C, gdy postawiona będzie wobec alternatywy A lub C.
 Współcześnie niestabilność preferencji zbiorowych wzmacniana jest 
przez mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych z ich 
siłą wpływania na opinie i preferencje ludzi, z tendencją do tworzenia 
tuneli informacyjnych, które sprawiają, że wzmacniane są opinie (po‑
zycje) wyjściowe bez otwarcia na debatę czy zmianę stanowiska pod 
wpływem perswazji (Agacinski, 2018).
 W niezwykle złożonych systemach, jakimi są współczesne społeczeń‑
stwa i gospodarki, wiele problemów zbiorowych ma techniczny charakter, 
ich natura nie jest zrozumiała bez naukowego przygotowania, a rozwią‑
zania nie są intuicyjne, proste i zdroworozsądkowe. Co więcej, wybrane 
do wdrożenia rozwiązania oferują coś za coś (trade offs), osiągają jeden 
cel w większym stopniu kosztem pogorszenia rezultatów w innym wymia‑
rze (Colander i Kupers, 2014). Dobrym przykładem jest decyzja o rezyg‑
nacji z refundowania środków homeopatycznych we Francji. Przez długie 
dziesięciolecia Francja była głównym krajem rozwijającym homeopatię. 
Francuskie firmy stały się liderami w produkcji środków homeopatycz‑
nych, a uczelnie medyczne przyznawały lekarzom specjalizacje w za‑
kresie homeopatii. Rynek środków homeopatycznych rozwijał się przy 
pełnej wiedzy, że składnik czynny występuje w nich w śladowej ilości. 
Środki te kupowano na receptę lub bez niej, a państwowa kasa zdro‑
wotna refundowała 15% ceny leków. W latach 2017‒2018 francuskie mi‑
nisterstwo zdrowia zleciło środowiskom akademickim zebranie wyników 



36 aleKSander SurdeJ

badań (tzw. meta‑analiza) dotyczących efektów zdrowotnych stosowa‑
nia środków homeopatycznych. Sporządzona ekspertyza nie znalazła 
dowodów na lecznicze oddziaływanie środków homeopatycznych (a je‑
śli już, to znikome i nierozróżnialne od efektu placebo). Francuskie mini‑
sterstwo zdrowia wystąpiło z projektem likwidacji dopłat do środków (już 
nie leków!) homeopatycznych, a parlament ustawę przyjął pomimo pro‑
testów firm i niektórych środowisk pacjentów. W protestach tych, oprócz 
argumentu utraty miejsc pracy, podnoszono kwestię zmniejszania ilości 
przyjmowanych antybiotyków, gdy stosowane są środki homeopatyczne. 
Prawdopodobnie zależność tę tworzy zmniejszenie presji na lekarza, od 
którego zazwyczaj oczekuje się przepisania czegoś skutecznego, nawet 
gdy zachorowanie ustaje samoczynnie po upływie kilku dni. Wiedza me‑
dyczna na temat środków homeopatycznych nie uległa więc zmianie, je‑
dynie władze publiczne zdecydowały o jej zastosowaniu w celu przełama‑
nia nawyków lekarzy i przyzwyczajeń pacjentów. W ślad za decyzją władz 
publicznych poszły wydziały niektórych francuskich uczelni medycznych, 
likwidując specjalizacje homeopatyczne (Stromboni, 2019).
 Dowody naukowe przekładają się na skuteczne polityki publiczne, 
gdy równocześnie spełnionych jest kilka warunków: po pierwsze, prob‑
lem ma jednoznaczne naukowe wyjaśnienie; po drugie, jego przyczyny 
są w sposób pewny zidentyfikowane; po trzecie, istnieje skuteczny i nie 
nadmiernie kosztowny sposób rozwiązania problemu. Takie warunki po‑
jawiły się w przypadku problemu tzw. dziury ozonowej. Jej powiększanie 
się (zanik warstwy ozonowej) groziło silnym wzrostem promieniowania 
UV‑B, którego jednym z negatywnych skutków jest rak skóry. Badania 
fizyków wskazały, że główną przyczyną zaniku ozonu było stosowanie 
związku CCl2F2 (zwanego freonem‑12) oraz innych fluoropochodnych 
metanu i etanu (nazywanych wspólnie freonami) do produkcji aerozo‑
li, w tym do schładzania lodówek. W 1987 roku 196 państw podpisało 
tzw. Protokół Montrealski, zobowiązując się do wprowadzenia regula‑
cji eliminujących produkty zawierające freon. Zobowiązania te zostały 
wdrożone, gdyż istniały substytuty do produkcji aerozoli. W rezultacie 
zmniejszono o 90% emisję gazów zawierających freony i ocenia się, że 
do 2060 roku warstwa ozonowa odbuduje się i powróci do swojej stabil‑
nej wielkości charakteryzującej epokę przedprzemysłową.
 Niektóre problemy publiczne, w tym kwestia obserwowanych zmian 
klimatycznych, mają inny charakter. Wyjaśnianie zmian klimatycznych 
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(szczególnie tego, co jest ich przyczyną) wymaga złożonego rozumo‑
wania z wykorzystaniem formalnego modelowania, a interpretacja wyni‑
ków symulacji nie jest wolna od niepewności. Co więcej, państwa mogą 
mieć wpływ jedynie na niektóre z domniemanych przyczyn zmian kli‑
matycznych, a sposób produkcji energii jest tylko jedną z nich. Skala 
działań dających szansę na osłabienie tempa i rozmiaru zmian klima‑
tycznych musiałaby być olbrzymia i całkowicie odmienić konsumpcję 
i styl życia rozwiniętych państw zachodnich oraz zatrzymać nasycanie 
państw rozwijających się dobrami materialnymi, które decydują o wy‑
sokiej jakości życia ludzi w państwach wysokorozwiniętych. W rezulta‑
cie tak poszczególne państwa, jak i społeczność międzynarodowa tyl‑
ko deklaratywnie zmieniają swoje polityki pod wpływem troski o zmiany 
klimatu.
 Istnieje wiele przykładów problemów, które nauka póki co (być może 
nigdy) nie będzie w stanie rozstrzygnąć jednoznacznie. Niepewność 
jest w nauce zjawiskiem powszechnym, z którym badacze radzą sobie 
kontynuując prace badawcze i proponując nowe teorie oraz wyjaśnie‑
nia. Decydenci często jednak nie mogą czekać na definitywne wyjaśnie‑
nia naukowe, bo działają pod silnym wpływem mediów i wydarzeń, któ‑
rych odbiór jest przez media potęgowany.
 Niepewność wyników badań naukowych zderza się z oczekiwania‑
mi większości społeczeństwa, że władze publiczne powinny być ak‑
tywne, oraz z niezrozumieniem natury zależności o charakterze sto‑
chastycznym. W wielu przypadkach nie istnieją rozwiązania pewne, 
a decyzje władz publicznych muszą być suboptymalne lub nawet mogą 
być całkowicie błędne. W szczególności dzieje się tak, gdy działanie 
zmniejszające jeden rodzaj ryzyka rodzi lub zwiększa inny typ ryzyka, 
np. w przypadku powszechnie stosowanej regulacji nakazującej kierow‑
com i pasażerom zapinanie pasów. W takich warunkach kierowcy prze‑
konani są o wzroście bezpieczeństwa i mają tendencję do szybszej jaz‑
dy, która może zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku i uszkodzeń 
ciała w stopniu większym niż spadek uzyskany dzięki wprowadzeniu 
obowiązku zapinania pasów (Viscusi i Gayer, 2015).
 W wielu sytuacjach warunkiem wstępnym skuteczności polityki pub‑
licznej jest zyskanie społecznej aprobaty lub przynajmniej zneutrali‑
zowanie społecznych lęków. Przykładowo, szybka i głęboka redukcja 
emisji gazów cieplarnianych z równoczesnym utrzymaniem relatywnie 
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niskiej ceny energii elektrycznej będzie możliwa jedynie wtedy, gdy za‑
mknięciu elektrowni węglowych będzie towarzyszyć utrzymanie elek‑
trowni jądrowych niezbędnych dla zapewnienia podstawowej produkcji 
energii elektrycznej niezależnie od wahań pogody. W odbiorze spo‑
łecznym pojawia się trudna do rozstrzygnięcia alternatywa: utrzymanie 
energetyki węglowej i osłabienie przeciwdziałania zmianom klimatu, lub 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych z równoczesnych pojawieniem 
się lęku o bezpieczeństwo elektrowni atomowych i możliwość bezpiecz‑
nego zagospodarowania odpadów jądrowych. Każde z wybranych roz‑
wiązań może się spotkać ze społecznym odrzuceniem.

racjonalność w wyborze narzędzi 
wdrażania polityk
Realizując cele publiczne władze stają przed trudnością wyboru (lub 
skonstruowania) skutecznych i efektywnych narzędzi osiągania wybra‑
nych celów. Władze publiczne wybierają spośród zbioru narzędzia, któ‑
re można uporządkować następująco: od narzędzi najmniej przymusza‑
jących (np. informacji, że palenie szkodzi zdrowiu i zwiększeniu składki 
ubezpieczeniowej w przypadku prywatnych ubezpieczeń) do nakazów 
i zakazów (np. nakaz ubezpieczania zbiorów przez rolników, czy zakaz 
sprzedaży narządów wewnętrznych). Dążenie do skuteczności może 
być w sprzeczności z kryterium efektywności. Skuteczne egzekwowa‑
nie zakazów wymaga rozbudowy kosztownego, a zatem zmniejszają‑
cego efektywność kosztową, systemu kontroli. Z kolei tanie, miękkie 
oddziaływanie informacyjne może przynosić słabe efekty – nie będzie 
wystarczająco skuteczne.
 Ekonomiści, a w ślad za nimi badacze z innych dyscyplin nauk spo‑
łecznych, zwracają uwagę na znaczenie tworzenia zachęt w celu skło‑
nienia ludzi do działań zgodnych z interesem publicznym. Często za‑
chęty są rozumiane wąsko jako zachęty materialne. Wydaje się, że jest 
to nadmierne uproszczenie, bowiem ludzie reagują również na wymiar 
symboliczny (dobre imię czy rodzaj autogratyfikacji, dzięki poczuciu 
czynienia dobra). Co więcej, bodźce materialne mogą osłabiać efek‑
ty działania bodźców symbolicznych. Tak jest na przykład wtedy, gdy 
honorowym krwiodawcom zaczyna się płacić za oddanie krwi: liczba 
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krwiodawców nie rośnie, a niekiedy maleje, gdy proponuje się ludziom 
odpłatne oddawanie krwi (Benabou i Tirole, 2006). Oczekiwana sku‑
teczność i efektywność stosowanych narzędzi powinna być więc szaco‑
wana z uwzględnieniem wielu kontekstowych czynników.
 Innym podstawowym problemem wdrażania polityk publicznych jest 
problem spójności w czasie, a zatem konsekwencji we wdrażaniu danej 
polityki. Wielu z celów polityk publicznych nie można zrealizować po‑
przez jednorazowe działanie – wymagają one skonstruowania ścieżki 
osiągania celu przy sekwencyjnie uruchamianych działaniach. Przykła‑
dowo, rząd danego kraju ogłasza, że za 20 lat udział energii elektrycz‑
nej produkowanej z węgla zmaleje z 70% do 20%. Zapowiedź taka jest 
wiarygodna, gdy przedstawiony zostanie plan inwestycji pozwalających 
na uzyskiwanie czystej energii z innych źródeł. Częścią tego planu po‑
winien być harmonogram wygaszania niektórych elektrowni i zamyka‑
nia kopalń. W przyszłości jednak wdrażanie takiego planu będzie wie‑
lokrotnie napotykać opór grup tracących na zmianie. Opór pojawia się 
zawsze, gdy koszty są skoncentrowane i spadają na względnie małą li‑
czebnie i spójną grupę, a korzyści są łącznie znaczne, lecz rozproszone 
wśród wielu słabo powiązanych jednostek (Olson, 1971). Rządzący sta‑
ją wobec pokusy oportunistycznej rezygnacji z działania, gdy czasowe 
negatywne skutki wdrażania planu zderzają się z kalkulacją wyborczą.
 Rządy demokratyczne cechuje na ogół orientacja krótkookresowa 
wyznaczana przez rytm wyborczy. Realizacja programów wieloletnich 
jest możliwa jedynie wtedy, gdy rząd promujący program wygrywa kolej‑
ne wybory lub gdy program ma szerokie poparcie społeczne, które spra‑
wia, że jest kontynuowany nawet wtedy, gdy następuje zmiana rządów. 
Drugie rozwiązanie jest promowane przez upowszechniające się w ana‑
lizach polityki publicznej zalecenie konsultowania interesariuszy w fazie 
projektowania polityki, włączania ich w procesy wdrażania i uwzględnia‑
nia ich opinii w czasie ewaluacji polityk publicznych. Taki sposób postę‑
powania spowalnia wypracowanie programów, lecz gdy już powstaną 
i są wdrażane, stają się trudne do podważenia i odrzucenia. Z punktu 
widzenia skuteczności polityki publicznej racjonalnym jest zatem wyko‑
rzystanie procedur partycypacyjnych dla wzmocnienia trwałości dzia‑
łań zorientowanych na odleglejszy w czasie cel. Zbieranie opinii, kon‑
sultowanie i informowanie obywateli pomaga również chronić się przed 
zarzutem bezdusznego technokratyzmu i alienacji rządzących – jest 
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użyteczne z punktu widzenia potrzeby uzyskiwania społecznej legitymi‑
zacji dla realizowanej polityki.
 Wśród wielu rodzajów polityk publicznych wyodrębnianych według 
poziomu rządzenia (centralne, regionalne, lokalne) czy obszarów te‑
matycznych (edukacyjna, zdrowotna, transportowa itp.) warto wyróż‑
nić polityki, których celem nie jest uzyskanie bezpośrednich rezultatów, 
lecz wzmocnienie skuteczności i efektywności innych polityk. Przykła‑
dami takich polityk wdrażanych w Polsce było tworzenie niezależnych 
urzędów regulacyjnych oraz wprowadzenie wymogu oceny skutków 
regulacji.
 Idea niezależnych urzędów regulacyjnych powstała w reakcji na 
prywatyzację przemysłów, które cechowały tendencje monopolistycz‑
ne, albo w których istnienie konkurencji w jednym wymiarze (np. ceny 
i jakości usług) wymagało rygorystycznego egzekwowania spełniania 
technicznych wymogów w innym wymiarze. Przykładowo, prywatyza‑
cja usług kolejowych nie zmienia faktu, że tory kolejowe nie są bu‑
dowane przez każdego operatora na własny użytek. Składy kolejowe 
w barwach różnych operatorów muszą jeździć po tych samych torach. 
Konkurencja jest możliwa tylko wtedy, gdy usługi przewozów kolejo‑
wych są świadczone przez firmy, które mają równy dostęp do infra‑
struktury kolejowej. Tak jest jedynie wtedy, gdy infrastruktura kolejowa 
jest własnością podmiotu niezależnego od przewoźników, a równość 
warunków dostępu (cena i inne elementy umowy) jest kontrolowana 
i egzekwowana przez specjalistyczny urząd regulacyjny. Urząd taki jest 
elementem polityki publicznej, jednakże nie podlega bezpośrednio rzą‑
dowi, a dzięki organizacyjnej, finansowej i zarządczej (w tym personal‑
nej) niezależności jest mniej podatny na naciski polityczne, które czę‑
sto wymuszają podporządkowanie celów długookresowych bieżącym 
interesom rządzących. 
 Skuteczność działania urzędów regulacyjnych zależy od spełnie‑
nia kilku warunków: istnienia rynku o tendencjach monopolistycznych, 
obecności wymiarów, które są ważne z innych powodów (względy sani‑
tarne lub bezpieczeństwa), dominacji prywatnej własności, silnej pozy‑
cji urzędu względem rządu oraz wysokiej jakości praktyk zarządczych 
przez kierownictwo urzędu. Podstawowe pytanie, które wymaga em‑
pirycznej weryfikacji, brzmi: czy dzięki urzędom regulacyjnym wzrasta 
konkurencyjność rynku oraz czy pojawiają się korzyści dla konsumenta 
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bez uszczerbku dla jego zdrowia czy bezpieczeństwa. Można znaleźć 
dowody na pozytywne efekty funkcjonowania urzędów regulacyjnych. 
Najbardziej znanym jest rozwój rynku telekomunikacyjnego i otwarcie 
tego rynku na konkurencję w Meksyku, co znacznie obniżyło ceny usług 
telekomunikacyjnych i poszerzyło dostęp do nich (OECD, 2017). Istnie‑
ją jednak przypadki, w których urzędy regulacyjne są ciałem maskują‑
cym działania rządów bez istotnej własnej roli w tworzeniu i wdrażaniu 
polityki publicznej.
 Innym rozwiązaniem wprowadzonym w celu zdyscyplinowania rzą‑
dów mających tendencję do mnożenia regulacji jest wymóg przeprowa‑
dzania oceny skutków regulacji, jako elementu procesu legislacji. Dla 
rządów nadmierne regulowanie jest wygodnym sposobem pokazania, 
że są aktywne, gdyż regulacje nakładają koszty na podmioty nimi obję‑
te, a na ogół nie rodzą bezpośrednich skutków budżetowych. Przykłado‑
wo, regulacje bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzają obowiązko‑
we standardy dotyczące miejsc pracy, mogą też wymuszać kosztowne 
inwestycje, remonty czy zakupy sprzętu w objętych nimi przedsiębior‑
stwach i instytucjach. Dla wprowadzających regulacje władz publicz‑
nych podstawowym kosztem jest egzekwowanie tych regulacji (koszt 
inspekcji). Wobec takiej struktury bodźców mnożenie regulacji wyda‑
je się czymś niemalże naturalnym. Jak jednak oceniać proponowane 
regulacje, jeśli w kategoriach monetarnych wyrażone mogą być głów‑
nie koszty dostosowania do nich (wydatki na niezbędne dostosowania), 
natomiast oczekiwane korzyści dotyczą wymiarów, które nie są w spo‑
sób prosty lub nie są wcale wyrażalne w kategoriach pieniężnych? Me‑
todologia oceny skutków regulacji powstała właśnie w odpowiedzi na 
ten dylemat. Bazuje ona na metodologii pełnej analizy kosztów i korzy‑
ści, która uwzględnia pieniężne i pozapieniężne typy korzyści i kosztów, 
w tym korzyści z posiadania możliwości wyboru czy z pozytywnych od‑
czuć estetycznych. Pełna analiza kosztów i korzyści wiąże się z subtel‑
ną, nasyconą filozoficznymi (w istocie utylitarystycznymi) założeniami 
analizą i jest raczej domeną badaczy akademickich niż przygotowują‑
cych decyzje ministerstw urzędników (Adler i Posner, 2001). W prakty‑
ce ocena skutków regulacji może stać się rytuałem sprowadzonym do 
elementarnej zgodności wprowadzanych przepisów z przepisami wyż‑
szego rzędu – czynnością legalistyczną. Dla wykorzystania potencjału 
oceny skutków regulacji niezbędna jest więc wysoka kultura tworzenia 
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polityk publicznych oraz upowszechnienie metodologicznie zaawanso‑
wanych sposobów analizy.
 Racjonalna, wykorzystująca osiągnięcia nauki i ustalone fakty, polity‑
ka publiczna jest być może nieosiągalnym ideałem, ale nie ma dla niej 
alternatywy. Polityka publiczna może zawsze być bardziej racjonalna, 
gdy opiera się na wynikach prac naukowych, zachowując pełną świado‑
mość naukowej niepewności i specyfiki dyscyplin naukowych; gdy dąży 
do poszerzenia kręgu beneficjentów i uwzględnia skutki przenoszone 
w przyszłość; gdy uruchamia narzędzia bezpośrednie i widoczne (np. 
środki finansowe), ale uwzględnia też możliwości działania pośrednie‑
go poprzez zmiany instytucjonalne, proceduralne i informacyjne. Złożo‑
ność problemów nie zawsze woła o złożone rozwiązanie, ale zawsze 
wymaga łączenia wiedzy o uniwersalnych prawidłowościach ze zdol‑
nością kontekstualizacji.

BiblioGrAfiA

Adler, M.D. i Posner, R. (red.). (2001). Cost-Benefit Analysis: Economic, 
Philosophical, and Legal Perspectives. Chicago: University of Chica‑
go Press.

Agacinski, D. (red.). (2018). Expertise et democratie. Faire avec la de-
fiance. Paris: France Strategie.

Arrow, K.J. (1963). Social Choice and Individual Values. New Haven: 
Yale University Press.

Benabou, R. i Tirole, G. (2006). Incentives and prosocial behavior. Ame-
rican Economic Review, t. 96, 1652–1678.

Colander, D. i Kupers, R. (2014). Complexity and the Art of Public Poli-
cy: Solving Society’s Problems from the Bottom Up. Princeton: Prin‑
ceton University Press.

Heller, M. (2016). Filozofia nauki. Kraków: Copernicus Center Press.
Kamiński, M.M. (1994). Twierdzenie Arrowa: przykład zastosowania 

metody aksjomatycznej w naukach społecznych. Studia Socjologicz-
ne, nr 34, 73‒92.

OECD. (2017). OECD Telecommunication and Broadcasting Review of 
Mexico 2017. Paris: OECD.

Olson, M. (1971). The Logic of Collective Action. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

Piekara, A. (1961). Mechanika ogólna. Warszawa: PWN.
Rey, O. (2016). Quand le monde s’est nombre. Paris: Stock.



43racjonalność polityk publicznych: podstawy i ograniczenia

Samuelson, P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. Re-
view of Economics and Statistics, t. 36, nr 4, 386–389.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 
przeł. S. Wolff i in., Warszawa: PWN.

Solow, R.M. (1985). Economic History and Economics. American Eco-
nomic Review, t. 75, nr 2, 328‒331.

Stromboni, C. (2019). Dans les universités, l’homéopathie sur la sellet‑
te. Le Monde, 22 lipca.

Viscusi, W.K. i Gayer, T. (2015). Behavioral public choice: The behavio‑
ral paradox of government policy. Harvard Journal of Law and Public 
Policy, t. 38, nr 3, 973‒1008.





rafał Matyja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7170-4692

decydowanie w politykach publicznych

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: rozdział zawiera przedstawienie głównych po-
dejść teoretycznych i badawczych znajdujących zastosowanie w analizie 
polityk publicznych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących 
współcześnie przed badaczami. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w pierwszej części zaprezentowano 
podstawowe teorie decydowania oraz ich możliwe zastosowanie w ana-
lizie polityk publicznych. punktem wyjścia jest klasyfikacja podstawowych 
stanowisk teoretycznych pod kątem ich stosunku do władzy jako kluczo-
wego aspektu decydowania, od klasycznych ujęć elitystycznych przez uję-
cia pluralistyczne po analizę sieciową, koncepcje neomarksistowskie i po-
dejście instytucjonalistyczne. uzupełnieniem tego wątku jest prezentacja 
podejść związanych z teorią racjonalnego wyboru i ujęciami nawiązujący-
mi do dorobku psychologii. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w drugiej części omówiono wyzwanie, jakie dla badań nad decydowa-
niem w politykach publicznych stanowią zmiany w działaniach władz cen-
tralnych oraz zwrot populistyczny, dostrzegalny w wielu krajach zachodu. 

Słowa kluczowe: decydowanie, elityzm, pluralizm, instytucjonalizm, 
teoria racjonalnego wyboru, populizm
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Badanie decydowania w czasach szybkich 
zmian polityki
Badanie procesu powstawania polityk publicznych (sposobu podejmo‑
wania decyzji, bez oceny ich treści) jest starsze niż sama refleksja nad 
politykami publicznymi różniącymi się od polityki rozumianej jako rywali‑
zacja o władzę. Powstawanie polityk publicznych nieodłącznie wiąże się 
z procesem politycznym, w sensie rywalizacji o to, kto i jak podejmuje 
wiążące decyzje publiczne. To pytanie jest istotą refleksji politologicznej 
już od czasów antycznych.
 Niektóre elementy procesu decyzyjnego pozostają względnie stałe, 
o czym świadczy niesłabnąca popularność klasycznych tekstów Niccolò 
Machiavellego, ale większość ulega dość szybkim zmianom (poszerza‑
nie się funkcji państwa, zmiany form uprawiania polityki, rewolucje tech‑
nologiczne). Wiele podejść umożliwiających analizę procesów decydo‑
wania w politykach publicznych, dziś często uznawanych za klasyczne, 
było silnie związane z czasami i okolicznościami, w których powstawały, 
odpowiadając kolejnym fazom nowoczesnych porządków. 
 Obecnie ta sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, spo‑
sób uprawiania polityki ciągle ulega przekształceniom, zmieniają się 
społeczne oczekiwania wobec sektora publicznego, a upowszechnie‑
nie się Internetu, mediów społecznościowych, algorytmów stanowią‑
cych nie tylko wsparcie tradycyjnie rozumianego procesu decyzyjnego, 
ale coraz częściej jego substytut, prowadzi do punktu, w którym mogli‑
byśmy spodziewać się nowych podejść uwzględniających te przemia‑
ny. Po drugie, mamy do czynienia z nagromadzeniem szkół, wariantów 
analizy i propozycji łączenia podejść. Paradoksalnie, nagromadzenie 
ujęć teoretycznych, podobnie jak lawinowy przyrost dostępnych da‑
nych, nie zwiększa naszych zdolności rozumienia czy choćby porząd‑
kowania sytuacji. 
 Przegląd ujęć teoretycznych został uzupełniony o refleksję nad zmie‑
niającymi się wyzwaniami, przed jakimi stoją nauki o polityce, w szcze‑
gólności nad nowym obliczem populizmu rozumianego nie tylko jako 
odmienna strategia rywalizacji politycznej, ale także jako koncepcja rzą‑
dzenia i sposób kształtowania polityk publicznych. Warto bowiem po‑
szukiwać lepszych ujęć zmieniającej się rzeczywistości politycznej, bio‑
rąc pod uwagę zgromadzone w ostatnich dekadach narzędzia, z pełną 
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świadomością ich potencjalnych słabości. Większość z tych narzędzi 
rozumienia i badania procesu decyzyjnego w politykach publicznych do‑
starczyły nam teorie i podejścia, których wielkie ambicje objaśniania ca‑
łości lub istotnej części procesów społecznych pozostały niespełnione. 
Przykładowo, Wayne Parsons (1995, s. 247‒248) wymienia cztery za‑
sadnicze grupy podejść do analizy decyzji, skoncentrowane na: władzy, 
racjonalności w nawiązaniu do teorii wyboru publicznego, instytucjach, 
informacji i psychologii. 

władza jako kluczowy aspekt decydowania
Najstarsze ujęcie przyjmuje władzę za czynnik wyjaśniający zarówno 
sposób, jak i treść decyzji w politykach publicznych. Pytanie o to, „kto 
rządzi”, kto podejmuje decyzje i w jaki sposób przez to warunkuje ich 
kształt, wydaje się na tyle oczywistym, że obecne jest także w myśle‑
niu potocznym. Przekonanie o dominacji zamkniętych elit i toczącej się 
w strukturach państwa walce o najkorzystniejsze dla różnych grup in‑
teresu ukształtowanie polityk publicznych jest częścią naszego myśle‑
nia potocznego, języka mediów i kampanii wyborczych. Sposób, w jaki 
przekonania te są obecne w naukach społecznych, jest nacechowany 
politycznie i silnie osadzony w kontekście społecznym. Jest też względ‑
nie łatwo zrozumiały dla szerokiej publiczności, a poszczególne sformu‑
łowania wybitnych teoretyków funkcjonują w dyskursie publicznym jako 
często przywoływane „fakty”, „twierdzenia” lub „naukowe wyjaśnienia”. 
 W obrębie grupy podejść koncentrujących się na analizie władzy ist‑
nieje kilka wariantów. Pierwsze z nich to modele elitystyczne bazujące 
na klasycznych teoriach takich politologów, jak Gaetano Mosca, Vilfre‑
do Pareto i Robert Michels. Traktują one ideę demokracji, czy szerzej 
rządów ludu, jako nierealną i idealistyczną (Parsons, 1995, s. 249). De‑
cyzje zapadają zatem w wąskim kręgu uprzywilejowanych osób, często 
bez demokratycznej legitymizacji. 
 Ważnym kontekstem rozwoju elityzmu była faza rozwoju demokra‑
cji, w której istniały silne i względnie zintegrowane elity ekonomiczne. 
W ich interesie leżało ograniczanie kompetencji rządu czy kontrolowa‑
nie agendy w zakresie polityki gospodarczej i międzynarodowej. Rozwój 
tej teorii był ściśle związany z doświadczeniem krajów, w których żyli jej 
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główni twórcy (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone). Włoscy badacze 
przywiązywali duże znaczenie do roli niepisanych i nieformalnych reguł 
selekcji elit, a politolodzy z USA, Wielkiej Brytanii czy Francji do roli se‑
lekcyjnej najważniejszych wyższych uczelni (Dogan, 2003, s. 4‒7). Dziś 
wiele z tych zjawisk słabnie lub wręcz należy do przeszłości. 
 W okresie powstawania i największej popularności tych teorii przyna‑
leżność do elit była dziedziczona z rodzinnym majątkiem, doświadcze‑
niem aktywności publicznej, wzmacniającymi jej skuteczność powiąza‑
niami personalnymi (towarzyskimi i rodzinnymi). Dlatego C. Wright Mills 
mógł postawić tezę o elicie, której trzonem są stare bogate rody, oto‑
czone kręgami nowszych bogaczy (Mills, 1961, s. 61). Nie wszystkie 
obserwacje zwolenników tego podejścia uległy dezaktualizacji, jednak 
w znacznie większym stopniu użyteczna pozostaje wersja elityzmu stwo‑
rzona przez Josepha Schumpetera, dla którego istnienie elity społecz‑
nej, zewnętrznej wobec świata polityki, jest warunkiem dobrego funkcjo‑
nowania demokracji (Schumpeter, 1995, s. 363). Takie ujęcie znalazło 
kontynuację w podejściach, które Parsons określa mianem „profesjona‑
lizmu” i „technokratyzmu”, jako form udziału we władzy i kształtowaniu 
polityk przez elity, które nie mają umocowania demokratycznego. 
 Profesjonalizm obserwuje, a niekiedy także postuluje istotną rolę pro‑
fesjonalnych elit urzędniczych i zawodowych w kształtowaniu polityk, 
które wymagają wiedzy i doświadczenia. Jeżeli przyjmiemy, że korzenie 
naukowej refleksji nad politykami publicznymi tkwią w późnodziewięt‑
nastowiecznych badaniach nad administracją, to cały ten okres opiera 
się na oddzieleniu polityki od administracji, dokonanym przez Woodro‑
wa Wilsona. Jego celem była ochrona sfery administracji, która wyma‑
ga fachowości we wdrażaniu decyzji legislatywy, przed upartyjnieniem, 
korupcją, nadużyciami.
 Wprawdzie od lat 40. XX wieku dychotomia polityka/administracja 
jest powszechnie odrzucana, ale powracają próby ujęcia procesu two‑
rzenia polityki w kategoriach gry fachowych elit. Do końca lat 70. popu‑
larne było patrzenie na amerykańską politykę przez pryzmat „żelaznych 
trójkątów”, czyli niezależnej od preferencji partyjnych ścisłej współpracy 
między prezydencką biurokracją, formalnie nadzorującymi ją komisja‑
mi Kongresu i grupami interesu. Wreszcie doszło do końca „waszyng‑
tońskiej polityki w dobrym towarzystwie” i powstania „skomplikowanych 
relacji w ramach ogromnej aktywnej politycznie grupy ludności” (Heclo, 
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1978, s. 94 i 97). W latach 80. modne staje się analizowanie wspólnot 
politycznych (policy communities). Są to relatywnie stabilne, luźnie po‑
wiązane sieci współpracy biurokratów, ekspertów i grup interesów, któ‑
re mimo różnic podzielają podstawowe przekonania co do danej polityki 
szczegółowej i mają decydujący wpływ na określanie ram poznawczych, 
w których podejmowane są decyzje dotyczące danej polityki.
 Technokratyzm przenosi zainteresowanie na pokrewne pole postę‑
pu technicznego, zmian technologicznych, badań i wdrożeń. Sprzyjają 
one racjonalizacji działań administracji publicznej, traktowaniu jej – na 
wzór weberowski – jako odpersonalizowanego mechanizmu służącego 
realizacji „oczywistych” (racjonalnie uzasadnionych) celów. Jako przy‑
kład technokratycznego podejścia do zagadnień rządzenia i kreowania 
polityk wskazuje się bardzo często działania podejmowane przez istnie‑
jącą od połowy XX wieku korporację RAND (amerykański think tank). 
„RAND połączyła matematyków, politologów, analityków systemów, in‑
żynierów, socjologów i innych w rozwijaniu modeli analizujących moż‑
liwy przebieg zimnej wojny” (Parsons, 1995, s. 268). Jednak już kry‑
zys kubański pokazał ograniczenia logicznej i racjonalnej analizy relacji 
międzynarodowych. 
 W polskim dyskursie naukowym i publicystycznym można zaobser‑
wować niewielką obecność teorii technokratycznych. Szerzej rozumia‑
na perspektywa elitystyczna odgrywała w Polsce istotną rolę w ramach 
dyskusji wokół wymiany elit po upadku komunizmu (Szelenyi, Treiman 
i Wnuk‑Lipiński, 1995), a zwłaszcza hipotezy na temat strategii prze‑
trwania dawnej nomenklatury (Łoś i Zybertowicz, 2000; Staniszkis, 
2001). W badaniach nad procesami wymiany elit brane były pod uwa‑
gę dwa stanowiska. Pierwsze, określane jako „teoria reprodukcji elit” 
stwierdzało, że „zmiana systemu nie pociąga za sobą personalnej wy‑
miany elit: ci, którzy byli uprzywilejowani w przeszłości, pozostają uprzy‑
wilejowani dzisiaj”. Drugie, konkurencyjne podejście określane mianem 
„teorii cyrkulacji (krążenia) elit” uznawało, że wraz z końcem komuni‑
zmu zachodzi zmiana rewolucyjna, „w konsekwencji której u władzy i na 
szczytach hierarchii społecznych znaleźli się nowi ludzie, dobrani we‑
dług nowych zasad” (Szelényi i Szelényi, 1995, s. 7). 
 Ta wersja podejścia elitystycznego sięga do dorobku Pierre’a Bour‑
dieu i dotyczy procesu przemian kapitałów politycznego, społecznego 
i ekonomicznego. Autorzy badania przywołują teksty prognostyczne 
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Elemera Hankissa i Jadwigi Staniszkis, wskazujące na perspektywę 
ukonstytuowania się starej nomenklatury jako nowej wielkiej burżua‑
zji (Hankiss, 1989) lub powstawania kapitalizmu politycznego (Stanisz‑
kis, 1991). Postkomunistyczny kontekst procesu tworzenia nowych elit 
sprawiał, że często powracano do pytania o pozorność zmian, a nawet 
o pozorność samej demokracji. Nawiązywano do podziału na fasadę 
i kulisy, w którym „pierwsza scena (fasada) dostarcza legitymizacji de‑
mokratycznej i zarazem zasłony dla gry o zasoby toczonej za kulisami 
(scena druga)” (Mokrzycki, Rychard i Zybertowicz, 2002, s. 15).
 Polemiczne wobec elitystycznego podejście pluralistyczne zakłada 
fundamentalną rolę konfliktu interesów, wartości i postaw dla kształto‑
wania decyzji w sferze publicznej. Dla Roberta A. Dahla, klasycznego 
przedstawiciela tego nurtu, koncepcja Gaetano Moski oznacza, że „de‑
mokracja jest niemożliwa” i może pełnić jedynie funkcję mitu „masku‑
jącego rzeczywistą dominację”, zatem pozostanie zawsze jedynie fa‑
sadą, za którą ukrywają się rządy mniejszości. Dahl wskazuje na dwa 
sposoby weryfikacji tak rozumianego elityzmu: możność konkretnego 
wskazania grupy rządzącej oraz kryterium jej władzy ‒ zdolność do po‑
dejmowania decyzji w sprawach kontrowersyjnych (Dahl, 2012, s. 376; 
Sartori, 1994, s. 186‒187).
 „Model klasy rządzącej” kwestionuje też Giovanni Sartori. Zakłada 
on pozytywne odpowiedzi na trzy pytania: czy grupa kontrolująca sta‑
nowi jedność czy wielość; czy posiada wspólną świadomość, spójność 
i broni status quo metodami spiskowymi; czy zawsze można wskazać 
mniejszości sprawujące władzę. Jeśli odpowiedzi we współczesnych 
społeczeństwach zachodnich są negatywne, to „demokracje są charak‑
teryzowane przez rozproszenie władzy, dokładniej mówiąc – taki sto‑
pień rozproszenia, który stawia pod znakiem zapytania ‹‹model klasy 
rządzącej››” (Sartori, 1994, s. 187‒188). 
 Pluralizm, który przez długie lata dominował w głównym nurcie za‑
chodniej politologii, nie przestaje inspirować badaczy procesów decy‑
zyjnych w politykach publicznych. Jego główną zasługą jest odrzucenie 
redukcjonizmu, budzącego zainteresowanie wielu badaczy społeczeń‑
stwa. Tworzenie polityki to proces skomplikowany, w którym uczestni‑
czy wielu aktorów na wielu poziomach rządzenia. Bez uchwycenia tego 
wieloaspektowego świata analiza polityk publicznych jest skazana na 
niepowodzenie. 
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 Z gruntu pluralistyczne przekonanie o relatywnej otwartości proce‑
su tworzenia polityk publicznych jest cechą wspólną analizy sieciowej 
(network analysis) w politykach publicznych i chyba najpopularniejszej 
w tym podejściu teorii Advocacy Coalition Framework (ACF). Kluczowe 
dla tej ostatniej pojęcie koalicji rzeczniczej (advocacy coalition) ozna‑
cza ludzi pełniących różne funkcje (urzędników, polityków, dziennikarzy, 
ekspertów, liderów grup interesów), którzy mają wspólne przekonania 
i wykazują skoordynowaną działalność w odniesieniu do jakiegoś za‑
gadnienia politycznego (subsystemu polityki publicznej). Nowość ACF 
polega na zwróceniu uwagi na rolę przekonań jako spoiwa poszczegól‑
nych koalicji, na uczeniu się mechanizmu (długotrwałej) zmiany polityki, 
ale również na występowaniu różnych ról i w koalicjach, i w samym sy‑
stemie. Z punktu widzenia procesu tworzenia polityki kluczowe są role 
brokera polityki, któremu zależy na podjęciu szeroko akceptowalnej de‑
cyzji (prowadzi mediacje między różnymi koalicjami), oraz „suwerena”, 
który podejmuje autorytatywną decyzją, ale w ramach tworzonych przez 
koalicje (Sabatier, 1988; Cairney, 2012).
 W polskiej literaturze podejście pluralistyczne, a zwłaszcza inspiracje 
analizą sieci politycznych były obecne zarówno w badaniach gry intere‑
sów w poszczególnych sektorach gospodarki (Ruszkowski i Wójtowicz, 
2009; Gadowska, 2002), jak i ważnych projektów reformatorskich lat 90. 
XX wieku (Emilewicz i Wołek, 2002). 
 Odrębna grupa podejść skupionych na władzy kwestionuje kluczo‑
we znaczenie działających podmiotów (zarówno postrzeganych plurali‑
stycznie, jak i elit), gdyż strukturalne ograniczenia stwarzane przez ka‑
pitalistyczną gospodarkę lub dominującą kulturę unieważniają działania 
jednostek, a często także grup. Ta tradycja wniosła do badania proce‑
sów decyzyjnych w politykach publicznych obserwację, że brak decyzji 
jest również istotną decyzją (non-decision), gdyż utrzymuje status quo. 
Z punktu widzenia jej obrońców najskuteczniejszą metodą jest niedo‑
puszczenie do pojawienia się problemu na agendzie (agenda-setting) 
oczekiwanych rozstrzygnięć, co uzyskuje się przez sterowanie wyobra‑
żeniami obywateli o istocie problemu. Kontrola obiegu informacji, proce‑
su socjalizacji i języka to trzeci wymiar władzy, na który zwracają uwa‑
gę politolodzy inspirowani neomarksizmem (Bachrach i Baratz, 1963; 
Lukes, 1974). Niektórzy zwolennicy tego podejścia formułują wątpliwo‑
ści dotyczące roli nauk społecznych w tworzeniu „racjonalnych” polityk 
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publicznych, jako zdominowanych przez powiązanych z państwem 
technokratów i ekspertów (Foucault, 1980; Bourdieu, 2009). 

racjonalne podejmowanie decyzji
Odrębną tradycję myślenia o decyzjach politycznych stanowi szkoła ra‑
cjonalnego wyboru, wykorzystująca do analizy procesu politycznego 
modele oparte na uproszczonej koncepcji interesów poszczególnych 
aktorów i podmiotów. Charakteryzując istotę podejścia racjonalnego 
wyboru, Klaus von Beyme wskazuje na zamiar uczynienia z nauk o poli‑
tyce dyscypliny tak ścisłej, „by metodologicznie mogła się równać z eko‑
nomią. Nowa ekonomia polityczna niemarksistowskiej już proweniencji 
od dawna starała się przywrócić dawną jedność ekonomii i polityki, któ‑
ra od wieku XVIII stopniowo zanikała”. (Beyme, 2005, s. 120) Istotą tej 
koncepcji jest wzorowane na ekonomii modelowanie racjonalnych inte‑
resów i zachowań poszczególnych aktorów, a miarą sukcesu metody 
miałaby być zdolność do przewidywania wyników działań politycznych. 
 Już wczesne studia dotyczące racjonalności działań podejmowa‑
nych przez administrację wskazywały na liczne przypadki niespójności 
interwencji publicznych, które były wynikiem gry interesów, oczekiwań 
odbiorców i beneficjentów danej polityki, nacisków środowisk profe‑
sjonalnych itp. Można powiedzieć, że podejście racjonalistyczne stało 
się użyteczne raczej dla fundamentalnej krytyki istniejącego systemu 
kształtowania polityk niż do analizy lub wskazywania możliwości napra‑
wy. Prowadzi to do szerszego pytania o granice racjonalistycznej anali‑
zy decyzji, zarówno w ujęciach czerpiących z nauk ekonomicznych, jak 
i z weberowskiego modelu racjonalnej i odpersonalizowanej biurokracji. 
Powołując się na prace Douglasa Northa (1990), von Beyme stwierdza, 
iż aktorzy publiczni „rzadko potrafią ułożyć klarowną i jednoznaczną listę 
swoich preferencji”, także w sferze bardziej złożonych wyborów gospo‑
darczych (Beyme, 2005, s. 120). Granicę stosowania idei homo oeco-
nomicus dla planowania polityk publicznych wytycza nie tylko odmien‑
ność sfery działań komercyjnych, nastawionych na zysk i sfery działań 
państwa. Drugi, niemniej ważny aspekt wiąże się z argumentami formu‑
łowanymi w obrębie samych nauk ekonomicznych, choćby przez eko‑
nomię behawioralną (Thaler, 2018), która zarzuca teorii racjonalnego 
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wyboru, „iż pracuje przy użyciu danych nie o ‹‹rzeczywistych›› zacho‑
waniach, lecz wystylizowanych faktach, które wyprowadzono z arbitral‑
nie przyjętych preferencji aktorów” (Beyme, 2005, s. 120‒121).
 Ograniczenia racjonalności, czyli niepełna wiedza, zaburzenia per‑
cepcji związane z uprzedzeniami, emocjami czy kłopotami z koncen‑
tracją uwagi, ograniczenia pamięci, nawyki, racjonalizacja uprzedniego 
postępowania, prowadzą do różnic między praktyką polityczną i admi‑
nistracyjną a zracjonalizowanymi modelami decyzji. Największym wkła‑
dem teorii racjonalnego wyboru w badanie decydowania w politykach 
publicznych jest uświadomienie ograniczeń racjonalności, którym pod‑
lega. Realnie działające podmioty nie są w stanie maksymalizować ko‑
rzyści, dlatego szukają nie decyzji optymalnych, ale zadowalających, 
starając się ograniczyć liczbę dostępnych opcji, uprościć wybór przez 
odrzucenie części dostępnych danych, podzielić skomplikowane prob‑
lemy na problemy rozwiązywalne. Często też odwołują się do rutyny, 
wypróbowanych skrótów poznawczych (w tym przesądów) i formuł de‑
cyzyjnych. W rezultacie podejmują decyzje suboptymalne, a czasem 
błędne (Clemons i McBeth, 2001).
 Znajomość ograniczeń decydenta pozwala lepiej analizować podję‑
te decyzje i wspomagać podejmujących decyzje. Jedną z popularnych 
od końca lat 50. XX wieku teorii odwołujących się do koncepcji ogra‑
niczonej racjonalności jest inkrementalizm, który dowodzi, że skutecz‑
ne zmiany polityk publicznych mają charakter cząstkowy, nieradykalny, 
oraz zaleca wzajemne dostosowywanie się aktorów jako strategię bu‑
dowania porozumienia w sferze polityk publicznych.
 Ogromną rzeszę badaczy polityk publicznych najbardziej interesuje 
zagadnienie, jak dochodzi do odejścia od status quo, czyli kiedy, jak i dla‑
czego długotrwały stan równowagi (opartej na status quo lub inkremen‑
talnych zmianach) zostaje naruszony i następuje zmiana. W tym zakre‑
sie szczególną popularność zyskała teoria trzech strumieni (problemy, 
rozwiązania, polityka), których połączenie dopiero uruchamia zmianę 
(Kingdon, 1995). John W. Kingdon odrzuca racjonalistyczny schemat 
zakładający, że politycy zauważają jakiś problem, zlecają urzędnikom 
opracowanie jego rozwiązań, a następnie wybierają najlepsze z nich. 
Według niego te trzy procesy przebiegają względnie niezależnie od sie‑
bie. Rozwiązania problemów publicznych powstają bez względu na to, 
czy jakiś problem pojawił się na agendzie, bowiem idee ciągle rodzą się, 
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są kwestionowane, modyfikowane i w miarę zapotrzebowania dostoso‑
wywane do problemów. Nie ma obiektywnych miar wskazujących, któ‑
ry problem zasługuje na uwagę i wymaga szybkiego rozwiązania. Gdy 
twórcy polityki mają motyw i okazję, by zająć się jakimś problemem, 
a w ich zasięgu znajduje się dostępne rozwiązanie, otwiera się okno 
możliwości politycznej zmiany.
 W polskiej literaturze interesujące i przekonujące próby zastoso‑
wania teorii racjonalnego wyboru znajdujemy tam, gdzie modelowa‑
nie rzeczywistości jest najmniej kontrowersyjne: w analizie gier koali‑
cyjnych w parlamencie i innych ciałach przedstawicielskich (Golański 
i Kasprzyk, 1999) oraz analizach ordynacji wyborczych (Kot, 2002; Flis, 
2008; Raciborski i Ochremiak, 2008). Modele proponowane przez ma‑
tematyków stały się nawet częścią rozważań nad polską polityką zagra‑
niczną w związku z odejściem od systemu głosowania w Radzie Euro‑
pejskiej, uzgodnionego na szczycie w Nicei (Słomczyński i Życzkowski, 
2004). Interesująca była też analiza i odwołujące się do tego modelu ba‑
danie zasadności strategii podjętej przez opozycję i władzę przy Okrą‑
głym Stole w 1989 roku (Kamiński, 1997). 
 Charakter podobny do teorii racjonalnego wyboru ma teoria wyboru 
publicznego, analizująca okoliczności wytwarzania polityk (np. metody 
głosowania, agregacji preferencji, wpływu grup interesu na kwestie re‑
gulacji w gospodarce itp.). Źródłem podobieństwa jest koncepcja eko‑
nomicznego, zorientowanego na dobrze skalkulowane własne interesy 
charakteru ludzkich działań. Model zachowań jednostek w odniesieniu 
do polityk publicznych zostaje zatem przeniesiony z zachowań rynko‑
wych. Wyborami politycznymi kieruje partykularny interes, a idee są je‑
dynie jego wyrazem lub sublimacją. Dotyczy to także polityków i biuro‑
kratów, których celem jest zdobywanie władzy, utrzymywanie pozycji, 
zachowywanie wpływów. 
 Pewne elementy podejścia ekonomicznego do analizy polityk pub‑
licznych, ale w szerszej i bardziej elastycznej formule, spotykamy w pra‑
cach nawiązujących do koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego. 
Miała ona decydujące znaczenie dla procesu ekonomizacji decyzji 
i szerzej ekonomizacji myślenia w zakresie polityk publicznych od lat 
80. XX wieku. Podstawowym kontekstem podejmowanych decyzji była 
opłacalność danej polityki, efektywność mierzona relacją wyników (wy‑
miernych efektów) do kosztów. Dyskusja na ten temat rzadko jednak 
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dotyczyła mechanizmów decydowania i procesu tworzenia polityki, 
a częściej jej treści i oceny rezultatów. 
 Problem władzy jako zasadniczego kontekstu decydowania nabie‑
ra innego sensu w tekstach instytucjonalistów, uznających za kluczo‑
we istnienie reguł ograniczających decydentów lub wręcz wskazujących 
im pole wyboru, a w skrajnych przypadkach nawet podpowiadających 
optymalne rozwiązanie. Instytucjonalizm klasyczny Monteskiusza czy 
Tocqueville’a postrzegał politykę jako działania, których ramy są okre‑
ślone przez ustrój i jego instytucjonalne formy, a swą atrakcyjność opie‑
rał na zdolności brania pod uwagę różnych możliwych rozwiązań oraz 
zdolności porównywania ich skutków. Instytucjonalizm nowy, często 
określany mianem „neoinstytucjonalizmu”, pojawia się „jako reakcja na 
zwycięski pochód behawioralizmu, który zdecydowanie zmarginalizował 
znaczenie instytucji” (Beyme, 2005, s. 194‒195). Podkreśla on względ‑
ną autonomię instytucji, którą negowali zarówno pluraliści skupieni na 
grupach interesów, jak też ich przeciwnicy spod znaku marksistowskich 
teorii państwa (March i Olsen, 2005). 
 W ujęciu neoinstytucjonalistów instytucje stanowią raczej powszech‑
nie uznawane ramy czy ograniczenia dla działań jednostek i grup, te zaś 
mogą być formalne lub nieformalne, a zatem mogą obejmować ograni‑
czenia uznawane nie przez prawo, a przez obyczaj (North, 1990). 
 Atrakcyjność instytucjonalizmu w Polsce i innych krajach Europy 
Środkowej w pierwszej dekadzie transformacji polegała na przesadzo‑
nym oczekiwaniu, że reguły formalne w istotny sposób determinują ja‑
kość polityki, ale w głębszym wymiarze pozwalają uchwycić kulturowe 
i społeczne bariery tworzenia nowego porządku. Z czasem stało się jas‑
ne, że zarówno przekonanie o możliwości racjonalistycznej analizy po‑
lityki, jak i bardziej wyrafinowane mniemanie o możliwości jej racjonal‑
nego formatowania przez rozwiązania ustrojowe, nie stanowi dobrego 
punktu wyjścia do analizowania i projektowania polityk publicznych. 
 Na kluczowy dla uchwycenia specyfiki demokracji w Europie Środ‑
kowo‑Wschodniej podwójny charakter instytucji ustrojowych w krajach 
regionu zwracał uwagę Artur Wołek (2004). Specyfika ta jest pochodną 
wzorców rywalizacji politycznej (Antoszewski, 2004), rozumianych jako 
kształt systemu partyjnego i systemu wyborczego oraz elementów kultu‑
ry politycznej. Drugi aspekt to model administracji i sektora publicznego, 
czyli skala, w jakiej urzędnicy i eksperci uczestniczą w podejmowaniu 
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decyzji oraz w jakiej ich głos brany jest pod uwagę bądź – w skrajnych 
wypadkach – jest przesądzający. 
 Ciekawe przykłady analizy nawiązującej do odnowionego instytucjo‑
nalizmu w zakresie kształtowania polityk to m.in. poświęcona praktyce 
polskiego parlamentaryzmu praca Agnieszki Dudzińskiej (2015), służbie 
cywilnej – Kai Gadowskiej (2015), czy bardziej klasyczne analizy funk‑
cjonowania rządu (Rydlewski, 2002).

osobowość, poznanie i procesy informacji
Świadomość roli emocji, osobowości, zachowań grupowych w proce‑
sach podejmowania decyzji istniała właściwie od samego początku re‑
fleksji nad politykami publicznymi i funkcjonowaniem nowoczesnej ad‑
ministracji. Wątki takie znajdujemy w kluczowych tekstach  Herberta 
Simona, wskazujących na ograniczenia racjonalności w działaniach 
administracji (Simon, 1976), ale oczywiście także w pracach Harolda 
Lass wella, akcentujących m.in. rolę osobowości decydentów politycz‑
nych (Lasswell, 1966). 
 W procesie analizy decyzji musimy brać pod uwagę zarówno prze‑
konania i wartości decydentów, jak też ich uwarunkowania emocjonalne 
i poznawcze (zwłaszcza to, co uznają za „realne” i „istotne” dla obrazu 
świata), a także błędy wynikające z myślenia grupowego. Ta ostat‑
nia koncepcja wynika z obserwacji, iż decydenci tworzą spójne grupy 
skłonne do popełniania podobnych błędów, przyjmowania takiej samej 
perspektywy i eliminowania podejść alternatywnych. (Parsons, 1995, 
s. 246, 345). 
 Przełomem towarzyszącym studiom nad psychologicznymi i po‑
znawczymi aspektami działań politycznych mogą okazać się studia 
kwestionujące nie tylko racjonalność zachowań jednostek, ale też sto‑
pień zrozumienia struktur, w których przyszło im funkcjonować. Istotnym 
kontekstem, w którym współcześnie podejmuje się badania mechani‑
zmów decyzyjnych w obszarze tworzenia polityk publicznych, są pra‑
ce Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnemana, wskazujące na problemy 
związane z barierami poznawczymi (Kahneman, 2012). 
 Do podobnych wniosków prowadzą analizy zachowań wyborców 
i szerzej – ram debaty politycznej i jej percepcji przez obywateli (Dalton 
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i Klingemann, 2010; Lakoff, 2017). Wiele wskazuje też na to, że szer‑
sze ujęcia wskazujące na psychologiczne uwarunkowania już nie tylko 
decyzji, ale wręcz postaw politycznych (Haidt, 2014; Westen, 2014) sta‑
ną się z czasem istotnym kontekstem rozumienia i interpretacji zacho‑
wań zarówno obywateli, jak i reprezentujących ich polityków. Oznacza 
to przede wszystkim szanse na rozwinięcie się badań nad polityką wy‑
korzystujących dorobek psychologii oraz nowoczesnych form nauk o ję‑
zyku i poznaniu. 
 Ta ostatnia perspektywa zakłada, że zmienią się nie tylko podejścia 
teoretyczne i metody badawcze, ale zmianom będzie ulegać sama po‑
lityka. Z jednej strony, rywalizujące ze sobą podmioty i kandydaci coraz 
częściej będą sięgać do metod modelowania elektoratów na podstawie 
profilowania ich tożsamości wyrażanych w mediach społecznościowych 
i szerzej – zachowaniach w Sieci. Z drugiej strony, polityki publiczne 
muszą w naturalny sposób zwrócić uwagę na tę nową perspektywę wie‑
dzy o postawach i potrzebach. Czynnikiem wymuszającym zmianę per‑
spektywy badawczej będzie też pojawianie się nowych zjawisk w polity‑
ce, jak np. zmiana podziałów politycznych w świecie zachodnim, a także 
powiązane z nią nowe style polityki. 

czy populizm może być pouczający?
W tym kontekście powinniśmy z dystansem spojrzeć na doświadczenie 
narodzin i triumfów polityki odwołującej się do retoryki autorytarnej i po‑
pulistycznej ‒ retoryki, która nawiązuje do niektórych figur i metafor z lat 
20. i 30. XX wieku, ale układa je w inny wzór i wykorzystuje do innych 
politycznych celów. 
 W debacie o współczesnej fali populizmu, przepływającej przez za‑
chodnie demokracje, dominują dwa stanowiska: pierwsze wskazuje na 
winę polityków, którzy nie mają zahamowań, by sięgać po retorykę, któ‑
rej przez lata unikano; drugie – na winę poprzedników, zadufanych elit, 
rzeczników neoliberalizmu, specjalistów od politycznej poprawności 
itp. Spór o winę jest pociągający, ale do pewnego stopnia jałowy po‑
znawczo (aby ktoś mógł wykorzystać okazję, ktoś inny tę okazję stwo‑
rzył). Umyka nam jednak pytanie bardziej systemowe: czy fala popu‑
lizmu może skutkować naprawą modelu politycznego, w tym modelu 
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tworzenia polityk publicznych, czy też jest pozbawioną sensu destruk‑
cją, po której musi nastąpić powrót do status quo ante. 
 Wiele z prób uchwycenia fenomenu populizmu uznaje za względnie 
niezmienny kształt systemu politycznego, podlegający zmianom co naj‑
wyżej w zakresie przesunięć ustrojowych lub zmian systemu wyborcze‑
go. Niewzruszoną stabilność systemu partyjnego uznaje się za sprawę 
tak dalece oczywistą, że większość tekstów traktujących o krajach Eu‑
ropy Środkowo‑Wschodniej analizowała ewolucję systemu partyjnego 
jako jego konsolidację, zmierzającą do ustanowienia trwałych wzorców 
rywalizacji i tworzenia partyjnej identyfikacji (Antoszewski, 2004). 
 Sprowadzenie populizmu do wymiaru zmiany systemu partyjnego 
unieważnia jego istotny wpływ na proces decyzyjny. Tymczasem polity‑
cy reprezentujący ten nowy trend przekonują wszędzie tam, gdzie rzą‑
dzą, że nie zamierzają respektować dotychczasowego modelu podej‑
mowania decyzji i naruszają nieustannie niepisane reguły decydowania, 
a w niektórych krajach także konstytucyjne ramy rządzenia. Politykę tę 
cechuje – w krajach takich jak Polska i Węgry – nastawienie na doraź‑
ne, odczuwalne dla społeczeństwa skutki albo budowanie polityki lęku 
jako podstawy legitymizacji rządzącego obozu politycznego (Magyar, 
2018). 
 Populizm identyfikowany zarówno jako odrębny nurt polityczny, jak 
też jako trend oddziałujący na liczne podmioty rywalizacji politycznej od‑
działuje przede wszystkim na polityki istotne dla poczucia bezpieczeń‑
stwa publicznego i socjalnego (migracyjna, zatrudnienia, socjalna) oraz 
na te polityki, które kształtują poczucie tożsamości narodowej (histo‑
ryczna, kulturalna). Przede wszystkim jest jednak próbą konstruowania 
innego modelu legitymizacji, bazującego nie na tradycyjnie rozumianej 
demokratycznej reprezentacji i rozliczalności, ale na tożsamości rzą‑
dzących jako jedynych rzeczników narodowego interesu i na wyklucza‑
niu przeciwników poza obręb wspólnoty politycznej (Müller, 2017). 
 Z powyższych analiz można wyciągnąć elementarne wnioski: 
(1) praktyka sprawowania władzy przez formacje populistyczne stoi 
w sprzeczności z praktykami kształtowanymi w ramach idei governan-
ce, stanowiąc odwrót od tej formy budowania potencjału państwa na 
rzecz modelu hierarchicznego; (2) proces decyzyjny nie zmierza do 
uwzględniania zastrzeżeń partnerów społecznych czy opozycji, ale kon‑
centruje się na szybkości i zgodności z wolą ośrodka centralnego całej 
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procedury decyzyjnej; (3) polityki publiczne są (bardziej niż w demokra‑
cji liberalnej) narzędziem prowadzonej permanentnie kampanii wybor‑
czej i mobilizacji poparcia. 
 Wydaje się przy tym, że silniejsze oddziaływanie fali populizmu zmie‑
ni nie tylko praktykę polityczną tam, gdzie – jak w Polsce, we Włoszech 
czy na Węgrzech – formacje takie doszły do władzy, ale także tam, 
gdzie partie głównego nurtu podejmą skuteczne próby przeciwdziałania 
tej fali i uprzedzania ruchów partii populistycznych. Może to skutkować 
odchodzeniem od upowszechnionego w ostatnich dekadach w Europie 
modelu kształtowania polityk publicznych. Wszak ich obecna forma nie 
jest tożsama ani z demokracją, ani z porządkiem liberalnym, ale rozwi‑
nęła się w pewnej fazie funkcjonowania demokracji liberalnych i wyda‑
je się bardzo ściśle związana z procesem osłabienia napięć klasowych 
i ideologicznych oraz poszukiwania obiektywizujących punktów odnie‑
sienia dla poszczególnych polityk. Jak to ujmuje Peter Sloterdijk (2011), 
po roku 1968 ideologów zastąpili konsultanci. Po pierwszym okresie 
eksperckiej pewności siebie pojawiła się „nowsza fala doradztwa”, któ‑
ra „wychodzi od poprawnej przesłanki, że aktorzy, którzy nie potrafią 
zbyt wiele, najlepiej wspierani są przez konsultantów, którzy wiedzą, że 
nie wiedzą zbyt wiele. Odtąd Sokrates znów jest wśród nas”. Konkluzja 
nie jest jednak optymistyczna, wskazuje bowiem, iż za niepełną wiedzę 
ekspertów „wybitni nosiciele niekompetencji płacą niemal każdą sumę: 
nie tylko kadry kierownicze wielkiego przemysłu wykosztowują się w za‑
mian za rozgrzeszenie udzielane przez konsultantów. Wiele niemieckich 
ministerstw federalnych kupiło w ostatnich latach doradczy blef na wiel‑
ką skalę pod nazwą ‘komisji specjalnej’ (Enquete-Komission) – za sumy 
opiewające na miliardy” (Sloterdijk, 2011, s. 83‒84). 
 Jedną z naturalnych korekt jest odchodzenie od tego rodzaju recept, 
jakie wpisane były w nurty Nowego Zarządzania Publicznego i governan-
ce, a nawet częściowy zwrot ku tradycyjnemu modelowi kształtowania 
polityk publicznych, określany często mianem neoweberyzmu (Mazur, 
2016). Oczywiście można traktować ten zwrot jako wynik niepowodze‑
nia kolejnej próby stworzenia teorii porządkującej rozumienie i zasa‑
dy prowadzenia polityk publicznych. Jednakowoż jest to też efekt dość 
naturalnego krążenia idei między pokrewnymi światami akademickim 
i eksperckim, w którym ten drugi świat ma naturalną skłonność do prze‑
sady. W tym sensie postęp w akademickiej refleksji nad mechanizmami 
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kształtowania polityk publicznych powinien polegać raczej na umiejęt‑
nym kumulowaniu doświadczeń, unikaniu popadania w skrajności właś‑
ciwe okresowi naukowej niepełnoletniości. Wybór paradygmatu nigdy 
nie powinien oznaczać dążenia do jego monopolu, uprzywilejowanej 
pozycji w kształtowaniu naszej opinii o praktyce politycznej. 

zakończenie

W sytuacji gwałtownych zmian w polityce największą rolę w tworzeniu 
nowego sposobu rozumienia procesów tworzenia polityk publicznych 
odegrają te nauki, a zarazem te podejścia, które koncentrują się na spo‑
sobach naszego poznawania i rozumienia rzeczywistości społecznej. 
Niemniej ich konkluzje nie wystarczą ani do zbudowania nowych modeli 
krytycznych, ani do formułowania eksperckich podpowiedzi w zakresie 
optymalizacji procesów decyzyjnych w politykach publicznych. Będzie‑
my ostrożniejsi, lepiej poinformowani o własnych uwikłaniach, wrażliw‑
si na drobne nawet zmiany semantyczne w polityce. Nie zwiększymy 
jednak w ten sposób szans na lepsze zrozumienie coraz bardziej zło‑
żonego modelu kształtowania polityk publicznych przez rozmaite agen‑
dy państwa. Naiwnością byłoby przypuszczenie, że nad procesem tym 
ktoś jeszcze panuje, że rządy są świadome tego, w jaki sposób cały 
sektor publiczny definiuje i realizuje swoje cele. Co więcej, zdarzenia 
takie jak kryzys 2008 roku, atak na WTC, przebieg brexitu czy kryzys 
imigracyjny w Europie po 2015 roku pokazują, że rządy mają problem 
z analizą dostępnych im danych, z rozpoznawaniem bardzo poważnych 
zagrożeń dla normalnego funkcjonowania państw, z uruchamianiem na‑
rzędzi zarządzania kryzysowego. 
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wdrażanie polityki

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: współczesne holistyczne ujęcie procesu polityki 
publicznej zakłada, że ostateczny kształt polityki nie zostaje przesądzony 
wraz z jej wyborem i podjęciem decyzji o wdrażaniu. Stąd samo wdraża-
nie (implementacja) definiowane jest jako uściślenie, doprecyzowanie po-
lityki publicznej; kontynuacja formułowania polityki publicznej, ale przy 
użyciu innego rodzaju środków; proces zmiany polityki, kształtowany 
przez liczne organizacje, praktykę administracyjną, politykę i wartości. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przedstawiono różne ujęcia wdraża-
nia polityk publicznych oraz charakteryzuje główne cechy tego procesu 
w polsce. rozdział składa się z trzech części: przedstawienia głównych 
koncepcji teoretycznych wdrażania polityki, próby identyfikacji podsta-
wowych zasad wdrażania polityki w polsce oraz rekomendacji dla dosko-
nalenia systemu wdrażania polityki publicznej w polsce. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w polsce w procesie wdrażania polityk dominują cechy typowe dla nur-
tu odgórnego implementacji z niemałą liczbą dysfunkcji. Fundamental-
ne znaczenie dla przebiegu i rezultatów wdrażania polityk ma jakość 
stanowionego prawa, która pomimo wielu reform w tym zakresie cią-
gle jest wyzwaniem dla polskich prawodawców. zbyt wolno postępuje 
poprawa legislacji w zakresie jakości formułowania celów ustaw oraz 
monitorowania i sprawozdawania efektów implementacji polityk przez 
podmioty wdrażające. przeregulowanie zasad wdrażania polityk oraz 
niewspółmierne do zidentyfikowanych zagrożeń działania instytucji 
kontrolnych prowadzą do trwałych zmian postaw uczestników działań 
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wdrożeniowych w postaci stymulowania nieodpowiedzialności za efek-
ty polityk.

Słowa kluczowe: wdrażanie polityki publicznej, teorie implementacji 
polityki publicznej, wdrażanie polityk publicznych 
w polsce
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przedmiot i istota wdrażania polityki publicznej
Definiowanie wdrażania (implementacji) polityki publicznej zależy od 
sposobu pojmowania procesu jej tworzenia. Według heurystycznego 
ujęcia procesu politycznego, typowego dla wczesnych badań nad po‑
litykami publicznymi, poszczególne etapy procesu stanowią sekwencję 
logicznie następujących po sobie, ale jednak odrębnych i rozłącznych 
kroków. Wdrażanie polityki oznacza wtedy to, co się dzieje pomiędzy 
wyborem i zatwierdzeniem polityki do realizacji a wystąpieniem określo‑
nych efektów jej implementacji; przekładanie polityki na działanie; wyko‑
nywanie decyzji w sferze polityki publicznej.
 Holistyczne ujęcie procesu polityki publicznej, właściwe dla synte‑
zującego, współczesnego nurtu badań nad implementacją polityki, za‑
kłada natomiast, że ostateczny kształt polityki nie zostaje przesądzony 
wraz z jej wyborem i podjęciem decyzji o wdrażaniu. Polityka publiczna 
jest bowiem uznawana za twór zmienny, który po decyzji o jej realiza‑
cji podlega w trakcie implementacji dalszym modyfikacjom. Charaktery‑
styczne dla tego ujęcia są następujące definicje wdrażania:

1. uściślenie, doprecyzowanie polityki publicznej;
2. kontynuacja formułowania polityki publicznej, ale przy użyciu in‑

nego rodzaju środków;
3. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem polityki, prowa‑

dzących do jej zmiany,
4. proces zmiany polityki, kształtowany przez liczne organizacje, 

praktykę administracyjną, politykę i wartości;
5. o ile formułowanie polityki jest transformacją nakładów w kon‑

kretny produkt (politykę publiczną), to wdrażanie jest konwersją 
nakładu (polityki publicznej) w wiązkę rozproszonych produktów 
implementacji.

 Wdrażaniem polityk publicznych zajmują się podmioty, którymi są 
przede wszystkim organizacje administracji publicznej oraz uczestni‑
czące w realizacji zadań publicznych podmioty prywatne i organizacje 
pozarządowe. Na podmiotach wdrażających spoczywa główna odpo‑
wiedzialność za implementację, czyli przekładanie intencji politycznej 
na konkretne działania. Jak każda aktywność ludzka, tak i działania 
wdrożeniowe mogą być intencjonalne lub niezamierzone, a rezultaty 
wdrażania polityk mogą się różnić od oczekiwań ich twórców. Wbrew 
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tradycyjnym poglądom prawników oraz wczesnych badaczy polityk pub‑
licznych, współcześnie nie zakłada się, że polityki publiczne są samo‑
wykonalne, co z kolei oznacza, że implementacja nie jest czystą formal‑
nością, a administracja zwykłą „maszynerią”, która intencje polityków 
wprowadza w życie automatycznie.
 Analizowaniem i interpretowaniem wdrażania polityki z myślą o wypra‑
cowywaniu pragmatycznych metod wspomagających decydentów i wdra‑
żających polityki zajmują się badania nad implementacją polityki publicz‑
nej. Ta subdyscyplina nauk o polityce publicznej została ogłoszona w 1975 
roku mianem „brakującego ogniwa” tej części nauk społecznych. Zagad‑
nieniami wdrażania polityki publicznej zajmowano się wcześniej (pod in‑
nymi szyldami), ale przyjmuje się, że korzenie naukowe tej specjalności 
sięgają pierwszej połowy lat 70. XX wieku. Problematyka badań nad im‑
plementacją polityki koncentruje się wokół odpowiedzi na cztery kluczowe 
kwestie: co powinno być wdrożone, co się dzieje w trakcie wdrażania, co 
powinno się dziać w trakcie wdrażania, oraz co zostało wykonane w celu 
wdrożenia określonej polityki (Smith i Larimer, 2009, s. 155).
 Wyróżnia się trzy chronologiczne nurty teoretyczne badań nad im‑
plementacją polityki: odgórny, oddolny oraz nurt syntezujący i współ‑
czesny. Podstawowym założeniem teoretycznym badań prowadzonych 
w nurcie odgórnym implementacji było oparcie ich na właściwym dla po‑
zytywistycznego paradygmatu naukowego racjonalnym modelu realiza‑
cji polityk publicznych, który zakłada, że: polityki publiczne oraz ich cele 
formułują politycy; za osiąganie celów polityk publicznych odpowiadają 
podmioty wdrażające; rolą badań nad implementacją polityki publicznej 
jest identyfikowanie barier utrudniających osiąganie celów polityk pub‑
licznych (Hill i Hupe, 2002, s. 44).
 Pierwszymi analizami implementacji polityki były studia przypadku. 
Jeffrey Pressman i Aaron Wildavsky (1984) rozłożyli na czynniki i oce‑
nili przebieg procesu wdrażania federalnego programu rozwoju gospo‑
darczego w Oakland w Kalifornii, którego celem było utworzenie trzech 
tysięcy miejsc pracy dla członków mniejszości etnicznych. Analiza pro‑
gramu polegała na ocenie zależności między skutecznością wdrażania 
a charakterem relacji między lokalnymi organizacjami uczestniczącymi 
w jego realizacji i pozwoliła określić przyczyny niepowodzeń w osiągnię‑
ciu celu programu. Z analizy wdrażania programu płynęły m.in. następu‑
jące wnioski:
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• jeżeli polityka jest wdrażana w ramach rozproszonego i wieloeta‑
powego procesu podejmowania decyzji, szanse jej powodzenia, 
czyli podjęcia wszystkich wymaganych uzgodnień, są niskie lub 
bardzo niskie;

• o powodzeniu polityki wdrażanej przy udziale dużej liczby orga‑
nizacji administracji publicznej decyduje bliskość i jakość współ‑
pracy pomiędzy nimi oraz zdolność wypracowania jednolitej wizji 
wdrażania polityki;

• prawdopodobieństwo niepowodzenia polityki wdrażanej przez 
wiele podmiotów rośnie, gdy choćby jedno ogniwo procesu wdra‑
żania przestaje funkcjonować w sposób prawidłowy; jeżeli og‑
niwem tym jest podmiot, który bierze udział w podejmowaniu 
znacznej liczby uzgodnień, prawdopodobieństwo niepowodzenia 
polityki zwiększa się jeszcze bardziej.

 Wyprowadzona z teorii organizacji typologia polityki publicznej ze 
względu na skuteczność we wdrażaniu Donalda Van Metera i Carla Van 
Horna (1975) bazuje na dwóch czynnikach warunkujących skuteczną 
implementację polityki: zakresie zmiany oczekiwanej w wyniku wdroże‑
nia polityki oraz stopniu akceptacji jej celów. Kombinacje tych czynni‑
ków pozwoliły wyróżnić dwa typy polityk. Pierwszy to polityki z szansa‑
mi na powodzenie, których sukces będzie tym większy, im mniejsze są 
oczekiwania względem zakresu powodowanej przez nie zmiany oraz im 
wyższy będzie stopień akceptacji ich celów. Drugi to polityki zagrożone 
niepowodzeniem, których ryzyko porażki będzie tym większe, im więk‑
sze będą oczekiwania względem zakresu powodowanej przez nie zmia‑
ny oraz im niższy będzie poziom aprobaty ich celów.
 Eugene Bardach (1977) określił zachowania uczestników wdrażania 
polityki dążących do zaspokojenia własnych interesów mianem „rozgry‑
wek”. Przebieg wdrażania polityki jest według niego warunkowany na‑
kładaniem się i wzajemną interakcją celów polityki oraz bieżących dzia‑
łań wdrożeniowych. Przyczyną problemów we wdrażaniu polityki jest jej 
niedookreśloność, która czyni ją podatną na „rozgrywanie” przez róż‑
nych aktorów. Mogą temu zapobiegać decydenci (twórcy polityk), o ile 
zadbają o zaprojektowanie precyzyjnych scenariuszy wdrażania ogra‑
niczających przestrzeń dla spontanicznego „rozgrywania” oraz ukierun‑
kowujących wdrażanie bezpośrednio na pożądane rezultaty. Decyden‑
ci powinni zatem „poskramiać rozgrywki” aktywnie sterując procesem 
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wdrażania polityki, m.in. kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi za 
realizację działań wdrożeniowych, uczestnicząc w spotkaniach przeglą‑
dowych oraz inicjując zmiany prawne służące usuwaniu barier we wdra‑
żaniu polityki.
 Kluczową rolę we wdrażaniu polityki rozumianym jako proces kształ‑
towany odgórnie odgrywa ustawodawca. Konieczne jest więc doskona‑
lenie funkcjonowania parlamentów oraz jakości stanowionego prawa. 
Ustawy lub przepisy wykonawcze powinny określać przejrzyste i spójne 
cele polityk, precyzyjne kryteria rozstrzygania konfliktów dotyczących 
celów, związki przyczynowo‑skutkowe i wpływ celów polityk na rozwią‑
zywane problemy, kompetencje podmiotów wdrażających wobec grup 
docelowych oraz środki wspomagające osiąganie zaplanowanych ce‑
lów polityki. Odpowiedzialność za wdrażanie polityk powinna być przy‑
pisywana agendom przychylnym danej polityce. Agendy te powinny 
posiadać uprawnienia ułatwiające podejmowanie decyzji, a ich kierow‑
nictwo dysponować niezbędnymi kwalifikacjami menedżerskimi, mery‑
torycznymi i politycznymi. Konieczne jest również zapewnianie odpo‑
wiednich środków finansowych na realizację polityk, wsparcia ze strony 
organów stanowiących, administracji, wyborców i beneficjentów polityk 
(Mazmanian i Sabatier, 1983, s. 41‒42).
 Koncepcja scenariuszy wdrażania polityki publicznej podkreśla 
wpływ twórców polityk publicznych na jakość ich wdrażania. Twórcy po‑
lityk powinni tworzyć warunki przyjazne podmiotom wdrażającym m.in. 
poprzez powierzanie wdrażania polityki jednemu podmiotowi, którego 
działania nie są uzależnione od działań innych podmiotów wdrażają‑
cych, podporządkowywanie podmiotów wdrażających zwierzchnikom 
politycznym, zapewnianie tym podmiotom czasu i innych zasobów wy‑
maganych dla implementacji polityki, stwarzanie im swobody działa‑
nia i konfiguracji zasobów, precyzyjne projektowanie sekwencji działań 
wdrożeniowych a także odpowiednie komunikowanie i koordynację rea‑
lizowanych działań (Hogwood i Gunn, 1984, s. 200‒206).
 Teorie nurtu oddolnego implementacji polityki nie negują hierarchii 
w procesie polityki (decydowanie polityczne – wdrażanie administracyj‑
ne), ale podkreślają decydujące dla efektów wdrażania znaczenie ogniw 
końcowych tego procesu. Są nimi osoby dostarczające produkty poli‑
tyk odbiorcom: usługobiorcom, przedsiębiorcom, lokalnym społecznoś‑
ciom, organizacjom społecznym itd. W koncepcjach nurtu oddolnego 
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implementacji wdrażanie polityki jest analizowane od ostatniego do 
pierwszego ogniwa tego procesu, czyli od dostarczanego produktu po‑
lityki do decyzji o wyborze realizowanej polityki. Badania prowadzone 
w tym nurcie opierały się na paradygmacie postpozytywistycznym i me‑
todach jakościowych oraz koncentrowały się na stosunkach wewnątrz‑
organizacyjnych, kulturze organizacyjnej i relacjach międzyludzkich.
 Najbardziej znaną teorią nurtu oddolnego implementacji jest teoria 
administracji pierwszego kontaktu (zwanej też administracją liniową) 
(Weatherley i Lipsky, 1977). Analizuje ona problemy, jakie stwarza kon‑
trolowanie pracowników administracji publicznej wdrażających polityki. 
Administracją pierwszego kontaktu są urzędnicy i inni pracownicy linio‑
wi dostarczający usługi publiczne (nauczyciele, pracownicy socjalni, po‑
licjanci itd.), którzy pozostają w bezpośrednich interakcjach z odbiorca‑
mi usług oraz mają uprawnienia do uznaniowego przyznawania korzyści 
lub nakładania sankcji.
 W świadomości pracowników liniowych sektora publicznego cele po‑
lityki publicznej są nakreślone mgliście. W swojej pracy koncentrują się 
oni na wykonywaniu powierzonych im zadań, a nie na uczestniczeniu 
w realizacji polityki. Ponieważ nie dostrzegają związku pomiędzy cela‑
mi polityki a wykonywanymi zadaniami, nakładanie na nich obowiązku 
osiągania celów polityk napotyka na ich opór, obniżanie jakości pracy, 
pogarszanie relacji z klientami i lekceważenie ich potrzeb (Lipsky, 2010, 
s. 23‒24).
 Teoria administracji pierwszego kontaktu postuluje poszukiwanie 
środków pozwalających transponować cele i język polityki publicznej na 
zadania wykonawcze oraz skłaniających pracowników liniowych do ak‑
ceptacji tych celów. Należy więc tworzyć więzi formalno‑merytoryczne 
między zadaniami rutynowymi wykonywanymi przez pracowników linio‑
wych a celami polityki oraz ustanawiać mechanizmy rozliczalności za‑
dań wykonywanych przez administrację pierwszego kontaktu (Lipsky, 
2010, s. 230).
 Koncepcja ładu negocjacyjnego zakłada, że działania w polityce pub‑
licznej są uzależnione od kompromisów osiąganych przez pracowników 
zatrudnionych w różnych segmentach organizacji wdrażających polity‑
ki i podmiotach powiązanych. Polityka publiczna jest płynna i nigdy nie 
pozostaje w inercji. Decyduje o niej dynamika interakcji zachodzących 
między celami polityki a działaniami wdrożeniowymi. Zmiana polityki 
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jest skutkiem aktywności wielu aktorów, którzy nieustannie ją modyfiku‑
ją i reinterpretują, a niekiedy doprowadzają do jej zarzucenia. Aktorzy ci 
traktują politykę jak mienie, którego nie posiadają, ale deklarują różne 
jego przeznaczenie. Skoro aktorzy mają odmienne oczekiwania wobec 
polityk, nie jest możliwe, by jej efekty spełniły oczekiwania wszystkich 
aktorów (Barrett i Fudge, 1981, s. 251). Koncepcja ładu negocjacyjne‑
go za najważniejszą wartość uznaje więc porozumienie osiągane mię‑
dzy aktorami na każdym etapie procesu polityki publicznej, a zwłaszcza 
kompromis względem efektów wdrażanej polityki.
 Koncepcja struktur wdrożeniowych powstała w wyniku analizy me‑
chanizmów ich powstawania w szwedzkich i niemieckich programach 
zatrudnieniowych i szkoleniowych oraz w projektach badających funk‑
cjonowanie tych programów. Programy te były wdrażane przy udziale 
wielu organizacji w sieciowych układach kooperacyjnych. Struktury te 
nie są narzucane z góry, ale powstają w toku wdrażania polityki, jako 
rezultat indywidualnych lub konsensualnych decyzji uczestników imple‑
mentacji. Struktury wdrożeniowe nie odpowiadają granicom formalnym 
pojedynczych organizacji, ale zagnieżdżają się wewnątrz grup wielu or‑
ganizacji. Są one skutkiem więzi zawodowych powstających pomiędzy 
osobami uczestniczącymi we wdrażaniu polityki, które są silniejsze niż 
granice organizacji (Hjern i Porter, 1981, s. 220‒221). Strukturami wdro‑
żeniowymi są więc niehierarchiczne sieci współpracy, rozciągnięte na 
strukturach organizacyjnych podmiotów uczestniczących we wdrażaniu 
polityki.
 Nurt syntezujący i współczesny implementacji jest bardzo pojem‑
ny. Syntezowanie koncepcji polega na łączeniu argumentów zwolenni‑
ków odgórnej z oddolną perspektywą wdrażania polityki w taki sposób, 
aby stanowiły one spójne konstrukcje teoretyczne. Współczesne kon‑
cepcje implementacji poszerzają rozumienie procesu wdrażania polity‑
ki o relacje horyzontalne, współzależność między aktorami polityki oraz 
problematykę wdrażania polityki publicznej w Unii Europejskiej. Nurt ten 
cechuje integrowanie wielu perspektyw badawczych oraz pluralizm me‑
todologiczny, który umożliwia prowadzenie badań zarówno w paradyg‑
macie pozytywistycznym, jak i interpretatywnym.
 Przykładem zastosowania wielu podejść w analizie implementa‑
cji polityki jest metoda łącząca mapowanie perspektywiczne z mapo‑
waniem wstecznym Richarda Elmore’a. Mapowanie perspektywiczne 
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polega na sekwencyjnej operacjonalizacji celów polityki, czyli jej prze‑
kładaniu na działania i efekty wykonawcze. Następstwem zdefiniowania 
celów polityki jest opracowywanie pakietów narzędzi wdrożeniowych, 
obejmujące m.in. szacunkowe koszty i korzyści zastosowania narzę‑
dzi, przybliżone wielkości zmiany użyteczności polityki na skutek wzro‑
stu kosztów jednostkowych stosowanych narzędzi oraz projekty regula‑
cji ograniczających ryzyko rezygnacji stosowania narzędzi. Mapowanie 
wsteczne polega natomiast na projektowaniu działań wdrożeniowych 
w odwrotnym kierunku. Na początku określa się oczekiwane skutki po‑
lityki, a następnie jej rezultaty i produkty wraz z pożądanymi zachowa‑
niami beneficjentów. Te z kolei są przekładane na działania podmiotów 
implementujących oraz oceniana jest zdolność potencjalnych podmio‑
tów implementujących do wytworzenia oczekiwanych produktów i rezul‑
tatów. Na końcu projektowana jest polityka publiczna, dostosowana do 
możliwości podmiotów wdrażających (Elmore, 1980, s. 604).
 Wkładem Elmore’a do teorii implementacji jest również systematyka 
modeli implementacji polityki publicznej (Elmore, 1978). Rozróżnił on 
cztery modele implementacji, w których polityka jest rozumiana jako: za‑
rządzanie systemami, proces biurokratyczny, rozwój organizacyjny oraz 
przestrzeń konfliktu i negocjacji (Tabela 1).

Tabela 1. Modele implementacji polityki publicznej według R. Elmore’a
Implementacja jako

Zarządzanie 
systemami

Proces 
biurokratyczny

Rozwój 
organizacyjny

Przestrzeń 
konfliktu 

i negocjacji
Zasada 
nadrzędna

racjonalność dyskrecjonal‑
ność 
rutyna

autonomia
kontrola spra‑
wowana przez 
pracowników

sprawowanie 
władzy
konkurencja

Dystrybucja 
władzy

scentralizo‑
wana

rozproszona 
fragmentarycz‑
na

równy rozdział 
odpowiedzial‑
ności

niestabilna 
i rozproszona

Proces po‑
dejmowania 
decyzji

suboptymalny inkrementalny grupy robo‑
cze oparte 
o silne relacje 
interpersonalne

negocjowa‑
nie w celu roz‑
wiązywania 
konfliktów

Proces 
implementacji

monitoring
spolegliwość

zmiana utar‑
tych praktyk

budowanie 
konsensusu

uwzględnianie 
zróżnicowa‑
nych interesów

Źródło: (Elmore, 1978).
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 Z kolei typologia implementacji polityki publicznej Richarda Matlan‑
da (1995) różnicuje wdrażanie przez pryzmat dwóch kryteriów: pozio‑
mu konfliktu wokół polityki publicznej oraz poziomu niejednoznaczno‑
ści polityki. Kombinacje relacji pomiędzy niskimi i wysokimi wartościami 
obydwu kryteriów tworzą matrycę czterech typów implementacji polityki 
publicznej (Tabela 2).

Tabela 2. Typologia implementacji polityki publicznej według R. Matlanda

Poziom konfliktu

Niski Wysoki

Poziom 
niejednoznaczności

Niski Implementacja
administracyjna

Implementacja
polityczna

Wysoki Implementacja
eksperymentalna

Implementacja
symboliczna

Źródło: (Matland, 1995, s. 160).

 Polityki publiczne jednoznaczne oraz niewywołujące konfliktu wo‑
kół ich celów i koncepcji wdrażania powinny być implementowane ad‑
ministracyjnie, a najważniejszym czynnikiem decydującym o efektach 
wdrażania są zasoby przeznaczane na realizację polityki. Polityki jedno‑
znaczne, które cechuje wysoki poziom konfliktu wokół ich celów i kon‑
cepcji wdrażania, powinny być implementowane politycznie. Wymaga to 
aktywnego udziału decydentów politycznych, odpowiedzialnych za ogra‑
niczanie konfliktu za pomocą narzędzi transakcyjnych i negocjacyjnych. 
Polityki, które są niejednoznaczne, ale ich cele i założenia wdrożenio‑
we są aprobowane, powinny być implementowane eksperymentalnie. 
Wymaga to aktywnego zaangażowania aktorów polityki w jej realizację. 
Wyniki wdrażania są trudne do przewidzenia, gdyż o jego powodzeniu 
decydują umiejętności organizacyjnego uczenia się wszystkich uczest‑
ników polityki. Polityki niejednoznaczne oraz budzące kontrowersje wo‑
kół ich celów i założeń wykonawczych powinny być implementowane 
symbolicznie. Polityki tego typu są wdrażane niekonsekwentnie przy za‑
angażowaniu wolnych lub ograniczonych zasobów.
 Poszerzenie perspektywy teoretycznej w badaniach nad implemen‑
tacją polityki publicznej wniosła teoria sieci. Próbuje ona przezwyciężyć 
obecny w nurcie odgórnym implementacji polityki problem nieciągłości 
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między formułowaniem i implementacją polityki publicznej, akcentując 
znaczenie relacji horyzontalnych w projektowaniu i wdrażaniu polityk 
publicznych.
 Z teorii sieci czerpie wielu teoretyków implementacji, twórczo adaptu‑
jąc ją do problematyki wdrożenia. Fritz Scharpf (1978) nakreślił ogólne 
ramy sieci polityki publicznej:

(...) jest bardzo mało prawdopodobne, o ile w ogóle możliwe, by polityka publicz‑
na o jakiejkolwiek wadze była wynikiem wyboru pojedynczego i jednorodnego ak‑
tora. Formułowanie i implementacja polityki publicznej jest niewątpliwie wynikiem 
pluralistycznych interakcji, jakie zachodzą pomiędzy wieloma niezależnymi ak‑
torami posiadającymi odrębne interesy, cele i strategie (Scharpf, 1978, s. 347).

 Wdrażanie polityk publicznych w układach sieciowych wymaga 
wzmacniania mechanizmów współpracy i koordynacji realizowanych 
działań. Sieci cechuje wielocentryczność, a nie monocentryczność wza‑
jemnych relacji. Aktorzy polityki publicznej nie są niezależni względem 
siebie. Łączą ich więzi wielostronnych współzależności, wynikające 
z wzajemnych potrzeb aktorów. Aby osiągać swoje cele, potrzebują oni 
zasobów będących w posiadaniu innych. Metodą doskonalenia wdraża‑
nia polityki w układach sieciowych jest zarządzanie sieciowe, koncen‑
trujące się na usprawnianiu współpracy między aktorami polityki pub‑
licznej oraz koordynacji ich działań. Celem zarządzania sieciowego jest 
poprawa interakcji pomiędzy aktorami toczącymi rozgrywki w procesie 
wdrażania polityki poprzez mniej lub bardziej intensywne rekonfiguro‑
wanie jej struktury (Klijn i Koppenjan, 2000, s. 139‒140).
 Powiązania sieciowe mogą być również przyczynami niepowodzeń 
w implementacji polityki publicznej. Ich źródłem są przede wszystkim 
nieprzejrzyste i trudne do przeniknięcia interesy i formy ich reprezenta‑
cji, które hamują wdrażanie polityk i zagrażają skuteczności, efektyw‑
ności i demokratycznej legitymizacji sektora publicznego (Kickert, Klijn 
i Koppenjan, 1997, s. xvii).
 Od lat 90. XX wieku przedmiotem zainteresowań teorii implementacji 
stały się polityki wdrażane przez instytucje i kraje Unii Europejskiej. Ba‑
dania polityk europejskich oparte są na podejściu komparatystycznym 
oraz eksponują specyfiki instytucjonalne i kulturowe różnych krajów. 
 Jedną z ważniejszych koncepcji wyjaśniających mechanizmy re‑
alizacji polityk publicznych w Europie jest teoria współzarządzania 
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wielopoziomowego. Garry Marks (1993, s. 392) określił je mianem „syste‑
mu ciągłych negocjacji między władzami publicznymi usytuowanymi na 
kilku szczeblach terytorialnych”. W późniejszym czasie koncepcja ta zo‑
stała poszerzona o relacje horyzontalne z podmiotami publicznymi i nie‑
publicznym. Zakłada ona, że władza nie jest trwale „zagnieżdżona” na da‑
nym szczeblu terytorialnym, ale jest efektem interakcji i współzależności 
(o charakterze wertykalnym i horyzontalnym) między podmiotami władzy 
i niepublicznymi aktorami usytuowanymi na wielu szczeblach rządzenia.

Tabela 3. Cechy konstytutywne wdrażania polityki publicznej

Kryterium analityczne
Implementa‑
cja w nurcie 
odgórnym

Implementacja 
w nurcie oddolnym

 Implementacja 
w nurcie syn‑
tezującym 
i współczesnym

Dominujący model 
demokratyczny

elitaryzm partycypacja 
w zarządzaniu

demokracja 
uczestnicząca

Typ przywództwa przywództwo 
polityczne

przywództwo 
organizacyjne 

przywództwo 
społeczne

Typ struktur 
organizacyjnych

mechanistyczne organiczne policentryczne

Podmiotowość 
uczestników 
implementacji

aktorzy politycz‑
ni – podmioty 
implementacji;
aktorzy admini‑
stracyjni i niepub‑
liczni – obiekty 
implementacji

aktorzy politycz‑
ni i administra‑
cyjni – podmioty 
implementacji;
aktorzy niepub‑
liczni – obiekty 
implementacji

nieograniczona

Uznaniowość 
podmiotów 
implementujących

jest dysfunkcjo‑
nalna i należy ją 
ograniczać

jest  naturalna, 
ale należy ją 
ograniczać

jest naturalna i na‑
leży nią zarządzać

Mechanizmy 
rozliczalności

politycy ‒ wyborcy;
administracja ‒ 
polityka;
pracownicy – 
 kierownicy 

administracja 
pierwszego kon‑
taktu; – bene‑
ficjenci polityk 
publicznych

zróżnicowa‑
ne mechanizmy 
rozliczalności;
współodpowie‑
dzialność

Przedmiot ewaluacji cele polityki cele polityki; 
 skala rozwiązania 
problemu

stopień osiąg‑
nięcia celów 
lub rozwiązanych 
problemów uzgod‑
nionych przez 
interesariuszy 
polityki;
wartości 
proceduralne

Źródło: (Zawicki, 2016, s. 152).
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 Syntezę dorobku badań nad implementacją polityki publicznej ilu‑
struje zestawienie cech konstytutywnych implementacji właściwych dla 
trzech nurtów wdrażania polityki (Tabela 3). 

wdrażanie polityki w polsce
Ramy wdrażania polityk publicznych w Polsce wyznaczają: ustrój poli‑
tyczny państwa (ramy ustrojowe), układ podmiotowy tworzący system 
wdrażania polityk publicznych (ramy strukturalno‑organizacyjne), zada‑
nia organów władzy publicznej i innych jednostek wraz ze sposobami 
ich realizacji (ramy proceduralno‑substancjalne).
 Obowiązujące w Polsce reguły wdrażania polityk publicznych są 
wypadkową ładu instytucjonalnego kształtowanego jeszcze przed ro‑
kiem 1989 oraz licznych reform podejmowanych w latach późniejszych. 
Większość z nich było realizowanych w trzech falach: ustrojowej (trans‑
formacyjnej), europejskiej (aplikacyjnej) i strategicznej (efektywnościo‑
wej) (Rydlewski, 2015, s. 61).
 Polska jest państwem jednolitym, z czego wynika, że określone 
w ustawach podstawowe reguły wdrażania polityk są jednolite dla ca‑
łego kraju. Z racji przystąpienia do Unii Europejskiej porządek praw‑
ny obowiązujący w Polsce od 1 maja 2004 roku ma wymiar dualistycz‑
ny: prawodawcami są zarówno podmioty systemu prawa polskiego, jak 
i Unii Europejskiej. Z faktu członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyni‑
ka więc obowiązek wdrażania polityk publicznych w zgodzie z przepisa‑
mi prawa krajowego, jak i europejskiego.
 Centralną grupę podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie polityk 
w Polsce stanowią organy i jednostki administracji publicznej – rządo‑
wej i samorządowej. W administracji rządowej szczebla centralnego są 
nimi Rada Ministrów i ministrowie, urzędy centralne (w tym organy re‑
gulacyjne) i agencje wykonawcze, a szczebla wojewódzkiego i powia‑
towego organy i jednostki rządowej administracji zespolonej i niezespo‑
lonej. Administrację samorządu terytorialnego tworzą organy i jednostki 
organizacyjne samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
 Ważnymi podmiotami wdrażającymi polityki w Polsce są również 
Prezydent RP (polityka zagraniczna, obrona narodowa, polityka histo‑
ryczna, kontakty z Polonią i Polakami zagranicą), Narodowy Fundusz 
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Zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej (polityka ochrony zdrowia), Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz‑
nego (polityka zabezpieczenia społecznego), instytucje kultury (polityka 
kulturalna), uczelnie i inne jednostki systemu nauki i szkolnictwa wyż‑
szego (polityka naukowa i szkolnictwa wyższego), Narodowy Bank Pol‑
ski (polityka monetarna), państwowe fundusze celowe i inne państwowe 
osoby prawne (szerokie spektrum polityk) oraz spółki prawa handlowe‑
go, w tym spółki komunalne i spółki prywatne będące dostarczycielami 
wielu usług publicznych (wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu) itd.
 Kolejną grupę podmiotów, które nie są bezpośrednio odpowiedzialne 
za wdrażanie polityk, jednak wywierają wpływ na działalność podmio‑
tów wdrażających, stanowią organy kontrolne, służby specjalne i sądy. 
Wśród organów kontrolnych szczególną rolę pełnią Najwyższa Izba 
Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, regionalne izby obrachunkowe, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także Państwowa Inspekcja Pracy. 
Z racji przedmiotu swej działalności wpływ na zasady wdrażania polityk 
publicznych pośrednio wywiera również Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 Niedocenianą rolę w procesie wdrażania polityk w Polsce odgrywa‑
ją sądy, zwłaszcza administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, a z racji 
członkostwa Polski w UE także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej‑
skiej. Orzeczenia sądów i trybunałów w sprawach dotyczących realiza‑
cji zadań publicznych mogą niekiedy w dość istotny sposób wpływać 
na sposób wdrażania określonych polityk przez podmioty uczestniczą‑
ce w ich implementacji, a tym samym modyfikować uprzednio przyjęte 
zasady i praktyki wdrożeniowe.
 Kluczową rolę we wdrażaniu polityk regulacyjnych pełnią organy re‑
gulacyjne. Są one w znacznym zakresie niezależne od nadzorującego 
je Prezesa Rady Ministrów lub ministrów oraz posiadają kompetencje 
umożliwiające im samodzielne kształtowanie i egzekwowanie polityki 
państwa w obszarze ich właściwości. Pierwszy urząd regulacyjny w Pol‑
sce – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – powstał w 1992 roku. Poza 
nim funkcjonują również nowoutworzone lub powstałe z przekształcenia 
znoszonych organów: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (1994), 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (1997), Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (2002), Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2002), Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego (2003), Komisja Nadzoru Finansowego (2006), 
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Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2006) oraz Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2007).
 Dominującymi strukturami wdrażającymi polityki w Polsce są sekto‑
rowe struktury hierarchiczne, tworzone przez organizacje wyspecjalizo‑
wane we wdrażaniu określonych polityk. Uelastycznienie tej hierarchicz‑
nej struktury nastąpiło poprzez zwiększenie swobody kształtowania 
struktury Rady Ministrów i kompetencji ministrów przez Prezesa Rady 
Ministrów wraz z wejściem w życie ustawy o działach administracji rzą‑
dowej (1997). Próby osłabienia sektorowych hierarchii poprzez wzmac‑
nianie więzi horyzontalnych pomiędzy podmiotami realizującymi polityki 
były podejmowane w zasadzie już od początku lat 90. XX wieku. Służy‑
ły temu przede wszystkim reformy decentralizacyjne, w tym utworzenie 
samorządu gminnego (1990) oraz powiatowego i województwa (1999), 
a także liczne korekty ustrojowe, nowe kierunki polityk oraz reformy pro‑
efektywnościowe, jak np.: włączenie urzędów pracy do administracji sa‑
morządowej (2004), polityka rozwoju obszarów problemowych i funk‑
cjonalnych (2003), terytorializacja polityki rozwoju (2010), umożliwienie 
tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych (2018) itd.
 Funkcjonowanie horyzontalnych międzyorganizacyjnych struktur 
wdrożeniowych w Polsce jest słabo rozpoznane. Zauważalna jest na‑
tomiast rosnąca rola różnych form współdziałania między publicznymi 
i niepublicznymi podmiotami wdrażającymi polityki w postaci: komitetów 
sterujących, rad konsultacyjno‑opiniodawczych i programowych, zespo‑
łów eksperckich, projektowych, międzyresortowych i zadaniowych.
 Zadania organów władzy publicznej i innych jednostek wraz ze spo‑
sobami ich realizacji, które wytyczają ramy proceduralno‑substancjalne 
wdrażania polityk, określają przepisy prawa powszechnie obowiązują‑
cego, akty wykonawcze o charakterze wewnętrznym oraz inne regula‑
cje wdrożeniowe.
 Podstawowymi aktami prawnymi sankcjonującymi polityki są ustawy. 
Bez względu na typ polityki (redystrybucyjna, dystrybucyjna, regulacyj‑
na, konstytutywna, materialna, proceduralna, mieszana), podstawą ich 
wdrażania są, co do zasady, przepisy ustaw. Aktami prawnymi określa‑
jącymi procedury wdrażania polityk są m.in. kodeks postępowania admi‑
nistracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych 
osobowych, a także liczne przepisy prawa administracyjnego material‑
nego: budowlanego, ochrony środowiska, o pomocy społecznej itd.
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 Określone w ustawach zamierzenia polityczne są uszczegółowiane 
w aktach wykonawczych (np. rozporządzeniach Rady Ministrów, czy mi‑
nistra). Z perspektywy całościowo pojmowanego procesu polityki rozpo‑
rządzenia, podobnie jak regulacje prawne niższego rzędu, są z jednej 
strony aktami uściślającymi, a co za tym idzie zmieniającymi politykę, 
a jednocześnie określają ramy dla jej wdrażania.
 Źródłem wytycznych dla wdrażania polityk są również akty wyko‑
nawcze o charakterze wewnętrznym, których adresatami są wyłącznie 
jednostki organizacyjnie podporządkowane podmiotowi wydającemu 
dany akt. Należą do nich uchwały i zarządzenia podejmowane przez 
uprawnione do tego organy administracji państwowej, rządowej lub 
samorządowej.
 Fundamentalne znaczenie dla przebiegu i rezultatów wdrażania poli‑
tyk ma jakość stanowionego prawa. Pomimo wielu reform w tym zakre‑
sie, wyzwanie to jest w Polsce wciąż aktualne. Wdrażanie polityk w Pol‑
sce często rozpoczyna proces dopasowywania prawa. Polega ono na 
poszukiwaniu przez różnych interesariuszy polityk lub media sprzecz‑
ności lub słabości w przepisach ograniczających szanse na pomyślne 
wdrożenie polityk. Działania te nierzadko bywają skuteczne, prowadząc 
do pilnej nowelizacji nowej ustawy (Zybała, 2012, s. 192). Pozytywnie 
należy ocenić ustanowiony w 2002 roku obowiązek sporządzania ocen 
skutków regulacji, jako nieodzownego elementu procesu legislacyjnego. 
Niestety jakość tych ocen często nie jest najwyższa, a ponadto są one 
zazwyczaj ignorowane przez ustawodawcę, co czyni je narzędziem fa‑
sadowym. Badania jakości ocen skutków regulacji wskazują również, że 
bywają one opracowywane nie przed, ale już po podjęciu decyzji o pro‑
cedowaniu danej ustawy, czyli de facto nie są narzędziem ewaluacji 
ex-ante propozycji legislacyjnej lecz zbiorem argumentów uzasadniają‑
cych konieczność jej wprowadzenia. W samej treści ocen skutków re‑
gulacji przeważają dane jakościowe, a brakuje w nich pogłębionych da‑
nych ilościowych rzetelnie szacujących koszty i korzyści wejścia w życie 
nowego prawa.
 Zbyt wolno postępuje poprawa legislacji w zakresie jakości formuło‑
wania celów ustaw oraz monitorowania i sprawozdawania efektów im‑
plementacji polityk przez podmioty wdrażające. Z tymi zagadnieniami 
wiąże się również brak postulowanych co najmniej od połowy pierwszej 
dekady tego wieku postlegislacyjnych procedur oceny aktów prawnych. 
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Ich wprowadzenie stwarzałoby możliwość dokonywania systematycz‑
nych przeglądów adekwatności i użyteczności prawa, a na ich podsta‑
wie porządkowania i upraszczania systemu prawnego.
 Negatywnym zjawiskiem, które zaburza stabilność i przejrzystość 
ładu kształtującego zasady wdrażania polityk publicznych w Polsce, 
jest mający swe początki jeszcze w PRL nadmierny, nieskoordynowany 
i niekontrolowany rozrost tzw. prawa powielaczowego. Obejmuje ono 
wydawane przez administrację rządową, ale wymykające się spod kon‑
troli legislacyjnej i oficjalnie niepublikowane różnego rodzaju informacje, 
instrukcje, objaśnienia, okólniki, wewnętrzne interpretacje czy wytycz‑
ne, nakazujące podporządkowanym jednostkom określone zachowa‑
nia lub ich zaniechanie. Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe w sfe‑
rze podatkowej, ale występuje też w polityce rozwoju i innych politykach 
szczegółowych regulowanych przez administrację rządową i wdraża‑
nych przy udziale jednostek samorządu terytorialnego i innych podmio‑
tów publicznych i niepublicznych.
 O ile intencją wytwarzania prawa powielaczowego jest ogranicza‑
nie ubytków budżetowych i niegospodarności, uspójnianie przepisów, 
doskonalenie procedur wdrożeniowych, poprawa jakości danych mo‑
nitoringowych i sprawozdawczości, to rezultaty tych działań nie są już 
jednoznacznie pozytywne. Równie niekorzystne dla wdrażania polityk 
publicznych skutki powodują także niektóre działania organów kontro‑
li państwowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nakierowane na 
identyfikowanie niezgodnych z prawem zjawisk w obszarach legalności, 
gospodarności, celowości, rzetelności, czy korupcji. 
 Przeregulowanie zasad wdrażania polityk na skutek inflacji prawa po‑
wielaczowego oraz niewspółmierne do zidentyfikowanych zagrożeń dzia‑
łania instytucji kontrolnych prowadzą niekiedy do trwałych zmian postaw 
uczestników działań wdrożeniowych. Chodzi tu przede wszystkim o sty‑
mulowanie nieodpowiedzialności za efekty polityk, które podmioty te mają 
prawo w granicach przepisów swobodnie kształtować, demotywowanie 
do oddolnego (zakładającego czynny udział pracowników instytucji pub‑
licznych lub beneficjentów polityk) poszukiwania nowych lub racjonaliza‑
cji stosowanych procedur, rozwiązań organizacyjnych i narzędzi wdro‑
żeniowych oraz zwiększanie orientacji administracji i innych podmiotów 
współdziałających na procedury kosztem orientacji na rezultaty, jakże 
istotnej dla powodzenia każdej polityki publicznej. Łącznie prowadzi to 
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do konserwowania odgórnego wzorca wdrażania polityk, osłabiania we‑
wnątrzorganizacyjnych dążeń do wzmacniania partycypacji w zarządza‑
niu oraz tworzenia barier dla rozwoju horyzontalnych oraz sieciowych 
struktur wdrożeniowych. Skutkiem nadmiernie rygorystycznych kontro‑
li organów państwowych jest instytucjonalizowanie się antymoderniza‑
cyjnych zachowań, czego przejawem jest rutynowe wnioskowanie przez 
podmioty wdrażające polityki do organów programujących o interpreta‑
cje obowiązujących przepisów, motywowane minimalizowaniem ryzyka 
prawnego, które może być rezultatem ewentualnych kontroli w przyszło‑
ści. W przypadku polityk wdrażanych przez podmioty zdecentralizowane, 
każda nowa wykładania przepisów dodatkowo zwiększa ryzyko negatyw‑
nej oceny prawnej polityk wdrażanych przez te podmioty z sukcesem, ale 
stojących w sprzeczności z nową interpretacją przepisów.
 Wzorce wdrażania polityk w Polsce podlegają zmianom, a waż‑
nym ku temu impulsem jest postępująca europeizacja polskiej admi‑
nistracji, a zwłaszcza jej uczestnictwo we wdrażaniu polityki spójności 
UE. Skutkiem europeizacji administracji jest upowszechnianie wdraża‑
nia polityk w formie programów i projektów, poprawa metod projektowa‑
nia mechanizmów wdrożeniowych na etapie sporządzania programów, 
doskonalenie procedur monitorowania, kontroli i ewaluacji projektów 
a także promocja partycypacyjnych, partnerskich i konsorcjalnych me‑
tod wdrażania projektów. Polityka spójności UE przyczyniła się również 
do rozwoju kompetencji analitycznych administracji. Jej programowanie 
i wdrażanie stworzyło płaszczyznę dla doskonalenia umiejętności śred‑
nio‑ i długookresowego planowania rozwoju. Wprawdzie polska admini‑
stracja przez wiele lat dbała przede wszystkim o tempo wydatkowania 
środków finansowych z programów unijnych, jednak można dostrzec jej 
stopniową reorientację w kierunku większej dbałości o produkty, ale też 
i rezultaty, które w polityce publicznej są priorytetowe.
 Zgodnie z ideą polityki opartej na dowodach, czy danych (evidence-
-based policy), czynności analityczne, choć o różnym charakterze, są 
wymagane na każdym etapie procesu polityki. O ile w polskiej admini‑
stracji były one rozbudowywane w sferze formułowania polityk (diag‑
nozowania problemów, programowania strategicznego, ewaluacji ex-
-ante programów, jakości legislacji), a także ewaluacji (powołanie 
Krajowej Jednostki Oceny, upowszechnianie praktyk ewaluacyjnych, 
rozwój rynku badań ewaluacyjnych), to w odniesieniu do implementacji 
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i monitorowania polityk wciąż nie są one wystarczające. Problem ten do‑
tyczy zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. W systemie 
wdrażania polityk w Polsce odczuwalny jest niedostatek jednostek or‑
ganizacyjnych zajmujących się analizą implementowanych polityk oraz 
deficyt kompetencji urzędniczych w tym zakresie. Od momentu likwida‑
cji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (1997‒2006) Polska 
jest jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, w którym Prezes 
Rady Ministrów nie dysponuje bezpośrednio mu podporządkowanym 
profesjonalnym ośrodkiem studyjno‑analitycznym (Rydlewski, 2015, 
s. 78). Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za analizowanie wdra‑
żania polityk nie funkcjonują również w wielu ministerstwach lub zosta‑
ły w nich powołane stosunkowo późno. Typowym tego przykładem jest 
utworzenie w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Analiz i Strategii do‑
piero w 2015 roku. Biorąc pod uwagę wielkość wydatków publicznych 
na ochronę zdrowia, a co za tym idzie ogromne zapotrzebowanie na 
prowadzenie polityki zdrowotnej opartej na danych, brak wyspecjalizo‑
wanego departamentu zajmującego się m.in. tworzeniem map potrzeb 
zdrowotnych oraz kwalifikowaniem, usuwaniem, zmianami poziomu, 
sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowa‑
nych jest trudny do wytłumaczenia. Najlepiej funkcjonujące jednostki 
odpowiedzialne za analizowanie wdrażanych polityk działają w struktu‑
rach urzędów administracji rządowej i samorządowej implementujących 
programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce dysponują szerokim 
spektrum możliwości wdrażania polityk publicznych na zasadach właś‑
ciwych dla paradygmatu rynkowego (opartego na ideach nowego zarzą‑
dzania publicznego) i sieciowego (osadzonego we współzarządzaniu 
publicznym). Polegają one na kształtowaniu relacji kontraktowych oraz 
rozwoju horyzontalnych i międzysektorowych sieci współpracy w ob‑
szarach wdrażanych polityk publicznych. Podstawą dla tych działań jest 
zagwarantowana konstytucyjnie swoboda samorządów w doborze me‑
tod i form realizacji zadań własnych. Wynika z niej prawo do tworzenia 
podmiotów dla realizacji zadań, włączania osób fizycznych i prawnych, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek ad‑
ministracji publicznej do realizacji zadań własnych.
 Na podstawie przepisów szczegółowych ustaw dających samorzą‑
dom możliwość decydowania o metodach i formach realizowania zadań 
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publicznych, mogą one tworzyć między innymi samorządowe zakłady 
budżetowe i spółki prawa handlowego, zawierać umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego na świadczenie usług, wykonanie robót bu‑
dowlanych lub dostawę towarów, powierzać wykonywanie zadań pub‑
licznych, udzielać dotacji na cele publiczne, zlecać i kontraktować zada‑
nia, powierzać zarządzanie, zawierać porozumienia, zawierać umowy 
o partnerstwie publiczno‑prywatnym, zawiązywać spółki celowe, two‑
rzyć związki komunalne, zakładać stowarzyszenia. Instrumenty do‑
stępne zwłaszcza na mocy ustawy o działalności pożytku publiczne‑
go i o wolontariacie, która wprost ma na celu wykorzystanie potencjału 
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, umożliwia‑
ją również prowadzenie aktywnej polityki lokalnego rozwoju społeczne‑
go, umacniania postaw obywatelskich i kształtowania lokalnych rynków 
usług publicznych.
 Jakość wdrażania polityk w Polsce jest też pochodną wzorców kształ‑
cenia kadr administracji publicznej oraz pracowników podmiotów niepub‑
licznych uczestniczących we wdrażaniu polityk. Polskie uczelnie kształcą 
specjalistów w zakresie administracji i zarządzania publicznego, ekono‑
mii, finansów publicznych, organizacji i zarządzania, prawa oraz sze‑
rokiego spektrum problematyki właściwej politykom publicznym szcze‑
gółowym. Słabo rozwinięte jest natomiast kształcenie na kierunkach 
o profilach polityka publiczna i analiza polityki publicznej oraz kształcenie 
praktyków (w tym urzędników liniowych) służące podnoszeniu ich kom‑
petencji zawodowych z zakresu zarządzania wdrażaniem określonych 
polityk na studiach podyplomowych oraz na szkoleniach i kursach.
 Luki tej nie wypełniają coraz powszechniej tworzone różnego ro‑
dzaju wspólnoty praktyków, stanowiące platformy dla wymiany wiedzy 
o wdrażanych politykach. Nielicznymi tego przykładami są zrzeszające 
kadrę kierowniczą oraz funkcjonujące na zróżnicowanych poziomach 
sformalizowania fora, konferencje i konwenty: wójtów, burmistrzów, pre‑
zydentów miast, skarbników, sekretarzy gmin, dyrektorów spółek ko‑
munalnych, pracowników socjalnych, kierowników działów kadr i płac, 
pracowników ZUS, rektorów szkół wyższych, itp. Wśród inicjatyw tego 
rodzaju brakuje platform zrzeszających specjalistów zatrudnionych na 
stanowiskach liniowych w administracji oraz integrujących pracowników 
sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego uczestniczących we 
wdrażaniu określonej polityki szczegółowej.
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 Z przedstawionej charakterystyki wdrażania polityki w Polsce wyni‑
ka, że dominują w nim cechy typowe dla nurtu odgórnego implementa‑
cji. Zidentyfikowane słabości wskazują natomiast, że głównych źródeł 
inspiracji teoretycznych użytecznych dla polityki administracyjnej nakie‑
rowanej na doskonalenie wdrażania polityki należy upatrywać w kon‑
cepcjach teoretycznych nurtu oddolnego oraz syntezującego i współ‑
czesnego implementacji.
 W tym kontekście do najważniejszych zaleceń można zaliczyć: ogra‑
niczanie unikania odpowiedzialności za polityki publiczne, wzmacnianie 
kompetencji twórców polityk publicznych w zakresie holistycznego rozu‑
mienia procesu polityki, o której powodzeniu decydują jej warstwa diag‑
nostyczno‑programowa, implementacyjna i ewaluacyjna oraz wzajem‑
ne powiązania między nimi; doskonalenie kompetencji twórców polityk 
w zakresie projektowania ram działań implementacyjnych w celu zapo‑
biegania nadmiernej złożoności proceduralno‑organizacyjnej procesów 
wdrożeniowych; wszechstronne doskonalenie jakości prawa i procesu 
jego stanowienia; włączanie urzędników liniowych do opiniowania pro‑
jektów polityk, zwłaszcza mechanizmów wdrożeniowych oraz umacnia‑
nie wśród nich poczucia sprawstwa za rezultaty polityk; tworzenie wa‑
runków formalnych do czynnego włączania się polityków w działania 
wdrożeniowe; zwiększanie swobody podmiotów implementujących poli‑
tyki w doborze sposobów ich wdrażania przy jednoczesnym upowszech‑
nianiu metod orientacji na rezultaty i monitorowania polityk; wzmacnia‑
nie kompetencji kadr administracji publicznej w zakresie analizowania 
działań wdrożeniowych oraz ich wykorzystywanie w praktyce zarządza‑
nia publicznego; usprawnianie metod komunikacji pomiędzy podmiota‑
mi wdrażającymi polityki oraz zapewnianie wiarygodności przekazywa‑
nych treści; doskonalenie metod zarządzanie sieciowego i kompetencji 
w tym zakresie; rozwój programów kształcenia uczestników wdrażania 
polityk oraz stymulowanie różnych form wymiany wiedzy profesjonalnej.
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ewaluacja polityk publicznych

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: ewaluacja to narzędzie zarządzania publicznego, 
którego celem jest określenie wartości interwencji publicznej. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w artykule przedstawiono trzy kom-
plementarne stanowiska, które uznają, że ewaluacja ma służyć poznaniu 
prawdy, dostarczeniu odbiorcy użytecznej wiedzy, oraz sprzyjaniu sze-
roko rozumianemu interesowi publicznemu. poprawnie przeprowadzo-
na ewaluacja dotycząca polityk publicznych powinna uwzględniać każdy 
z przedstawionych celów. dla każdego ze stanowisk opisano przykłado-
we podejścia i zasady realizacji badania. następnie opisano stan ewaluacji 
w polsce z punktu widzenia zaproponowanych stanowisk. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
ewaluacja w polsce realizowana jest na dobrym poziomie metodolo-
gicznym. istotnym wyzwaniem pozostaje wykorzystywanie jej wyników 
i wartościowanie ewaluowanych interwencji. nie zależą one jednak tyl-
ko od jakości samej ewaluacji, ale także od jej kontekstu instytucjonal-
nego: jakości zarządzania publicznego i poziomu rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Słowa kluczowe: badanie naukowe, wykorzystanie wyników, 
wartościowanie
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ewaluacja jako narzędzie

Ewaluacja to narzędzie zarządzania publicznego, którego celem jest 
określenie wartości interwencji publicznej. W języku polskim istnieje 
słowo, które ma podobny zakres znaczeniowy i jest dużo popularniej‑
sze ‒ ocena. Z tego powodu, wraz z pojawieniem się praktyk ewaluacyj‑
nych w Polsce, słowa te niekiedy stosowano zamiennie. Istnieje jednak 
kilka argumentów przemawiających za stosowaniem tylko pierwszego 
określenia: po pierwsze, stosują je osoby zaangażowane w te praktyki; 
po drugie, ewaluacja jest procesem bardziej złożonym i korzystającym 
z szeregu technik i metod; po trzecie, sama ocena jest ważnym, ale nie 
jedynym jego elementem. Stosowanie odmiennego niż ocena określe‑
nia podkreśla także instytucjonalizację ewaluacji jako dziedziny wiedzy 
czy wręcz dyscypliny nauki (Olejniczak, 2008). 
 Aby zrozumieć, czym jest ewaluacja, najlepiej dokonać przeglądu jej 
różnych celów. W dużym uproszczeniu można wyróżnić trzy stanowi‑
ska, które uznają, że ewaluacja ma służyć poznaniu prawdy, dostarcze‑
niu użytecznej wiedzy odbiorcy, oraz sprzyjaniu szeroko rozumianemu 
interesowi publicznemu (Marvin i Christie, 2012). Każde z tych podejść 
ma swoje oparcie teoretyczne oraz odpowiadające im techniki. Popraw‑
nie przeprowadzona ewaluacja dotycząca polityk publicznych powinna 
uwzględniać każdy z powyższych celów. Jednocześnie często można 
spotkać teoretyków i praktyków, którzy kładą szczególny nacisk na je‑
den z nich.

ewaluacja jako badanie naukowe
Uznanie, że celem ewaluacji jest poznanie prawdy, jest cechą podejścia 
naukowego. Tak rozumiana ewaluacja czerpie z bogactwa teorii i meto‑
dologii nauk społecznych i kładzie nacisk na trafność (czy wynik ewalu‑
acji dobrze oddaje stan rzeczywisty?) i rzetelność (czy przeprowadze‑
nie ewaluacji przez inne osoby przyniosłoby taki sam wynik?) badania. 
Korzystanie z podejścia naukowego oznacza także świadomość istnie‑
nia sporów w ramach samej nauki na temat tego, jaki jest charakter rze‑
czywistości (obiektywny czy intersubiektywny), jaki rodzaj rozumowa‑
nia logicznego może być w niej stosowany (dedukcyjny czy indukcyjny), 
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oraz czy i w jaki sposób w ramach procesu badawczego można badać 
zależności przyczynowo‑skutkowe. W bardzo dużym uproszczeniu naj‑
ważniejsze dyskusje w tym nurcie różnią się jakościowym oraz ilościo‑
wym podejściem do badań ewaluacyjnych. Pierwsze podejście kładzie 
nacisk przede wszystkim na badanie znaczeń, jakie poszczególni inte‑
resariusze przypisują interwencji, zaś drugie koncentruje się na orze‑
kaniu o relacjach przyczynowo‑skutkowych pomiędzy interwencją a jej 
efektami (por. Tabela 1). 

Tabela 1. Jakościowe i ilościowe podejście do ewaluacji
Nurty Jakościowy Ilościowy
Natura rzeczywistości intersubiektywna obiektywna
Rozumowanie naukowe indukcyjne dedukcyjne
Cel badania opisowy (odkrycie zna‑

czenia ‒ poznanie 
opinii interesariuszy 
interwencji) 

opisowy i przyczynowo ‑ 
‑skutkowy 

Najpopularniejsze metody 
i techniki badawcze

wywiad pogłębiony (IDI)
wywiad grupowy (FGI)
studium przypadku 

eksperyment badanie 
quasi‑ekspery mentalne
badania sondażowe

Dane tekst liczby
Współczesne, popularne 
podejście do ewaluacji

ewaluacja oparta na teorii ewaluacja kontrfaktyczna

Źródło: opracowanie własne.

 Ewaluatorzy utożsamiający się z jednym z tych podejść, na przykład 
ekonomiści (w szczególności ekonometrycy), będą kładli nacisk przede 
wszystkim na podejście ilościowe. Z kolei spora część socjologów uwa‑
ża, że tylko podejście jakościowe jest „prawdziwą ewaluacją”. Profesjo‑
nalny ewaluator zna jednak oba podejścia, łączy je w ramach tzw. ba‑
dań mieszanych (mixed-methods), korzystając z zalet każdego z nich 
i minimalizując ich ograniczenia.
 Do najbardziej popularnych aktualnych podejść do ewaluacji repre‑
zentujących przedstawione powyżej nurty należą ewaluacja kontrfak‑
tyczna oraz ewaluacja oparta na teorii (theory-based evaluation). Ewa‑
luacja kontrfaktyczna korzysta z narzędzi statystycznych, aby porównać 
sytuację faktyczną po interwencji do sytuacji wyobrażonej (kontrfak‑
tycznej), w której interwencja nie miałaby miejsca. Porównanie obu 
tych sytuacji ma udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zmia‑
na zaobserwowana wśród beneficjentów została spowodowana przez 
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analizowany program. Przykładowo, jeśli szkoleniem dla osób bezrobot‑
nych objęto 1000 osób i w trzy miesiące po zakończeniu szkolenia 500 
osób pracuje, nie możemy być całkowicie pewni, że efekt ten (nazywa‑
ny efektem brutto) uzyskano dzięki udziałowi bezrobotnych w szkoleniu. 
Mogli oni przecież znaleźć pracę, nawet jeśli nie wzięliby w nim udzia‑
łu. Aby dokładniej oszacować skutki interwencji (i tzw. efekt netto), za 
pomocą odpowiednich procedur statystycznych odwzorowujemy kontr‑
faktyczną sytuację niebrania przez te osoby udziału w szkoleniu. Osią‑
gamy to poprzez znalezienie dla każdej z tych osób odpowiednika (tzw. 
statystycznego bliźniaka), który ma wszystkie istotne cechy podobne za 
wyjątkiem brania udziału w szkoleniu. Jeśli okaże się, że wśród 1000 
osób będących „bliźniakami” w analogicznym okresie 300 osób zna‑
lazło pracę, efekt netto interwencji szacujemy na 200 osób (od efektu 
brutto dla grupy objętej szkoleniem odejmujemy zmianę dla grupy, któ‑
ra nie brała udziału w szkoleniu). Podejście to opiera się na schemacie 
quasi ‑eksperymentalnym. Przeprowadzenie takiej ewaluacji wiąże się 
ze spełnieniem wielu warunków (i często nie jest możliwe), jednak do‑
starcza bardzo mocnych argumentów w dyskusji o skuteczności inter‑
wencji publicznych. 
 Ewaluacja oparta na teorii traktuje interwencję jako zbiór hipotez – 
teorię, ale w potocznym, a nie naukowym znaczeniu tego słowa. Rolą 
ewaluacji jest odtworzenie tej teorii, szczegółowe wyartykułowanie hi‑
potez oraz weryfikacja najważniejszych spośród nich (por. Tabela 2). 
Załóżmy, że u podstaw szkolenia 1000 osób leżała hipoteza, że jeśli 
bezrobotnym przekażemy wiedzę na temat tego, jak szukać pracy, to 
zwiększymy ich szansę na znalezienie zatrudnienia. W związku z tym 
szkolenia były ukierunkowane przede wszystkim na podniesienie pozio‑
mu wiedzy. W trakcie ewaluacji badacze uznali tę hipotezę (przekazanie 
wiedzy jako kluczowy czynnik interwencji) za jedną z kluczowych i po‑
stanowili ją zweryfikować. W wyniku ewaluacji odkryto, że przekazanie 
wiedzy jest istotnym elementem. Jednocześnie wskazano, że w ramach 
selekcji uczestników szkolenia nie sprawdzano poziomu ich wiedzy i zre‑
krutowano osoby posiadające już potrzebną wiedzę. Ponadto zwróco‑
no uwagę na inne czynniki, które miały krytyczne znaczenie dla sukce‑
su interwencji (m.in. podniesienie umiejętności i motywacji uczestników, 
integracja grupy szkoleniowej). Na koniec badania ewaluatorzy przed‑
stawili rekomendacje umożliwiające zadbanie o zapewnienie spełnienia 
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tych warunków w przyszłych interwencjach i dzięki temu sprawienie, 
że interwencja będzie jeszcze bardziej skuteczna. Jedną z dużych ko‑
rzyści wykorzystania ewaluacji opartej na teorii programu jest wsparcie 
osób odpowiedzialnych za niego w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób 
interwencja ma przynieść pożądane efekty. Tak rozumiana ewaluacja 
jest mniej zainteresowana pytaniem o to, czy program działa, a bardziej 
tym (Pawson & Tilley, 1997), co w nim działa (zwiększenie tylko wiedzy, 
czy także motywacji i umiejętności?); dla kogo działa (czy warto rekru‑
tować do szkolenia osoby z wysokim poziomem wiedzy o tym jak zna‑
leźć pracę?); w jakich warunkach (jakie elementy kontekstu są istotne 
dla skuteczności szkolenia?, np. sytuacja rodzinna uczestników, sytua‑
cja społeczno‑gospodarcza, w tym poziom bezrobocia w miejscowości, 
w której mieszkają); w jakim zakresie (czy szkolenie zwiększa szansę 
na zostanie zatrudnionym, przyspiesza zatrudnienie czy też umożliwia 
znalezienie lepiej płatnej pracy?).

Tabela 2. Kluczowe zasady ewaluacji opartej na teorii 
Zasady Opis

Sformułowanie teorii progra‑
mu interwencji

Na podstawie istniejących wyników badań i teorii na‑
ukowych, teorii interesariuszy, obserwacji funkcjono‑
wania programu.

Sformułowanie i priorytetyza‑
cja pytań ewaluacyjnych na 
podstawie teorii programu
Przeprowadzenie ewa‑
luacji z uwzględnieniem 
uwarunkowań

Uwarunkowania związane z zasobami (czas, bu‑
dżet) i kontekstem wykorzystania ewaluacji. 

Pomiar konstruktów opisa‑
nych w teorii programu

Konstrukty mogą się odnosić do kontekstu, procesu 
wdrażania lub efektów programu. W praktyce anali‑
zuje się w badaniu tylko część teorii programu.

Weryfikacja i dopracowanie 
teorii programu 

Poprzez analizę związków przyczynowo‑skutkowych 
pomiędzy programem a jego efektami. Także identy‑
fikacja czynników prowadzących do niepowodzenia 
programu, oraz nieoczekiwanych efektów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Coryn et al., 2011, s. 205).

 Oba podejścia należy traktować jako komplementarne, a nie kon‑
kurencyjne. W ewaluacji opartej na teorii podkreśla się istnienie dwóch 
komponentów dotyczących wyartykułowania teorii programu oraz jej 
weryfikacji i dopracowania. W pierwszym z nich naturalne jest wyko‑
rzystanie podejścia jakościowego. W drugim natomiast, jeżeli szukamy 
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odpowiedzi na pytanie o realny efekt interwencji i mamy zasoby umoż‑
liwiające takie podejście (w tym odpowiednie dane), rekomendowana 
jest ewaluacja kontrfaktyczna (por. Tabela 3). W przeciwnym przypadku 
korzystamy z innych metod. 

Tabela 3. Kluczowe zasady ewaluacji kontrafaktycznej
Zasady Opis

Identyfikacja teorii programu Zgodnie z zasadami ewaluacji opartej na teorii. 
Zrozumienie kontekstu wdra‑
żania programu

Program wdrażany w dwóch różnych kontekstach 
będzie prowadził do innych efektów, dlatego nie‑
zbędna jest identyfikacja kluczowych czynników 
kontekstu wpływających na efekty programu. 

Uwzględnienie różnorodności 
efektów

Program będzie prowadził do różnych efektów dla 
różnych beneficjentów; należy uwzględnić to zróż‑
nicowanie poprzez uwzględnienie w planie badania 
czynników mających najistotniejsze znaczenia.

Analiza kontrfaktyczna Efekty dla beneficjentów są porównywane z grupą 
kontrolną, by oszacować realny efekt interwencji.

Analiza faktycznych efektów Faktyczne efekty powinny być przeanalizowane pod 
kątem występowania, zróżnicowania i czynników 
wpływających na nie.

Wykorzystanie metod 
mieszanych 

W badaniach należy dążyć do łącznego wykorzysta‑
nia metod jakościowych i ilościowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (White, 2009).

 Traktowanie ewaluacji tylko jako badania naukowego jest niewy‑
starczające. Zwłaszcza dwie cechy prowadzenia badań (dopuszczalne 
w świecie nauki) mogą zagrozić jakości procesu ewaluacyjnego: igno‑
rowanie ważnych procesów decyzyjnych, które są związane z badanym 
obszarem i przywiązane do ulubionego podejścia badawczego czy me‑
tody; potraktowanie ewaluacji jako wsparcia procesu decyzyjnego. 

ewaluacja jako dostarczenie użytecznej wiedzy 

Badania ewaluacyjne relatywnie często nie są wykorzystywane. Wie‑
lu teoretyków i praktyków ewaluacji poświęca uwagę warunkom, które 
muszą być spełnione (zarówno w samej ewaluacji, jak i w jej kontekście 
instytucjonalnym), by ewaluacja była użyteczna dla odbiorców. Najbar‑
dziej znany przedstawiciel tego nurtu, Michael Patton (2011) rozwinął 
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podejście ewaluacji skoncentrowanej na wykorzystaniu wyników (uti-
lization-focused evaluation), w którym zwraca się uwagę na potrzebę 
zidentyfikowania osób, które spożytkują wyniki ewaluacji. Czynność 
ta powinna być pierwszym działaniem ze strony ewaluatora. Następ‑
nie należy dbać o zaangażowanie tych osób na każdym etapie ewa‑
luacji (oczywiście w ramach ich możliwości). Drugim ważnym elemen‑
tem tego podejścia jest zadbanie o to, by wykorzystanie wyników było 
kluczowym punktem odniesienia w ramach całej ewaluacji (Tabela 4). 
Wracając do przykładu szkoleń dla osób bezrobotnych: kto konkretnie 
jest najważniejszym odbiorcą tej ewaluacji? Polityk decydujący o konty‑
nuowaniu programu, pracownicy instytucji publicznej odpowiedzialni za 
jej wdrożenie, czy trenerzy? Jakie decyzje te osoby będą podejmowały 
na podstawie otrzymanych wniosków i rekomendacji? Ewaluator powi‑
nien poznać odpowiedzi na te pytania przed zaplanowaniem ewaluacji 
i uwzględnić je w planowaniu badania. 
 Wykorzystanie wyników badań może przyjmować różne oblicza: 
można stwierdzić brak wykorzystania oraz pozytywne i negatywne wy‑
korzystanie. Z pożądaną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
korzyści związanych z samym procesem (zaangażowanie odbiorców 
w proces zmienia ich perspektywę), wykorzystania instrumentalnego 
(wprowadzenie zmian w programie w wyniku ewaluacji), koncepcyjnego 
(nowe, lepsze spojrzenie na realizowany program) czy oświecającego 
(dodanie wiedzy do danej dziedziny umożliwiające skorzystanie z niej 
przez większą liczbę zainteresowanych osób). Z sytuacją negatywną 
możemy mieć do czynienia w przypadku wykorzystania symboliczne‑
go (wysłanie sygnału do interesariuszy o wykorzystaniu ewaluacji bez 
faktycznej zmiany wynikającej z badania) czy perswazyjnego (wpłynię‑
cie na innych interesariuszy z wykorzystaniem argumentów z badania 
ewaluacyjnego, podczas gdy odpowiednie decyzje zostały podjęte już 
wcześniej). Może wreszcie dochodzić do wybiórczego wykorzystywania 
wyników badań (lub wręcz manipulowania nimi) czy sytuacji, w której 
wykorzystywane są wnioski i rekomendacje z niewłaściwie przeprowa‑
dzonych badań (Fleischer i Christie, 2009). 
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Tabela 4. Kluczowe zasady ewaluacji skoncentrowanej na wykorzystaniu wyników 

Zasady Opis
Oszacowanie gotowości do prze‑
prowadzenia ewaluacji opartej na 
wykorzystaniu wyników 

Gotowość dotyczy zarówno programu, orga‑
nizacji zamawiającej ewaluację, jak i ewalu‑
atora. W razie potrzeby wsparcie organizacji 
w tym zakresie przez ewaluatora.

Identyfikacja i zaangażowanie klu‑
czowych odbiorców ewaluacji

Analiza sytuacji wspólnie z kluczowymi od‑
biorcami ewaluacji. W miarę możliwości za‑
planowanie korzyści z udziału w procesie 
ewaluacji przez kluczowych odbiorców.

Identyfikacja i priorytetyzacja plano‑
wanych wykorzystań ewaluacji 

Koncentracja na kluczowych pytaniach ewalu‑
acyjnych. Upewnienie się, że ewaluacja obej‑
muje najważniejsze aspekty programu (wdro‑
żenie, efekty, związek pomiędzy programem 
a efektami).

Ustalenie teorii interwencji Zgodnie z zasadami podejścia ewaluacji 
 opartej na teorii.

Wybór (w porozumieniu z kluczowy‑
mi odbiorcami) najlepszych metod 
badawczych

Upewnienie się, że kluczowi odbiorcy rozu‑
mieją kontrowersje związane z wybranymi 
metodami. Zasymulowanie wykorzystania wy‑
ników dla sztucznie stworzonych danych.

Zebranie danych
Analiza danych, prezentacja wyni‑
ków, wniosków i rekomendacji dla 
kluczowych odbiorców
Przygotowanie raportu z ewaluacji
Towarzyszenie kluczowym odbior‑
com w wykorzystaniu wyników
Ewaluacja wykorzystania efektów 
badania

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Patton, 2011).

ewaluacja jako dbanie o interes publiczny

Aby dostarczyć użytecznej wiedzy na podstawie wyników badań, trze‑
ba dokonać ich interpretacji i ocenić wartość interwencji. Wyróżniają‑
cą cechą ewaluacji jest osąd wartościujący (Scriven, 1967). Dbanie 
w ewaluacji o interes publiczny wiąże się z wartościowaniem uzyska‑
nego wyniku oraz uwzględnieniem wartości interesariuszy. Czy efekt 
netto szkoleń dla bezrobotnych w postaci 200 osób, które znalazły pra‑
cę, to dużo czy mało? Czy w przypadku dużego kosztu programu war‑
to go kontynuować, czy nie? Odpowiedzi zależą od wielu czynników: 
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celu, jaki postawiono przy planowaniu interwencji, oraz efektów uzyski‑
wanych w ramach innych, alternatywnych programów. Zadaniem ewa‑
luatora w przypadku tego badania jest nie tylko oszacowanie efektu, ale 
też jego interpretacja. Jest ona niezbędna dla zapewnienia użytecznej 
dla odbiorców wiedzy. 
 Jak rozpoznać interes publiczny? Pewne nurty ewaluacji zakładają, że 
jest to jednym z głównym zadań ewaluatora. To on, korzystając ze swojej 
wiedzy i doświadczeń, powinien sformułować opinię. Niektórzy teoretycy 
ewaluacji twierdzą, że osąd wartościujący powinien być wypadkową war‑
tości wśród interesariuszy. W pewnych przypadkach istotnym zadaniem 
ewaluatora jest rozpoznanie różnorodności w tym zakresie wśród intere‑
sariuszy i facylitacja wypracowania wspólnego stanowiska (Guba i Lin‑
coln, 1989), ze szczególnym uwzględnieniem tych interesariuszy, których 
interes ma najmniejsze szanse na bycie uwzględnionym (np. osoby bez‑
robotne, które nie mogą zostać objęte takim programem, czy podatnicy).
 Dwie propozycje podejścia do ewaluacji, postulowane w ramach 
tego nurtu, mogą wydawać się skrajne w sytuacji ewaluacji zamawia‑
nej przez administrację publiczną. Nawet jeśli nie jest możliwe ich pełne 
wykorzystanie, zawierają jednak cenne inspiracje. Ewaluacja wolna od 
celów/wykraczająca poza cele (goal-free evaluation) zakłada, że ewalu‑
ator nie zna celów interwencji, natomiast koncentruje się na jej efektach 
i badaniu jej użyteczności w kontekście danego problemu społecznego. 
Z kolei w ramach ewaluacji konstruktywistycznej cały proces ewaluacji 
podporządkowany jest wypracowaniu konsensusu wobec oszacowania 
wartości programu (por. Tabela 5). 
 Transparentne wartościowanie danego programu jest niezbędne, je‑
śli dzięki ewaluacji najlepsze programy mają być nadal wdrażane, a naj‑
gorsze eliminowane. Ale co to znaczy, że program jest lepszy lub gor‑
szy? Aby zapewnić lepsze zrozumienie oczekiwań zamawiającego, 
powszechną praktyką jest wyszczególnienie kryteriów, za pomocą któ‑
rych dana interwencja ma być oceniona. Do najczęściej stosowanych 
kryteriów należą: trafność (odniesienie interwencji do potrzeb, na któ‑
re jest odpowiedzią), skuteczność (zestawienie celów z efektami inter‑
wencji), efektywność (porównanie nakładów z efektami), trwałość (efek‑
tów) oraz użyteczność (odniesienie efektów interwencji do potrzeb, które 
miała rozwiązać). Trafność i użyteczność są podobnymi kryteriami. Od‑
różnia je zestawienie z potrzebami planów lub faktycznie uzyskanych 
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efektów oraz moment przeprowadzania ewaluacji. W przypadku ewalu‑
acji ex-ante (realizowanej przed interwencją) wykorzystane zostanie kry‑
terium trafności, a w przypadku ewaluacji ex-post (realizowanej po inter‑
wencji) kryterium użyteczności. Ewaluacje realizowane w trakcie trwania 
interwencji (on-going) korzystają z obu kryteriów (Olejniczak, 2008). 

Tabela 5. Kluczowe zasady ewaluacji konstruktywistycznej
Zasady Opis

Organizacja ewaluacji Skompletowanie zespołu; zadbanie o aspekty lo‑
gistyczne; rozpoznanie programu i kontekstu jego 
wdrażania.

Identyfikacja interesariuszy Mapa osób i instytucji: wdrażających program, fi‑
nansujących go, beneficjentów, „ofiar” (które mogą 
stracić w wyniku realizacji programu) i innych. 

Sformowanie grup składa‑
jących się z przedstawicieli 
wszystkich interesariuszy 

Rozpoznanie postrzegania programu przez przed‑
stawicieli interesariuszy.

Dodanie perspektywy 
ewaluatora

Perspektywa ewaluatora powinna opierać się na 
zebranych przez niego i istniejących wcześniej 
danych. 

Ustalenie listy zagadnień, co 
do których panuje konsensus

Ewentualne opisanie ich w raporcie i wyłączenie 
ich z agendy pracy grupy.

Wspólna priorytetyzacja za‑
gadnień, co do których nie ma 
konsensusu

Zagadnienia mogą dotyczyć wszystkich kwestii 
związanych z programem (np. wyobrażenia na te‑
mat jego działania, obawy). 

Zebranie dodatkowych danych 
dotyczących zagadnień z po‑
przedniego etapu

Zależnie od potrzeb możliwe jest przeprowadzenie 
pogłębionych badań. 

Wspólne zaplanowanie agen‑
dy negocjacji
Wypracowanie konsensusu 
tam, gdzie jest to możliwe

Odłożenie na bok kwestii, dla których nie udało się 
wypracować konsensusu.

 Opracowanie raportu z po‑
przedniego etapu 

Może powstać więcej raportów, zależnie od po‑
trzeb interesariuszy.

Powrót do zagadnień odłożo‑
nych na bok w etapie wypraco‑
wania konsensusu

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Guba i Lincoln, 1989, 2001).

 Ewaluacja składa się więc z zebrania wiedzy o interwencji, określe‑
nia wartości tej interwencji oraz zadbania o wykorzystanie wniosków 
i rekomendacji. W sytuacji idealnej, z którą niemal nigdy nie mamy 
do czynienia, ewaluacja zostałaby zrealizowana w odpowiednim cza‑
sie po zakończeniu interwencji (by móc zebrać całościową informację 
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o jej efektach), a wnioski i rekomendacje z niej zostałyby wykorzystane 
w planowaniu tej samej interwencji. To napięcie między rolą podsumo‑
wującą funkcjonowanie interwencji a wspierającą jej zaplanowanie rolą 
formatywną jest wpisane w większość ewaluacji. 
 Tę część rozważań o ewaluacji warto podsumować przedstawieniem 
jej definicji. 

Ewaluacja to systematyczne badanie, prowadzone z użyciem zróżnicowanych 
metod, złożone ze zbierania danych, analizy, oceny oraz informowania o wyni‑
kach. Jego celem jest oszacowanie (w odniesieniu do jasno sformułowanych 
kryteriów) jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji pub‑
licznych (Olejniczak, 2008, s. 22).

ewaluacja w polsce
Na obecny stan ewaluacji w Polsce wpływ mają przede wszystkim dwa 
czynniki. Po pierwsze, pojawiła się ona w naszym kraju dopiero w latach 
90. XX wieku. Po drugie, zaczęła się upowszechniać wraz z przystąpie‑
niem Polski do Unii Europejskiej i pojawieniem się wymogów związa‑
nych z funduszami unijnymi. Wymogi te oznaczają zarówno dużą liczbę 
realizowanych ewaluacji  1, stosunkowo wysoki poziom ich strukturyzacji, 
jak i odbieranie jej często jako obowiązkowego działania realizowanego 
przede wszystkimi ze względu na wymogi, którymi obwarowane są środki 
unijne. Mamy do czynienia z relatywnie nową kategorią działalności, ale 
administrację publiczną, a przynajmniej jej część, cechuje wysoki stopień 
znajomości podejścia ewaluacyjnego, także dzięki szeroko zakrojonym 
działaniom rozwijającym kompetencje pracowników tego sektora. 
 Ewaluacja polityk publicznych w Polsce to w dużej mierze ewaluacja 
polityki spójności (tj. funduszy unijnych). Za koordynację związanych z nią 
działań odpowiedzialna jest Krajowa Jednostka Ewaluacji, ulokowana 
w ministerstwie odpowiedzialnym za fundusze europejskie. Ważnym ele‑
mentem tego systemu ewaluacji są jednostki ewaluacyjne utworzone dla 
każdego programu operacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym. 

1  Bazę zakończonych badań ewaluacyjnych można znaleźć na stronie: https://www.
ewaluacja.gov.pl/strony/badania‑i‑analizy/wyniki‑badan‑ewaluacyjnych/ (dostęp: 
19.08.2019). W latach 2017–2018 zakończono realizację 136 badań.

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/
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 Rozwój ewaluacji w Polsce jest wspierany przez działalność organiza‑
cji pozarządowych (przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Ewalua‑
cyjnego) i jednostek naukowych. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne dba 
o rozwój kultury ewaluacyjnej poprzez różnorodne działania (konferen‑
cje, upowszechnianie standardów ewaluacji). Jednostki naukowe starają 
się łączyć swoją podstawową działalność (prowadzenie badań, naucza‑
nie) z tzw. trzecią misją uczelni poprzez angażowanie się w rozwój meto‑
dologii ewaluacji, jak i szerszej refleksji na jej temat. Najwięcej ewaluacji 
zamawianych przez administrację publiczną realizuje niewielkie grono 
polskich firm. Większość z nich to małe podmioty, specjalizujące się w tej 
działalności na rynku polskim. Część badań realizują podmioty większe, 
zajmujące się szeroko rozumianymi badaniami społecznymi. 
 Różnorodne porównania praktyk i kultury ewaluacyjnej w Polsce z in‑
nymi krajami pokazują, że ewaluacja w naszym kraju znajduje się na 
poziomie adekwatnym do poziomu rozwoju społeczno‑gospodarczego 
i politycznego. Jej bardziej szczegółowy opis zostanie przedstawiony 
w odniesieniu do trzech zarysowanych wyżej stanowisk. 
 Poziom metodologii prowadzonych w Polsce badań stoi na relatywnie 
wysokim poziomie. Coraz częściej stosowane są najbardziej zaawanso‑
wane metody i podejścia do badań, w tym ewaluacja oparta na teorii pro‑
gramu i kontrfaktyczna (w dużej mierze dzięki Komisji Europejskiej, która 
je zaleciła). Przedstawiciele administracji publicznej organizują konferen‑
cje poświęcone metodologii ewaluacji, wydają publikacje i intensywnie 
rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie, współpracują także z przed‑
stawicielami jednostek naukowych. Paradoksalnie, właśnie administracja 
publiczna w dużej mierze stymuluje dyskusje i rozwój w tym zakresie po‑
przez organizację konferencji i szkoleń oraz integrowanie środowiska. 
 Z punktu widzenia opisywanego stanowiska najważniejsze dla do‑
brze przeprowadzonej ewaluacji są kompetencje związane z badania‑
mi społecznymi ‒ na ten aspekt ewaluacji największy nacisk kładą eks‑
perci. W badaniach społecznych dość powszechną praktyką, zwłaszcza 
w świecie akademickim, jest specjalizacja w wybranym obszarze meto‑
dologii (np. badania jakościowe czy quasi‑eksperymentalne). Zaangażo‑
wanie się w badania ewaluacyjne wymaga jednak dopasowywania metod 
do pytań badawczych i potrzeb odbiorcy. 
 O ile w pierwszym okresie wykorzystywania ewaluacji w Polsce jako 
największe wyzwanie postrzegano kwestie metodologiczne, z czasem 
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luka ta została zapełniona. Zaczęto realizować coraz więcej ewalua‑
cji i pojawiło się pytanie o ich efekty. Ewaluacja jako taka, realizowana 
ze względu na wymóg zewnętrzny, angażująca zasoby czasowe i kom‑
petencyjne, musiałaby udowodnić swoją użyteczność. Ten proces trwa 
nadal, a ta sytuacja zachęca badaczy do analizowania mechanizmów 
wykorzystania wyników badań. Jednocześnie podmioty odpowiedzial‑
ne za koordynowanie ewaluacji w kraju wprowadzają rozwiązania, które 
mają zwiększyć użyteczność badań (ujednolicony format wniosków i re‑
komendacji, monitorowanie wykorzystania rekomendacji, coraz więk‑
sza popularność wykorzystywania w badaniach technik zwiększających 
użyteczność badań, np. warsztat rekomendacyjny). 
 Zgodnie z diagnozą ewaluacji skoncentrowanej na wykorzystaniu wy‑
ników, jednym z wyzwań dla użyteczności badań jest możliwość zaan‑
gażowania kluczowych odbiorców. W przypadku zamawiania ewaluacji 
przez administrację publiczną najczęściej inne osoby reprezentują za‑
mawiającego w kontaktach z wykonawcą, a inne podejmują decyzje na 
podstawie wniosków z badań. Jakość współpracy pomiędzy tymi trzema 
stronami ma duży wpływ na ostateczną użyteczność wyników badań.
 Z punktu widzenia tego podejścia do ewaluacji jedną z najważniej‑
szych kompetencji potrzebnych w ramach badania jest współpraca 
z zamawiającym, rozumienie jego potrzeb i sposobu podejmowania de‑
cyzji. Z tego powodu relatywnie najłatwiej jest prowadzić tak rozumianą 
ewaluację osobom, które mają za sobą doświadczenie pracy w admini‑
stracji publicznej. 
 Dotychczasowe doświadczenia z ewaluacją w Polsce pokazują, że 
może ona być użyteczna przede wszystkim dla wprowadzania inkremen‑
talnych zmian w realizowanych programach. Jednocześnie jest w miarę 
rzadko wykorzystywana jako argument we wprowadzeniu zmian o stra‑
tegicznym znaczeniu, bowiem do jej uważnych odbiorców należą raczej 
urzędnicy średniego szczebla administracji publicznej niż osoby podej‑
mujące decyzje o charakterze strategicznym. 
 Ewaluacja postrzegana jest niekiedy jako niewystarczająco zintegro‑
wana z pozostałymi etapami zarządzania politykami publicznymi. Wiąże 
się to z postrzeganiem jej przez niektórych interesariuszy jako pewien 
rytuał, który musi być zrealizowany, ale niekoniecznie prowadzi do pod‑
noszenia jakości działań czy organizacyjnego uczenia się administracji 
publicznej. 
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 Dobrą ewaluację od złej odróżnia także to, czy ewaluator jest w stanie 
wyciągnąć z zebranych danych wnioski wartościujące interwencje. Nie‑
kiedy, także w przypadku realizowanych w Polsce badań, ewaluator ogra‑
nicza się do zebrania opinii badanych osób i syntetycznego ich przed‑
stawienia. Aby móc dostarczyć użytecznej wiedzy, trzeba jeszcze umieć 
odpowiedzieć na pytanie „co z tego?”. Aby było to możliwe, niezbędne jest 
rozumienie strategicznych wyzwań i mechanizmów: społecznych, ekono‑
micznych i politycznych. W przypadku niektórych ewaluacji potrzebna jest 
także odwaga do formułowania samodzielnych opinii. Ponadto, niezbęd‑
ne są dodatkowe kompetencje, by można dostrzec zróżnicowanie warto‑
ści wśród interesariuszy i odpowiednie ich wyważenie w ewaluacji. 
 W praktyce zamawiane przez administrację publiczną ewaluacje 
mają szczegółowo określoną strukturę w zakresie pytań badawczych, 
metodologii i formy końcowych wniosków i rekomendacji. O ile słabe 
ewaluacje nie zawierają procesu wartościowania, dobre – a takich w pol‑
skiej rzeczywistości jest większość ‒ robią to w dość przewidywalny 
sposób, tzn. przedstawiają jednoznacznie pozytywną ocenę interwencji 
z punktowymi sugestiami zmian. Ewaluacje bardzo dobre (z omawiane‑
go punktu widzenia) wchodzą tam, gdzie jest ku temu przestrzeń, w op‑
arty na argumentach dialog z zamawiającym w sposób wykraczający 
poza minimum określone w zamówieniu. 
 Niemal wszystkie ewaluacje programów publicznych zamawiane 
są przez administrację publiczną i odzwierciedlają jej potrzeby i warto‑
ści. Dzięki temu szansa na wykorzystanie wyników ewaluacji jest zde‑
cydowanie większa. Samo wartościowanie jest istotne w takim zakre‑
sie, w jakim służy temu wykorzystaniu. Nieliczne badania finansowane 
w inny sposób, to badania naukowe lub projekty realizowane przez or‑
ganizacje pozarządowe. Takie źródło finansowania zmienia często per‑
spektywę wartościowania interwencji. 
 Z punktu widzenia tego podejścia do ewaluacji kluczowym wyzwa‑
niem jest zapewnienie odpowiednich kompetencji wśród ewaluatorów, 
odpowiedniej wrażliwości wśród zamawiających przekładającej się na 
możliwość realizowania ewaluacji umożliwiających uwzględnienie war‑
tości różnych interesariuszy. 
 Istnieją teoretycy ewaluacji wskazujący na jej potencjał w rozwo‑
ju społeczeństwa demokratycznego poprzez dostarczanie argumen‑
tów w dyskusjach politycznych. Otwartym pozostaje pytanie, na ile taka 
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funkcja może być faktycznie realizowana we współczesnych społeczeń‑
stwach. Wydaje się, że historia ewaluacji w Polsce jest zbyt krótka, by 
móc dokonać w jej przypadku rozstrzygającej oceny. Wprawdzie podję‑
to szereg działań na rzecz zwiększenia przystępności wyników badań 
dla dziennikarzy i zwykłych obywateli poprzez upraszczanie języka oraz 
odpowiednią oprawę wizualną, jednak zainteresowanie wynikami ba‑
dań ze strony mediów czy partii politycznych jest nadal umiarkowane.
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polityka społeczna 

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: politykę społeczną najczęściej definiuje się jako 
działanie państwa mające na celu rozwiązywanie problemów o szczegól-
nej dotkliwości dla społeczeństwa. równie często jednak polityka spo-
łeczna ma wymiar pozytywny, jest działaniem państwa na rzecz dobroby-
tu społecznego.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest scharaktery-
zowanie głównych modeli polityki społecznej i głównych wyzwań, przed 
którymi stoimy na początku XXi w. zmiany społeczno-gospodarcze, bę-
dące głównie efektem rozwoju technologicznego oraz procesów globa-
lizacyjnych, wymuszają reorientację dotychczasowych działań państw 
w zakresie polityki społecznej i nakierowanie ich na nowe problemy. au-
tor wychodzi od omówienia zasad polityki społecznej, które leżą u jej 
podstaw i legitymizują jej działanie. następnie przechodzi do modeli poli-
tyki społecznej, by dojść do wyzwań, przed którymi stoi europejska i pol-
ska polityka społeczna. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wyzwania, przed którymi stoi europejska i polska polityka społeczna 
można podzielić na: klasyczne, które zawsze były przedmiotem oddzia-
ływania polityki społecznej; ewolucyjne, które są konsekwencją zmian 
technologicznych i naturalnych procesów społeczno-gospodarczych; lo-
kalne, które wynikają z lokalnej i geopolitycznej sytuacji polski jako kraju, 
społeczeństwa i gospodarki.

Słowa kluczowe: modele polityki społecznej, aktywna polityka 
społeczna, europejski Model Społeczny
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cele i zasady wdrażania polityki społecznej
Politykę społeczną najczęściej definiuje się jako działanie państwa ma‑
jące na celu rozwiązywanie problemów o szczególnej dotkliwości dla 
społeczeństwa. Równie często polityka społeczna ma wymiar pozytyw‑
ny, np. jest działaniem państwa na rzecz dobrobytu społecznego. Ka‑
talog celów polityki społecznej jest szeroki, ale główne cele i obszary 
działania pozostają od dawna niekontrowersyjne. Thomas H. Marshall 
(1965) identyfikował cele polityki społecznej, wyróżniając trzy główne 
filary jej oddziaływania: eliminacja ubóstwa, maksymalizacja dobroby‑
tu, osiąganie równości. W latach późniejszych katalog ten poszerzał 
się lub zwężał w wyniku dominującej w danym czasie orientacji gospo‑
darczej i politycznej. Zakres polityki społecznej w ostatnich latach pod‑
lega poszerzaniu w efekcie nowych wyzwań, przed którymi stają spo‑
łeczeństwa. Do katalogu celów polityki społecznej dodaje się pracę 
i zatrudnienie, rozwój gospodarczy oraz stabilność gospodarczą i spo‑
łeczną (Firlit ‑Fesnak i Szylko‑Skoczny, 2007; Morawski, 2001; Rysz ‑
‑Kowalczyk, 2002). 
 Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej w jej wąskim ujęciu 
są problemy dotyczące zdrowia, zabezpieczenia socjalnego i mieszkal‑
nictwa. Poszerzając zakres oddziaływania państwa i rozumiejąc polity‑
kę społeczną jako szersze oddziaływanie władz na sferę społeczną, do 
polityki społecznej zalicza się takie obszary, jak: praca, edukacja i wy‑
chowanie, kultura.
 Tym samym polityka społeczna odwołuje się do szerokiego katalogu 
celów, który w zależności od jej rozumienia i przyjętego modelu realiza‑
cji staje się w całości przedmiotem działań państwa na rzecz społeczeń‑
stwa, albo zostaje w jakiejś mierze ograniczony. Ryszard Scharfenberg 
(2009, 2017) podając przykłady kluczowych kategorii polityki społecz‑
nej wymienia: dobrobyt społeczny, potrzeby społeczne, bezpieczeństwo 
socjalne, strukturę społeczną, integrację (spójność) społeczną, kwestię 
społeczną, społeczne prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną, po‑
stęp i rozwój społeczny.
 Scharfenberg uważa, że można sprecyzować cele polityki społecznej 
wykazując dwukierunkowość potrzebnych do jej realizacji działań pań‑
stwa: stymulantów i destymulantów (Tabela 1). To interesujące podej‑
ście, bo najczęściej postrzegamy problemy społeczne jednowymiarowo. 
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Szczególnie jest to widoczne w kontekście decyzji i debat politycznych 
i publicystycznych. 

Tabela 1. Cele polityki społecznej
Cele polityki społecznej

Co należy zwiększać (stymulanty) Co należy zmniejszać (destymulanty)

• Sprawiedliwość społeczna • Niesprawiedliwość społeczna

• Dobrobyt materialny i niematerialny • Ubóstwo materialne i niematerialne

• Integracja społeczna • Dezintegracja społeczna

Źródło: Szarfenberg, 2009.

Tworzenie rozwiązań w polityce społecznej i ich wdrażanie opiera się na 
zasadach, które tworzą system i legitymizują jego działanie. Innymi sło‑
wy, uwzględniają one podejście aksjologiczne (wartościujące) i prakse‑
ologiczne (praktyki działania). Są to:

• zasada solidaryzmu społecznego – ryzyko społeczne jest po‑
noszone przez społeczeństwo, przeniesione z jednostki na 
społeczeństwo;

• zasada dobra wspólnego – władza publiczna dba o interesy całe‑
go społeczeństwa;

• zasada subsydiarności – stopniowe zwiększanie zakresu pomocy 
udzielanej przez instytucje społecznej i publiczne; w pierwszej ko‑
lejności wsparcia udziela najbliższe otoczenie (rodzina), następ‑
nie społeczność lokalna, dalej dopiero państwo;

• zasada samorządności – obywatele posiadają prawo do udzia‑
łu w istniejących instytucjach społecznych i tworzenia nowych 
instytucji;

• zasada przezorności – jednostka powinna dbać samodzielnie 
o swoje bezpieczeństwo socjalne minimalizując zagrożenia i za‑
bezpieczając się, a państwo może przymuszać do takich zachowań;

• zasada samopomocy – rozwijanie pomocy wzajemnej w ramach 
formalnych lub nieformalnych grup osób z podobnymi problemami; 
taka działalność jest wspierana przez społeczeństwo lub państwo;

• zasada wielosektorowości – wsparcie społeczne dla jednostki 
może stanowić kompilację działania podmiotów z sektorów pub‑
licznego, społecznego czy rynkowego.
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Geneza i ujęcie modelowe polityki społecznej 
Zmiany dokonujące się od połowy XIX wieku w społeczeństwach indu‑
strialnych prowadziły do wykształcenia się silnych grup, które uzyskały 
narzędzia wpływu na decyzje władz publicznych i mogły w coraz silniej‑
szy sposób oddziaływać na decyzje innych grup społecznych. Pierwszą 
z takich grup byli chłopi/farmerzy, drugą robotnicy. Historycznie farme‑
rzy i właściciele ziemscy stanowili kluczową grupę politycznego oddzia‑
ływania, dlatego też wsparcie państwa dla nich było pierwszym usyste‑
matyzowanym działaniem państwa w sferze szeroko rozumianej polityki 
społecznej. Kolejna grupa wykształciła się w wyniku postępującej indu‑
strializacji. Modernizacja i mechanizacja rolnictwa wpłynęła na radykal‑
ne zmniejszenie popytu na pracę w gospodarstwach rolnych. Masowe 
zjawisko migracyjne spowodowało zachwianie dotychczasowej równo‑
wagi społecznej, a w konsekwencji wymusiło powstawanie instytucji, 
których celem było ukształtowanie i ustabilizowanie nowej równowagi. 
Migracja prowadziła do rekonfiguracji relacji społecznych, zmieniając 
zakres i wielkość potrzeb społecznych. W efekcie konieczne stało się 
znalezienie odpowiedzi na uniwersalne problemy związane z przetrwa‑
niem dużych grup społecznych w zupełnie nowych warunkach. 
 Sytuacja ekonomiczna zmuszała dotychczasowych pracowników do 
zmiany miejsca zamieszkania. Szybko rozwijający się przemysł mógł 
wchłonąć nadwyżkę siły roboczej, dlatego też nasilił się ruch migracyjny 
pracowników gospodarstw rolnych ‒ mieszkańcy wsi masowo migrowali 
do miast. Konsekwencją tego było zniesienie tkanki społecznej obszarów 
wiejskich, a w przypadku osób migrujących zerwanie więzi pomocowych, 
które dotychczas istniały w relacjach rodzinnych i sąsiedzkich. Problemy 
społeczne, które były implikacją tych zmian i które pozostały bez wspar‑
cia pomocowego w ramach istniejących w społecznościach wiejskich in‑
stytucji formalnych i nieformalnych, to m.in. praca i jej brak (bezrobocie), 
opieka nad dziećmi i osobami starszymi, edukacja, bieda, alienacja spo‑
łeczna, gettoizacja terenów miejskich itd. Brak wsparcia instytucjonalne‑
go dla jakiejś populacji/subpopulacji, który jest efektem działania czynni‑
ków endo‑ lub egzogenicznych, nazywamy luką socjalną.
 Narastające problemy społeczne dotykały zarówno wieś (w wyniku 
depopulacji), jak również miasta w efekcie rosnącej gwałtownie urbani‑
zacji. Zjawiska te opisuje m.in. Harold L. Wilensky (1975) w klasycznej 



112 norBert lauriSz

pracy Państwo opiekuńcze i równość. Strukturalne i ideologiczne pod-
stawy wydatków publicznych. Państwo dbające o ład społeczny i sta‑
bilność gospodarczą zostało zmuszone do interwencji w naturalne pro‑
cesy społeczne i gospodarcze. Zmiany społeczne zaczęły coraz silniej 
oddziaływać na gospodarkę, a procesy gospodarcze, w szczególności 
szybka industrializacja i modernizacja gospodarek, jak również globa‑
lizacja produkcji i handlu, w coraz większym stopniu oddziaływały na 
społeczeństwo i kierunkowały zmiany społeczne (Golinowska, 2018). 
 Państwa, jak i społeczeństwa, poprzez działania polityczne doko‑
nywały wyboru zasad i kierunków, w których rozwijała się realizowana 
przez państwa polityka, jeszcze wtedy nienazywana polityką społeczną. 
Harold L. Wilensky i Charles N. Lebeaux (1958), a potem Richard Tit‑
muss (1974) zaproponowali modelowe ujęcie, które stara się uchwycić 
zasadnicze kierunki rozwoju, podejścia do funkcji i sposobów działania 
państwa zwanego od lat 40. XX wieku państwem opiekuńczym. Pierw‑
szy model określili jako rezydualny, drugi jako instytucjonalny. Podejścia 
te charakteryzował różny sposób traktowania obywatela i udzielanego 
mu wsparcia. W przypadku modelu rezydualnego wsparcie państwa po‑
jawia się jedynie w sytuacji, kiedy zawodzi mechanizm rynkowy i/lub 
wsparcie rodziny, ale działalność państwa jest ograniczona do konkret‑
nych przypadków lub grup społecznych. W przypadku modelu instytu‑
cjonalnego działania wspierające kierowane są do całej populacji. Mó‑
wimy, że mają one charakter uniwersalny lub uniwersalistyczny, a ich 
celem jest troska o dobrostan i zaspokajanie istotnych potrzeb społecz‑
nych całej populacji (Golinowska, 2018; Księżopolski, 2007; Szarfen‑
berg, 2009). W obu przypadkach możemy jednak mówić o państwie 
opiekuńczym, nazywanym również państwem dobrobytu (welfare sta-
te), które „stawia sobie za cel zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem 
wiążącym się z działaniem gospodarki rynkowej, przede wszystkim z ry‑
zykiem utraty pracy, zdrowia, a także przed ryzykiem wiążącym się ze 
starością” (Encyklopedia Popularna PWN, 2015). 
 Kierunki zmian społecznych w różnych krajach wywoływały różne re‑
akcje społeczne i polityczne, stąd zróżnicowanie państw opiekuńczych. 
Zasadniczym elementem różnicującym stała się dekomodyfikacja, czyli 
zakres powiązania wsparcia państwa z mechanizmem rynkowym (aż do 
całkowitego braku takiego związku). Społeczeństwa różnie odpowiadały 
na pytanie, czy mechanizm rynkowy może i powinien być podstawowym 
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czynnikiem rozwiązującym problemy społeczne, lub patrząc szerzej, 
czy pozwolić państwu rozwiązywać te problemy nie łącząc wsparcia 
z rynkiem, wydajnością czy statusem. W tym kontekście nieodzowne 
staje się przedstawienie koncepcji „obywatelstwa socjalnego” Thomasa 
H. Marshalla i rozumienia obywatelstwa jako prawa do godziwego ży‑
cia i bezpieczeństwa socjalnego, którego gwarantem stało się państwo. 
Przyznanie tak rozumianych praw obywatelskich, niezależnie od sytu‑
acji społecznej czy zawodowej, oznacza zerwanie z rynkową wyceną 
realizowanego w ramach polityki społecznej wsparcia państwa, ponie‑
waż otrzymanie wsparcia jest prawem każdego obywatela niezależnie 
od statusu, dochodów, opłacanych składek czy aktywności zawodowej. 
Taki stan rzeczy nazywamy dekomodyfikacją (Morawski, 2001). 

Tabela 2. Modele polityki społecznej G. Esping‑Andersena

Model liberalny Model socjalde‑
mokratyczny

Model 
konserwatywny

Rola rodziny Marginalna Marginalna Centralna
Rola rynku Centralna Marginalna Marginalna
Rola państwa Marginalna Centralna Pomocnicza

Welfare state

Dominująca forma 
solidarności Indywidualna Uniwersalna

Pokrewieństwo 
Korporatyzm 
Etatyzm

Dominujące miejsce 
solidarności Rynek Państwo Rodzina

Poziom dekomodyfikacji Minimalny Maksymalny Wysoki 
(dla rodziny)

Dominujące podejście do zarządzania ryzykami socjalnymi

Welfare state Rezydualne Uniwersalistyczne Ubezpieczenie 
społeczne

Regulacja rynku pracy Słaba Średnia Silna

Zobowiązania socjalne 
rodziny Słabe Słabe Maksymalne 

Przykład USA Szwecja Niemcy, Włochy

Źródło: Esping‑Andersen, 1990.
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 Systematyczną próbę opisu różnic między sposobami rozwiązywa‑
nia problemów społecznych przez różne państwa zaproponował Gøsta 
Esping‑Andersen (1990, 2010). Skoncentrował się on na czynnikach 
społecznych, kulturowych i politycznych, wykazując ich wpływ na kształ‑
towanie się podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i do 
polityki państwa w tym zakresie. Zaproponowany podział został doko‑
nany na podstawie trzech czynników: skali i zakresu dekomodyfikacji, 
wpływu polityki społecznej na stratyfikację społeczną (tj. stan lub zmia‑
nę istniejących podziałów społecznych), relacji między państwem a ryn‑
kiem w zakresie realizacji usług społecznych. Zaproponowana klasy‑
fikacja ma charakter punktów odniesienia (modeli idealnych), według 
których można określać zakres i rodzaj polityk publicznych realizowa‑
nych w danym kraju. Esping‑Andersen przedstawił trzy reżimy (mo‑
dele): liberalny, socjaldemokratyczny i konserwatywny, które różnicują 
modele polityki społecznej, a przede wszystkim koncepcje zarządzania 
państwem i społeczeństwem.
 W pierwszym kroku interpretacji przedstawionych modeli należy zwró‑
cić uwagę na kwestię rodziny, jej miejsca i roli w społeczeństwie oraz zakre‑
su i skali jej ochrony przez instytucje publiczne. Rodzina jest postrze gana 
jako pierwszy stopień wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Jest to argu‑
ment mocny i zasadny, ponieważ im większe wsparcie rodziny i najbliż‑
szego otoczenia, tym bliżej i szybciej udzielane jest wsparcie, jak również 
tym mniejsze jest zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w pierwszych 
etapach kryzysu, w których znalazł się obywatel i/lub jego rodzina. W tym 
zakresie wszystkie trzy modele zasadniczo się  zgadzają. Rozbieżność 
następuje w chwili, w której należy określić granice i zakres wsparcia ro‑
dziny, jak również ustalić, co następuje po przekroczeniu tej granicy. 
 Osoby i państwa postrzegające rzeczywistość z perspektywy kon‑
serwatywnej uznają, że to rodzina powinna w jak największym stopniu 
przykładać się do wspierania jednostek potrzebujących pomocy (klu‑
czowa rola rodziny). Dlatego też państwo powinno wspierać rodzinę i to 
niezależnie od czynników rynkowych i społecznych, a rodzina powin‑
na wspierać swoich członków, gdyż najlepiej wie, w jaki sposób, kiedy 
i komu należy pomagać (służebna rola państwa). 
 Perspektywa liberalna uznaje, że to jednostka jest najważniejszym 
elementem systemu i to rynek jako miejsce spotkań racjonalnie działa‑
jących jednostek powinien stanowić rozwiązanie problemów jednostki 
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(kluczowa rola jednostki). Z tej perspektywy ważnym aspektem jest po‑
szerzenie zakresu problemów społecznych o takie, których rozwiązanie 
nie może lub nie powinno leżeć w gestii rodziny (kluczowa rola rynku). 
Pogląd ten tłumaczy postawienie najważniejszego akcentu na wolność 
i swobodę oraz na odpowiedzialność za swoje czyny. W konsekwen‑
cji powstaje pytanie, dlaczego inni członkowie rodziny powinni pono‑
sić odpowiedzialność za indywidualne decyzje racjonalnych jednostek 
(członków tej rodziny), i dalej, dlaczego członkowie rodziny mają być 
obciążani koniecznością wspierania konsekwencji indywidualnych wy‑
borów jednego z członków tej rodziny. Uzupełnieniem tego sposobu po‑
strzegania rzeczywistości jest próba argumentacji, że podstawowym 
czynnikiem generującym problemy społeczne jest niewystarczający do‑
chód, stąd dla ich rozwiązywania najważniejszym elementem jest praca 
i zarazem rynkowo (czytaj racjonalnie i obiektywnie) dostarczane usłu‑
gi społeczne. Stąd też rezydualne podejście do państwa opiekuńczego 
i opinia o konieczności słabej regulacji rynku pracy.
 Perspektywa socjaldemokratycznej uznaje, że społeczeństwo i wy‑
tworzone przez nie instytucje publiczne są odpowiedzialne za wspie‑
ranie jednostek (kluczowa rola państwa). Natomiast państwo posiada 
jedyne obiektywne narzędzia weryfikacji i skutecznej pomocy dla jedno‑
stek znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. W ramach tego mo‑
delu tworzony jest niezwykle szeroki katalog problemów społecznych 
i dominuje przekonanie, że wiele z nich nie może zostać rozwiązana po‑
przez wsparcie rodziny ani poprzez działania rynku. W większości sytu‑
acji konieczne jest wsparcie obiektywnych instytucji publicznych, które 
oferują uniwersalne wsparcie dla każdego potrzebującego. Dlatego też 
ważnym aspektem jest oderwanie świadczonej pomocy/wsparcia od za‑
sług, czy roli jednostki w społeczeństwie. Istotnym elementem modelu 
staje się elastyczność i możliwie szybka reakcja na zmieniające się po‑
trzeby społeczne, które wynikają ze stale zmieniającej się rzeczywisto‑
ści społeczno‑gospodarczej. 
 Należy podkreślić, że te modelowe ujęcia nie występują w rzeczywi‑
stości. Każde państwo stosuje rozwiązania hybrydowe, przy czym ana‑
lizując realizowane polityki publiczne można określić na danym przykła‑
dzie, jaki jest dominujący model działania. Uznaje się, że każdy z tych 
czystych modeli posiada wiele niedoskonałości, które zaprezentowano 
w Tabeli 3.



116 norBert lauriSz

Tabela 3. Niedoskonałości modeli polityki społecznej
Ujęcie Niedoskonałości podejścia 

Konserwatywne
Mnogość problemów, których rodzina nie jest w stanie roz‑
wiązać lub dla rozwiązania których jest przeszkodą. Niedo‑
strzeganie nowopowstających problemów wynikających ze 
zmian społeczno‑gospodarczych. 

Liberalne 

Niedostrzeganie złożoności problemów społecznych 
i  wykraczania zakresu problemów społecznych poza 
aspekt dochodowy, jak również niezdolność rozwiązy‑
wania wielu problemów społecznych poprzez działania 
 wolnego rynku.

Socjaldemokratyczne
Mnożenie ponad miarę problemów społecznych, którymi po‑
winno zajmować się państwo lub jego instytucje. Osłabienie 
samodzielności i odpowiedzialności za indywidualne działa‑
nia i decyzje. 

Źródło: Esping‑Andersen, 1990.

Przedstawiony powyżej, klasyczny już podział prezentuje wciąż aktual‑
ne modelowe spojrzenie na politykę społeczną w kontekście poglądów 
społeczno‑gospodarczych. Do opisu rzeczywistości wykorzystuje się 
jednak unowocześnione i ujednolicone spojrzenie Titmussa i Esping‑
‑Andersena. W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się trzy główne mode‑
le polityki społecznej: liberalny (marginalny), redystrybucyjno‑instytucjo‑
nalny, motywacyjny. Specyfikę każdego ujęcia modelowego prezentuje 
Tabela 4.

Tabela 4. Modele polityki społecznej wg R. Titmussa i G. Esping‑Andersena

Współczesny model liberalny 

rodzina jest podstawowym podmiotem polityki społecznej
system ubezpieczeń socjalnych oraz usług społecznych ma charakter rynkowy
marginalna rola programów socjalnych państwa
państwo ingeruje w ostateczności, polityka społeczna jest traktowana jako ograni‑
czanie motywacji do pracy i ograniczenie wolności indywidualnej
polityka społeczna opiera się na działaniach selektywnych, świadczenia socjalne są 
fakultatywne i uzależnione od sytuacji materialnej danej osoby
państwo stymuluje podmioty prywatne aktywnie i pasywnie
rosnąca aktywność kobiet na rynku pracy wymusza rozwój instytucji wspierających 
rodzinę
kraje: USA, Wielka Brytania
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Współczesny model instytucjonalno‑redystrybucyjny 

uniwersalne prawo do bezpieczeństwa socjalnego i godziwego standardu życia
dostęp do świadczeń i usług bez związku z zatrudnieniem, składkami, dochodami
programy socjalne obejmują wszystkie główne ryzyka socjalne (powszechne syste‑
my ochrony zdrowia i oświaty, emerytury i renty socjalne przysługujące wszystkim 
osobom starszym i inwalidom, usługi socjalne dla osób starszych, niepełnospraw‑
nych, rodzin z dziećmi)
prawo do wysokiego standardu życia oddzielone od wpływu rynku
zasada społecznej odpowiedzialności
kraje: państwa skandynawskie

Współczesny model motywacyjny 

dominują programy o charakterze ubezpieczeniowym (ubezpieczenia są 
obowiązkowe)
wysokość świadczeń zależy od statusu osoby na rynku pracy i uzyskiwanych 
dochodów
programy społeczne nie powinny zakłócać działania rynku 
utrzymywanie motywacji do samodzielnego zabezpieczania bytu przez obywatela 
oraz przezorności na wypadek wystąpienia ryzyka socjalnego; utrzymywanie równo‑
wagi pomiędzy odpowiedzialnością państwa a rodziną i jednostką
zasada solidarności i zasada subsydiarności
kraje: Niemcy, Austria

Źródło: Księżopolski, 2007.

Społeczne postrzeganie polityki społecznej

Społeczeństwo potrzebuje polityki społecznej, która odpowiada jego 
potrzebom, ale równocześnie zgodnej z ogólnospołecznym wyobraże‑
niem o sprawiedliwości społecznej. Oznacza to, że wymiar aksjonor‑
matywny decyduje o sposobach realizacji działań społecznych przez 
instytucje państwa. W tym przypadku mówimy o stosowaniu tzw. ma‑
trycy instytucjonalnej (lub modelu aksjologicznym), czyli o podziale na‑
rzędzi i instrumentów stosowanych w polityce publicznej ze względu na 
postrzeganie (a zatem i ocenę) przez społeczeństwo osób potrzebują‑
cych wsparcia. Jolanta Supińska przedstawiła cztery takie typy: liberal‑
ny – kierowany do osób aktywnych i samodzielnych, napotykających 
przejściowe problemy (brak narzędzi kształtujących postawy, nacisk 
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na czasowe wsparcie w celu przezwyciężenia trudności, traktowanie 
osób jak pełnoprawnych uczestników rynku); opiekuńczy – kierowany 
do osób pasywnych z częstym syndromem bezradności, wymagających 
stałej lub długookresowej pomocy i wsparcia (traktowanie osób jak nie‑
pełnosprawnych); bodźcowy – kierowany do osób zdemoralizowanych, 
niechętnych zmianie postawy bez wyraźnej nagrody (traktowanie osób 
jak niegroźnych leni, którzy wymagają zapłaty za określone działania); 
rygorystyczny – kierowany do osób zdemoralizowanych, niechętnych 
zmianie postawy (jedynym sposobem wymuszenia odpowiednich po‑
staw jest potencjalna kara, traktowanie osób jako grupy zdeprawowa‑
nej, osób, które bez widma kary nie zmienią swoich zachowań) (Supiń‑
ska, 2007).
 Postrzeganie beneficjentów polityki społecznej niesie za sobą ważne 
konsekwencje. Wyrażająca się poprzez nie ogólnospołecznie akcepto‑
wana aksjologia określa dominujący model polityki społecznej, a w kon‑
sekwencji decyduje też o narzędziach i metodach wykorzystywanych do 
realizacji polityki. Zastosowanie modelu cieszącego się akceptacją spo‑
łeczną niesie prawdopodobieństwo trwałości wdrożonego rozwiązania, 
zaś zastosowanie nieodpowiedniego modelu może, mimo czasowych 
sukcesów, być nieskuteczne. W tym kontekście ważny jest również 
aspekt motywacji do wychodzenia z obszaru problemowego (np. z bie‑
dy). Możliwe jest bowiem wdrożenie i utrwalenie tzw. protezy motywa‑
cyjnej, kiedy polityka społeczna nie wytwarza wewnętrznych bodźców 
do działania i przezwyciężania problemu, tylko sama staje się bodź‑
cem, bez którego zanika aktywność beneficjentów. Zauważa się, że do‑
minacja modelu rygorystycznego, bodźcowego lub opiekuńczego pro‑
wadzi do zmiany postaw automotywacyjnych, tzn. tych, które wynikają 
z wewnętrznej motywacji do działania na zewnątrzbodźcowe, które do 
wystąpienia określonego zachowania czy postawy wymagają impulsu 
z zewnętrz (Laurisz, 2018; Łyżwa, 2012). 
 Jak pokazują badania naukowe, w polskim społeczeństwie dominuje 
oczekiwanie społecznej akceptacji dla stosowania modelu rygorystycz‑
nego, w którym beneficjent jest karany za brak zmiany postawy, np. 
utratą wsparcia. Jednak badacze zauważają, że przy zejściu na poziom 
mikro (bliżej konkretnych przypadków) pojawia się tendencja do zmiany 
postaw w kierunku permisywnym.
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Kierunki zmian w polityce społecznej w kontekście 
zmian społeczno-gospodarczych
Zmiany społeczno‑gospodarcze wymuszają reorientację dotychcza‑
sowych działań w zakresie polityki społecznej prowadzonych przez 
państwa i nakierowanie ich na nowe problemy, których liczba i siła 
oddziaływania rośnie. Zmiany te są głównie efektem rozwoju technolo‑
gicznego oraz procesów globalizacyjnych. Analizując sytuację państw 
rozwiniętych Esping‑Andersen stwierdził, że zachodnie państwa opie‑
kuńcze stają przed dylematem, czy zachować jakość i zakres opieki, 
a równocześnie godzić się na wzrost ubóstwa i bezrobocia, czy wpro‑
wadzić zmiany zmniejszające zaangażowanie państwa. W tym kontek‑
ście zarysował trzy najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją pań‑
stwa opiekuńcze w najbliższej przyszłości: konieczność pozostania 
konkurencyjnym na globalizującym się rynku (konsekwencją musi być 
uelastycznienie pracy i zatrudnienia); utrata stabilności przez systemy 
zabezpieczeń i opieki społecznej w efekcie starzenia się społeczeństw; 
wzrost ubóstwa w grupach uzależnionych od wsparcia rodziny (osoby 
starsze, dzieci). Katalog tych wyzwań współczesnej polityki społecznej 
znajduje się w Tabeli 5.
 Większość odpowiedzi na powyższe wyzwania zakłada nieuchron‑
ność zmian, pogłębianych negatywnym oddziaływaniem czynników ze‑
wnętrznych i sugeruje reakcję poprzez zwrot w stronę liberalnych na‑
rzędzi, takich jak: retrenchment, workfare czy productive welfare. Przez 
retrenchment rozumie się znaczące ograniczenie wydatków na politykę 
społeczną. Koncepcja workfare proponuje przejście od państwa opie‑
kuńczego (welfare state) do państwa, w którym czynnikiem budującym 
i stabilizującym dobrobyt jest praca (workfare state), stąd też koncep‑
cja ta nie proponuje redukcji wydatków, ale ich reorientację ze wspar‑
cia (polityka pasywna) na aktywizację (polityka aktywna). Inną ideą jest 
koncepcja productive welfare mówiąca o celach produktywistycznych, 
które powinny dominować nad podejściem jednostkowym (ochrony be‑
neficjentów). Koncepcja ta wiąże się z ekonomizacją i poszukiwaniem 
możliwości ograniczania wydatków poprzez przenoszenie usług spo‑
łecznych do bardziej wydajnych sektorów, wprowadzenie oszczędno‑
ści w celu podniesienia ich efektywności kosztowej itd. Inne propozycje 
podnoszą konieczność przekraczania znanych dotąd modelowych ujęć 
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i tworzenie rozwiązań hybrydowych (Kowalik, 2005; Morawski, 2001; 
Szarfenberg, 2017). 

Tabela 5. Wyzwania polityki społecznej 
Obszar Nowe realia i wyzwania

społeczeństwo 

rosnące obciążenie demograficzne społeczeństw
wzrost średniej długości życia
spadek liczby urodzeń
zmiana modelu rodziny
dyskryminacja i nierówności pod względem płci, wieku, 
pochodzenia

rozwarstwienie społeczne (dochodowe, w dostępie do usług pub‑
licznych etc.)

ubóstwo osób starszych i ubóstwo dzieci
migracje i integracja imigrantów

gospodarka

zmiany strukturalne na rynku pracy 
rozwarstwienie i segmentacja rynku pracy 
niska jakość edukacji formalnej i ustawicznej
słabe zarządzanie wiekiem na rynku pracy

styl życia i sy‑
stem wartości

atomizacja rodzin i życia rodzinnego
konsumpcjonizm
spadek zaufania do klasy politycznej
wzrost liczby i siły oddziaływania zagrożeń 
społeczno‑gospodarczych
choroby i ryzyka cywilizacyjne
zagrożenia cywilizacyjne ‒ ochrona środowiska naturalnego 
nowe wymiary wykluczenia społecznego, m.in. wykluczenie 
cyfrowe 
wyzwania bioetyczne

Źródło: Księżopolski, 2007.

 Ciekawym ujęciem jest koncepcja, która w pewnym sensie abs‑
trahuje od czynników zewnętrznych i koncentruje się na niemożno‑
ści długotrwałego łączenia wysokiego zatrudnienia i niskiego poziomu 
nierówności bez znaczącego zadłużania państwa i gospodarki. Koncep‑
cja ta jest możliwa do wdrożenia przy wyraźnie zwiększonym udziale 
państwa w PKB na wzór krajów skandynawskich (w tym ujęciu kraje 
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skandynawskie zbyt daleko posunęły się w zaangażowaniu państwa 
w redystrybucję). Dla krajów kontynentalnej Europy proponuje się de‑
regulację rynku pracy, likwidację świadczeń uniwersalnych i powiązanie 
ich z wkładem beneficjenta w rynek pracy/gospodarkę lub na przykład 
z płacą minimalną; skrócenie czasu wypłacania niektórych świadczeń 
i zasiłków; zmniejszenie oskładkowania i opodatkowania pracy i kon‑
sumpcji. Natomiast krajom anglosaskim proponuje się wzrost opodatko‑
wania konsumpcji i pracy; wzrost płacy minimalnej, jak również innych 
świadczeń. Wszystkim krajom zaleca się objęcie opieką przedszkolną 
dzieci, podniesienie jakości edukacji oraz silne wsparcie dla aktywizacji 
społecznej i zawodowej.
 Analizując zagadnienie zmian i reform polityki społecznej, Silja Häu‑
sermann przedstawiła propozycje zmian celów i narzędzi, by przejść 
od klasycznej polityki społecznej do zreformowanej polityki społecznej 
( Tabela 6).

Tabela 6. Propozycje zmian i reform polityki społecznej wg S. Häusermann

Dziedzi‑
ny polityki 
społecznej

Klasyczna polityka 
społeczna Zreformowana polityka społeczna

Zabezpieczenie 
pracy i dochodu

Aktywizacja/inwe‑
stycje społeczne

Zabezpieczenie 
społeczne

Polityka 
rodzinna Zasiłki rodzinne 

Opieka dla dzie‑
ci i osób starszych, 
urlopy rodzicielskie

Dofinansowywanie 
opieki dla dzieci dla 
mało zarabiających

Polityka ryn‑
ku pracy

Zasiłki dla wcześ‑
niej zatrudnio‑
nych bezrobot‑
nych, ochrona 
zatrudnienia

Aktywna polityka 
rynku pracy, inwe‑
stycje w szkolenia 
i kształtowanie ka‑
pitału ludzkiego

Wsparcie dochodo‑
we dla długotrwale 
bezrobotnych

Polityka 
emerytalna

Zastępowanie do‑
chodu dla stale 
zatrudnionych

Rozszerzanie ubez‑
pieczenia emery‑
talnego na odda‑
lonych od rynku 
pracy

Punkty emerytal‑
ne za wychowywa‑
nie dzieci, emery‑
tury obywatelskie 
(zależne tylko od 
wieku)

Ubezpiecze‑
nie rentowe

Zastępowanie do‑
chodu dla stale 
zatrudnionych

Polityka 
integracyjna  

Pomoc 
społeczna Zasiłki dla ubogich Aktywizacja 

i reintegracja
Wsparcie do‑
chodowe dla 
zatrudnionych

Źródło: Häusermann, 2012.
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aktywna polityka społeczna
Skuteczność wdrożenia polityki publicznej nie zależy od faktu prostej 
implementacji danego rozwiązania, ale od trwałości tej zmiany, która 
wynika z przyzwolenia społecznego na zamianę lub z uwzględnienia 
społecznej wizji zmiany. Kraje o stabilnych demokracjach wprowadza‑
ją zmiany w politykach publicznych w sposób konsekwentny, syste‑
matyczny i często ewolucyjny, wiedząc, że taka procedura niesie za 
sobą skuteczność wdrożenia. Z tej perspektywy ewolucyjną zmianą, 
która na trwałe wpisała się w europejskie polityki publiczne, jest ak‑
tywna polityka społeczna (APS). Ten typ polityki społecznej to cały sy‑
stem działań aktywizacyjnych kierowanych do tych grup społecznych, 
których deficyty materialne, edukacyjne, zawodowe itd. nie pozwalają 
na samodzielność. Bodźce te mają na celu zniechęcanie do bierności, 
w tym głównie do życia ze świadczeń socjalnych, i zachęcanie do ak‑
tywnych postaw społecznych, w tym głównie do aktywności zawodo‑
wej, a tym samym sposób powrotu do społeczeństwa i odzyskania sa‑
modzielności ekonomicznej. Ta reorientacja w polityce społecznej była 
pokłosiem nowych problemów społecznych, w tym przede wszystkim 
bezrobocia, wielowymiarowego wykluczenia społecznego, nowych ty‑
pów ubóstwa i rosnącej nieskuteczności dotychczasowych rozwiązań 
instytucjonalnych.
 Złożoność zmieniającego się rynku pracy, wywołana globaliza‑
cją produkcji i wymiany oraz uelastycznieniem pracy i płac w wymia‑
rze globalnym, wpłynęła na powstanie silnej presji na lokalnych ryn‑
kach pracy. Presja ta wywołuje procesy dostosowawcze, które stają 
się widoczne na lokalnych rynkach pracy, szczególnie poprzez wzrost 
elastyczności rynku pracy w wymiarze kwalifikacyjnym, zawodowym 
i terytorialnym (podnoszenie kwalifikacji, zmiany zawodu, miejsca za‑
mieszkania). Bieda i bezrobocie przestały być jedynie efektem braku 
dochodów – bieda coraz częściej wynika z bardziej złożonych czyn‑
ników i deficytów. Państwa narodowe w efekcie globalizacji mają co‑
raz mniejsze możliwości interwencji. Dodatkowo tradycyjna polity‑
ka społeczna prowadzi do dezaktywizacji zawodowej (uzależnienie 
od świadczeń, bezrobocie),  dezaktywizacji społecznej (wykluczenia 
społecznego i stygmatyzacji) czy do instytucjonalnego dziedziczenia 
biedy.
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 Nowe podejście do polityki społecznej można opisać jako przeniesie‑
nie akcentu z dotychczas stosowanych rozwiązań pasywnych na łącze‑
nie rozwiązywania problemów społecznych z aktywizacją zawodową. 
Aktywizacja uwzględnia bodźce ekonomiczne wymuszające postawy 
i zachowania, których efektem jest usamodzielnienie ekonomiczne be‑
neficjenta. W tym ujęciu praca staje się sposobem na życie, dzięki niej 
człowiek uczestniczy w życiu społecznym i uzyskuje niezależność eko‑
nomiczną. Zmiana w podejściu do oferowanego wsparcia przesuwa ak‑
cent z pomocy „mimo wszystko” na pomoc poprzez usamodzielnienie. 
Państwo wspiera więc postawy, które skutkują aktywizacją i podjęciem 
zatrudnienia, ale dodatkowo wprowadza mechanizm, który ma przeciw‑
działać uzależnieniu od pomocy społecznej. Jest to tzw. świadczenie za 
aktywność (benefit sanction) ‒ rozwiązanie, które uzależnia przyzna‑
nie i utrzymanie świadczenia od kontynuowania ścieżki aktywizacyjnej 
przez beneficjenta.
 Aktywna polityka społeczna charakteryzuje się wyraźną zmianą ak‑
sjologiczną. Następuje przejście od bezpieczeństwa socjalnego do ko‑
niecznej aktywizacji – programy są nakierowane na aktywizację be‑
neficjentów, nawet kosztem obniżenia poziomu ich ochrony socjalnej. 
Priorytetem stała się efektywność zatrudnieniowa wdrażanych rozwią‑
zań. Zatrudnienie stało się odpowiedzią na wiele problemów społecz‑
nych, stąd zakłada się, że aktywność na rynku pracy prowadzi wprost 
do inkluzji społecznej (przeciwdziała ryzyku wykluczenia społecznego). 
Nadal istotnym elementem polityki społecznej jest redystrybucja, ale zo‑
staje ona powiązana z aktywnością zawodową i pracą. Do zmian in‑
stytucjonalnych, które przyniosła aktywna polityka społeczna, zaliczyć 
należy m.in.: wzrost znaczenia działalności samorządu lokalnego (de‑
centralizacja); wzrost znaczenia III sektora; wzrost roli edukacji formal‑
nej i ustawicznej (trwałe inwestycje w kapitał ludzki); wzrost znacze‑
nia sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego i zatrudnienia 
subsydiowanego; wzrost znaczenia wsparcia w podjęciu pracy lub 
udziału w programach integracyjnych w przeciwdziałaniu ryzyku wyklu‑
czenia społecznego (Grewiński i Rymsza, 2011; Jasińska‑Kania i Maro‑
dy, 2002).
 Efektem wdrożenia APS jest odrzucenie wizerunku państwa jako 
instytucji pomocowej, silne ograniczenie dekomodyfikacji, zwiększe‑
nie zaangażowania społeczeństwa w przeciwdziałanie problemom 
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społecznym (głównie poprzez wykorzystanie potencjału społeczno‑eko‑
nomicznego III sektora i sektora ekonomii społecznej). Innym aspektem 
jest wystąpienie nieostrości rozwiązań i powielanie działań przez sekto‑
rowo realizowaną politykę publiczną, np. poprzez aktywną politykę ryn‑
ku pracy, klasyczną pomoc społeczną i aktywną pomoc społeczną. 

europejski Model Społeczny
Europejski Model Społeczny (EMS) to system wspólnie wyznawanych 
i akceptowanych wartości, takich jak: demokracja, równość szans, dia‑
log społeczny, solidarność i opiekuńczość. Wartości te stanowią rodzaj 
drogowskazu dla państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie 
polityki społecznej, pomocy i usług socjalnych. 
 Tworzenie EMS rozpoczęło się wraz z Traktami Rzymskimi w 1957 
roku i powstaniem Europejskiego Funduszu Społecznego – najstarsze‑
go funduszu strukturalnego UE, który miał finansować wspólne działa‑
nia w zakresie migracji pracowników, zatrudnienia i bezrobocia. Kolej‑
nym krokiem było podpisanie w ramach Rady Europy Europejskiej Karty 
Społecznej. Ta międzynarodowa umowa podpisana została w 1965 roku 
i dotyczy praw i wolności obywateli państw sygnatariuszy. Karta gwaran‑
tuje równe polityczne i społeczne prawa obywateli, bez dyskryminacji ze 
względu na rasę, płeć, religię, poglądy polityczne czy pochodzenie.
 Kolejnym etapem było rozszerzenie praw i wolności społecznych oby‑
wateli Wspólnoty na mocy wspólnej politycznej deklaracji przywódców 
państw w postaci Karty Socjalnej Wspólnoty Europejskiej. Karta okreś‑
la minimalne standardy, które powinny być uwzględniane przez rządy 
krajów członkowskich. Karta został podpisana w 1989 roku, a wprowa‑
dzono ją w ramach porozumienia dotyczącego polityki społecznej wraz 
z Traktatem z Maastricht w 1992 roku. Do podstawowych standardów 
należą: swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, za‑
trudnienie i wynagrodzenie za pracę, poprawa warunków życia i pra‑
cy, ochrona socjalna, swoboda zrzeszania się i negocjowania umów 
zbiorowych, kształcenie zawodowe, równe traktowanie mężczyzn i ko‑
biet, informowanie, uwzględnianie opinii pracobiorców i współdziałanie, 
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, ochrona dzieci i młodzieży, 
opieka nad ludźmi starszymi, opieka nad niepełnosprawnymi.
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 Sfera polityki społecznej w ramach UE charakteryzuje się dużą swo‑
bodą decyzji państw członkowskich. Jest to szczególnie widoczne 
w występujących w ramach UE różnych modelach polityki społecznej: 
nordyckim, anglosaskim, kontynentalnym i śródziemnomorskim. Mimo 
różnic kraje UE zobowiązują się realizować cele EMS, do których nale‑
żą: zagwarantowanie obywatelom ochrony przed różnymi rodzajami ry‑
zyk społecznych i przed negatywnymi zmianami zachodzącymi w spo‑
łeczeństwie i gospodarce; zapewnienie obywatelom godnego poziomu 
życia oraz pełnego uczestnictwa życiu społecznym; eliminowanie dys‑
kryminacji i tworzenie równych szans dla wszystkich; zapobieganie wy‑
kluczeniu społecznemu i integracja osób wykluczonych; zmniejsza‑
nie różnic materialnych pomiędzy obywatelami, regionami i grupami 
społecznymi.
 W 2010 roku Komisja Europejska przyjęła strategię Europa 2020 ‒ 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają‑
cego włączeniu społecznemu jako program rozwoju społeczno‑gospo‑
darczego na lata 2010–2020. Do celów definiujących kierunki rozwoju 
społeczno‑gospodarczego Wspólnoty należą: zatrudnienie (wskaźnik 
zatrudnienia na poziomie 75% ludności w wieku 18‒64); innowacje 
(min. 3% unijnego PKB na badania i rozwój); klimat (redukcja emisji ga‑
zów cieplarnianych o 30%); edukacja (zmniejszanie problemu niepełnej 
edukacji, wzrost liczby absolwentów szkół wyższych); ubóstwo (zmniej‑
szanie biedy i wykluczenia społecznego).
 W ramach koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich 
UE ogłoszony został w 2017 roku Europejski Filar Praw Socjalnych. 
Obejmuje on zasady i prawa, na których mają opierać się sprawiedliwe 
i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej w kra‑
jach Unii Europejskiej. Są to: równość szans i dostęp do zatrudnienia 
(kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie, równouprawnie‑
nie płci, równość szans, aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia); spra‑
wiedliwe warunki pracy (bezpieczne i elastyczne zatrudnienie, wyna‑
grodzenie, informacje na temat warunków pracy i ochrony w przypadku 
zwolnienia, dialog społeczny i zaangażowanie pracowników, równowa‑
ga między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowe, bezpieczne i do‑
stosowane środowisko pracy); odpowiednia i zrównoważona ochrona 
socjalna (opieka nad dziećmi i wsparcie na rzecz dzieci, ochrona so‑
cjalna, świadczenia dla bezrobotnych, minimalny dochód, dochód osób 



126 norBert lauriSz

starszych i emerytury, opieka zdrowotna, integracja osób niepełno‑
sprawnych, opieka długoterminowa, mieszkania i pomoc dla bezdom‑
nych, dostęp do podstawowych usług).
 W kontekście nowych i przyszłych zmian społeczno‑ekonomicznych 
zdefiniowane zostały obszary i problemy społeczne, które będą stano‑
wiły dla UE największe wyzwania na najbliższą przyszłość oraz element 
jej największej troski. Do wyzwań tych należą: rosnące bezrobocie i bier‑
ność zawodowa dotykające dużej części społeczeństwa; polaryzacja 
zatrudnienia pełne zatrudnienie versus zatrudnienie „śmieciowe”; rosną‑
ce konsekwencje społeczne kryzysów i spowolnień gospodarczych; ne‑
gatywne efekty starzenia się populacji, w tym głównie wpływ na rynek 
pracy i system zabezpieczenia społecznego; rosnący poziom migracji 
wewnętrznych i zewnętrznych ‒ problemy integracji; niepewność poli‑
tyczna wewnętrzna i zewnętrzna (m.in. brexit, Europa dwóch prędkości, 
rosnąca popularność postaw i poglądów antyunijnych).

wyzwania przyszłości w obszarze społecznym
Polska, jako kraj i jako społeczeństwo, stoi przed szeroki spektrum wy‑
zwań, które w przyszłości, przy braku odpowiednich działań ze strony 
państwa, staną się problemami społecznymi i wpłyną na spowolnienie 
rozwoju państwa, społeczeństwa i gospodarki. Niektóre z tych wyzwań 
dotyczą bardziej odległej przyszłości, inne już dziś rezonują negatyw‑
nie przynosząc wymierne straty gospodarcze i społeczne. Wyzwania 
te można podzielić na: klasyczne, które zawsze były przedmiotem tro‑
ski i działalności polityki społecznej; ewolucyjne, które są konsekwencją 
zmian technologicznych i naturalnych procesów społeczno‑gospodar‑
czych; lokalne, które wynikają z lokalnej i geopolitycznej sytuacji Polski 
jako kraju, społeczeństwa i gospodarki.

Klasyczne wyzwania polityki społecznej
1. Ubóstwo ‒ jako problem społeczny o określonym zasięgu (opisy‑

wane przez miary ubóstw, takie jak: ubóstwo relatywne czy ubó‑
stwo skrajne), ale również ubóstwo w wymiarze mikro – na pozio‑
mie indywidualnym, dotyczące jednostek, a szczególnie rodzin. 
Z tej perspektywy ubóstwo jest czynnikiem w największym stopniu 
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hamującym rozwój społeczny i równocześnie jest czynnikiem naj‑
bardziej utrwalającym biedę i powiązane z nią zjawiska, jak np. ni‑
ską aktywność zawodową i społeczną, niskie wykształcenie, bez‑
robocie itd.

2. Wykluczenie ‒ zjawisko, które wprost prowadzi do dezintegracji 
społecznej na poziomie lokalnym czy ogólnospołecznym. Z czy‑
sto ekonomicznego punktu widzenia wyrzucanie poza nawias 
społeczny grup ludzi sprawia, że koszty ich życia, zatrudnienia 
i obsługi znacząco rosną. Osoby wykluczone potrzebują więk‑
szego wsparcia, aby móc korzystać z usług rynkowych, czy spo‑
łecznych. Znacząco rośnie dziś liczba czynników wykluczających, 
czego najlepszym przykładem jest wykluczenie cyfrowe, które 
w sposób szczególny dotyka osoby starsze. 

3. Nierówności społeczne – to zjawisko w ostatnich dekadach przy‑
biera na sile. Same nierówności nie stanowią problemu ani go‑
spodarczego, ani społecznego, ale niezwykła siła, z jaką rośnie 
wartość współczynników koncentracji opisujących to zjawisko po‑
zwala przypuszczać, że w najbliższej przyszłości rozwarstwienie 
stanie się jednym z kluczowych problemów społecznych. Istotą 
problemu są skutki społeczno‑gospodarcze tego zjawiska. Do 
skutków tych można zaliczyć m.in.: problem niepewności i niskiej 
jakości pracy, obniżających się realnych dochodów, zmniejszenie 
skuteczności działań społecznych państwa, rosnące dysproporcje 
szans rozwojowych dzieci itp.

Ewolucyjne (cywilizacyjne) wyzwania polityki społecznej
1. Starzenie się społeczeństwa – naturalny efekt towarzyszący wy‑

dłużaniu się długości życia ludzi. Dodatkowych aspektem przy‑
spieszającym ten proces (w rozumieniu rosnącego udziału osób 
starszych w populacji ogółem) jest zmniejszająca się dzietność 
w bogatych społeczeństwach. Rosnący udział osób starszych 
w populacji ogółem wprowadza do przestrzeni publicznej prob‑
lemy wieku starszego, które stają się poważnym wyzwaniem dla 
państw i społeczeństw. Starzenie się społeczeństw już dziś wy‑
wołuje silne skutki społeczne i gospodarcze, a cały sektor zaj‑
mujący się usługami dla osób starszych nazywamy silver eco-
nomy. Sektor srebrnej ekonomii będzie rósł, natomiast polityka 
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społeczna będzie musiała sprostać nowym masowym zjawiskom, 
które dotychczas miały charakter marginalny: zwiększona licz‑
ba usług opiekuńczych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, rosnące 
koszty służby zdrowia, przystosowanie infrastruktury do potrzeb 
osób starszych, przemodelowanie usług społecznych, m.in. oferty 
edukacyjnej i kulturalnej, aktywizacja społeczna i zawodowa star‑
szych pokoleń, czy przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu ze 
względu na wiek.

2. Nowoczesna praca – to zjawisko radykalnie zmniejsza stabilność 
zatrudnienia w wielu sektorach gospodarki. Rosnące zapotrzebo‑
wanie na nowe i zmieniające się kompetencje będą wywoływać 
gwałtowne zmiany po podażowej stronie rynku pracy. Koniecz‑
ność ciągłego podnoszenia kompetencji czy zmiany zawodu staną 
się dla społeczeństwa zjawiskiem powszechnym. Efektami będzie 
silna konkurencja o dotychczasowe miejsca pracy i spotęgowany 
efekt wykluczenia na rynku, a także w społeczeństwie. Dodatko‑
wo, zjawiskom tym towarzyszyć będzie niestabilność płac. W przy‑
szłości znaczna część miejsc pracy będzie niestabilna i niskopłat‑
na, co sprawi, że będzie się pogłębiać problem tzw. prekariatu.

3. Choroby cywilizacyjne – zmiany społeczne i gospodarcze gene‑
rują wzrost zagrożeń cywilizacyjnych. Spośród nich najsilniej wi‑
doczna jest tendencja wzrostowa dynamiki zachorowań na cho‑
roby wywoływane brakiem ruchu i nieodpowiednią dietą (np. 
cukrzyca, zwyrodnienia stawów, choroby serca i układu krwionoś‑
nego). Rosnąca skala tego zjawiska wywołuje skokowe wzrosty 
kosztów społeczno‑gospodarczych. Widoczny staje się np. zna‑
czący wzrost wydatków na opiekę zdrowotną czy rehabilitację, 
z drugiej strony zmniejszenie wpływów wynikające m.in. ze spad‑
ku aktywności zawodowej.

Lokalne wyzwania polityki społecznej
1. Niski poziom dzietności – to największe wyzwanie, przed którym 

stoi polskie państwo i społeczeństwo w ogóle. Szacunki GUS po‑
kazują, że w 2050 roku populacja Polski zmniejszy się do 33,9 mln 
osób. Proces ten będzie głównie efektem zapaści natalistycznej, 
której towarzyszyć będzie wydłużanie się długości życia. Zmia‑
na tej niekorzystnej tendencji będzie wymagała szerokich działań 
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szczególnie w obszarze otoczenia instytucjonalnego i stabilizacji 
zatrudnienia matek. Wsparcie dochodowe, nie jest tak istotne jak 
możliwość godzenia macierzyństwa z praca zawodową, czy lep‑
sza edukacja.

2. System emerytalny – stopa zastąpienia w przypadku emerytur 
może sięgnąć 25%. Oznacza to, że przyszła emerytura będzie 
stanowiła ¼ ostatniej pensji. Dochody te nie pozwolą na zaspoka‑
janie podstawowych potrzeb osób starszych. Konieczność zmian 
w tym obszarze obejmuje zarówno poszerzanie bazy płatników 
składek, jak również zmniejszanie strumienia napływu osób star‑
szych do systemu, co oznacza konieczność wydłużenia okresu 
trwania aktywności zawodowej.

3. Migracje – szeroka skala emigracji obywateli Polski przy równo‑
czesnym szerokim napływie obywateli innych krajów Polski wywo‑
łuje zmianę struktury społecznej. Wyzwaniem dla polityki społecz‑
nej będzie skuteczna asymilacja osób przyjeżdżających i zarazem 
prowadzenie działań nakierowanych na powroty z emigracji. Ten 
masowy proces migracyjny wywołuje wiele negatywnych społecz‑
nie zjawisk jak np. emigracyjne rozbite rodziny.

4. Rozwarstwienie w ujęciu regionalnym – zjawisko jest szczegól‑
nie widoczne w bardzo głębokiej nierówności w dostępie do usług 
publicznych. Do najważniejszych deficytów należy sfera transpor‑
tu i komunikacji, edukacja, kultura, usługi zdrowotne i opiekuńcze. 
Ta sytuacja wzmacnia trendy depopulacyjne polskiej wsi i miast 
powiatowych, pauperyzuje społeczności lokalne i pogłębia podział 
na tzw. Polskę „A” i Polskę „B”.

5. Kapitał społeczny – kapitał społeczny jest kluczowym czynnikiem 
rozwoju społeczno‑gospodarczego w gospodarkach i społeczeń‑
stwach postindustrialnych. Niski poziom kapitału społecznego 
spycha kraje w tzw. pułapkę średniego rozwoju, zaś wysoki po‑
ziom pozwala lepiej wykorzystywać posiadane zasoby, przecho‑
dząc w rezultacie do typu gospodarki wysokorozwiniętej. Polskę 
cechuje bardzo niski poziom kapitału społecznego, co skutkuje 
m.in. wysokimi kosztami transakcyjnymi działań społecznych i go‑
spodarczych, a w szerszej perspektywie radykalnie hamuje roz‑
wój. W tym kontekście konieczne są działania spajające społe‑
czeństwo i podnoszenie zaufania do państwa i społeczeństwa.
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6. Zapóźnienia mentalne i instytucjonalne – zapóźnienia te doty‑
czą sfery akceptacji i realizacji polityki społecznej. Polski system 
wsparcia nakierowany jest przede wszystkim na pomoc społecz‑
ną, i właśnie takie postrzeganie problemów społecznych jest spo‑
łecznie akceptowane. W Polsce działania społeczne państwa 
koncentrują się na sferze osłonowej i interwencyjnej przy margi‑
nalizacji sfery aktywizującej i socjalizacyjnej. Natomiast badania 
wykazują, że te pierwsze działania utrwalają zjawiska negatyw‑
ne (np. pozostawanie w biedzie, bezrobociu) oraz uzależniają od 
transferów, a ten drugi typ sprzyja usamodzielnianiu beneficjen‑
tów wsparcia.
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polityka rynku pracy

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: politykę rynku definiuje się bardzo szeroko, jako 
działania władz publicznych wpływające na rynek pracy, ale jest ona skon-
centrowana na rozwiązywaniu problemów strukturalnych rynku pracy 
i poprawianiu skuteczności jego funkcjonowania. Jako taka jest ona au-
tonomiczną polityką publiczną, jak również istotną składową polityki 
zatrudnienia. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w pierwszej części rozdziału opisa-
no najważniejsze komponenty tej polityki, poczynając od jej definicji i ce-
lów, idąc przez jej rodzaje i stosowane instrumenty, a kończąc na mode-
lach. część druga zawiera opis specyfiki polityki rynku pracy realizowanej 
w polsce, z uwzględnieniem jej układu instytucjonalno-prawnego, sto-
sowanych instrumentów, modelu finansowania i uzyskiwanych efektów. 
w trzeciej części zaprezentowano ocenę i najważniejsze wyzwania poli-
tyki rynku pracy w polsce. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
najważniejsze wyzwania polityki rynku pracy w polsce to słaba koordyna-
cja działań instytucji rządowych i samorządowych oraz brak kontroli nad 
całym systemem; problem dominacji podmiotów publicznych i niekorzy-
stania z istniejących możliwości włączania aktorów ze sfery prywatnej 
i społecznej do programowania i realizacji polityki rynku pracy; problem 
silnego uzależnienia od środków unijnych oraz konieczności zmiany regu-
lacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania polityki rynku pracy 
w polsce. Bardzo korzystna sytuacja na polskim rynku pracy utrzymująca 
się od 2015 r. powinna być też wykorzystana do zmiany funkcjonowania 
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Funduszu pracy, w kierunku bardziej elastycznego reagowania na zmiany 
w koniunkturze.

Słowa kluczowe: aktywna polityka rynku pracy, pasywna polityka 
rynku pracy, instrumenty polityki rynku pracy, 
polityka rynku pracy w polsce
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polityka rynku pracy i jej komponenty
Polityka rynku pracy bywa definiowana bardzo szeroko, jako „działania 
władz publicznych wpływające na rynek pracy” (Brinkmann, 1999, s. 207). 
Takie podejście może prowadzić do utożsamiania jej z polityką zatrudnie‑
nia, dlatego wskazuje się na elementy różnicujące te dwie polityki pub‑
liczne. Przykładowo, według Eurostatu polityka rynku pracy obejmuje 
„interwencje publiczne na rynku pracy mające na celu osiągnięcie jego 
sprawnego funkcjonowania i skorygowania nierównowag, które można 
odróżnić od innych interwencji ogólnej polityki zatrudnienia, w związku 
z tym, że działają wybiórczo na rzecz konkretnych grup na rynku pracy” 
(Eurostat, 2018, s. 7). Jej głównymi adresatami są osoby bezrobotne, 
pracujący zagrożeni bezrobociem oraz osoby bierne zawodowo. Kolej‑
nym wyróżnikiem jest wpływ na sferę zatrudnienia, gdyż co do zasady 
w jej ramach nie są tworzone nowe miejsca pracy mające długotrwały 
i kapitałointensywny charakter (Wiśniewski, Zawadzki, 2010, s. 16).
 Opisując aktywność państwa na rynku pracy, należy wyraźnie pod‑
kreślić odrębność polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Polityka 
rynku pracy nie może być utożsamiana z polityką zatrudnienia ze wzglę‑
du na odmienne cele, narzędzia i kwestie problemowe stanowiące ich 
zakres oddziaływania. Politykę rynku pracy traktuje się najczęściej jako 
politykę autonomiczną, jak również jako istotną składową polityki za‑
trudnienia. Polityka zatrudnienia ma na celu oddziaływanie na ogólny 
poziom zatrudnienia w gospodarce (utrzymywanie dotychczasowych 
miejsc pracy i tworzenie nowych poprzez działania ukierunkowane na 
dynamizowanie wzrostu gospodarczego), szczególnie osiąganie stanu 
pełnego zatrudnienia. Z kolei polityka rynku pracy jest skoncentrowana 
na rozwiązywaniu problemów strukturalnych rynku pracy i poprawianiu 
skuteczności jego funkcjonowania.

cele polityki rynku pracy
Wskazuje się na cztery główne cele polityki rynku pracy:

• zatrudnieniowy – ograniczanie poziomu (rozmiaru) bezrobocia;
• strukturalny – zmniejszanie poziomu niedopasowań struktural‑

nych na rynku pracy;
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• produkcyjny – dążenie do podniesienia poziomu wydajności siły 
roboczej;

• socjalny – zapewnienie zabezpieczenia finansowego osobom 
bezrobotnym oraz adaptacji zawodowej tych bezrobotnych, któ‑
rzy mają szczególne trudności na rynku pracy (za: Wiśniewski, 
1999, s. 20).

 Można też wskazać na funkcje dwóch podstawowych rodzajów po‑
lityki rynku pracy: aktywnej i pasywnej. Głównym celem polityki aktyw‑
nej jest usprawnianie funkcjonowania rynku pracy dzięki zwiększaniu 
mobilności i dostosowań, co ma ułatwiać pracownikom zmianę miejsca 
pracy (Boeri, Ours, 2011, s. 320). Pełni ona cztery podstawowe funkcje: 
zwiększanie produkcji i dobrobytu przez wzrost zatrudnienia bezrobot‑
nych lub inwestowanie w ich kapitał ludzki; utrzymanie wielkości efek‑
tywnej podaży pracy przez wspieranie konkurencji o dostępne miejsca 
pracy; pomoc w realokacji zasobów pracy pomiędzy różnymi częściami 
rynku pracy; łagodzenie ryzyka nadużycia ubezpieczenia od bezrobocia 
(Calmfors, 1995).
 W odniesieniu do polityki pasywnej podkreśla się, że najczęściej nie 
przyczynia się ona bezpośrednio do zmniejszania poziomu bezrobocia, 
ale ma na celu łagodzenie jego negatywnych skutków i zabezpieczenie 
socjalne osób bezrobotnych (Nagel, Smandek, 2010, s. 49). Głównym 
celem jest finansowe wsparcie osób pozostających bez pracy i jej po‑
szukujących, a celem uzupełniającym jest zmniejszanie poziomu bez‑
robocia przez umożliwienie trwałej dezaktywizacji zawodowej (Kryńska, 
2000, s. 3).

rodzaje polityki rynku pracy
Przegląd literatury przedmiotu pokazuje, że polityka rynku pracy jest 
klasyfikowana według różnych kryteriów. Wyróżnia się np. działania uni‑
wersalne (ogólne) i specjalne oraz defensywne i ofensywne.
 Najczęściej stosowanym kryterium różnicującym charakter polity‑
ki rynku pracy jest wspomniany wcześniej podział na politykę aktyw‑
ną i pasywną. Przez aktywną politykę rynku pracy rozumie się np. zbiór 
instrumentów stosowanych przez państwo i nastawionych na włącza‑
nie bezrobotnych do rynku pracy poprzez ich zatrudnienie (Golinowska, 
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2001, s. 16), czy też – w ujęciu OECD – wszystkie wydatki socjalne 
(oprócz tych przeznaczonych na edukację), które mają na celu zwięk‑
szenie szans beneficjentów na znalezienie płatnego zatrudnienia lub 
wzrost ich zdolności zarobkowych. W obrębie polityki aktywnej wyróżnia 
się politykę popytową obejmującą rozmaite formy subsydiowania za‑
trudnienia oraz politykę podażową składającą się z instrumentów ukie‑
runkowanych na inwestowanie w siłę roboczą (Sztandar‑Sztanderska, 
2017, s. 130).
 Jako główny cel polityki aktywnej Matti Sihto (2001) wskazuje po‑
prawę funkcjonowania rynku pracy, tzn. poprawienie równowagi mię‑
dzy popytem i podażą zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie. Do 
podstawowych funkcji tej polityki zaliczane są: aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych, zmniejszanie niedopasowań strukturalnych na ryn‑
ku pracy, podnoszenie produkcyjności siły roboczej, oddziaływanie na 
wielkość zatrudnienia i bezrobocia, weryfikacja gotowości do pracy bez‑
robotnych (Kryńska, Kwiatkowski, Zarychta, 1998, s. 74). 
 Pasywna polityka rynku pracy w ogólności obejmuje działania pań‑
stwa ukierunkowane na ograniczanie skutków bezrobocia, bez tworze‑
nia nowych miejsc pracy (czy też wspierania tego procesu). Są to więc 
takie działania, jak: elastyczne traktowanie wieku emerytalnego, wydłu‑
żanie okresu kształcenia, okresowe osłabienie aktywności zawodowej, 
dzielenie istniejących miejsc pracy na większą liczbę zatrudnionych, 
elastyczne formy czasu pracy, osłona socjalna bezrobotnych (Lichniak, 
1994, s. 96).

instrumenty polityki rynku pracy
Istnieje wiele kryteriów i klasyfikacji kategoryzujących stosowane narzę‑
dzia i instrumenty w obszarze polityki rynku pracy, np. popytowe i po‑
dażowe, bezpośrednie i pośrednie, długofalowe i średniookresowe oraz 
bieżące. 
 Najbardziej popularna klasyfikacja, bazująca na metodologii OECD 
i Eurostatu, uwzględnia trojakiego rodzaju instrumenty: usługi rynku 
pracy (obejmujące interwencje na rynku pracy, w ramach których głów‑
na aktywność ich odbiorców jest ukierunkowana na poszukiwanie pra‑
cy i które najczęściej nie skutkują zmianą statusu na rynku pracy, jak 
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również koszty administrowania publicznych służb zatrudnienia – PSZ), 
instrumenty aktywnej polityki rynku pracy (obejmujące interwencje na 
rynku pracy, w ramach których główna aktywność ich odbiorców jest 
inaczej ukierunkowana niż na poszukiwanie pracy i które najczęściej 
skutkują zmianą statusu na rynku pracy), instrumenty pasywnej polity‑
ki rynku pracy (obejmujące wsparcie finansowe dla osób, bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z przyczyn dotyczących rynku pracy) (Euro‑
stat, 2018, s. 7–8). W Tabeli 1 zaprezentowane zostały instrumenty sto‑
sowane w ramach tych trzech kategorii.

Tabela 1. Klasyfikacja instrumentów polityki rynku pracy w krajach UE i OECD
1.  Usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz z kosztami 

administrowania PSZ)
2. Szkolenia

2.1. Szkolenia instytucjonalne
2.2. Szkolenia w miejscu pracy
2.3. Szkolenia naprzemienne
2.4. Specjalne wsparcie dla stażów zawodowych

3. Rotacja pracy i podział pracy (przeniesione do kategorii 4)*
4. Zachęty zatrudnieniowe 

4.1.  Zachęty do pozyskiwania nowych pracowników (umożliwiające zatrudnienie 
osób bezrobotnych)

4.2. Zachęty do utrzymywania zatrudnienia (np. w przypadku restrukturyzacji)
4.3. Rotacja pracy i podział pracy

5.  Zatrudnienie chronione i wspierane oraz rehabilitacja osób z ograniczoną zdol‑
nością do pracy

6. Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy
7. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej
8. Formy materialnego zabezpieczenia osób bezrobotnych

8.1. Pełne zasiłki dla bezrobotnych
8.1.1. Ubezpieczenie od bezrobocia
8.1.2. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia
8.2. Częściowe zasiłki dla bezrobotnych
8.3. Zasiłki związane z pracą w niepełnym wymiarze czasu
8.4. Odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia
8.5. Odprawy z tytułu upadłości firmy

9. Wcześniejsze emerytury
9.1. Warunkowe
9.2. Bezwarunkowe

* W tabeli zachowano oryginalną numerację kategorii stosowanych przez OECD 
i Eurostat do klasyfikowania poszczególnych wydatków w ramach polityki rynku 
pracy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, 2018, s. 63.
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Modele polityki rynku pracy

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele odmiennych modelowych 
ujęć polityki rynku pracy. Mieczysław Kabaj w kwestii ograniczania bez‑
robocia wydzielił model substytucyjny bazujący na aktywnych środkach 
i programach rynku pracy, oraz model komplementarny polegający na 
zintegrowanej polityce społeczno‑gospodarczej ukierunkowanej proza‑
trudnieniowo, gdzie polityka aktywna jest wprawdzie ważnym, ale nie je‑
dynym elementem (Kabaj, 2004, s. 84–95).
 Dualne podejście do polityki rynku pracy można odnaleźć także u Mar‑
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nia publicznego.
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Tabela 2. Charakterystyki polityki rynku pracy w ujęciu modeli zarządzania publicznego
biurokratyczny nowe zarządzanie publiczne współzarządzanie publiczne neoweberowski

• wysoki stopień centralizacji procesu progra‑
mowania polityki (najczęściej jest ona two‑
rzona przez planistów skupionych w admini‑
stracji centralnej)

• hierarchiczne mechanizmy zarządzania 
(centralne urzędy administracji rządowej 
zarządzają podległymi im formalnie urzęda‑
mi terenowymi odpowiadającymi za lokalne 
rynki pracy)

• relatywnie proste reguły egzekwowania od‑
powiedzialności wobec urzędów realizują‑
cych politykę

• rozbudowany systemem urzędów i organi‑
zacji publicznych podejmujących interwen‑
cje na rynku pracy (w systemie tym niewiel‑
ką rolę odgrywają organizacje niepubliczne)

• dominacja pasywnych instrumentów od‑
działywania na rynek pracy

• zorientowanie na poprawność procedural‑
ną, przy niewielkim zainteresowaniu mie‑
rzeniem efektów podejmowanych na rynku 
pracy interwencji

• niski potencjał systemowego i organizacyj‑
nego uczenia się

• decentralizacja strukturalna (przekształ‑
canie urzędów terenowych administra‑
cji rządowej w urzędy samorządowe) oraz 
kompetencyjna (poszerzenie zakresu kom‑
petencji władz regionalnych i lokalnych) sy‑
stemu polityk publicznych rynku pracy

• ustanawianie mierzalnych celów i określa‑
nie wskaźników służących pomiarowi ich 
osiągania

• eksponowanie wagi rynkowych mecha‑
nizmów rozwiązywania problemów rynku 
pracy

• szerokie wykorzystanie aktywnych instru‑
mentów rynku pracy

• budżetowanie zadaniowe umożliwiające in‑
tegrację celów, działań, efektów i kosztów

• elastyczność zarządcza (wyposażenie me‑
nedżerów publicznych w autonomię umoż‑
liwiającą im relatywnie elastyczne zarzą‑
dzanie zasobami ludzkimi i finansowymi 
w kontekście osiągania celów określonych 
dla kierowanej przez nich organizacji)

• kontraktowanie zadań z zakresu polity‑
ki podmiotom zewnętrznym wobec sektora 
publicznego oraz częściowa prywatyzacja 
tych zadań (np. prywatne agencje pracy)

• regularne monitorowanie i ocenianie efek‑
tywności oraz skuteczności polityki służą‑
ce systemowemu i organizacyjnemu ucze‑
niu się

• intensywne stosowanie mechanizmów za‑
rządzania strategicznego i operacyjnego 
oparte na cyklu polityk publicznych

• eksponowanie sieciowego systemu programowa‑
nia i realizowania polityki (jego wyróżnikiem jest zaan‑
gażowanie w ten proces wielu podmiotów publicznych 
i niepublicznych)

• promowanie niehierarchicznych sposobów uzgadniania 
i koordynacji działań na rynku pracy (intensywne wykorzy‑
stanie mechanizmów konsultacji, uzgodnień, mediacji, wy‑
korzystanie mechanizmów otwartej metody koordynacji)

• oparcie mechanizmów koordynacji i kontroli na sieciach 
lub partnerstwach między interesariuszami

• wysoce zdecentralizowany i bardzo elastyczny sposób za‑
rządzania polityką, ze względu na wielość aktorów i wielo‑
wymiarowość polityki

• budowanie koalicji organizacji publicznych, społecznych 
i prywatnych dla realizacji konsensualnie ustalonych celów 
polityki (np. szeroko rozpowszechnione pakty na rzecz ryn‑
ku pracy)

• pojmowanie polityki jako swoistych eksperymentów bazu‑
jących na podejściu opartym na dowodach

• tworzenie rozbudowanych mechanizmów gromadzenia in‑
formacji od podmiotów mających wpływ na zjawiska i pro‑
cesy rynku pracy

• rozbudowanie mechanizmów monitorowania i oceny polity‑
ki służące jej doskonaleniu

• budowanie potencjału systemowego i organizacyjnego 
uczenia się w sferze polityki

• przyjęcie przez rząd roli pośrednika w procesie negocjo‑
wania interesów oraz wspólnych wartości między aktorami 
polityki

• pozostawienie rządowi pewnej dozy dyskrecjonalno‑
ści w zarządzaniu polityką, ale ograniczonej i precyzyjnie 
rozliczanej

• odchodzenie od dominacji PSZ na rzecz publicznego sy‑
stemu zatrudnienia (uwzględniającego udział innych 
aktorów)

• poszukiwanie racjonalności systemowej w zaufaniu 
i wzajemności

• wyjście poza dominację polityki aktywnej w kierunku zinte‑
growanej polityki społecznej opartej na podejściu aktywizu‑
jącym (zwłaszcza na poziomie lokalnym)

• zwiększanie efektywności polityki przez partnerstwo, koor‑
dynację i integrację

• stosowanie mechanizmów zarządzania wielopoziomowe‑
go, wielowymiarowego i wielopodmiotowego

• relatywnie wysoki poziom centralizacji 
procesu programowania polityki (roz‑
wiązania unijne transponowane na po‑
ziom krajowy, następnie regionalny i, 
finalnie, lokalny)

• rozbudowany systemem urzędów i or‑
ganizacji publicznych realizujących 
działania w ramach polityki (współpra‑
cujących jednak z podmiotami prywat‑
nymi i społecznymi)

• wykorzystywanie sieciowych i rynko‑
wych mechanizmów programowania 
i realizowania polityki, przy zachowa‑
niu najważniejszej pozycji aktorów 
publicznych

• decentralizacja kompetencji z poziomu 
centralnego na szczebel regionalny 
i lokalny, przy zachowaniu możliwości 
oddziaływania przez podmioty szczeb‑
la centralnego

• relatywnie wysoki poziom finansowa‑
nia polityki oraz przewaga wydatków 
pasywnych

• wykorzystywanie mierników celowoś‑
ciowych i efektywnościowych do okre‑
ślania jakości realizowanych działań

• uwzględnienie koncepcji DoingSta-
te przez silną interakcję między pra‑
cownikami PSZ a odbiorcami usług 
(klientami) – aktywizacja nie tylko 
klienta, lecz także pracowników odpo‑
wiedzialnych za bezpośredni kontakt 
z klientami

• traktowanie profesjonalnej kadry PSZ 
jako jednego z najważniejszych czyn‑
ników sukcesu polityki

• wykorzystanie mechanizmów polity‑
ki opartej na dowodach dzięki rozbu‑
dowywanym publicznym instytucjom 
analitycznym (np. obserwatoriom ryn‑
ku pracy) oraz polepszeniu komunika‑
cji na linii eksperci–decydenci/urzędni‑
cy liniowi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mazur, 2015, s. 22, 25, 28; Frączek, 2015, 
s. 173–174; Frączek, 2016, s. 205–206; Frączek, 2018, s. 96.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mazur, 2015, s. 22, 25, 28; Frączek, 2015, 
s. 173–174; Frączek, 2016, s. 205–206; Frączek, 2018, s. 96.
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polityka rynku pracy w polsce
Ramy formalnoprawne dla realizowanej w Polsce polityki rynku pracy 
zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z punktu widzenia pragmaty‑
ki realizacji tej polityki warto wspomnieć o kluczowych dokumentach 
strategicznych i operacyjnych z nią związanych. Krajowy Plan Działań 
na rzecz Zatrudnienia jest najważniejszym dokumentem operacyjnym, 
uchwalanym przez Radę Ministrów, stanowiącym podstawę realizacji 
zadań państwa w zakresie wspierania zatrudnienia, ograniczania skut‑
ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Uwzględnia on zapisy Strate‑
gii Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz Krajowego Programu Reform na 
rzecz wdrażania unijnej strategii „Europa 2020”, jest także płaszczyzną 
odniesienia dla samorządów województw, które przygotowują swoje re‑
gionalne plany działań na rzecz zatrudnienia. Z kolei dla samorządów 
powiatowych kluczowe znaczenie mają programy promocji zatrudnienia 
i aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiące część powiatowej stra‑
tegii rozwiązywania problemów społecznych.
 Instytucje odpowiadające za realizację polityki rynku pracy w Pol‑
sce mają zróżnicowany charakter i reprezentują wszystkie sektory: pub‑
liczny, prywatny i społeczny. Publiczne instytucje rynku pracy obejmują 
publiczne służby zatrudnienia oraz Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). Do 
PSZ zaliczane są organy zatrudnienia (minister właściwy ds. pracy, wo‑
jewoda, marszałkowie województw i starostowie), ale faktyczną realiza‑
cją ich działań zajmują się instytucje podległe wymienionym organom 
zatrudnienia: urząd obsługujący ministra właściwego ds. pracy (obec‑
nie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), urzędy woje‑
wódzkie, wojewódzkie urzędy pracy (WUP) oraz powiatowe urzędy pra‑
cy (PUP), które stanowią część tego systemu. Aktualny model PSZ ma 
więc charakter mieszany i rozproszony między organami administracji 
rządowej i samorządowej. 
 Kluczowe znaczenie dla realizacji polityki rynku pracy w kontekście 
oferowania konkretnych działań na rzecz osób bezrobotnych i poszuku‑
jących pracy mają WUP i PUP. W ramach WUP wyodrębnione są Cen‑
tra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, zaś w PUP szczególne 
znaczenie mają działania podejmowane w ramach Centrów Aktywizacji 
Zawodowej realizujących zadania w zakresie usług i instrumentów rynku 
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pracy. Dzięki głębokiej decentralizacji kompetencji z poziomu centralne‑
go na regionalny, a zwłaszcza powiatowy, jednostki samorządu teryto‑
rialnego zostały wyposażone w instrumenty umożliwiające podejmowa‑
nie działań uwzględniających specyficzne wyzwania ich rynków pracy. 
Trzeba podkreślić, że w Polsce PUP są podmiotami odpowiedzialny‑
mi za bezpośrednią pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym 
pracy i głównym publicznym aktorem instytucjonalnym wpływającym na 
kształtowanie się sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Mają bowiem po‑
tencjalnie do dyspozycji odpowiednie instrumenty i programy, które słu‑
żą ograniczaniu istniejących niedopasowań między popytem a podażą 
pracy (Kukulak‑Dolata, Pichla 2007, s. 80–81).
 Drugą ważną publiczną instytucją rynku pracy są OHP. To państwo‑
wa jednostka wyspecjalizowana w działaniach adresowanych do mło‑
dzieży, szczególnie tej zagrożonej wykluczeniem społecznym (porad‑
nictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie w procesie kończenia 
nauki, pomoc w zdobyciu kwalifikacji przydatnych na rynku pracy) (Cu‑
lepa, Rotkiewicz, Wołoszyn‑Kądziołka, 2015, s. 53).
 Publiczne instytucje rynku pracy współpracują z podmiotami prywat‑
nymi. Do tych ostatnich należą agencje zatrudnienia, oferujące usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy (w tym za granicą), poradnictwa zawo‑
dowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. PSZ współ‑
pracują też z instytucjami rynku pracy, które mają charakter mieszany – 
pochodzą z różnych sektorów. Należą do nich instytucje szkoleniowe, 
które mogą mieć charakter publiczny lub niepubliczny. Ich zadaniem 
jest prowadzenie edukacji pozaszkolnej (ustawicznej), w tym szkoleń 
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 Podobnie wielosektorowy charakter ma kolejna instytucja rynku pra‑
cy, jaką są instytucje partnerstwa lokalnego. Tworzą one grupę instytucji 
realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz 
rynku pracy. Partnerstwa są najczęściej tworzone przez jednostki sa‑
morządu terytorialnego wraz ze związkami zawodowymi oraz organiza‑
cjami pracodawców, przyjmując w praktyce postać porozumień, progra‑
mów, powoływanych odrębnie podmiotów prawnych.
 Ostatnią z wymienionych w ustawie instytucji rynku pracy są insty‑
tucje dialogu społecznego, obejmujące podmioty z sektora społeczne‑
go: związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje bezro‑
botnych i organizacje pozarządowe. Współpraca publicznych instytucji 
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rynku pracy z instytucjami dialogu społecznego polega przede wszyst‑
kim na ich uczestnictwie w pracach rad rynku pracy, funkcjonujących na 
poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym, które w sprawach po‑
lityki rynku pracy są organami opiniodawczo‑doradczymi odpowiednio: 
ministra właściwego ds. pracy, marszałka województwa i starosty.

instrumenty i finansowanie
Odwołując się do ustawy można wskazać trzy typy instrumentów wy‑
korzystywanych w ramach polityki aktywnej. Są to: podstawowe usługi 
rynku pracy – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia; 
instrumenty rynku pracy – m.in.: staże, prace interwencyjne, roboty pub‑
liczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalno‑
ści gospodarczej; instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich – 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (przeznaczony na finansowanie działań 
na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców), pro‑
gram zwolnień monitorowanych, świadczenia szkoleniowe dla zwalnia‑
nych pracowników, którzy podejmą szkolenie.
 W 2017 roku do najczęściej (pod względem liczby uczestników) 
wykorzystywanych instrumentów zaliczanych do podstawowych form 
aktywizacji zawodowej należały: staże (196,1 tys. osób), szkolenia 
(56,4 tys. osób), prace interwencyjne (54,4 tys. osób), dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej (41,9 tys. osób), roboty pub‑
liczne (34,2 tys. osób) oraz doposażenie i wyposażenie stanowiska pra‑
cy (21,5 tys. osób). Patrząc zaś przez pryzmat wysokości finansowania 
przeznaczonego na realizację poszczególnych form aktywizacji, kolej‑
ność była następująca: staże (1,1 mld zł), dofinansowanie podejmowa‑
nia działalności gospodarczej (859,7 mln zł), doposażenie i wyposaże‑
nie stanowiska pracy (451,2 mln zł), roboty publiczne (327,1 mln zł), 
prace interwencyjne (227,6 mln zł), szkolenia (147 mln zł) (MRPiPS, 
2018).
 W przypadku polityki pasywnej najważniejsze są zasiłki dla bezro‑
botnych, na które w 2018 roku przeznaczono z Funduszu Pracy (FP) 
1,7 mld zł, oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne – w 2017 roku 
przeznaczono na nie z FP 2,1 mld zł (MRPiPS, 2019).
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 W Polsce znacząca część działań w zakresie polityki rynku pracy jest 
finansowana ze środków FP, funduszu celowego, którego dysponen‑
tem jest minister właściwy do spraw pracy. Podstawowymi przychodami 
Funduszu są obowiązkowe składki na FP (od 2019 roku jest to 2,30% 
podstawy wymiaru wynagrodzeń brutto opłacanych przez pracodaw‑
ców i kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe). Istotne znaczenie mają także środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowa‑
nych z FP oraz przeznaczone na współfinansowanie działań PSZ.
 Głównym celem FP jest łagodzenie skutków bezrobocia (wypłata 
bezrobotnym zasiłków i świadczeń) oraz finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza‑
cji zawodowej (Nagel i Smandek, 2010, s. 130).
 Przychody FP w latach 2006–2018 praktycznie cały czas rosły 
(za wyjątkiem trzech lat); w roku 2006 roku wynosiły one 7,5 mld zł, 
a w 2018 roku 14,1 mld zł. Wpływ na to miała przede wszystkim ko‑
niunktura gospodarcza i konsekwentny wzrost poziomu wynagrodzeń 
(w okresie przyspieszenia gospodarczego wpływa więcej obowiązko‑
wych składek od osób pracujących, zaś w trakcie spowolnienia to źródło 
jest relatywnie mniejsze) oraz środki pochodzące z Europejskiego Fun‑
duszu Społecznego. 
 Strona wydatkowa FP podlegała większym fluktuacjom. Choć wydat‑
ki ogółem w skrajnych latach analizy nie różniły się bardzo (5,5 mld zł 
w 2006 roku i 7,8 mld zł w 2018 roku), to bywały lata, gdy wyraźnie prze‑
kraczały one 10 mld zł (z rekordowo wysokimi wydatkami w 2012 roku – 
12,4 mld zł). W omawianym okresie sytuacja finansowa FP była więc 
dobra, tylko w pięciu z 13 lat wystąpiła sytuacja, gdy wydatki były wyż‑
sze od przychodów (2009–2010, 2013–2015). W całym analizowanym 
okresie można zaobserwować względną równowagę wydatków na poli‑
tykę pasywną i aktywną, aczkolwiek można też dostrzec dużą ich zmien‑
ność. W roku 2006 i w latach 2011–2014 przeważały wydatki pasywne, 
zaś w latach 2007–2010 oraz 2015–2018 dominowały wydatki aktywne. 
Wśród wydatków na aktywne formy polityki rynku pracy najwięcej środ‑
ków przeznaczano na aktywizację najmłodszych bezrobotnych (m.in. sta‑
że i refundacja wynagrodzeń osób do 30. roku życia) oraz na podjęcie 
działalności gospodarczej. Od roku 2009 bardzo dużo środków FP prze‑
znaczano także na staże podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych.



146 MacieJ Fr ączeK

 Analizując wydatki na politykę rynku pracy (liczone jako ich udział 
procentowy w PKB, średnie nieważone z okresu 2005–2017; obliczenia 
własne dokonano na podstawie baz danych DG Employment) w Polsce 
na tle innych krajów unijnych można zauważyć ich relatywnie niski po‑
ziom w naszym kraju. W latach 2005–2017 przeciętny udział całości wy‑
datków na politykę rynku pracy w Polsce był równy 0,88% PKB. Najwyż‑
szą wartość wydatków odnotowano w Danii (3,15%) i Hiszpanii (2,89%), 
zaś najniższą w Rumunii (0,32%) i na Malcie (0,48%). W przypadku wy‑
datków na instrumenty polityki aktywnej średnie wartości dla Polski wy‑
nosiły w tym okresie 0,41% PKB, najwyższe wydatki odnotowano w Da‑
nii (1,27%) i Szwecji (0,90%), a najniższe w Rumunii i Wielkiej Brytanii 
(0,05%). Wydatki na instrumenty polityki pasywnej wynosiły w Polsce 
0,39% PKB; do krajów z najwyższym poziomem wydatków należały Hi‑
szpania (2,22%) i Belgia (1,97%), zaś ich najniższy poziom odnotowano 
w Wielkiej Brytanii i Rumunii (0,22%). Należy podkreślić, że w analizo‑
wanych latach można zauważyć w Polsce istotny spadek poziomu wy‑
datków na politykę rynku pracy. O ile w 2005 roku wydatki ogółem były 
równe 1,27% PKB, to w 2017 roku wartość ta spadła do 0,62% PKB. 
Zmieniła się też zasadniczo ich struktura: w 2005 roku przeznaczano 
w Polsce 0,35% PKB na instrumenty aktywne i 0,85% na instrumenty 
pasywne, zaś w 2017 roku wartości te były równe odpowiednio 0,34% 
PKB i 0,2% PKB. Zmiany te są pochodną korzystnej koniunktury gospo‑
darczej i dobrej sytuacji na polskim rynku pracy.

efektywność polskiej polityki rynku pracy
Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce do opisu poziomu efektywno‑
ści swoich działań stosują przede wszystkim dwa mierniki efektywności 
brutto: efektywność zatrudnieniową oraz efektywność kosztową. Efek‑
tywność zatrudnieniowa jest definiowana jako udział procentowy liczby 
osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych for‑
mach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione, w sto‑
sunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych formach 
aktywizacji zawodowej. Efektywność kosztowa pokazuje stosunek kwo‑
ty wydatków FP poniesionych przez samorządy powiatowe na finanso‑
wanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które 
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w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywiza‑
cji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione ( MRPiPS, 2018, s. 5).
 W latach 2006–2017 z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
najwięcej osób skorzystało w 2010 roku (blisko 790 tys. bezrobotnych), 
zaś najmniej w 2011 roku (niewiele ponad 300 tys. osób). W tym okresie 
najwyższy poziom efektywności zatrudnieniowej uzyskano w 2017 roku, 
gdy wyniosła ona blisko 82% (co oznacza, że 8 na 10 osób uczestni‑
czących w programach uzyskało zatrudnienie). We wcześniejszych la‑
tach ten poziom był niższy – do 2011 roku wynosił poniżej 60%, w la‑
tach 2012–2013 ‒ poniżej 70%, a w okresie 2014–2016 ‒ poniżej 80%. 
Najwyższe koszty ponownego zatrudnienia (a zatem najgorszą efek‑
tywność kosztową) odnotowano w latach 2015 i 2010, gdy uzyskanie 
zatrudnienia w wyniku udziału w programie kosztowało blisko 13 tys. zł, 
a najniższe koszty sukcesu zatrudnieniowego wystąpiły w 2006 roku, 
gdy były równe 6,5 tys. zł (w 2017 roku była to kwota 11,5 tys. zł).
 Przyglądając się sytuacji w 2017 roku można stwierdzić, że pod 
względem efektywności zatrudnieniowej najlepiej wypadła aktywizacja 
w formie przyznania środków na dofinansowanie podejmowania dzia‑
łalności gospodarczej (wartość wskaźnika równa 94,6%) i prac inter‑
wencyjnych (89,5%). Najsłabiej pod tym względem wypadły szkolenia 
(60,7%). W przypadku efektywności kosztowej najlepsze wyniki (naj‑
niższe koszty ponownego zatrudnienia) uzyskano w przypadku szkoleń 
i prac interwencyjnych (odpowiednio 5,0 i 6,9 tys. zł). Najbardziej koszto‑
chłonnymi formami tworzenia nowych miejsc pracy było natomiast dofi‑
nansowanie podejmowania działalności gospodarczej (19,7 tys. zł) oraz 
refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy (17,8 tys. zł).

ocena polityki rynku pracy w polsce
Oceniając politykę rynku pracy w Polsce warto zwrócić uwagę na kilka 
jej aspektów, będących istotnymi wyzwaniami w kontekście sprawności, 
skuteczności i efektywności jej realizacji. 
 Publiczne instytucje szczebla centralnego determinują zakres ogól‑
nych kierunków polityki rynku pracy w Polsce, natomiast nie mają bez‑
pośredniego wpływu na autonomiczne polityki realizowane w regionach 
i na poziomie lokalnym. To skutkuje m.in. słabą koordynacją działań 
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instytucji rządowych i samorządowych oraz brakiem kontroli nad całym 
systemem.
 Wprawdzie istnieją realne, względnie szerokie możliwości włączania 
aktorów ze sfery prywatnej i społecznej do programowania i realizacji 
polityki rynku pracy, jednakże podmioty publiczne w dominującym za‑
kresie decydują o jej kształcie i zakresie podejmowanych działań. 
 Widoczne jest silne uzależnienie od środków unijnych. Duża część 
realizowanych działań w ramach polityki rynku pracy finansowana jest 
ze środków pochodzących z EFS. Rząd centralny, władze regionów lub 
powiatów zamiast zatroszczyć się o długofalowe zabezpieczenie włas‑
nych środków na realizację polityki odpowiadającej potrzebom kraju, 
województw czy powiatów, korzystają chętnie z finansowania zewnętrz‑
nego zapominając o tym, że rychło może być ono istotnie ograniczone.
 Powszechnie podkreślana jest konieczność zmiany regulacji praw‑
nych odnoszących się do funkcjonowania polityki rynku pracy w Pol‑
sce (ustawa o promocji zatrudnienia), jak i samego rynku pracy (kodeks 
pracy). Są to akty prawne wymagające wewnętrznego uporządkowania 
(jego brak wynika z wielokrotnych nowelizacji tych ustaw) oraz prze‑
de wszystkim uwzględnienia w nich w szerszym zakresie instrumen‑
tarium adekwatnego do wyzwań współczesnego rynku pracy w Polsce 
(chociażby w odniesieniu do pojawiających się nowych form pracy czy 
kwestii pracy cudzoziemców). Procedowane w parlamencie projekty 
(ustawa o rynku pracy, kodeks pracy i kodeks zbiorowego prawa pracy) 
zawierały sporo celnych propozycji, zabrakło jedno determinacji i woli 
politycznej, aby doprowadzić do przyjęcia rozwiązań możliwych do za‑
akceptowania przez wszystkich uczestników dialogu społecznego.
 Bardzo korzystna sytuacja na polskim rynku pracy powinna być wy‑
korzystana do zmiany funkcjonowania Funduszu Pracy, w kierunku bar‑
dziej elastycznego reagowania na zmiany w koniunkturze oraz mocniej‑
szego ukierunkowania na potrzeby wszystkich interesariuszy.
 W Polsce brakuje centrum myśli strategicznej zajmującego się sze‑
roko rozumianą problematyką rynku pracy (w tym jego polityką), które 
mogłoby zasilać decydentów wiedzą o charakterze długofalowych pro‑
jekcji, scenariuszy rozwojowych, ale i wspierać (przez dostarczanie rze‑
telnych dowodów) w podejmowaniu doraźnych decyzji politycznych.
 Wzrastająca kompleksowość problemów społecznych i ekonomicz‑
nych wiążących się ze światem pracy (spowodowana m.in. gwałtownymi 
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przemianami technologicznymi) powoduje, że należy poszukiwać no‑
wych funkcji i sposobów realizacji tej polityki publicznej, adekwatnych 
do wyzwań IV rewolucji przemysłowej. Zmiany te nie mogą ograniczać 
się wyłącznie do wąsko rozumianej polityki rynku pracy, ale powinny 
obejmować także wiązkę innych szczegółowych polityk publicznych, 
w których należy wypracować nowe podejście państwa (związane z no‑
wym podziałem pracy) dotyczące m.in. dostarczania dóbr i usług pub‑
licznych w świecie zmieniającej się pracy, np. w zakresie świadczeń 
emerytalnych i innych transferów społecznych związanych z pracą, 
opodatkowania pracy (człowieka i maszyn), ubezpieczenia od bezrobo‑
cia, bezwarunkowego dochodu podstawowego. Należałoby zaprojekto‑
wać i wdrożyć zmiany oraz interakcje w zakresie polityki gospodarczej, 
społecznej, edukacyjnej, rodzinnej, migracyjnej, zdrowotnej – w wymia‑
rach, które bezpośrednio lub pośrednio powiązane są z pracą oraz poli‑
tyką rynku pracy.
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polityka edukacyjna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka edukacyjna to działania oraz cele, stra-
tegie i regulacje związane z edukacją, tworzone przez władze publiczne. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest przegląd klu-
czowych wymiarów i problemów polityki edukacyjnej. Kluczową decyzją 
w polityce edukacyjnej jest określenie roli, jaką ma w niej pełnić państwo: 
czy tylko planuje i organizuje usługi edukacyjne, czy również je dostarcza. 
istotną charakterystyką każdego systemu edukacji jest stopień jego de-
centralizacji i autonomii instytucji edukacyjnych, zdefiniowanie systemu 
kwalifikacji i ich weryfikowania, określenie długości okresu edukacji po-
wszechnej, w ramach której uczniowie uczą się według tych samych pod-
staw programowych. polityka edukacyjna kształtuje również podaż absol-
wentów szkół średnich, podaż miejsc na uczelniach wyższych oraz podaż 
absolwentów na rynku pracy. ważnym wymiarem polityki edukacyjnej 
jest także regulacja zawodu nauczyciela (otwarcie versus sztywny model 
awansu zawodowego). Kolejne aspekty polityki edukacyjnej omawiane 
w rozdziale to pomiar efektów kształcenia i ewaluacja placówek eduka-
cyjnych oraz ewaluacja całego systemu edukacji w danym kraju, zwłaszcza 
w kontekście międzynarodowych badań wiedzy i umiejętności uczniów. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
polski system oświaty formalnie należy do bardzo zdecentralizowanych, 
w praktyce jednak decyzje samorządów i dyrektorów szkół są ograni-
czone przez regulacje centralne dotyczące zatrudnienia i wynagradzania 
nauczycieli. Szkoły mają dużą swobodę w określaniu metod dydaktycz-
nych, ale treści nauczania definiowane są przez podstawy programowe, 
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które w wersji wprowadzonej po 2015 roku znacznie ograniczają auto-
nomię szkół, a efekty nauczania oceniane są przez centralne egzaminy 
zewnętrzne.

Słowa kluczowe: edukacja, polityka edukacyjna w polsce, nauczyciele, 
ocena kwalifikacji, polityka oparta na dowodach
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Polityka edukacyjna to działania oraz cele, strategie i regulacje związa‑
ne z edukacją, tworzone przez rząd i podległe mu instytucje, a w przy‑
padku systemów zdecentralizowanych przez samorząd lokalny lub inne 
podmioty (np. dystrykty szkolne lub związki uczelni). Polityka edukacyj‑
na skupia się przede wszystkim na edukacji formalnej, czyli na zorgani‑
zowanym kształceniu prowadzącym do osiągnięcia określonych, uzna‑
wanych przez państwo kwalifikacji, określa też warunki i wsparcie dla 
kształcenia pozaformalnego. W praktyce polityka edukacyjna skupia się 
na okresie od edukacji przedszkolnej po kształcenie zawodowe i wyż‑
sze, obejmuje także kształcenie dorosłych, a w niektórych krajach ele‑
menty edukacji wdrażane w opiece nad najmłodszymi. Ze względu na 
znaczne różnice w organizacji i finansowaniu oraz różne cele i wyzwa‑
nia, rozróżnia się politykę oświatową, dotyczącą systemu szkolnictwa 
i wczesnej edukacji, politykę szkolnictwa wyższego i politykę kształce‑
nia dorosłych. W ostatnich latach coraz częściej wyróżnia się także po‑
litykę dotyczącą kształcenia zawodowego, która w większym stopniu 
dotyczy relacji między kształceniem formalnym oraz rozwijaniem kom‑
petencji w miejscu pracy.

edukacja publiczna, prywatna i rozwiązania 
pośrednie
Kluczową decyzją w polityce edukacyjnej jest określenie roli, jaką ma 
w niej pełnić państwo. Istnieją systemy edukacji, w której państwo za‑
równo planuje, jak i organizuje i dostarcza usługi edukacyjne. Są też 
takie, gdzie państwo dba o ogólne zasady funkcjonowania systemu, 
częściowo także o jego finansowanie, a dostarczaniem usług zajmują 
się przede wszystkim podmioty prywatne. W zdecydowanej większości 
krajów dostęp do oświaty na poziomie podstawowym jest powszechny 
i gwarantowany przez państwo. Wiąże się to zarówno z finansowaniem 
ze środków publicznych, jak i regulacją podstaw programowych, kwa‑
lifikacji i zasad zatrudnienia nauczycieli, czy wymogami dotyczącymi 
ukończenia każdego etapu edukacji. W większości krajów rozwiniętych 
szkoły prowadzone są przez podmioty publiczne, zarządzane przez jed‑
nostki centralne lub lokalne. W 2017 roku w krajach Unii Europejskiej 
86% uczniów szkół podstawowych uczęszczało do szkół publicznych, 
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a tylko 14% do szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne  1. Wy‑
jątek stanowią takie kraje, jak Holandia, gdzie ze względów historycz‑
nych równe prawo do prowadzenia szkół mają samorządy terytorial‑
ne i organizacje pozarządowe (najczęściej z afiliacją religijną), których 
działalność jest jednak finansowana głównie przez państwo. W przy‑
padku szkolnictwa zawodowego i wyższego podmioty prywatne mają 
zazwyczaj większe znaczenie. W UE w 2016 roku do prywatnych szkół 
wyższych uczęszczało 27% wszystkich studentów  2.
 Biorąc pod uwagę, że w większości systemów edukacji dominują‑
cą rolę mają podmioty publiczne, ale funkcjonują w nich też podmio‑
ty prywatne lub społeczne, to istotną kwestią jest sposób finansowania 
tych podmiotów i możliwość wyboru pomiędzy nimi. Debata nad „bo‑
nem oświatowym” (school voucher) czy swobodnym wyborem placów‑
ki (school choice) dotyka podstawowych kwestii roli państwa w dostar‑
czaniu usług publicznych. Zazwyczaj wyróżnikiem szkół niepublicznych 
jest możliwość pobierania opłat od rodziców i swobodna regulacja za‑
sad zatrudnienia nauczycieli, jednak podstawy programowe, standar‑
dy egzaminacyjne czy konieczność ewaluacji/inspekcji przez podmioty 
zewnętrzne regulowane są zazwyczaj przez państwo. Wyjątkiem jest 
Holandia, gdzie konstytucja gwarantuje znaczną swobodę w zakładaniu 
i funkcjonowaniu szkół (z tego względu w tym kraju nie ma krajowego 
dokumentu określającego podstawy programowe). Kraje, gdzie szkol‑
nictwo publiczne było budowane równolegle, a nawet opierając się na 
podmiotach prywatnych, np. USA czy Wielka Brytania, narzucają znacz‑
nie mniejsze wymagania szkołom niepublicznym.
 W edukacji prosty podział na szkolnictwo publiczne i prywatne jest 
mylący, bowiem większość rozwiązań łączy publiczne wsparcie z obo‑
wiązkami nakładanymi przez państwo i dopuszcza rozwiązania o róż‑
nym stopniu podziału odpowiedzialności między podmioty publiczne, 
społeczne i w pełni prywatne. Dobrym przykładem są tu amerykańskie 
charter schools, których regulacje różnią się między stanami USA. Łączy 
je to, że w dużej mierze finansowane są ze środków publicznych i peł‑
nią w systemie rolę podobną do szkół publicznych, bowiem nie mogą 

1  Dane Eurostat obliczone w październiku 2019 na podstawie wskaźnika educ_uoe_ 
enrp04.

2  Źródło jw., wskaźnik educ_uoe_enrt01.
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selekcjonować uczniów ani pobierać opłat od rodziców. Te dwie ostatnie 
cechy odróżniają je od szkół prywatnych, ale z podmiotami prywatnymi 
łączy je daleko posunięta swoboda w określaniu programu nauczania, 
zarządzaniu szkołą (lub siecią szkół) i warunkach zatrudnienia nauczy‑
cieli. Podobnie funkcjonuje w Polsce wiele tzw. szkół społecznych, któ‑
re często są prowadzone przez organizacje pozarządowe, a niekiedy 
przez pojedyncze osoby czy związki wyznaniowe. Szkoły te mogą funk‑
cjonować jako placówki publiczne, otrzymując wsparcie finansowe od 
państwa na bieżące wydatki, w tym wynagrodzenia nauczycieli, jednak 
nie mogą selekcjonować uczniów ani pobierać opłat od rodziców. Mogą 
też działać jako szkoły niepubliczne i wtedy podlegają podobnym zasa‑
dom jak szkoły prywatne. W wielu krajach takie pośrednie rozwiązania 
są popularne, a sektor szkół w pełni prywatnych i niepublicznych jest za‑
zwyczaj niewielki. W większości krajów istnieje także możliwość kształ‑
cenia domowego (znany wyjątek stanowią Niemcy, ale dotyczy to jedy‑
nie ułamka uczniów).
 Podobnie podział ten wygląda na poziomie kształcenia wyższego, 
w którym podmioty publiczne i prywatne rozróżnia przede wszystkim 
możliwość pobierania opłat od studentów, a także wsparcie państwa, 
jednak te dwa typy podmiotów konkurują o te same środki, np. na ba‑
dania naukowe. Dobrym przykładem są tu polskie uczelnie publiczne, 
które pobierają opłaty od studentów, oferując program inny niż typo‑
wy program studiów dziennych, oraz uczelnie prywatne, które uzysku‑
ją wsparcie państwa i konkurują o te same środki na badania co szkoły 
publiczne. W Polsce pieniądze na kształcenie „podążają” za uczniem, 
a także w pewnym stopniu za studentem, choć w przypadku uczelni 
wyższych finansowanie zależy w większym stopniu od zasobów kadry 
akademickiej, prowadzonych badań i innych zadań. W oświacie trafia‑
ją one poprzez alokację algorytmem oświatowym i subwencją oświa‑
tową do wspólnego budżetu jednostek samorządowych, a w szkolnic‑
twie wyższym do budżetu uczelni. Jedynie szkoły społeczne i prywatne 
otrzymują środki zależnie od liczby uczniów w szkole. Bardziej rady‑
kalne rozwiązania, gdzie uczniowie mogą swobodnie wybierać placów‑
ki, nawet spoza rejonu zamieszkania, a pieniądze na ich kształcenie 
są alokowane bezpośrednio do szkół, testowane były m.in. w niektó‑
rych stanach USA i Chile. Budzą one znaczne kontrowersje ze wzglę‑
du na to, że uruchomione mechanizmy rynkowe mogą prowadzić do 
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niedofinansowania lokalnych szkół i dalszego obniżenia jakości eduka‑
cji dostępnej dla mniej mobilnych rodzin. 

organizacja i finanse
Kluczową charakterystyką każdego systemu edukacji jest stopień jego 
decentralizacji i autonomii instytucji edukacyjnych. Decentralizacja ro‑
zumiana jest jako przekazanie uprawnień lokalnym jednostkom pub‑
licznym lub samorządowym. W niektórych krajach oświatą zarządza‑
ją specjalne instytucje publiczne, np. zarządy szkolne (school boards) 
w USA lub Holandii, ale w USA stanowią one odrębną administra‑
cję z własnymi finansami i wyborami, a w Holandii jedynie zarządza‑
ją szkołami finansowanymi przede wszystkim ze środków centralnych. 
W krajach nordyckich zarządzanie oświatą zostało w ostatnich deka‑
dach niemal w całości przekazane samorządom. W Polsce za placówki 
oświatowe w zdecydowanej większości odpowiadają gminy i powiaty. 
W innych krajach oświata może być zarządzana centralnie (np. Fran‑
cja), poprzez kraje związkowe (Niemcy), lub niezależny, ale scentrali‑
zowany system. 
 Sama decentralizacja oświaty pod względem administracyjnym nie 
wskazuje na realny poziom niezależności szkół czy jednostek, które 
formalnie za nie odpowiadają. W USA rola dystryktów szkolnych i ich 
władz bardzo różni się między stanami. W ostatnich dekadach wzro‑
sła rola rządu federalnego, który próbuje wpływać na lokalną i stanową 
oświatę poprzez zwiększenie roli finansowania federalnego oraz inicja‑
tywy, jak Common Core (nieobowiązkowe wspólne podstawy progra‑
mowe), czy ustawy, jak No Child Left Behind (narzucenie standardów 
oczekiwań wobec wyników uczniów i ich rozliczania). W USA wciąż jed‑
nak dystrykty szkolne i rządy stanowe pełnią kluczową rolę. 
 Polska pod wieloma względami posiada jeden z najbardziej zdecen‑
tralizowanych systemów oświaty. Właścicielami szkół są samorządy, 
które mają znaczący wpływ na wybór dyrektorów i odpowiadają za alo‑
kację środków między szkołami. Wynagrodzenia i zasady zatrudnienia 
nauczycieli są jednak regulowane centralnie, a ponieważ ich pensje sta‑
nowią zdecydowaną większość wydatków oświatowych, to w praktyce 
swoboda samorządów jest bardzo ograniczona.
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 Powiązanym aspektem jest autonomia placówek oświatowych. 
W większości krajów podstawy programowe są określane centralnie 
i jest to dokument definiujący treści nauczania, wymagania wobec ucz‑
niów, a nawet metody dydaktyczne. W ciągu ostatnich 30 lat wiele kra‑
jów ograniczało treści zawarte w podstawach, przechodząc do wska‑
zywania ogólnych wymagań lub efektów kształcenia, oraz przekazując 
częściową odpowiedzialność za program nauczania szkołom. Ten trend 
wzmacnia autonomię pedagogiczną nauczycieli i szkoły, która staje się 
standardem w większości nowoczesnych systemów oświaty. W Unii 
Europejskiej większość krajów pozostawia szkołom decyzje dotyczące 
metod nauczania, oceny, oraz wyboru podręczników (Eurydice, 2008).
 W przypadku uczelni wyższych autonomia dotyczy przede wszyst‑
kim badań naukowych, natomiast decyzje dotyczące kształcenia często 
są centralnie regulowane. Kraje w różny sposób regulują kwestie zarzą‑
dzania, finansowania, zatrudnienia, kierunków nauczania, treści kształ‑
cenia, rekrutacji i końcowych kwalifikacji. Dominujący wydaje się mo‑
del podobny do rozwiązań przyjmowanych w oświacie: duża autonomia 
w zakresie dydaktyki i ograniczenie decyzji w zakresie wynagrodzeń czy 
zasad zatrudniania. W szkolnictwie wyższym znacznie większa swobo‑
da dotyczy definiowania treści i organizacji nauczania. W sektorze tym 
istotną rolę pełnią niezależne instytucje, na przykład akredytujące i oce‑
niające uczelnie i poszczególne kierunki. W praktyce różnice między 
rozwiązaniami przyjmowanymi w poszczególnych krajach, nawet w kra‑
jach europejskich, są bardzo duże (Estermann i in., 2011).
 Ważną decyzją z zakresu polityki edukacyjnej jest zdefiniowanie sy‑
stemu kwalifikacji. Większość krajów posiada krajowe systemy egza‑
minacyjne określające zasady przyznawania dyplomów ukończenia 
szkoły średniej (odpowiednik polskich egzaminów maturalnych lub za‑
wodowych). Mogą być to systemy zdecentralizowane z oceną dokony‑
waną na poziomie lokalnym lub szkoły, albo systemy standaryzowanych 
egzaminów w całym kraju, co odpowiada różnicy między starą a nową 
maturą w Polsce. Często wyniki egzaminów końcowych ze szkół śred‑
nich stanowią element rekrutacji do szkół wyższych, ale np. w USA re‑
krutacja odbywa się na podstawie własnych kryteriów uczelni, które nie‑
jednokrotnie wykorzystują testy organizowane przez prywatne firmy 
(np. SAT). Wymogi egzaminów prowadzących do uzyskania dyplomu 
uczelni wyższych są zazwyczaj określane przez uczelnie. Ciekawym 
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elementem wprowadzanym w niektórych krajach w ramach prac nad 
Ramami Kwalifikacji jest otwarcie na walidację i uznanie kwalifikacji 
uzyskiwanych podczas szkoleń czy kursów online. W Polsce oraz w kil‑
ku krajach europejskich i anglosaskich wprowadzono prawnie taką moż‑
liwość jako element polityki edukacyjnej państwa zachęcającej do uzna‑
wania tak zdobytych kwalifikacji ‒ w praktyce są to wciąż rozwiązania 
marginalne. 
 Inną kluczową decyzją z zakresu polityki edukacyjnej jest struktura 
systemu, a dokładniej decyzje dotyczące m.in. długości okresu kształce‑
nia powszechnego z obowiązkowym programem nauczania dla wszyst‑
kich uczniów, wieku rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej nauki, 
ścieżek kształcenia ogólnego i zawodowego oraz możliwości kontynua‑
cji edukacji na poziomie wyższym. Decyzje te wpływają zarówno na po‑
ziom formalnego wykształcenia ludności, jak też na wiek wchodzenia na 
rynek pracy. 
 W większości krajów rozwiniętych obowiązkowa nauka szkolna za‑
czyna się w wieku 6 lat, ale w wielu krajach edukacja rozpoczyna się 
wcześniej, w wieku 3, 4 lub 5 lat. W Polsce i Finlandii edukacja szkolna 
rozpoczyna się relatywnie późno, w wieku 7 lat, choć większość dzie‑
ci bierze udział w rocznym przygotowaniu zaczynającym się w wieku 
6 lat. W wielu krajach edukacja przedszkolna rozpoczyna się w wie‑
ku 3 lat i na przykład we Francji obejmuje niemal 100% populacji. W Ir‑
landii Północnej obowiązkowa szkoła zaczyna się w wieku 4 lat, w Ho‑
landii w wieku 5 lat, a program nauczania jest podobny do programów 
przedszkolnych w Polsce; w dużej mierze jest to kwestia nazwy oraz 
tego, czy nauka jest obowiązkowa. W Polsce do przedszkoli uczęszcza 
ok. 85% dzieci w wieku 4 lat, a w Wielkiej Brytanii 100%; w większo‑
ści krajów UE niemal wszystkie dzieci w tym wieku objęte są edukacją. 
W przypadku dzieci 3‑letnich różnica jest znacznie większa, bowiem do 
przedszkoli chodzi w Polsce ok. 2/3 dzieci w porównaniu do około 90% 
średnio w UE (dane Eurostat dla 2017 roku).
 Kluczową decyzją z zakresu polityki edukacyjnej jest określenie dłu‑
gości okresu edukacji powszechnej, w ramach której uczniowie uczą się 
według tych samych podstaw programowych. We wszystkich krajach ta 
nauka obejmuje dzieci w wieku od 6‒7 do 10‒11 lat. W krajach takich 
jak Niemcy, Holandia, Austria i Węgry, po okresie kształcenia podsta‑
wowego uczniowie dzieleni są na różne typy szkół z nastawieniem na 
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przedmioty ogólne i dyscypliny akademickie lub ukierunkowane na przy‑
gotowanie do zawodu. W krajach nordyckich i w Wielkiej Brytanii okres 
obowiązkowego kształcenia według tych samych podstaw jest dłuższy 
dzięki reformom realizowanym w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce 
po wprowadzeniu gimnazjów w 1999 roku okres ten został wydłużony 
z 8 do 9 lat. Porównania międzynarodowe pokazują, że dłuższe kształ‑
cenie ogólne i późniejsza selekcja pozytywnie wpływają na wyniki słab‑
szych uczniów i ograniczenie nierówności edukacyjnych (Hanushek 
i Woessmann, 2006; Brunello i Checchi, 2007). Z tego względu nie‑
które niemieckie kraje związkowe opóźniły w ostatnich latach selekcję 
uczniów, a podobne reformy rozważane są w Holandii, która jak dotąd 
jedynie zwiększyła możliwość zmiany typu szkoły w trakcie kształce‑
nia. Powiązaną kwestią jest wiek kończący obowiązek szkolny, a tak‑
że popularność powtarzania klas. W krajach Europy Wschodniej (w tym 
w Polsce) obowiązkowa edukacja trwa do 18. roku życia, a powtarzanie 
klas jest bardzo rzadkie. Dzięki temu zdecydowana większość uczniów 
kończy szkoły na poziomie średnim. W krajach południowej Europy po‑
wtarzanie klas jest bardzo popularne, a obowiązek edukacji kończy się 
w wieku 15‒16 lat, przez co wielu słabszych uczniów kończy edukację 
na poziomie podstawowym. W Portugalii trudna sytuacja takich osób 
na rynku pracy podczas ostatniego kryzysu przyczyniła się do ograni‑
czenia powtarzania klas i wydłużenia obowiązku szkolnego.
 Liczba uczniów podążających ścieżką kształcenia ogólnego na po‑
ziomie średnim jest zazwyczaj powiązana z dostępnością kształcenia 
na poziomie wyższym. Polityka edukacyjna kształtuje podaż absolwen‑
tów szkół średnich, podaż miejsc na uczelniach wyższych oraz podaż 
absolwentów na rynku pracy. W ostatnich latach obserwujemy dyna‑
miczny wzrost liczby osób kształcących się na poziomie wyższym, co 
odpowiada społecznym oczekiwaniom i zapotrzebowaniu rynku pracy, 
na którym premia za wyższe wykształcenie utrzymuje się na wysokim 
poziomie, a nawet rośnie (Psacharopoulos i Patrinos, 2018). Z drugiej 
strony, ze znacznym wzrostem liczby osób uzyskujących wyższe wy‑
kształcenie związany jest problem niedopasowania kompetencji na‑
bytych w trakcie kształcenia i potrzeb rynku pracy (por. Kocór, 2019). 
Wykształcenie wyższe jest też terminem, który obejmuje różne ścież‑
ki kształcenia. Kraje takie jak Holandia, Niemcy czy Szwajcaria oferu‑
ją znaczenie szersze możliwości kształcenia zawodowego na poziomie 
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wyższym, w tym w trybie studiów krótkiego cyklu, trwających przykłado‑
wo dwa lata i ściśle dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W Polsce 
dominuje system kształcenia akademickiego, w którym większość stu‑
dentów osiąga poziom magisterium, a studia zawodowe są mało popu‑
larne. W tym zakresie polityka edukacyjna może wpływać zarówno na 
ofertę kierunkową studiów, jak i na długość kształcenia, moment wejścia 
na rynek pracy, a także na powiązanie kształcenia z potrzebami rynku 
pracy lub nastawieniem na wiedzę akademicką.

nauczyciele
Kluczowym elementem każdego systemu edukacji są nauczyciele. 
W krajach rozwiniętych do nauczania w szkołach podstawowych i śred‑
nich dopuszczane są osoby z wykształceniem wyższym (niekoniecznie 
magisterskim) oraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. 
W niektórych krajach wymogi dla nauczycieli przedszkolnych a nawet 
dla pierwszego etapu nauki w szkole są niższe, dopiero w szkołach 
średnich nauczać mogą jedynie osoby z wykształceniem na poziomie 
magistra. Nauczyciele akademiccy najczęściej podążają ścieżką na‑
ukową, choć w niektórych krajach istnieją odrębne ścieżki dla osób sku‑
piających się na nauczaniu albo na badaniach. 
 Zasadniczym wyborem w polityce edukacyjnej jest otwarcie lub za‑
mknięcie dostępu do zawodu nauczyciela (OECD, 2005). Historycznie 
w wielu krajach był to zawód zamknięty, wybierany na całe życie i po‑
dobny w swoim charakterze do służby cywilnej. Taki status ma do dziś 
zawód nauczyciela w Niemczech czy Francji. W innych krajach nauczy‑
cielem można zostać na wiele sposobów, wchodząc do zawodu nawet 
w wieku 40 czy 50 lat. Decyzja o otwarciu zawodu nauczyciela jest po‑
wiązana z kształceniem nauczycieli, wymaganiami wejścia do zawodu, 
zasadami awansu zawodowego i wynagrodzenia oraz warunkami za‑
trudnienia nauczycieli. Zamknięte systemy budowane są wokół wyma‑
gających egzaminów dopuszczających na studia nauczycielskie (np. 
Finlandia) lub wymaganych przed wejściem do zawodu już po ukoń‑
czeniu studiów (np. Singapur). Systemy te mają zazwyczaj ściśle okre‑
śloną ścieżkę awansu zawodowego połączoną ze wzrostem wynagro‑
dzeń. W tych krajach zawód nauczyciela to najczęściej zawód na całe 
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życie, co gwarantuje stabilność systemu kosztem elastyczności. Ot‑
warte systemy nie mogą opierać się na centralnym systemie kwalifika‑
cji, a zatrudnienie nauczycieli jest często kwestią pozostawioną szkole 
lub samorządowi. Kosztem elastyczności i otwarcia zawodu są niedo‑
bory kadr pedagogów, na przykład przedmiotów ścisłych, występujące 
w czasach boomu gospodarczego (np. Wielka Brytania w ostatnich la‑
tach i duże miasta w Polsce po 2014 roku). 
 W praktyce każdy system opiera się na unikatowych rozwiązaniach 
mogących łączyć elementy otwarcia systemu na przykład ze sztywnym 
modelem awansu zawodowego (jak w Polsce), które kształtowane były 
ze względu na historyczne uwarunkowania oraz różnice w zatrudnieniu 
w sektorze publicznym. Zawód nauczyciela zazwyczaj posiada odręb‑
ne regulacje m.in. ze względu na to, że czas pracy i wymagania wobec 
nauczycieli nie są łatwe do zdefiniowania. Większość krajów definiuje 
obowiązkowy czas pracy „przy tablicy”, który oscyluje w krajach euro‑
pejskich od 18 do 25 godzin tygodniowo. Mniej więcej połowa krajów 
europejskich definiuje też czas pracy poświęcany na inne obowiązki na‑
uczyciela w szkole, podczas gdy inne (w tym Polska) określają ogól‑
nie te obowiązki oraz wymiar czasu pracy. Wysokość zarobków, liczba 
godzin nauczania i liczebność klas ‒ te trzy główne czynniki kształtu‑
ją koszty oświaty i należą do najważniejszych decyzji organizacyjnych 
w każdym systemie edukacji.

pomiar efektów kształcenia i ewaluacja placówek 
edukacyjnych
W większości systemów edukacji system krajowych egzaminów podsu‑
mowujących kolejne etapy nauki szkolnej dostarcza danych do oceny 
efektów nauczania, a pośrednio do oceny jakości nauczania, na przy‑
kład metodą edukacyjnej wartości dodanej (Dolata, 2007). Istotną kwe‑
stią dla polityki edukacyjnej jest określenie podstawy definiującej tre‑
ści poddane ocenie podczas egzaminów, a następnie podjęcie decyzji 
o tym, czy egzaminy mają być standaryzowane i oceniane zewnętrznie, 
co daje możliwość wykorzystania ich do oceny efektów nauczania w ca‑
łym systemie. Nie jest to możliwe, gdy standardy i metody pozostawio‑
ne są pojedynczym placówkom edukacyjnym (szkołom, uczelniom) lub 
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niezależnym organizacjom. Egzaminy zazwyczaj nie spełniają standar‑
dów psychometrycznych umożliwiających monitorowanie efektów na‑
uczania w czasie lub realizowane są lokalnie, dlatego w wielu krajach 
tworzone są specjalne badania monitorujące efekty nauczania na loso‑
wych próbach uczniów (np. NAEP w USA, NAPLAN w Australii, corocz‑
ne badania na losowych próbach uczniów w Finlandii i w Niemczech). 
Coraz częściej rolę taką pełnią badania międzynarodowe (patrz niżej).
 Ocena efektów kształcenia jest stałym elementem każdego syste‑
mu edukacji, podobnie jak ocena placówek edukacyjnych. W większo‑
ści krajów skupia się ona na kwestiach administracyjno‑proceduralnych, 
a nie na jakości kształcenia. Ten drugi element jest trudny do obiektyw‑
nej oceny i zależnie od kraju może opierać się na obserwacji lekcji, oce‑
nie dokumentacji lub analizie wyników uczniów. Inspektoraty oświaty 
(w Polsce zwane kuratoriami) mogą mieć znaczny wpływ na działanie 
szkół, a nawet możliwość żądania wymiany personelu czy likwidacji pla‑
cówki. W Wielkiej Brytanii są to niezależne instytucje regulacyjne (Of‑
sted), których wpływ na funkcjonowanie szkół jest bardzo silny. W nie‑
których krajach szkoły dokonują samoewaluacji (np. w Finlandii), a ich 
kontrola przez zewnętrzne podmioty ma charakter doraźny. 
 W szkolnictwie wyższym rzadziej mamy do czynienia ze standary‑
zowanymi egzaminami dla studentów, głównie ze względu na różnice 
programowe wynikające z autonomii uczelni. Z tego względu uczelnie 
oceniane są najczęściej poprzez system akredytacji, w której eksperci 
dokonują ewaluacji wspólnie ustalonych lub narzuconych przez mini‑
sterstwa standardów nauczania, często skupiają się też na działalno‑
ści badawczej. W ostatnich latach popularność zdobywa monitorowa‑
nie danych o losach absolwentów na rynku pracy, dostępne od kilku lat 
w Polsce dzięki systemowi ELA (Ogólnopolski system monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).
 Istotną kwestią jest docenienie w nauczaniu umiejętności, które trud‑
no zmierzyć poprzez standaryzowane testy i innego rodzaju egzaminy. 
Celem każdego systemu edukacji jest budowanie odpowiedniego sy‑
stemu wartości i szeroko pojęte „wychowanie”. Współcześnie podkreśla 
się także znaczenie umiejętności miękkich związanych na przykład ze 
współpracą, ale także odpowiednimi postawami. Te wymiary edukacji 
są trudne do skwantyfikowania i oceny, jednak są równie ważne i wyma‑
gają odpowiedniego wsparcia poprzez politykę edukacyjną. 
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 System edukacji powinien umiejętnie wyważyć wymagania, które 
poddają się obiektywnej ocenie poprzez testy i egzaminy oraz wymaga‑
nia, które powinny być realizowane na co dzień w szkole czy na uczelni, 
ale nie jest możliwa ich standaryzowana ocena czy innego rodzaju po‑
miar. W tym drugim przypadku ważne jest podkreślenie wagi kształto‑
wania odpowiednich wartości, postaw i umiejętności współpracy w pro‑
cesie nauczania, a także w kształceniu nauczycieli. Polityka edukacyjna 
powinna tworzyć system, który z jednej strony wymaga wymiernych 
efektów związanych z oceną wiedzy i umiejętności, a z drugiej strony 
tak balansuje wymagania wobec szkół i uczelni, że tworzy odpowied‑
nie zachęty do zadbania o wartości i postawy. Te elementy nauczania, 
która nie poddają się ocenie testami i egzaminami muszą znaleźć od‑
powiednie miejsce w programach nauczania, systemie ewaluacji całych 
jednostek edukacyjnych, w programach kształcenia nauczycieli, a także 
innych instrumentach polityki edukacyjnej, które skupiają się na proce‑
sie a nie na efektach kształcenia.

ocena systemu i rola organizacji międzynarodowych
Ewaluacja całego systemu edukacji w danym kraju nie jest powszech‑
na. W niektórych krajach ministerstwa lub specjalnie powołane do tego 
instytucje dokonują regularnie takiej oceny, jednak do lat 90. brakowało 
danych umożliwiających rzetelne porównania efektów nauczania mię‑
dzy krajami. Kraje porównywano głównie pod względem liczby osób 
kończących kolejne etapy edukacyjne lub ze względu na poziom wydat‑
ków rządowych. Wskaźniki te w oczywisty sposób nie odzwierciedlają 
jakości kształcenia i powodują coraz bardziej ograniczoną możliwość 
porównań, odkąd większość krajów rozwiniętych zagwarantowała po‑
wszechny dostęp do edukacji na poziomie średnim i zaczęła wzrastać 
powszechność wykształcenia na poziomie wyższym.
 W latach 60. powstały pierwsze plany międzynarodowych badań 
osiągnięć uczniów. W pierwszym międzynarodowym badaniu matema‑
tyki (FIMS), zorganizowanym przez powołaną w tym celu organizację 
IEA, uczestniczyło tylko 12 krajów. Metodologia tych badań pozosta‑
wiała wiele do życzenia, a różnice w programach nauczania wykorzy‑
stywane były do podważania sensu porównań między krajami. Dopiero 
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w latach 90. zrealizowano pierwsze badania osiągnięć na dużą skalę. 
Projekt IALS był pierwszym badaniem kompetencji dorosłych, w którym 
udział wzięło wiele krajów OECD, a wyniki były reprezentatywne dla po‑
nad 10% światowej populacji. Przygotowane w 1995 roku przez IEA ba‑
danie TIMSS, powtarzane co cztery lata, daje podstawę do porównań 
osiągnięć matematycznych i z nauk przyrodniczych na podstawie re‑
prezentatywnych prób uczniów i standaryzowanych testów realizowa‑
nych w kilkudziesięciu krajach. W 2000 roku zorganizowano badanie 
PISA, w którym od początku uczestniczą wszystkie kraje OECD. Jest to 
obecnie największe badanie tego typu, co trzy lata bierze w nim udział 
ok. 60‒80 krajów i obejmuje ono wszystkie kraje rozwinięte.
 Wyniki międzynarodowych badań uczniów zrewolucjonizowały my‑
ślenie o polityce edukacyjnej, dając punkt odniesienia do porównań 
efektów kształcenia między krajami. W Niemczech badania TIMSS 
i PISA zapoczątkowały publiczną debatę o jakości nauczania. Pierw‑
sze słabe wyniki w TIMSS 1995 zostały w tym kraju zignorowane, głów‑
nie na podstawie argumentu, że badanie to mierzy inne zagadnienia 
niż znajdujące się w podstawach programowych. Kolejne słabe wyniki 
w PISA 2000 wywołały tzw. „szok PISA”, który był zaczynem dla umiar‑
kowanych reform wprowadzanych w krajach związkowych przez ostat‑
nie dwie dekady (opóźnienie selekcji uczniów i większe wsparcie dla 
uczniów‑imigrantów). Badania te pozwoliły „odkryć” systemy edukacji 
takich krajów, jak Finlandia czy Singapur, którymi wcześniej się nie inte‑
resowano. Ponieważ kraje te konsekwentnie osiągają najlepsze wyniki 
w różnych międzynarodowych badaniach, powstało wiele prac opisują‑
cych ich systemy edukacyjne i konkretne rozwiązania. Zapoczątkowało 
to proces kopiowania rozwiązań z tych krajów przez kraje na znacznie 
niższym poziomie rozwoju systemu edukacyjnego i działające w innym 
kontekście historycznym i społecznym, co z kolei stawia pytania o sens 
takiego budowania polityki edukacyjnej i wykorzystania badań między‑
narodowych (Volante, 2018).
 Międzynarodowe badania wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych 
pokazują, że różnice między systemami edukacji są stabilne w cza‑
sie i podobne, niezależnie od tego jak konstruowane są testy, jaka jest 
ich dokładna zawartość i kto te badania organizuje (Brown i in., 2007). 
Jednym z „odkryć” badania PISA jest to, że kraje, które konsekwentnie 
uzyskują najlepsze rezultaty to także często kraje, gdzie zróżnicowanie 
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wyników jest przeciętne lub niższe. Z drugiej strony jednoznaczne wią‑
zanie tych wyników z jakością nauczania czy organizacją systemu jest 
dyskusyjne. Nie wiemy, jak duży wpływ na wyniki uczniów ma kultu‑
ra (docenianie edukacji przez społeczeństwo), rodzina (inwestowanie 
w edukację i wsparcie ucznia), a jak duży jest wpływ samej szkoły i jako‑
ści nauczania. Relacja między wynikami a zasobami kulturowymi, spo‑
łecznymi, materialnymi i edukacyjnymi jest bardzo złożona i różni się 
między krajami (Borgonovi, Pokropek i Jakubowski, 2015). 
 W wielu krajach obecny poziom efektów kształcenia może być wy‑
nikiem polityki edukacyjnej z przeszłości, a nie obecnych rozwiązań. 
Dobrym przykładem jest Finlandia, wobec której narosło szereg mitów, 
a która tworząc swój system w latach 70. stosowała znacząco inne roz‑
wiązanie (Oates, 2015). Całkowite ignorowanie wyników badań między‑
narodowych i lekcji płynących z krajów osiągających najlepsze wyniki 
może być wytłumaczone jedynie niechęcią do przeprowadzenia reform. 
Wiadomo, że kraje osiągające najwyższe wyniki łączą pewne rozwiąza‑
nia z zakresu polityki edukacyjnej, które można przenosić do innych kra‑
jów po odpowiedniej adaptacji (Schleicher, 2019). 

reformy i polityka edukacyjna oparta na badaniach
Na politykę edukacyjną ma wpływ nie tylko coraz większa dostępność 
międzynarodowych porównań efektów nauczania i czynników za nimi 
stojących (Hanushek i Woessmann, 2011), ale też coraz większa licz‑
ba rzetelnych badań edukacyjnych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
zrealizowano setki badań eksperymentalnych oraz quasi‑eksperymen‑
talnych, które dają możliwość oceny praktyk stosowanych w szkołach 
i rozwiązań systemowych. W kilku krajach powstały specjalne instytu‑
cje knowledge-brokers, które wspierają badania eksperymentalne oraz 
opracowują meta‑analizy i przeglądy systematyczne. Do 2013 roku 
w Wielkiej Brytanii zrealizowano tylko dwa badania eksperymentalne, 
a obecnie głównie dzięki pracom Education Endowment Foundation jest 
ich już ponad sto. Podobne instytucje, choć działające na mniejszą ska‑
lę, powstały w USA, krajach skandynawskich, Holandii, a inne są w trak‑
cie tworzenia w kilku krajach. Prace te wspierają organizacje międzyna‑
rodowe, jak Bank Światowy, UNESCO i OECD. 
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 Nauczanie jest skomplikowanym procesem społecznym i niemożliwe 
jest wskazanie rozwiązań, które zadziałają w ten sam sposób w każdej 
sytuacji. System edukacji opiera się na kulturze, wartościach i relacjach 
społecznych, nie mówiąc już o sytuacji politycznej, które tworzą unika‑
towy kontekst reform w każdym kraju. W większości krajów nauczycie‑
le stanowią najliczniejszą grupę zawodową i mają kluczowy wpływ na 
wdrożenie reform, co powoduje, że zmiany edukacyjne wymagają bar‑
dzo szerokich konsultacji i szukania konsensusu. Przykłady nieudanych 
reform z całego świata, które w założeniach opierały się na badaniach 
lub udanych rozwiązaniach z innych krajów, pokazują, jak trudnym za‑
daniem jest reformowanie edukacji.
 Doceniając unikatowość systemów edukacyjnych i znaczenie kon‑
tekstu dla reform edukacyjnych, czy nawet zmiany praktyk nauczania, 
trzeba podkreślić, że baza wiedzy o tym, co działa w edukacji jest co‑
raz szersza. Istotnym impulsem są nie tylko badania eksperymentalne 
prowadzone w klasach i quasi‑eksperymentalne oceny zmian systemo‑
wych, ale także badania prowadzone przez psychologów poznawczych 
oraz badania mózgu. Badania te prowadzą do odrzucenia popularnych 
w edukacji poglądów, które nie znajdują podstaw w badaniach (Holmes, 
2019). Można oczekiwać, że w najbliższych latach wykorzystanie ba‑
dań do tworzenia polityki edukacyjnej i zmieniania praktyki nauczania 
będzie nasilającym się trendem.

polityka edukacyjna w polsce
Politykę edukacyjną kształtują w Polsce przede wszystkim dwa mini‑
sterstwa: edukacji narodowej, odpowiedzialne za oświatę, oraz na‑
uki i szkolnictwa wyższego, odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe. 
Formalnie żadne ministerstwo nie odpowiada za edukację dorosłych 
i kształcenie przez całe życie ‒ podział odpowiedzialności zależy od 
tego, przez kogo świadczone są usługi i kto je finansuje. Przykłado‑
wo, za kształcenie uzupełniające dla dorosłych na poziomie średnim 
odpowiada ministerstwo edukacji, kursy dokształcające dla dorosłych 
prowadzą uczelnie wyższe, a szkolenia dla bezrobotnych nadzorowa‑
ne są przez urzędy pracy zależne od Ministerstwa Pracy i samorzą‑
dów. Udział partnerów społecznych w kształtowaniu polityki edukacyjnej 
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jest bardzo ograniczony. Ministerstwa tworzą rady i ciała konsultacyj‑
ne, a ustawy przechodzą zwykły proces konsultacji, który co prawda 
w przypadku ustaw edukacyjnych obejmuje znaczną liczbę organizacji, 
jednak ma znaczenie jedynie doradcze. W oświacie różne agencje rzą‑
dowe, jak np. Centralna Komisja Egzaminacyjna czy Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, podlegają ministerstwu bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
decyzję o wyborze osób nimi zarządzającymi; podobnie jest z agencja‑
mi podległymi MNiSW. Taka sytuacja przybliża Polskę do krajów o scen‑
tralizowanych systemach zarządzania, a odsuwa od rozwiązań decen‑
tralizujących decyzje dotyczące polityki edukacyjnej w krajach takich jak 
Finlandia, czy kraje anglosaskie (Jakubowski, Gajderowicz i Wiśniew‑
ski, 2019). W szkolnictwie wyższym powstały instytucje częściowo nie‑
zależne, jak Polska Komisja Akredytacyjna, które co prawda podlegają 
regulacjom ministerstwa, ale są tworzone tak, aby reprezentować sze‑
rokie interesy uczelni i działać autonomicznie. Rynek szkoleń dla doro‑
słych także ma charakter autonomiczny, ale w ostatnich latach kluczowe 
znaczenie na nim mają środki przyznawane z funduszów europejskich 
oraz kryteria narzucane przez ministerstwa dystrybuujące te środki. 
 System oświaty w Polsce należy do jednych z najbardziej zdecentrali‑
zowanych, jeśli spojrzymy jedynie na stronę finansowania szkół. Formal‑
nie to samorządy finansują funkcjonowanie oświaty i podejmują decyzje 
dotyczące sieci szkolnej czy obsady stanowisk dyrektorskich. W prakty‑
ce decyzje te są ograniczone przez regulacje centralne, a oświata finan‑
sowana jest w większości przez subwencję oświatową, której swobodę 
wydatkowania ograniczają bardzo mocno centralne regulacje dotyczące 
zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli. Szkoły wyższe mają znaczną 
autonomię w zarządzaniu zasobami i organizacji pracy, ale  finansowane 
są poprzez środki regulowane centralnie, a zasady zatrudniania i wyna‑
gradzania określane są przez ministerstwo. W systemie oświaty szkoły 
mają dużą swobodę w określaniu metod dydaktycznych, ale treści na‑
uczania definiowane są przez podstawy programowe, które w  wersji wpro‑
wadzonej po 2015 roku znacznie ograniczają autonomię szkół, a efek‑
ty nauczania oceniane są przez centralne egzaminy zewnętrzne. Szkoły 
wyższe cieszą się pod tym względem znaczną autonomią, w  zasadzie 
niezależnie od ministerstwa decydują o treściach nauczania i ich ocenie.
 Polska wyróżnia się także wsparciem dla szkolnictwa prywatnego, 
które finansowane jest w dużej mierze ze środków państwowych. Od 



170 MacieJ JaKuBowSKi

przedszkoli po szkoły średnie środki publiczne przekazywane są na 
każdego ucznia. Studenci niepublicznych szkół wyższych mogą rów‑
nież korzystać ze środków publicznych, na przykład na stypendia, nato‑
miast same uczelnie niepubliczne nie otrzymują dotacji na kształcenie. 
Z drugiej strony sektor oświaty prywatnej podlega dość silnym regula‑
cjom, np. obejmują go te same podstawy programowe i inne wymogi 
stosowane wobec szkół publicznych. Kluczową różnicą jest pełna dere‑
gulacja zawodu nauczyciela i oparcie zasad zatrudnienia na Kodeksie 
Pracy a nie na Karcie Nauczyciela. Liczba uczniów w szkołach prywat‑
nych stale rośnie, choć jest wciąż znacząco mniejsza niż średnio w kra‑
jach europejskich. Według danych Eurostatu odsetek uczniów uczęsz‑
czających do prywatnych szkół podstawowych wzrósł w Polsce z 4,2% 
w 2013 roku do 6,1% w 2017 roku, co można porównać ze średnią 
UE wynoszącą w 2017 roku 14,1% (wskaźnik ten obejmuje wszystkie 
podmioty prowadzone przez organizacje prywatne, także tzw. szkoły 
społeczne)  3. W przypadku uczelni wyższych podobny procent studen‑
tów uczęszcza do uczelni prywatnych: w Polsce około 25%, a w UE 
średnio około 27%  4.
 Dzięki reformom z 1999 roku, wydłużającym okres kształcenia ogól‑
nego z 8 do 9 lat, Polska dołączyła do krajów, które podobne reformy 
zrealizowały wcześniej, wzmacniając kształtowanie kompetencji ogól‑
nych wszystkich uczniów. Kierunek ten wzmocniły reformy wprowa‑
dzające obowiązek edukacji w wieku 5 lat oraz gwarantujące miejsce 
w edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, wdrażane w ostat‑
nich latach. Wydłużenie kształcenia ogólnego podniosło w Polsce wy‑
niki najsłabszych uczniów (Jakubowski i in., 2016) oraz poprawiło ich 
sytuację na rynku pracy (Drucker i Horn, 2016). Odwrócenie tych re‑
form poprzez likwidację gimnazjów oraz zniesienie obowiązku eduka‑
cji w wieku 5 lat ogranicza okres obowiązkowego kształcenia ogólnego, 
ale Polska pozostaje krajem, gdzie okres ten wciąż jest dłuższy niż np. 
w Niemczech lub na Węgrzech.
 Polska wyróżnia się wysokimi oczekiwaniami formalnymi wobec 
nauczycieli, bowiem niemal wszyscy nauczyciele, także w edukacji 
przedszkolnej, posiadają stopień magistra. Z drugiej strony, poziom 

3  Eurostat, wskaźnik educ_uoe_enrp04 (dostęp: 14.10.2019).
4  Eurostat, wskaźnik educ_uoe_enrt01, dane dla 2016 roku (dostęp: 14.10.2019).
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kandydatów na studia pedagogiczne jest niższy niż na innych kierun‑
kach (Burski i in., 2013), a wejście do zawodu jest otwarte i nie wymaga 
zdania specjalnych, selektywnych egzaminów. System awansu zawo‑
dowego zachęca do podnoszenia kwalifikacji i dokumentowania własnej 
pracy, ale nie jest selektywny. Kolejne egzaminy zawodowe przechodzi 
niemal 100% nauczycieli, obecnie ponad połowa kadry nauczycielskiej 
posiada najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Polskie podstawy programowe przeszły trzy znaczące zmiany, któ‑
re powiązane były ze zmianami w podejściu do tworzenia programów 
nauczania, podręczników i innych materiałów edukacyjnych, a także 
systemu oceny efektów nauczania. Reforma z 1999 roku wprowadzi‑
ła nowe podstawy programowe, które dawały możliwość tworzenia kil‑
ku programów nauczania i wyboru spośród kilku podręczników, a nawet 
tworzenia programów autorskich. Reforma ta wprowadziła także system 
standaryzowanych egzaminów zewnętrznych kończących każdy etap 
edukacji. Pierwszy z tych egzaminów odbył się w 2002 roku. Zwięk‑
szono w ten sposób niezależność szkoły i nauczyciela pod względem 
doboru metod i treści nauczania, ale z drugiej strony wprowadzono sy‑
stem oceny pracy szkół poprzez egzaminy i mierzenie efektów naucza‑
nia. Kolejna ważna reforma podstaw programowych z lat 2007‒2008 
wzmocniła autonomię szkół i nauczycieli, dając im większą swobodę 
w organizacji treści nauczania i doborze materiałów edukacyjnych. Nie‑
jako krokiem wstecz były zmiany wprowadzone wraz z likwidacją gim‑
nazjów po 2015 roku, które zredukowały liczbę egzaminów (poprzez li‑
kwidację egzaminu gimnazjalnego) oraz zwiększyły nacisk na pokrycie 
treści opisanych w podstawach programowych. Jednocześnie przywró‑
cono podział na przedmioty w naukach przyrodniczych dla uczniów na 
drugim etapie nauczania w szkołach podstawowych.
 Opinie o jakości nauczania w polskiej szkole są bardzo zróżnico‑
wane, w większości opierają się na doświadczeniach własnych lub su‑
biektywnych ocenach programów i efektów nauczania. Egzaminy ze‑
wnętrzne w Polsce nie dają podstawy do porównań efektów nauczania 
w czasie, bowiem nie bazują na porównywalnych standardach i nie są 
konstruowane tak, aby porównania były możliwe. Brakuje też instytucji, 
która dokonywałaby całościowej oceny systemu edukacji. W tej sytuacji 
jedynym narzędziem do oceny jakości nauczania w polskich szkołach 
są międzynarodowe badania uczniów. Najważniejszym jest realizowane 
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przez OECD badanie PISA ‒ największe tego typu studium na świe‑
cie i jedyne badanie, w którym Polska uczestniczy od kilkunastu lat. 
W 2000 roku brali w nim udział 15‑letni uczniowie szkół średnich, a jego 
wyniki uplasowały nasz kraj daleko poniżej średniej dla krajów OECD. 
Około 80% uczniów szkół zawodowych uzyskało wyniki z czytania ze 
zrozumieniem poniżej podstawowego progu świadczącego o umiejęt‑
ności zrozumienia prostych tekstów. Ten dramatycznie niski wynik zo‑
stał znacząco poprawiony w kolejnych latach. Polska jako jedyny kraj 
OECD w tamtym czasie miała wynik powyżej średniej krajów OECD. 
W ostatnich latach polscy uczniowie potwierdzili dobre wyniki w bada‑
niach uczniów szkół podstawowych (PIRLS oraz TIMSS), a także w ba‑
daniu umiejętności dorosłych PIAAC, w którym najmłodsze roczniki 
osiągnęły rezultaty powyżej średniej OECD. Oceniając efekty naucza‑
nia w porównaniu do innych krajów, plasujemy się blisko lub powyżej 
średniej dla krajów OECD i Unii Europejskiej (Jakubowski i in., 2017). 
 Polskie szkolnictwo wyższe reformowane było w duchu zwiększa‑
nia autonomii uczelni, które obecnie decydują zarówno o treściach, 
jak i o standardach oceny efektów nauczania. Uczelnie oceniane są 
na podstawie systemu akredytacji, za który odpowiada Polska Komi‑
sja Akredytacyjna. Na poziomie szkolnictwa wyższego brakuje badań 
porównujących efekty nauczania. W ostatnich latach udostępniono sy‑
stem ELA, który na podstawie danych uczelni oraz ZUS monitoruje losy 
absolwentów na rynku pracy. Jedynym badaniem porównującym efek‑
ty nauczania obejmujące szkolnictwo wyższe jest międzynarodowe ba‑
danie dorosłych PIAAC realizowane w latach 2011‒2012, które w Pol‑
sce objęło większą próbę ludzi młodych, w tym studentów. Badanie to 
pokazało znaczne zróżnicowanie poziomu kompetencji studentów oraz 
relatywnie mniejsze niż w innych krajach różnice w kompetencjach 
osób do 30. roku życia (Burski i in., 2013). Było to badanie przekrojowe, 
a nie podłużne; jego wyniki sugerują, że w odróżnieniu od innych kra‑
jów w Polsce kompetencje kluczowe nie są podnoszone w trakcie stu‑
diów wyższych. Wniosek ten nie dotyczy jednak wszystkich kierunków 
kształcenia, na przykład porównania dla studiów inżynierskich sugerują 
podnoszenie kompetencji. 
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polityka zdrowotna: 
wybrane uwarunkowania i wyzwania

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: nie ma powszechnie akceptowanej i wykorzy-
stywanej definicji polityki zdrowotnej. światowa organizacja zdrowia 
(wHo) odnosi politykę zdrowotną do decyzji, planów oraz działań po-
dejmowanych w celu osiągnięcia wyraźnie zdefiniowanych celów zdro-
wotnych w społeczeństwie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest przedstawienie klu-
czowych wyzwań, jakie stoją przed polityką zdrowotną realizowaną na trzech 
poziomach: globalnym (wHo), regionalnym (unia europejska) oraz narodo-
wym (polska). tekst rozpoczyna prezentacja rozumienia polityki zdro wotnej 
i wyróżnionych jej modeli, następnie przedstawiane są  wyzwania wobec po-
lityki zdrowotnej definiowane na trzech poziomach, po czym prezentowane 
są cechy polskiej polityki zdrowotnej. w podsumowaniu przedstawiana jest 
ocena polityki zdrowotnej dokonana pod kątem jej  zgodności z podejściem 
i praktykami stosowanymi w innych systemach ochrony zdrowia. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wiodącą tezą rozdziału jest stwierdzenie, że cele oraz narzędzia polityki 
zdrowotnej w polsce słabo współgrają z rozwiązaniami przyjętymi w in-
nych systemach ochrony zdrowia. uzupełniającą tezą jest stwierdzenie, 
że w polsce wciąż brak jest poprawnie przygotowanej polityki zdrowot-
nej, która odpowiadałaby na współczesne wyzwania.

Słowa kluczowe: polityka zdrowotna, system ochrony zdrowia, 
modele polityki zdrowotnej, polityka zdrowotna 
polski, instytucje polityki zdrowotnej
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definicje i rodzaje polityki zdrowotnej
Polityka zdrowotna nie posiada jednej, powszechnie akceptowanej i wy‑
korzystywanej definicji. Definicja przyjmowana przez Światową Orga‑
nizację Zdrowia (WHO) odnosi politykę zdrowotną do decyzji, planów 
oraz działań podejmowanych w celu osiągnięcia wyraźnie zdefiniowa‑
nych (specific) celów zdrowotnych w społeczeństwie. Zdeklarowana 
(explicit) polityka zdrowotna definiuje wizję na przyszłość, co z kolei po‑
maga wyznaczyć cele oraz punkty odniesienia dla krótkich i średnich 
okresów, wskazuje priorytety oraz określa oczekiwane zachowania róż‑
nych grup, ma walor informacyjny i buduje konsensus. Znamienne, że 
polityka zdrowotna według WHO jest nadrzędna wobec strategii zdro‑
wotnej i planów zdrowotnych (sekwencja: polityka zdrowotna → strate‑
gie zdrowotne → plany zdrowotne), co nie w pełni współgra z klasycz‑
nym podejściem nauk o zarządzaniu i jakości, które dają pierwszeństwo 
strategii. WHO wskazuje również na daleko idące zróżnicowanie naro‑
dowych polityk, strategii oraz planów zdrowotnych z uwagi na odmienne 
warunki polityczne, historyczne oraz społeczno‑ekonomiczne. 
 Lucy Gilson (2012) przedstawiając przegląd badań nad polityką zdro‑
wotną i systemami ochrony zdrowia definiuje polityki zdrowotne jako 
„celowe i świadome (deliberate) działania, poprzez które podejmowane 
są wysiłki na rzecz wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu pro‑
mowania zdrowia populacji” (Gilson, 2012, s. 22). W tym ujęciu polityka 
zdrowotna ma bezpośrednio służyć systemowi ochrony zdrowia, a do‑
piero pośrednio – pacjentom. 
 Kent Buse i in. (2005) postrzegają politykę zdrowotną jako „zespół 
działań (albo brak działań), które dotykają wielu instytucji, organizacji, 
usług oraz mechanizmów finansowania (funding arrangements) sekto‑
ra ochrony zdrowia. To obejmuje zarówno politykę w sektorze publicz‑
nym (politykę rządu), jak i w sektorze prywatnym. Ponieważ na zdrowie 
oddziałuje wiele czynników spoza systemu ochrony zdrowia, analitycy 
polityki zdrowotnej są również zainteresowani tymi aktywnościami oraz 
zamierzonymi działaniami organizacji zewnętrznych wobec systemu 
ochrony zdrowia, które mają wpływ na zdrowie (na przykład producen‑
ci żywności, tytoniu czy farmaceutyków)” (Buse et al., 2005, s. 6). War‑
to zauważyć, że w takim ujęciu zaniechanie działań (niepodejmowanie 
żadnych działań) jest również polityką zdrowotną. 
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 Interesujące jest również, że o ile w przeszłości w praktyce obszarem 
polityki zdrowotnej był tylko sektor publiczny, o tyle obecnie akcentuje 
się konieczność szerokiego spojrzenia na podmioty polityki zdrowotnej 
i objęcia polityką zdrowotną również sektora prywatnego. 
 W tym opracowaniu polityka zdrowotna jest ujmowana od strony nor‑
matywnej i rozumiana jest jako celowe, zorganizowane działania podej‑
mowane przez władze publiczne oraz inne podmioty (w tym prywatne), 
które są nakierowane na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia i ukie‑
runkowane na utrzymanie, poprawę oraz przywracanie zdrowia. 
 Encyklopedyczna klasyfikacja polityk zdrowotnych dokonana na 
podstawie kryterium przedmiotowego wyróżnia między innymi: global‑
ną politykę zdrowotną, politykę zdrowia publicznego, politykę zdrowia 
psychicznego, politykę usług/świadczeń zdrowotnych, politykę ubez‑
pieczeń zdrowotnych, politykę farmaceutyczną oraz polityki szczegó‑
łowe związane ze zdrowiem publicznym, takie jak polityka szcze‑
pień, polityka kontroli spożycia tytoniu lub polityka promocji karmienia 
piersią. 
 Wykorzystując klasyczny podział polityk, możemy wśród polityk 
zdrowotnych wyróżnić: regulacyjną, alokacyjną oraz fundującą politykę 
zdrowotną (constituent health policy). 
 Regulacyjna polityka zdrowotna wykorzystywana jest przez rząd do 
standaryzacji i kontroli funkcjonowania określonych grup zarówno w od‑
niesieniu do sektora publicznego, jak i prywatnego. Przykładem pub‑
licznej polityki regulacyjnej dotyczącej zdrowia jest wymóg posiadania 
określonych prawem kwalifikacji, by pracować na stanowisku lekarza 
czy pielęgniarki (tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym). Przykła‑
dem prywatnej regulacyjnej polityki zdrowotnej jest proces akredytacji 
prowadzony przez stowarzyszenia szpitali lub specjalnie do tego powo‑
łane organizacje w celu zapewnienia przestrzegania standardów.
 Alokacyjna polityka zdrowotna odnosi się do dochodów ze sprzeda‑
ży usług lub towarów w systemie ochrony zdrowia. Istnieją dwa rodzaje 
alokacyjnych polityk zdrowotnych: dystrybucyjna i redystrybucyjna. Poli‑
tyka dystrybucyjna jest skierowana do całego społeczeństwa, a przykła‑
dem może być finansowanie przez rząd badań laboratoryjnych w celu 
poprawy usług zdrowotnych. Polityka redystrybucyjna odbiera środki fi‑
nansowe lub władzę jednej grupie i przekazuje je innej grupie/innym 
grupom. Najczęściej odbywa się to poprzez podatki, na przykład akcyza 
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na alkohol czy papierosy obciąża konsumentów tych produktów i może 
służyć przekazywaniu pozyskanych w ten sposób środków na profilak‑
tykę i prewencję. 
 Fundujące polityki zdrowotne konstytuują jednostki władzy wyko‑
nawczej w systemie ochrony zdrowia lub określają zasady ich funkcjo‑
nowania. Czasem dotyczą one również podstawowych zasad polityki fi‑
skalnej i finansowej względem systemu ochrony zdrowia. 
 W powszechnym odbiorze polityki zdrowotne rozumiane są jako do‑
kumenty, zasady i wskazówki, które prezentują stanowisko decydentów 
w sprawie działań służących wzmacnianiu systemów ochrony zdrowia 
i poprawie zdrowia. Te oficjalne dokumenty i zasady są procedowane 
w skomplikowanym procesie wypracowywania i podejmowania decyzji 
przez interesariuszy systemu ochrony zdrowia (menedżerowie, pracow‑
nicy ochrony zdrowia, pacjenci i obywatele) w codziennym funkcjono‑
waniu systemu (np. zarządzaniu, świadczeniu usług zdrowotnych czy 
interakcji z innymi). W efekcie wykonywania tych codziennych aktyw‑
ności faktyczny kształt polityki zdrowotnej może różnić się od intencji 
zapisanych w formalnych dokumentach. Takie zjawisko jest oczywiście 
udziałem każdej innej polityki publicznej, jednak z uwagi na wysoką po‑
zycję zdrowia w systemie wartości (zarówno jednostek, jak i społeczeń‑
stwa), dużą liczbę interesariuszy systemu ochrony zdrowia, ich znaczną 
siłę wpływu oraz często przeciwstawne interesy, jak również złożoność 
systemów ochrony zdrowia, polityka zdrowotna jest relatywnie trudniej‑
sza do analizy niż inne polityki publiczne. 

System ochrony zdrowia 
System ochrony zdrowia, który jest adresatem polityk zdrowotnych, jest 
traktowany przez WHO jako wszystkie organizacje, instytucje oraz za‑
soby, które służą działaniom zorientowanym w pierwszym rzędzie na 
poprawę, utrzymanie lub przywrócenie zdrowia (WHO, 2005, s. 2).
 System ochrony zdrowia realizuje sześć podstawowych funkcji: 
świadczenie usług zdrowotnych, zapewnianie kadr medycznych, do‑
starczanie informacji, zapewnianie produktów medycznych, szczepio‑
nek oraz technologii, finansowanie oraz przywództwo/zarządzanie (go-
vernance) (de Savigny et al., 2009).
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 Nie wszystkim sześciu funkcjom systemu ochrony zdrowia przypisu‑
je się jednakową wagę. W analizach o charakterze porównawczym eu‑
ropejskich systemów ochrony zdrowia to finansowanie systemu ochrony 
zdrowia jest ‒ obok świadczenia usług zdrowotnych oraz systemów regu‑
lacji – cechą szczególnie często wykorzystywaną (Crinson, 2008, s. 96). 
 Systemy ochrony zdrowia są zbiorem wysoce zróżnicowanym, odno‑
si się to do wszystkich sześciu funkcji systemu ochrony zdrowia. Nowa 
propozycja klasyfikacji systemów ochrony zdrowia, odchodząca od tra‑
dycyjnego podziału na system Beveridge’a, Bismarcka, narodowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, systemu opłacanego z kieszeni pacjenta 
czy systemu mieszanego, wykorzystuje dwa kryteria: sposób finanso‑
wania oraz stopień zintegrowania płatników i świadczeniodawców.
 Klasyfikacja według kryterium finansowania prowadzi do wyróżnie‑
nia pięciu systemów: systemu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne‑
go, społecznego ubezpieczenia zdrowotnego (social health insurance), 
systemu rezydualnego (np. Veterans Health Administration oraz Medi‑
caid w USA), obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz syste‑
mu uniwersalnego. 
 W drugim kryterium wyróżnione są systemy zintegrowane, gdzie 
funkcje płatnika i świadczeniodawcy realizowane są przez jedną instytu‑
cję oraz systemy oddzielone (separated), w których płatnik i świadcze‑
niodawca to dwie oddzielne instytucje (purchaser-provider split). Zin‑
tegrowane i oddzielone systemy są wyróżniane dla każdego z pięciu 
wymienionych wyżej systemów, w rezultacie powstaje macierz przed‑
stawiająca dziesięć rodzajów systemów ochrony zdrowia (Toth, 2016, 
s. 10). Przewaga tej klasyfikacji nad tradycyjnym podziałem polega na 
rozwiązaniu problemu „modelu mieszanego”, który jest kategorią nazbyt 
pojemną, nie oddającą istotnych cech modeli do niej przypisywanych. 

Modele polityki zdrowotnej 
Z uwagi na wielowymiarowość pojęcia „zdrowie” oraz złożoność sy‑
stemu ochrony zdrowia, który jest adresatem polityk zdrowotnych, kla‑
syfikacja i wyróżnianie modeli polityki zdrowotnej jest zabiegiem trud‑
nym i ipso facto prowadzącym do uproszczeń. Jeżeli dodać do tego, 
że system ochrony zdrowia cechuje się dużą dynamiką wewnętrzną 
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(Włodarczyk, 2014), a interesy tworzących go ludzi i instytucji mogą być 
w części niezbieżne lub wręcz przeciwstawne (np. interesy lekarzy i pie‑
lęgniarek, personelu medycznego i kierownictwa, płatnika i świadcze‑
niodawcy, płatnika i pacjentów itd.), to można lepiej zrozumieć trudności 
w klasyfikowaniu i wyróżnianiu modeli polityki zdrowotnej. 
 W modelach polityk zdrowotnych wyróżnionych w literaturze przedmio‑
tu wciąż wykorzystywana jest klasyfikacja Michaela Reicha, który w odnie‑
sieniu do krajów rozwijających się wyróżnił model woli politycznej (political 
will model), model partykularnego interesu (faction model) oraz model po‑
litycznego przetrwania (survival model) (Włodarczyk, 2014, s. 264‒265). 
 W modelu woli politycznej przyjmuje się, że wprowadzanie zmian 
i możliwość podejmowania decyzji są efektem decyzji władz. Decyzje 
te nie są determinowane partykularnymi motywacjami i mogą być łączo‑
ne z elementami planowania społecznego (z wykorzystaniem zdobyczy 
nauki). W tym modelu nakreślony kierunek działań w obszarze polityki 
zdrowotnej wyłączony jest z politycznego sporu, a podmioty podejmu‑
jące decyzje nie działają w imię realizacji własnych, wąskich interesów, 
co jest cechą wyróżniającą model partykularnego interesu.
 W modelu partykularnego interesu zakłada się, że politycy i inni in‑
teresariusze systemu ochrony zdrowia dążą do polepszenia sytuacji 
grup, które reprezentują lub których interesy promują. W tym modelu 
awizowane wcześniej rozbieżne interesy (np. prestiż, udział we władzy 
i wpływ na decyzje, korzyści materialne) zyskują instytucjonalny wymiar. 
 W modelu politycznego przetrwania decyzje władz są determinowane 
przez chęć utrzymania władzy. W praktyce oznacza to podejmowanie de‑
cyzji, które niekoniecznie muszą mieć rzeczywiste uzasadnienie, ale służą 
zaspokajaniu potrzeb sprawujących władzę. W logice modelu polityczne‑
go przetrwania w imię zachowania spokoju społecznego i utrzymania wła‑
dzy często nie są podejmowane żadne działania, nawet wtedy, kiedy poli‑
tyka zdrowotna powinna reagować na zmiany dokonujące się w otoczeniu. 

Badania nad politykami zdrowotnymi
W badaniach nad politykami zdrowotnymi można wyróżnić trzy podsta‑
wowe pola: badanie procesu tworzenia polityki zdrowotnej, wprowadza‑
nie polityki zdrowotnej oraz ocena polityki zdrowotnej. 
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 W ramach pierwszego pola w ostatnich dziesięcioleciach akcento‑
wana jest konieczność przeprowadzania analizy kosztowo‑efektywnoś‑
ciowej dla planowanych działań (cost-effective responses). Chociaż 
ekonomiczne konsekwencje wprowadzania nowych regulacji prawnych 
szacowane są również przy przygotowywaniu innych niż dotyczące sek‑
tora ochrony zdrowia regulacji prawnych, to można wykazać, że w od‑
niesieniu do aktów prawnych mających wpływ na politykę zdrowotną ta‑
kie podejście jest podwójnie ważne. Duże praktyczne znaczenie mają te 
nurty badania tworzenia polityki zdrowotnej, które określają czas ocze‑
kiwania na pojawienie się pozytywnych skutków implementacji nowych 
rozwiązań oraz oceniają, jakie wsparcie (i na jak długo) jest niezbędne 
do czasu pojawienia się pozytywnych oczekiwanych skutków ostatnich 
dziesięcioleciach. W badaniach procesu tworzenia polityk zdrowotnych 
akcentuje się koniecz ność stosowania systemowego sposobu myślenia 
(Gilson, 2012, s. 45). 
 Wśród kwestii podejmowanych w badaniach wdrażania polityk zdro‑
wotnych znajdują się analizy sytuacji i zjawisk pojawiających się po 
wprowadzeniu nowych zasad/rozwiązań polityki zdrowotnej (z ich inter‑
pretacją), w tym adekwatności reakcji organizacji i podmiotów działają‑
cych w systemie ochrony zdrowia na nowe rozwiązania oraz trwałości 
tych reakcji. 
 W ocenie polityk zdrowotnych centralnym zagadnieniem poddawa‑
nym analizie jest odpowiedź na pytanie, czy cele polityki zdrowotnej 
zostały osiągnięte, jakie były nieoczekiwane wyniki podejmowanych 
działań, czy powód, dla którego podjęte zostały określone działania 
w zakresie polityki zdrowotnej podlegał zmianie w czasie, oraz czy poli‑
tyka zdrowotna była skutecznie wdrażana (Gilson, 2012, s. 45).
 Akcentując multidyscyplinarny charakter badań polityki zdrowotnej 
i systemów ochrony zdrowia, Gilson wskazuje jednocześnie na bar‑
dziej praktyczny (real-world situations and issues) charakter tych badań 
(Gilson, 2012, s. 21). To istotna uwaga, ponieważ do pewnego stopnia 
może ona tłumaczyć relatywnie słabe teoretyczne zaawansowanie ba‑
dań nad polityką zdrowotną. 
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wyzwania dla polityk zdrowotnych
Wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, a zgodnie z podejściem Gil‑
son również dla polityk zdrowotnych, są definiowane na wszystkich po‑
ziomach funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. 
 WHO na liście największych wyzwań stojących przed systemami 
ochrony zdrowia w 2019 roku umieściła: zanieczyszczenie powietrza 
i zmiany klimatu, choroby niezakaźne, pandemię grypy, brak bezpie‑
czeństwa w miejscach zamieszkania w wyniku katastrof naturalnych lub 
działań wojennych (według WHO ok. 1,6 mld ludzi, czyli ok. 22% świato‑
wej populacji żyje na takich niebezpiecznych terenach), rosnącą odpor‑
ność bakterii i wirusów na środki przeciwdrobnoustrojowe (antimicrobial 
resistance), wirusa Ebolę i inne patogeny stwarzające wysokie zagro‑
żenie, słabą podstawową opiekę zdrowotną, ruch antyszczepionkowy, 
dengę oraz HIV. 
 Inni badacze wśród kluczowych wyzwań dla globalnej polityki zdro‑
wotnej w 2019 roku wymieniają: problemy wynikające z niedożywienia 
oraz życia na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i klęskami żywio‑
łowymi (z towarzyszącą temu obecnością wirusa Ebola), rozpowszech‑
nianie się HIV, drobnoustroje odporne na antybiotyki (np. szczepy 
rzeżączki), metody planowania rodziny (w tym nowoczesne środki an‑
tykoncepcyjne), zapewnienie opieki pielęgniarskiej teraz i w najbliższej 
przyszłości oraz szerzej zdefiniowane problemy mające wpływ na zdro‑
wie, jak: relacje między zdrowiem i sztuczną inteligencją, dynamiczne 
zmiany świata przyrody i ich wpływ na człowieka, problemy wykorzy‑
stania dużej ilości danych (pod koniec 2017 roku ok. 40% Amerykanów 
korzystało z mobilnych urządzeń monitorujących aktywność fizyczną; 
uzyskane informacje mogą być wykorzystane do diagnozy i prewencji, 
jednak pojawia się problem ich systematycznego wykorzystania na po‑
trzeby poprawy zdrowia) (Nathe, 2019). 
 Kluczowe wyzwania stojące przed systemami ochrony zdrowia 
w państwach UE to starzenie się populacji, rosnąca częstotliwość wy‑
stępowania chorób przewlekłych, nierówności w dostępie do usług zdro‑
wotnych oraz konieczność wykorzystania cyfrowych baz danych (w tym 
dokumentacji medycznej oraz danych osobowych). Francesca Scas‑
sellati‑Sforzolini (2018) konstruując listę pięciu największych wyzwań 
stojących przed europejskimi systemami ochrony zdrowia akcentuje 
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konieczność wprowadzania innowacji, skuteczną promocję szczepień 
oraz uczynienie z pacjenta centralnego i sprawczego elementu systemu. 
 W Polsce lista kluczowych wyzwań stojących przed systemem 
ochrony zdrowia została sformułowana w sierpniu 2019 roku, jako je‑
den z efektów inicjatywy Ministerstwa Zdrowia „Wspólnie dla Zdrowia”. 
W procesie debat z udziałem najważniejszych interesariuszy polskiego 
systemu ochrony zdrowia ustalono, że „…głównymi wyzwaniami, przed 
którymi stoi polska ochrona zdrowia, są:

1. Niewystarczająca dostępność do świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności do lekarzy specjalistów, w tym nierówności 
w zdrowiu wynikające ze statusu społeczno‑ekonomicznego 
i miejsca zamieszkania.

2. Niesprawne zarządzanie systemem na wszystkich jego pozio‑
mach z brakiem koordynacji pomiędzy jego poszczególnymi sek‑
torami: POZ, AOS, szpitalami, rehabilitacją, opieką długotermino‑
wą oraz opieką społeczną.

3. Braki kadrowe personelu medycznego i nieadekwatny do potrzeb 
model kompetencji w zawodach medycznych oraz nierównomier‑
ne rozmieszczenie pracowników medycznych.

4. Niedostateczne działania z zakresu zdrowia publicznego, profilak‑
tyki i prewencji chorób oraz niewystarczające zaangażowanie Po‑
laków we własne zdrowie.

5. Niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia.
6. Niedostateczna dostępność do innowacji w ochronie zdrowia, 

w tym do nowoczesnych terapii.
7. Brak długofalowej spójnej i ewolucyjnej wizji przebudowy systemu 

ochrony zdrowia” (Czauderna i in., 2019, s. 5).
 Wyznaczono również strategiczne cele zdrowotne do 2030 roku:

1. Zdrowy obywatel: promocja zdrowego stylu życia, profilaktyki i od‑
powiedzialność za własne zdrowie. Miernikami tego celu będą: 
długość życia w zdrowiu, zachorowalność na choroby cywilizacyj‑
ne, odsetek osób palących oraz odsetek osób otyłych.

2. Skuteczność leczenia: obniżenie zachorowalności, chorobowości 
i powikłań w szczególności w odniesieniu do kluczowych chorób 
cywilizacyjnych, zmniejszenie stopnia niesamodzielności i niepeł‑
nosprawności, zapobieganie przedwczesnej śmiertelności, ograni‑
czenie chorób zakaźnych. Miernikami są tu: wskaźnik aktywności 
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zawodowej, wskaźnik umieralności z powodu choroby przewlekłej 
oraz wskaźnik samoopieki.

3. Ograniczenie nierówności w zdrowiu z tytułu dochodów, dostę‑
pu do informacji, miejsca zamieszkania. Miernikami są tu: kluczo‑
we wskaźniki zdrowotne osób o najniższych dochodach, różnice 
w dostępie do świadczeń z prawnie zdefiniowanym maksymalnym 
czasem oczekiwania, czas oczekiwania na świadczenie oraz licz‑
ba wykonanych świadczeń i finansowanie w przeliczeniu na gło‑
wę mieszkańca.

4. Opieka zintegrowana: zwiększony dostęp do opieki w systemie 
lecznictwa otwartego, przy udziale rodziny i środowiska lokalne‑
go, wspierany przez odpowiednio dostosowany system leczni‑
ctwa szpitalnego. Miernikami są tu: liczba przyjęć w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych (SOR), liczba i długość hospitalizacji nie 
planowych, liczba przyjętych osób i wizyt w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej (AOS) i podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), 
częstość przeglądu leków u osób starszych, liczba przyjęć w try‑
bie natychmiastowym, czas oczekiwania na leczenie, stosunek 
liczby specjalistów i wizyt w POZ i AOS, liczba chorych objętych 
opieką domową, koszty pośrednie chorób i ich wpływ na PKB.

5. Efektywna opieka: monitorowanie bezpieczeństwa pacjenta, mo‑
nitorowanie wyników leczenia, zarządzanie na podstawie danych, 
rozwój kadr i ich kompetencji, zrównoważone mechanizmy finan‑
sowe, rozwój innowacyjnych procesów i narzędzi leczniczych oraz 
zarządczych. Miernikami są tu: czas dostępu do diagnostyki, licz‑
ba podmiotów z akredytacją, liczba programów płacenia za wyni‑
ki (Pay for Performance ‒ P4P), łączne koszty chorób, częstość 
wdrożeń wspólnych rekordów pacjenta, odsetek indywidualnych 
planów opieki oraz ocena jakości dostawy usług w stosunku do 
planów na poziomie populacyjnym.

 Lektura tej listy wyzwań prowadzi do wniosku, że tylko w części są 
one zbieżne z wyzwaniami identyfikowanymi przez WHO i Unię Europej‑
ską (choroby niezakaźne, nierówności w dostępie do świadczeń zdro‑
wotnych czy słaba opieka podstawowa). Pomijają one zupełnie starzenie 
się społeczeństwa (wydłużanie się oczekiwanej długości życia w chwili 
narodzin oraz zwiększania się udziału seniorów powyżej 80. roku życia 
w całej populacji seniorów) oraz digitalizację sektora ochrony zdrowia, 
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w tym konieczność wzmocnienia dostępu pacjenta do ograniczonych da‑
nych o stanie jego zdrowia i stworzenie możliwości cyfrowej analizy tych 
danych oraz dostępu do rzetelnych porad lekarskich on‑line.
 Takie niedocenienie nowych technologii skłania do wprowadzenia te‑
matu dokonującej się na naszych oczach czwartej rewolucji przemysło‑
wej i jej wpływu na system ochrony zdrowia. Czwarta rewolucja prze‑
mysłowa to fenomen, który inicjuje nowy jakościowo etap w ewolucji 
człowieka i będzie prowadzić do redefiniowania miejsca homo sapiens 
na ziemi. Differentia specifica czwartej rewolucji przemysłowej to stop‑
niowe zanikanie granicy między człowiekiem i maszyną. Proces ten ma 
dwustronny charakter: maszyny wyposażane są w funkcje typowe dla 
człowieka (na przykład sztuczną inteligencję), a w ciele człowieka im‑
plantowane są urządzenia mechaniczne (w tym z wykorzystaniem zdo‑
byczy nanotechnologii) wspierane aplikacjami komputerowymi (sztuczne 
narządy czy urządzenia i aplikacje kompensujące w pełni lub łagodzące 
utratę pewnych funkcji życiowych, np. słuchu, wzroku, pamięci). 
 Wydaje się, że czwarta rewolucja przemysłowa, a szczególnie jej 
składowa, którą jest rozwój technologii informatycznych, w coraz więk‑
szym zakresie wpływać będzie na świadczenie usług zdrowotnych. Już 
teraz technologie informatyczne wykorzystywane są w telemedycynie, 
czyli świadczeniu usług zdrowotnych na odległość (z wyróżnieniem te‑
lemedycyny synchronicznej świadczącej usługi zdrowotne w czasie rze‑
czywistym, jak np. telechirurgia, oraz telemedycyny asynchtronicznej, 
której przykładem może być teleradiologia), monitorowaniu pacjentów 
kardiologicznych (w tym w szczególności seniorów) czy w opiece domo‑
wej nad seniorami. Rozwój technologiczny, duże bazy danych oraz roz‑
wój biotechnologii umożliwią leczenie spersonalizowane, które wyzna‑
czać będzie nowe kierunki w medycynie i przemyśle farmaceutycznym. 

instytucjonalne uwarunkowania polityki 
zdrowotnej w polsce
Lista interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Polsce jest długa (przy‑
gotowanie reprezentatywnej mapy interesariuszy wykracza poza ramy 
tego opracowania). Obejmuje ona zarówno kompetencyjnie właściwe 
organy administracji publicznej wszystkich szczebli, płatnika (Narodowy 
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Fundusz Zdrowia), świadczeniodawców publicznych (np. Stowarzysze‑
nie Szpitali Powiatowych) i prywatnych (np. Ogólnopolskie Stowarzy‑
szenie Szpitali Prywatnych, Polski Związek Pracodawców Przemysłu 
Farmaceutycznego), jak też korporacje zawodowe (w tym Naczelną 
Izbę Lekarską, Naczelną Radę Aptekarską, Naczelną Radę Pielęgnia‑
rek i Położnych), organizacje związkowe, instytucje i organizacje re‑
prezentujące pacjentów (Rzecznik Praw Pacjenta, organizacje wystę‑
pujące w imieniu wszystkich pacjentów, jak Stowarzyszenie Pacjentów 
Primum Non Nocere, oraz reprezentujące grupy pacjentów, jak Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków). 
 Duża liczba interesariuszy systemu ochrony zdrowia w połączeniu 
z często niejasnym podziałem kompetencji między instytucjami skutku‑
je istotnymi trudnościami nie tylko na poziomie koordynowania działań, 
ale nawet na poziomie prostej wymiany informacji (np. istniejące regu‑
lacje nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny, czy monitorowanie kosz‑
tów świadczeń zdrowotnych jest wyłącznie w kompetencji Agencji Oce‑
ny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czy również NFZ jako płatnik 
może spełniać taką rolę). 
 Od strony formalnej, czyli wypracowywania dokumentów, polityka 
zdrowotna w Polsce tworzona jest poziomie centralnym i wojewódzkim. 
Na poziomie centralnym polityka zdrowotna wypracowywana jest w Sej‑
mie (sejmowa Komisja Zdrowia) oraz w Ministerstwie Zdrowia. Z ini‑
cjatywą ustawodawczą w odniesieniu do różnych polityk zdrowotnych 
może również wystąpić Prezydent RP, przy którym działa Narodowa 
Rada Rozwoju, a w jej strukturze funkcjonuje sekcja zdrowia. Prakty‑
ka pokazuje, że na kształt polityki zdrowotnej skutecznie wpływać mogą 
tacy interesariusze systemu ochrony zdrowia, jak Najwyższa Izba Kon‑
troli, Naczelna Izba Lekarska oraz Naczelna Rada Aptekarska. O ile NIK 
w swoich rekomendacjach zorientowana jest na interes wspólny i dobro 
publiczne, o tyle w propozycjach dwóch pozostałych organizacji wybi‑
ja się troska o ochronę interesów odpowiednio lekarzy i aptekarzy (NIL 
i NRA reprezentują interesy korporacyjne). 
 Relatywnie słaby wpływ na politykę zdrowotną posiada Rzecznik 
Praw Pacjenta oraz organizacje reprezentujące pacjentów, co może su‑
gerować, że wbrew rozwiązaniom przyjętym w innych systemach oraz 
wyzwaniom stojącym przed systemami ochrony zdrowia, w polskim sy‑
stemie pacjent nie stanowi centralnego punktu odniesienia. 
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 Ministerstwo Zdrowia realizuje programy będące przejawem różnych 
polityk zdrowotnych, jak: Narodowy Program Zdrowia (ponadrsortowy, 
przynajmniej w założeniu, strategiczny dokument zdrowia publicznego, 
którego celem jest wydłużenie życia Polaków, poprawa jakości ich ży‑
cia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności 
w zdrowiu), Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Pro‑
gram Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo‑Naczyniowego 
POLKARD na lata 2017‒2020, Leczenie antyretrowirusowe osób ży‑
jących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017‒2021; Program badań 
przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019‒2022), Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016‒2024, Na‑
rodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. 
 Warto zaznaczyć, że Narodowy Program Zdrowia to relatywnie nowe 
narzędzie polskiej polityki zdrowotnej, jego utworzenie w obecnej po‑
nadresortowej formule było jednym z głównych założeń ustawy z dnia 
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. W dłuższej perspektywie 
działania realizowane na podstawie tej ustawy mają przyczynić się do 
dalszego wydłużenia przeciętnej oczekiwanej długości życia mężczyzn 
(do 78 lat) i kobiet (do 84 lat) oraz zmniejszenia liczby zgonów z powo‑
du chorób zależnych od stylu życia.
 Na szczeblu wojewódzkim polityka zdrowotna realizowana jest 
przez organy administracji rządowej: urzędy wojewódzkie (wojewódz‑
ki inspektorat farmaceutyczny, wojewódzki inspektorat weterynarii oraz 
wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna) oraz samorządowe. 
Najbardziej powszechnymi formalnymi wyrazami polityki zdrowotnej 
w wykonaniu samorządu województwa są Wojewódzkie Plany Zdrowot‑
ne. Mają one wymiar przede wszystkim operacyjny, gdyż opisują spo‑
soby zapewniania świadczeń zdrowotnych (od strony popytowej i po‑
dażowej) oraz przedstawiają programy z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia. Wojewódzkie Plany Zdrowotne nie odnoszą się expressis ver-
bis do polityki zdrowotnej, ale ich lektura może pomóc w odczytaniu in‑
tencji władz, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną. W odróżnieniu od innych 
systemów ochrony zdrowia, w Polsce polityka zdrowotna nie jest dosta‑
tecznie wyraźnie artykułowana w dokumentach tylko jej poświęconych. 
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podsumowanie 
Odnosząc praktykę polityki zdrowotnej w Polsce do treści przedstawia‑
nych w pierwszej części tekstu, można konstatować, że w Polsce w od‑
niesieniu do polityki zdrowotnej dominuje model politycznego przetrwa‑
nia (survival model). Wyraża się on przede wszystkim w zaniechaniu 
działań. Tu przykładem może być brak politycznej woli do inicjowania 
dyskusji (a w dalszej kolejności – do podejmowania stosownych decyzji) 
w odniesieniu do tak fundamentalnych kwestii, jak pozycja sektora pry‑
watnego w systemie ochrony zdrowia (w tym: dodatkowych ubezpieczeń 
zdrowotnych i współpłacenia pacjentów za świadczenia), zakres stoso‑
wania mechanizmów rynkowych czy likwidacja ustawowo określonej mo‑
nopsonistycznej pozycji NFZ. Przykładem zaniechania działań może być 
również kwestia rozwiązania problemu ciągle narastającego zadłużenia 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (według sza‑
cunków we wrześniu 2019 r. poziom zobowiązań wymagalnych spzoz 
przekroczył 13 mld zł). Obok zaniechania działań w modelu politycznego 
przetrwania spotykamy również odkładanie decyzji. Tu za przykład może 
posłużyć definiowanie koszyka świadczeń gwarantowanych. Pojawiają 
się także działania podejmowane z chęci utrzymania spokoju społeczne‑
go i/lub pozyskania pewnych grup społecznych. Podręcznikowy przykład 
stanowi ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowa‑
nia przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmia‑
nie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z grudnia 
2000 roku, nazwana „ustawą 203 zł”. Na jej podstawie wszystkim pra‑
cownikom spzoz zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane 
podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 roku i 171 zł w 2002 roku. Ustawa 
nie wskazała jednak źródeł sfinansowania tych podwyżek. Taki wadliwy 
zapis uruchomił mechanizm sporów między pracownikami i dyrektorami 
spzoz, co wywoływało duży negatywny rezonans społeczny i skutkowało 
procesami sądowymi. Wypłata tych podwyżek stała się głównym powo‑
dem gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali.
 W polskim systemie ochrony zdrowia w praktyce nie wykorzystuje się 
systemowego podejścia do polityki zdrowotnej. Wyraża się to między in‑
nymi brakiem koordynacji działań już na poziomie Rady Ministrów. Jest 
sporo przykładów braku akceptacji zamierzeń Ministerstwa Zdrowia nie 
tylko przez Ministerstwo Finansów, ale również inne resorty.
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 Polski system ochrony zdrowia wykazuje słabości na każdym z trzech 
obszarów badania polityk zdrowotnych. Słabości w procesie tworzenia 
polityki zdrowotnej wynikają z braku odpowiedniego instytucjonalne‑
go wsparcia dla procesu budowania polityk zdrowotnych. Przywołana 
w tekście społeczna debata „Wspólnie dla Zdrowia” była co prawda ini‑
cjowana i koordynowana przez Ministerstwo Zdrowia, ale jest klasycz‑
nym przykładem (pozytywnym) działań podejmowanych ad hoc. Można 
co prawda tę inicjatywę Ministerstwa Zdrowia potraktować jako zwięk‑
szanie partycypacji interesariuszy systemu ochrony zdrowia w two‑
rzenie polityki zdrowotnej (sama Rada Społeczna utworzona dla tego 
przedsięwzięcia liczyła 66 osób reprezentujących szerokie spectrum in‑
stytucji oraz organizacji działających w i dla sektora ochrony zdrowia) 
i ocenić pozytywnie, ale pozostają wątpliwości co do zapewnienia trwa‑
łości i kontynuacji takiego przedsięwzięcia. Doświadczenia z przeszło‑
ści pokazują, że system ochrony zdrowia jest boleśnie doświadczony 
właśnie przez brak kontynuacji przyjętych rozwiązań oraz krótkookreso‑
wą (doraźną) perspektywę działania. 
 W Polsce nie jest również praktykowana ekonomiczna analiza pra‑
wa (przywołany wyżej casus „ustawy 203 zł” jest przykładem dewastują‑
cych konsekwencji ekonomicznych i społecznych takiego zaniechania), 
a zatem także analiza kosztowo‑efektywnościowa planowanych w ra‑
mach polityki zdrowotnej działań (cost-effective responses) pozostaje 
ciągle wyzwaniem.
 W procesie wprowadzania polityki zdrowotnej można odnotować brak 
mechanizmów efektywnego monitorowania oraz korygowania inicjowa‑
nych działań. W ramach oceny polityk zdrowotnych działania takie są po‑
dejmowane (m.in. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła wiele kontroli 
procesu restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, w tym ocenę dostęp‑
ności do świadczeń zdrowotnych), ale oceny zazwyczaj nie mają cha‑
rakteru wielokryterialnej, pogłębionej, multidyscyplinarnej analizy. Istotną 
słabością polskiej polityki zdrowotnej ‒ wymienianą na końcu, ale zna‑
mienną ‒ jest niedocenienie konsekwencji dynamicznego rozwoju no‑
woczesnych technologii oraz wyzwań płynących ze zmian demograficz‑
nych i czwartej rewolucji przemysłowej dla polskiego systemu ochrony 
zdrowia. Można zaryzykować stwierdzenie, że charakter polskiej polity‑
ki zdrowotnej ma par excellence charakter responsywny w stosunku do 
zjawisk w otoczeniu, bez żadnych cech działania wyprzedzającego. 
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 Na podstawie powyższych obserwacji można dowodzić, że polski 
system ochrony zdrowia w ogólności oraz realizowana obecnie polity‑
ka zdrowotna w szczególności nie odpowiadają na obecne i przyszłe 
wyzwania.
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polityka energetyczna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka energetyczna to aktywne oddziaływa-
nie państwa na system energetyczny, czyli w sensie węższym wytwarza-
nie, przetwarzanie oraz użytkowanie energii elektrycznej (system elek-
troenergetyczny), a w sensie szerszym także sektor paliwowy (gazowy, 
górniczy, naftowy, atomowy), sektor odnawialnych źródeł energii oraz 
ciepłownictwo.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest przedstawie-
nie różnych podejść do problemów zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego oraz pogodzenia maksymalizacji efektywności systemu ener-
getycznego z minimalizacją kosztów, w tym cen energii, dla końcowego 
użytkownika. przedstawiono zatem różne historyczne odpowiedzi na py-
tanie, jak powinna wyglądać równowaga między wolnym rynkiem a pań-
stwową regulacją, która jest pochodną zidentyfikowanych niesprawności 
rynku w obszarze energetyki. druga część rozdziału przedstawia rozwój 
polskiej energetyki i polityki energetycznej, a szczególnie skupia się na 
problemach, które musiano rozwiązać po 1989 r. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
po 1989 r. w polsce zmniejszyła się energochłonność gospodarki, zmniej-
szono negatywne oddziaływanie sektora na środowisko, stworzono insty-
tucjonalne ramy rynku energii, powołano niezależnego regulatora, sko-
mercjalizowano i zrestrukturyzowano przedsiębiorstwa energetyczne, 
rozbudowano nowe moce wytwórcze. nie udało się jednak zdywersyfi-
kować źródeł wytwarzania energii, w pełni urynkowić cen energii, zbudo-
wać realnej konkurencji na rynku, nie urynkowiono relacji z górnictwem, 
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nie sprofesjonalizowano nadzoru nad spółkami energetycznymi, nie za-
kończono programu modernizacji sieci energetycznych. w ostatnich la-
tach widoczne są tendencje do ograniczania mechanizmów rynkowych na 
rzecz utrzymania dominacji państwowych przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: polityka energetyczna w polsce, usługi użyteczności 
publicznej, prywatyzacja, unbundling, miks 
energetyczny
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najważniejsze dylematy rozwoju energetyki
Przez politykę energetyczną należy rozumieć aktywne oddziaływanie 
państwa na system energetyczny, który stanowi wyodrębniony podsy‑
stem gospodarki. W sensie węższym system energetyczny obejmuje 
wytwarzanie, przetwarzanie oraz użytkowanie energii elektrycznej (sy‑
stem elektroenergetyczny), a w sensie szerszym obejmuje także sektor 
paliwowy (gazowy, górniczy, naftowy, atomowy), sektor odnawialnych 
źródeł energii oraz ciepłownictwo. W strukturze funkcjonalnej systemu 
elektroenergetycznego można wyróżnić podstawowe podsystemy: wy‑
twórczy, przesyłowy, dystrybucyjny i dostawczy (ten ostatni wyodręb‑
niono w latach 90. XX wieku z podsystemu dystrybucyjnego) (Paska, 
2010). Polityka energetyczna państwa określa w szczególności: bilans 
paliwowo‑energetyczny kraju; zdolności wytwórcze krajowych źródeł 
paliw i energii; zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgranicz‑
ne; architekturę rynku energii; efektywność energetyczną gospodar‑
ki; działania w zakresie ochrony środowiska; rozwój wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii; wielkości i rodzaje zapasów paliw; kieru‑
nek restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo‑
‑energetycznego, kierunki prac naukowo‑badawczych oraz współpracę 
międzynarodową. Polityka ta jest realizowana za pomocą różnorodnych 
narzędzi, wśród których szczególnie istotne są narzędzia prawnoregu‑
lacyjne (zalecenia, koncesje, nakazy, zakazy, normy techniczne, limi‑
ty, kwoty) oraz ekonomiczne (własność publiczna kluczowych przed‑
siębiorstw oraz infrastruktury, regulowane ceny, koncesje, dotacje, ulgi 
podatkowe lub akcyzy, preferencyjne kredyty, podatki od energii lub 
zanieczyszczeń, handel emisjami itp.) (Elżanowski, 2008; Waligórski, 
2008; Łucki, 2010). Polityka energetyczna wchodzi w skład polityki go‑
spodarczej i jest jedną z polityk mikroekonomicznych, aczkolwiek odno‑
si się również do polityki środowiska i polityki bezpieczeństwa.
 Historia polityki energetycznej oraz refleksji nad tą dziedziną polity‑
ki publicznej wskazuje, że głównym celem polityki państwa w tym ob‑
szarze (po etapie elektryfikacji, rozumianej jako pokrycie całości obsza‑
ru dostępem do energii elektrycznej) było zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego (Soroka, 2015; Chester, 2012). Przyjęto założenie, że 
energia dostępna jest w odpowiednich wielkościach, w odpowiednim 
czasie i w odpowiednim miejscu, oraz jest produkowana w cenie, która 
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nie ogranicza rozwoju gospodarczego i zapewnia możliwość tworze‑
nia zapasów energii nie tylko na najbliższą przyszłość, ale również na 
dłuższe okresy. W kolejnych etapach rozwoju polityki energetycznej do‑
kładano kolejne cele, w tym przede wszystkim minimalizację ingerencji 
w środowisko naturalne, głównie ograniczenie emisji CO2 oraz innych 
szkodliwych środowiskowo substancji (Czech, 2016); równoważenie 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, dywer‑
syfikację dostaw surowców energetycznych; wzrost konkurencyjności 
rynku energii; wzrost efektywności energetycznej; przeciwdziałanie ne‑
gatywnym skutkom naturalnych monopoli; generowanie innowacji ma‑
jących zastosowanie także w innych dziedzinach.
 Podstawowym, ponadczasowym wyzwaniem polityki energetycz‑
nej była i jest odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania będą sprzyjać 
maksymalizacji efektywności systemu energetycznego przy minimali‑
zacji kosztów, w tym cen energii, dla końcowego użytkownika. Można 
wskazać trzy etapy rozwoju elektroenergetyki, które różnicuje również 
rola państwa. Ściślej, różnie odpowiadają one na pytanie, jak powinna 
wyglądać równowaga między wolnym rynkiem a państwową regulacją, 
która jest pochodną zidentyfikowanych niesprawności rynku w obsza‑
rze wytwarzania i dystrybucji energii. 
 Pierwszy etap rozwoju elektroenergetyki, trwający od lat 80. XIX wie‑
ku, opierał się na spontanicznym oddolnym rozwoju. Napędzały go pry‑
watne przedsiębiorstwa budujące indywidualne źródła zasilania wraz 
z towarzyszącymi im sieciami, najczęściej przy największych fabrykach 
oraz okolicznych ulicach. Model ten charakteryzowało duże rozdrobnie‑
nie, brak koordynacji, brak integracji w jeden państwowy system energe‑
tyczny, oraz wolnorynkowe ceny. Etap ten cechowała minimalizacja in‑
gerencji państwa w naturalny proces elektryfikacji wynikający z postępu 
technicznego i naukowego w obszarze energetyki. W okresie tym nie ist‑
niała polityka energetyczna jako zinstytucjonalizowana forma oddziaływa‑
nia państwa na sektor energetyczny. Głównymi podmiotami publicznymi 
zaangażowanymi w ten proces były miasta, które przyznawały przedsię‑
biorstwom monopolistyczne koncesje (na określony czas) na zbudowa‑
nie miejskiej infrastruktury elektroenergetycznej. W zamian za możliwość 
pobierania opłat bez konkurencji, przedsiębiorstwa te z własnych środ‑
ków budowały źródło zasilania i sieć przesyłową. Przez cały okres trwania 
koncesji infrastruktura należała nie do miasta, ale do koncesjonariusza. 
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 W XX wieku takie podejście stopniowo zastępowano modelem scen‑
tralizowanym opartym na pionowo zintegrowanych przedsiębiorstwach 
państwowych, które miały być efektywniejsze od konkurencji rynkowej 
ze względu na specyfikę sektora elektroenergetycznego (ograniczone 
możliwości magazynowania energii oraz potrzeba równoważenia popy‑
tu i produkcji energii; mała elastyczność popytu w krótkim czasie, niska 
elastyczność podaży w krótkim czasie; strategiczne znaczenie bezawa‑
ryjności systemu; łatwość monopolizacji; niemożność oddzielenia towa‑
ru od usługi przesyłu; traktowanie energii jako dobra publicznego, a nie 
jako towaru). Ryzyko nadużycia monopolistycznej pozycji państwowych 
przedsiębiorstw miało być zneutralizowane za pomocą cen regulowa‑
nych przez publiczne instytucje. Miały one nadzorować, by finalny koszt 
energii dla odbiorców był ściśle związany z kosztem jej wytworzenia. 
Ważnym powodem zmiany paradygmatu było także zapewnienie do‑
stępu do energii tam, gdzie nie występowały bodźce rynkowe do budo‑
wy niezbędnej infrastruktury, czyli w małych miejscowościach. Model 
ten przyjął się powszechnie od czasu II wojny światowej, gdy zrozumia‑
no strategiczne znaczenie dostępu do surowców energetycznych oraz 
konieczność państwowego zarządzania systemem energetycznym. Po 
wojnie znacjonalizowano aktywa energetyczne także w wolnorynko‑
wych państwach Europy Zachodniej. Państwo było jednocześnie właś‑
cicielem i bezpośrednio zarządzającym przedsiębiorstwami, które inte‑
growały cały łańcuch technologiczny wytwarzania i przesyłania energii 
elektrycznej (Mielczarski, 2000). 
 Od lat 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
w kontynentalnej Europie oraz innych częściach świata nastąpił częś‑
ciowy powrót do liberalnego modelu ograniczającego rolę państwa 
w gospodarce, w tym w energetyce. Zdecydowano się na wydzielenie 
ze zintegrowanego pionowo przedsiębiorstwa energetycznego części 
przesyłowej, która została państwowym monopolistą sieciowym. Za‑
rządza on siecią poprzez udostępnienie jej wszystkim sprzedającym 
energię na równych zasadach (zasada TPA – third party access), ale 
sama nie sprzedaje go, aby uniknąć konfliktu interesów (wymuszał to 
rozdział właścicielski poszczególnych segmentów, tzw. unbundling). 
Model ten zakłada wydzielenie, a następnie prywatyzację pozostałych 
segmentów oraz zniesienie cen regulowanych (poza cenami przesyłu 
będącego monopolem naturalnym), ponieważ to nie urząd regulacyjny 
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a konkurencja wolnorynkowa ma tworzyć najbardziej efektywną presję 
na obniżenie cen (Cameron, 2004; Hunt i Shuttleworth, 1996). Uwolnie‑
nie cen miało utworzyć nowy segment rynku, czyli giełdowy obrót ener‑
gią, który pozwoliłby ustalić najbardziej adekwatną cenę energii. Zmia‑
ny podążały w kierunku od modelu monopolu elektroenergetycznego do 
w pełni rynkowego modelu z wykształconym rynkiem detalicznym. Libe‑
ralizacja rynku energii miała upodobnić handel energią do handlu inny‑
mi towarami, czyli zminimalizować odstępstwa od wolnego rynku, które 
sprowadzano do regulacji działalności operatora systemu przesyłowe‑
go. Uznano, że ten model będzie tworzył silniejsze bodźce do konkuren‑
cji, innowacyjności, wyższej jakości obsługi końcowego klienta. Model 
ten jest dziś powszechnie przyjęty jako najbardziej efektywny, aczkol‑
wiek w wielu krajach państwo zachowuje kontrolę nad systemem ener‑
getycznym nie tylko poprzez funkcję regulacyjną, ale także właściciel‑
ską, utrzymując dominującą pozycję na rynku energii przedsiębiorstw 
kontrolowanych przez rząd.

energetyka w prl
Po zakończeniu II wojny światowej, która spowodowała ogromne znisz‑
czenia gospodarcze, poziom elektryfikacji w Polsce w 1945 roku był 
wyższy niż przed wojną. Wynikało to nie tylko z elektryfikacji wsi pod‑
czas wojny (ok. 500 wsi), ale z przesunięcia granicy kraju na zachód: 
odłączenia Kresów wschodnich (najbardziej zacofanych energetycznie 
terenów II RP) i przyłączenia Ziem Zachodnich, lepiej zelektryfikowa‑
nych niż tereny II RP. Niemniej jednak w 1945 roku dostęp do prądu 
miało zaledwie 10% wszystkich wsi.
 Przejęcie władzy przez komunistów i wprowadzenie systemu go‑
spodarki centralnie planowanej miało ogromne konsekwencje dla ener‑
getyki. Władze komunistyczne przywiązywały do tego sektora duże 
znaczenie, ponieważ elektryfikacja miała być kluczowym wyzwaniem 
rozwojowym, które planowano szybko rozwiązać, w przeciwieństwie do 
okresu międzywojennego. Z tego względu energetyka była drugim po 
górnictwie obszarem przemysłu, gdzie koncentrowano środki na inwe‑
stycje. Już w 1946 roku rozpoczęto budowę sieci wysokiego napięcia 
Śląsk‒Łódź‒Warszawa, czego nie udało się zrobić w II RP. W 1946 roku 
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na mocy ustawy nacjonalizacyjnej upaństwowiono elektrownie i zakłady 
energetyczne, znajdujące się przed wojną w dużej mierze pod kontro‑
lą samorządów (Bałtowski, 2009). W 1947 roku przyjęto ustawę o pla‑
nowej gospodarce energetycznej, która wyznaczyła Centralny Zarząd 
Energetyczny (CZE) do koordynacji 13 okręgowych zjednoczeń ener‑
getycznych. Zjednoczenia sprawowały nadzór techniczny, gospodar‑
czy i taryfowy nad zakładami, były strukturą zintegrowaną pionowo i po‑
ziomo, zajmującą się nie tylko wydobyciem surowców energetycznych, 
lecz także obsługą, zaopatrzeniem, zbytem oraz wszelkiego rodzaju 
produkcją i usługami. W 1950 roku centralne zarządy włączono w skład 
ministerstw, a zjednoczenia zdobyły większe znaczenie szczególnie po 
1960 roku, kiedy to doprecyzowano ich kompetencje. 
 Przesunięcie granic po 1945 roku sprawiło, że gwałtownie zwiększy‑
ły się zasoby węgla na terenie Polski. W tej sytuacji naturalną decyzją 
był rozwój energetyki opartej na węglu, który stał się podstawą bez‑
pieczeństwa energetycznego Polski. Bardzo szybko zaczęto zwiększać 
wydobycie, co wynikało nie tyle z potrzeb polskiej gospodarki ile z wy‑
magań ZSRR. Do 1956 roku Polska eksportowała duże ilości węgla, 
i to po bardzo niskich cenach, na podstawie narzuconej umowy między 
PRL a ZSRR.
 Tuż po wojnie energetykę w Polsce charakteryzowała niewielka ska‑
la zainstalowanych mocy (nie było elektrowni o mocy powyżej 300 MW) 
oraz rozproszona infrastruktura przesyłowa, wymuszająca lokaliza‑
cję elektrowni przy dużych odbiorcach. W 1947 roku Centralny Zarząd 
Energetyczny przyjął 3‑letni plan rozwoju energetyki, który zakładał od‑
budowę zniszczonych po wojnie instalacji oraz odejście od małych elek‑
trowni zlokalizowanych blisko miejsca konsumpcji na rzecz budowy 
jednostek obsługujących większy teren. Punkt ciężkości przenoszono 
z elektrowni wodnych na duże jednostki węglowe.
 W latach 50. powoli rosnące moce nie nadążały za zwiększonym 
popytem zgłaszanym przez kopalnie, huty i inne zakłady przemysłu 
ciężkiego. Mimo iż w latach 1950‒1955 oddano do użytku więcej mocy 
aniżeli w całej II RP, to stałym problemem był deficyt mocy, co prze‑
kładało się na okresowe wyłączenia i obniżone napięcie. Duże inwe‑
stycje przypadły na lata 60. Budowano wówczas elektrownie (Łagisza, 
Siersza, Stalowa Wola), elektrociepłownie (Siekierki w Warszawie), za‑
gospodarowano złoża węgla brunatnego i zbudowano korzystające 
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z nich elektrownie: Turów, Adamów, Pątnów, Łaziska. Co ważne, licz‑
ba elektrowni spadała z uwagi na zamykanie elektrowni przedwojen‑
nych, a nowe miały dużo wyższą moc. Prawdziwy boom inwestycyjny 
miał miejsce w pierwszej połowie lat 70., kiedy to w ramach planu pię‑
cioletniego w latach 1971‒1976 sfinansowano z zagranicznych kredy‑
tów nowe inwestycje. Oddano wówczas bloki w elektrowniach: Kozie‑
nice, Jaworzno III, Rybnik, Dolna Odra. Później powstały elektrownie 
w Połańcu i Ostrołęce. Jednakże mimo rekordowego tempa inwesty‑
cyjnego dostawy energii wciąż nie były zabezpieczone z uwagi na duży 
wzrost konsumpcji energii przez nowe zakłady produkcyjne, budowane 
w tym samym czasie. W efekcie od 1976 roku wprowadzano ogranicze‑
nia w zużyciu prądu w miejscach użyteczności publicznej, a następnie 
podjęto decyzję o czasowym obniżeniu napięcia w sieci. W 1979 roku 
rząd przyjął zasady wyłączania odbiorców. 
 W latach 80. władze kontynuowały inwestycje w energetykę, odda‑
jąc do użytku elektrownie w Połańcu, Bełchatowie, Opolu. Szczególne 
znaczenie miała elektrownia w Bełchatowie, gdzie kolejne bloki zasila‑
ne węglem brunatnym były oddawane w latach 1982‒1988 (pod koniec 
inwestycji stała się największą elektrownią w Polsce). W 1982 roku roz‑
poczęto budowę elektrowni atomowej w Żarnowcu, planując jej ukoń‑
czenie na przełom lat 80. i 90., jednak kryzys gospodarczy w Polsce 
spowodował, że zabrakło środków na zakończenie inwestycji. Decyzję 
o wstrzymaniu inwestycji (zaawansowanej w ok. 40%) podjął w 1990 
roku pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. 
 Mimo dużego wzrostu wytwarzanej mocy, w Polsce wciąż brakowało 
prądu ze względu na dużą energochłonność przemysłu ciężkiego i go‑
spodarki (dwukrotnie wyższą niż np. w RFN). Wynikała ona z systemu 
nakazowo‑rozdzielczego, który nie tworzył bodźców do oszczędności 
energii. Górnictwo, dostarczające dewiz w zamian za eksport węgla, 
było faworyzowaną branżą, dlatego trudno było wymusić energetyce 
oszczędność energii na kopalniach, będących jednym z głównych kon‑
sumentów energii. Kłopotem dla elektrowni był także często niskiej ja‑
kości węgiel, który uniemożliwiał osiągnięcie pełnej mocy elektrowni. 
Wreszcie koncentracja inwestycji na nowych elektrowniach i konkuren‑
cja z górnictwem o nakłady inwestycyjne spowodowała zaniedbanie in‑
westycji w sieci energetyczne (Dwilewicz, 2016).
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transformacja i komercjalizacja
III RP odziedziczyła po PRL liczne problemy w sektorze elektroener‑
getycznym: dużo jednostek wytwórczych o niskiej sprawności, silnie 
wyeksploatowanych; niski udział wymiany międzynarodowej; scen‑
tralizowana organizacja sektora; brak konkurencyjnego rynku energii. 
Regulowane ceny nie odzwierciedlały kosztów produkcji energii, po‑
wszechnym zjawiskiem były ogromne przerosty zatrudnienia w zakła‑
dach energetycznych, wysokie koszty działalności, skomplikowane 
struktury organizacyjne, niska efektywność i złe zarządzanie. Proble‑
my te nie były specyficzne jedynie dla sektora elektroenergetyczne‑
go, a dyskutowane zmiany w odniesieniu do polityki energetycznej 
wpisywały się w ogólny kierunek zmian gospodarczych polegający na 
odejściu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolno‑
rynkowej. W sejmie „kontraktowym” podjęto decyzję, że głównym ce‑
lem reformy energetyki ma być decentralizacja i komercjalizacja oraz 
stworzenie podwalin konkurencyjnego rynku energii. Usamodzielnienie 
i uniezależnienie przedsiębiorstw miało je zmusić do poddania się ry‑
gorom gospodarki rynkowej i funkcjonowania w warunkach konkuren‑
cji. Postanowiono wówczas, by energię elektryczną potraktować jako 
towar, a nie jako dobro publiczne. 
 W październiku 1990 roku Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie za‑
łożeń do polityki energetycznej na lata 1990‒2010 przygotowaną przez 
Ministerstwo Przemysłu. Uchwała krytycznie odnosiła się do rządowe‑
go dokumentu i podkreślała takie potrzeby, jak: zmniejszenie energo‑
chłonności (m.in. poprzez racjonalizację zużycia i produkcji energii czy 
stworzenie mechanizmów ekonomicznych stymulujących modernizację 
energochłonnych technologii); ochrona środowiska (zmniejszenie emi‑
sji dwutlenku siarki i tlenków azotu) poprzez zmniejszenie konsumpcji 
paliw stałych na rzecz paliw węglowodorowych oraz OZE, modernizację 
infrastruktury oraz podniesienie jakości węgla; wpisanie zmian w ener‑
getyce w restrukturyzację gospodarki narodowej oraz stworzenie struk‑
tury cen paliw i energii odzwierciedlającej strukturę kosztów ich pozy‑
skania; zwiększenie wydobycia i importu gazu wraz z rozbudową sieci 
przesyłowej; rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych, aby ograni‑
czyć straty przesyłowe; budowa nowych bloków energetycznych. Sejm 
„kontraktowy” proponował w uchwale powołanie podległej Premierowi 
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Agencji Poszanowania Energii, która miała być odpowiedzialna za pro‑
wadzenie polityki energetycznej państwa (agencja nie powstała). 
 Należy podkreślić, że te podstawowe cele, czyli zapewnienie bezpie‑
czeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki 
i jej efektywności ekonomicznej, ochrona środowiska i zasobów natural‑
nych przed negatywnymi skutkami działalności energetyki, zasadniczo 
nie zmieniły się przez cały okres III RP. Poszczególne rządy różniły się 
co do rozłożenia akcentów, ale nie co do kierunku zmian, jakich wyma‑
ga energetyka. Uchwała Sejmu sformułowała więc kierunek, który był 
kontynuowany w kolejnych strategiach przyjmowanych przez kolejne 
rządy (od 1997 r. był to wymóg ustawowy).
 W 1990 roku przekazano zakłady energetyczne i elektrownie bez‑
pośrednio pod nadzór Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Tym samym 
wzmocniono pozycję ministerstwa, które stało się centralnym ośrod‑
kiem koordynacyjnym polityki energetycznej, a jedną z jego głównych 
kompetencji było uchwalanie cen energii. Model ustalania cen przez mi‑
nisterstwo był utrzymywany w latach 1990‒1997. W zakresie organiza‑
cji sektora podjęto decyzję, aby zachować monopol państwa w obsza‑
rze przesyłu, za który odpowiedzialność przejmowała spółka z pakietem 
większościowym skarbu państwa, przejmując wszystkie sieci wysokie‑
go napięcia z dyspozytornią mocy. Miała ona kupować energię od elek‑
trowni i sprzedawać ją firmom dystrybucyjnym, co oznaczało, że była 
centralnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Elektrownie oraz firmy dys‑
trybucyjne miały się samofinansować, co oznaczało urynkowienie ceny 
energii, za jaką elektrownie sprzedawały ją firmie przesyłowej, ta zakła‑
dom energetycznym, a one finalnym odbiorcom.
 W 1990 roku wprowadzono rozdzielenie podsektorów, umożliwiając ra‑
cjonalne zarządzanie. Sektor energetyczny został podzielony na wytwa‑
rzanie (ok. 30 elektrowni i elektrociepłowni), przesył i obrót (monopol natu‑
ralny objęły powołane w 1990 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – PSE), 
dystrybucję i sprzedaż (33 zakłady energetyczne). Likwidacja szczeb‑
li pośrednich oraz wydzielenie podsektorów umożliwiło (przynajmniej for‑
malnie) pojawienie się konkurencji między producentami paliw i energii. 
Problematyczne było jednak wyposażenie PSE w kompetencje nie tylko 
przesyłu, ale także zamawiania energii. W efekcie wykształcił się model 
„jedynego kupującego” ‒ firma dystrybucyjna nie mogła kupić energii od 
wytwórcy, lecz jedynie od pośrednika PSE, co hamowało rozwój rynku.
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 Duże zmiany przechodziły firmy energetyczne. Przeprowadzano we‑
wnętrzną restrukturyzację ukierunkowaną na zwiększenie efektywności 
działania, obniżenie kosztów, utworzenie przejrzystej struktury organi‑
zacyjnej oraz wydzielenie działalności pomocniczej w formie odrębnych 
podmiotów gospodarczych. Tworzono nowe relacje między przedsię‑
biorstwami sektora, które opierały się na umowach handlowych. Przed‑
siębiorstwa energetyczne zostały jednak wyłączone z ustawy o prywa‑
tyzacji przedsiębiorstw państwowych przyjętej w 1990 roku. Dopiero 
na mocy przyjętej w 1993 roku ustawy o przekształceniach własnoś‑
ciowych nastąpiła ich komercjalizacja, czyli przekształcenie przedsię‑
biorstw państwowych w spółki prawa handlowego. Oznaczało to podda‑
nie przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo rygorom gospodarki 
wolnorynkowej, ale nie przesądzało o prywatyzacji. 
 Wyjątkiem w procesie urynkowienia energetyki było odrzucenie uwol‑
nienia cen energii. Nie zdecydowano się na nie z powodu możliwości 
skokowego wzrostu cen, co byłoby zarówno politycznie nieakceptowal‑
ne dla społeczeństwa, jak i trudne dla wielu przedsiębiorstw, dla których 
koszt energii był istotnym kosztem całej działalności. Zamiast urynko‑
wienia wprowadzano zasadę stopniowego dojścia do tzw. „ekonomicz‑
nej” ceny energii, a więc pokrywającej koszty jej produkcji (Mielczarski, 
2017).
 Transformacja rodziła wiele nowych wyzwań, ale umożliwiała roz‑
wiązanie problemu niedoboru energii. Likwidacja energochłonnych 
przedsiębiorstw, które nie wytrzymały konkurencji, oznaczała znaczą‑
cy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, co przy utrzyma‑
niu wybudowanych mocy dawało rosnącą rezerwę. Te przedsiębiorstwa 
przemysłowe, które się utrzymały na rynku, bardzo szybko racjonalizo‑
wały zużycie energii. Ponadto pierwsze lata transformacji były okresem 
recesji gospodarczej, która dodatkowo obniżyła konsumpcję prądu (do‑
piero w 2000 r. osiągnięto poziom konsumpcji energii z 1987 r.). Kluczo‑
wym wyzwaniem było nie tyle budowanie kolejnych bloków energetycz‑
nych, co modernizacja starych, bowiem w elektroenergetyce brakowało 
nowoczesnych urządzeń, szczególnie pomiarowych, teletransmisyj‑
nych, automatyki, telemechaniki, informatyki itd.
 Kluczowym problemem w okresie transformacji były zatory płatnicze 
wynikające z trudnej sytuacji finansowej odbiorców, ale także niskie‑
go priorytetu opłacania rachunków za energię z uwagi na powszechne 
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traktowanie prądu jako dobra publicznego. Zadłużone były nie tylko naj‑
większe zakłady przemysłowe, ale również instytucje użyteczności pub‑
licznej. Po kilku latach część zadłużonych odbiorców upadła, a pozo‑
stali odzyskali płynność finansową i spłacili zobowiązania. Największy 
problem energetyka miała jednak z górnictwem. Ceny, po jakich elek‑
trownie kupowały węgiel z kopalni, wciąż były ustalane na spotkaniach 
politycznych, a nie według rynkowych relacji handlowych. Wynikało to 
z trudnej sytuacji górnictwa, ponieważ jego nieefektywność powodowa‑
ła wysokie koszty wydobycia, które przewyższały ceny węgla, po jakich 
można go było eksportować. To powodowało presję na elektrownie, aby 
kupowały węgiel po wyższych cenach i subsydiowały górnictwo, które 
było politycznie ważnym sektorem. 
 Spłata długów poprawiła co prawda kondycję sektora energetycz‑
nego, ale nie zapewniała środków na rozwój. Niedoinwestowanie spra‑
wiało, że brakowało instalacji hamujących emisję szkodliwych substan‑
cji oraz modernizację coraz starszej infrastruktury. Rozwiązaniem było 
wprowadzanie od 1994 roku kontraktów długoterminowych, według któ‑
rych PSE kupowało prąd od elektrowni, co umożliwiało elektrowniom 
pozyskiwanie kredytów w instytucjach finansowych na inwestycje. Roz‑
wiązanie to pozwoliło wielu elektrowniom dokonać niezbędnych inwe‑
stycji, ale rodziło także problemy. Wieloletnie umowy pokrywały 80% 
zapotrzebowania na energię, co petryfikowało rynek i utrudniało wejście 
nowych podmiotów. Ponadto zawierane przez PSE kontrakty nie były 
podejmowane na aukcjach, co pozwalałoby minimalizować koszt zaku‑
pu energii od strony PSE, ani nie zobowiązywały beneficjentów do re‑
strukturyzacji czy choćby ograniczenia kosztów. Pewność dostarczenia 
stałej ilości węgla po z góry ustalonej cenie ograniczała bodźce do mo‑
dernizacji zarządzania, zwłaszcza likwidacji odziedziczonego po PRL 
przerostu zatrudnienia. W 1997 roku podjęto próbę rozwiązania kon‑
traktów, ale spotkało się to z oporem elektrowni, a także banków oba‑
wiających się o spłatę kredytów przez elektrownie. W efekcie decyzja 
została odłożona do czasu wejścia Polski do UE. Potraktowanie przez 
UE kontraktów jako nielegalnej pomocy publicznej wymuszało ich roz‑
wiązanie, co miało miejsce w 2007 roku. Rekompensatą dla firm był 
zwrot „kosztów osieroconych”, które z kolei były ukryte w rachunkach za 
prąd pod pozycją „opłata przejściowa” (Motowidlak, 2007). 
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prywatyzacja i konsolidacja pozioma
Komercjalizacja miała być pierwszym etapem prowadzącym do pry‑
watyzacji. Rząd SLD w 1996 roku przygotował strategię demonopoli‑
zacji i prywatyzacji energetyki, która zakładała sprzedaż części zakła‑
dów energetycznych oraz elektrowni. Według tego dokumentu proces 
prywatyzacji byłby możliwy po głębokiej decentralizacji oraz wdrożeniu 
mechanizmów rynkowych. Zakładano, że w pierwszej kolejności na‑
leżałoby doprowadzić ceny energii do poziomu uzasadnionego z eko‑
nomicznego punktu widzenia (m.in. z tego powodu strategii nie zreali‑
zowano). Niemniej w 1997 roku przyjęto ustawę Prawo Energetyczne, 
która ułatwiała stopniowe wdrażanie mechanizmów rynkowych w sekto‑
rze energetycznym, a także wprowadzała zasady kształtowania polityki 
energetycznej państwa oraz zasady zaopatrzenia i użytkowania paliw 
i energii. Ustawa powoływała Urząd Regulacji Energetyki oraz przeka‑
zywała odpowiedzialność za realizację polityki energetycznej w ręce Mi‑
nistra Gospodarki. 
 Dopiero kolejny rząd AWS‑UW (1997‒2001) przyjął harmonogram 
prywatyzacji podmiotów z sektora elektroenergetyki i rozpoczął sprze‑
daż aktywów, głównie inwestorom zagranicznym, co kontynuował ko‑
lejny rząd SLD‑PSL (2001‒2005). Prywatyzacja pomogła zrestruktury‑
zować przedsiębiorstwa i uporządkować strukturę w całym sektorze. 
Wydzielono, a następnie sprzedano poboczne gałęzie działalności, 
będące pozostałością po poziomej strukturze z czasów PRL. W opinii 
ekspertów, a także w świetle wyników finansowych firm prywatyzacja 
przyniosła liczne korzyści: transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie 
technologii, organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, zapew‑
nienie dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych (Szymla, 
2013). Program prywatyzacji został jednak wstrzymany. Zdecydowały 
o tym zarówno czynniki polityczne (niechęć do prywatyzacji przedsię‑
biorstw z branży uznanej za strategiczną), jak i opór załóg obawiających 
się zwolnień pracowników (Grudziński, 2011). 
 W czasach rządu AWS‑UW przyjęto dokument „Rynek energii elek‑
trycznej w Polsce. Zasady Działania i wdrażania rynku energii w Polsce 
w roku 2000 i latach następnych”, który określał szczegółowe zasady 
kształtowania rynku energii w Polsce, jego strukturę oraz harmonogram 
wdrażania. Na potrzebę zmian rynkowych, kontynuowania prywatyzacji 
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i liberalizacji sektora energetycznego wskazywały także zagraniczne in‑
stytucje doradcze (OECD, 2002). W tym okresie powołano giełdę ener‑
gii, a żeby zwiększyć jej obroty zdecydowano się w 2010 roku nałożyć 
na producentów energii obowiązek sprzedaży części energii poprzez 
giełdę. W rezultacie w 2011 roku prawie 60% energii oferowanej przez 
wytwórców było sprzedawane w ten właśnie sposób. Mimo iż handel 
giełdowy odbywał się często między firmami tego samego koncernu, to 
przejrzystość transakcji giełdowych utrudniła manipulację cenami.
 Rząd AWS‑UW rozpoczął także konsolidację poziomą wytwarzania 
energii, aby zwiększyć synergię połączonych podmiotów. Co ciekawe, 
już w latach 1992–1993 opracowano program reform zmierzających do 
tzw. „konsolidacji poziomej” zakładów wytwórczych i dystrybucyjnych, 
ale programu nie zrealizowano. W 2000 roku utworzono Południowy 
Koncern Energetyczny, w skład którego weszły elektrownie: Siersza, 
Łagisza, Jaworzno, Łaziska, Halemba oraz kopalnie Janina i Sobieski. 
Konsolidowała się również dystrybucja. Na Pomorzu utworzono spółkę 
Energa, na Dolnym Śląsku EnergiaPro, w Małopolsce Enion, w Wiel‑
kopolsce Enea. W efekcie przekształceń liczba zakładów energetycz‑
nych spadła z 33 do 14. W 2004 roku rząd SLD‑UP utworzył drugi obok 
PKE koncern wytwórczy – BOT, w skład którego wchodziły elektrownie 
Bełchatów, Opole, Turów. Należy podkreślić, że procesy konsolidacji 
były wówczas powszechnym trendem w całej Europie, a ich przejawem 
była seria megafuzji koncernów energetycznych na początku XXI wieku 
(Pyka, 2006).

Konsolidacja pionowa 
Kolejnym etapem konsolidacji była przełomowa dla rynku strategia przy‑
jęta przez rząd PiS w 2006 roku. Wzrost oczekiwań Unii co do ograni‑
czenia emisji CO2, konieczność budowy nowych bloków, które musiały 
zastąpić budowane jeszcze w latach 60. i 70. powodowały, że zdecy‑
dowano się połączyć nie tylko grupy elektrowni, ale także dystrybuto‑
rów. Po konsolidacji poziomej rozpoczęto więc konsolidację pionową. 
W 2007 roku powstała Polska Grupa Energetyczna na bazie BOT, elek‑
trowni Dolna Odra, części majątku PSE oraz zakładów energetycznych 
we wschodniej i środkowej Polsce. Tauron powstał w 2006 roku na bazie 
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PKE oraz dystrybutorów EnergiaPro oraz Enion. Dystrybutora Eneę po‑
łączono z elektrownią w Kozienicach, a powstałą w 2007 roku Energę 
z elektrownią w Ostrołęce. W efekcie tego procesu polski rynek energii 
zarówno w obszarze wytwarzania, dystrybucji, jak i obrotu zdominowała 
„wielka czwórka” przedsiębiorstw, w których Skarb Państwa miał pakiet 
większościowy. Przedsiębiorstwa te do dziś zajmują dominującą pozy‑
cję rynkową i stanowią główne narzędzie realizacji polityki energetycz‑
nej (Kamiński, 2011). W okresie rządów PO‑PSL prowadzono proces 
prywatyzacji giełdowej (Enea – 2008, PGE – 2009, Tauron – 2010), ale 
pakiet kontrolny pozostał w rękach Skarbu Państwa. 
 Stworzenie pionowo zintegrowanych koncernów ułatwiło dostęp do 
środków inwestycyjnych na sfinansowanie budowy nowych bloków. Dla 
sektora finansowego kluczową kwestią było włączenie do koncernów 
dystrybucji, która daje stabilne dochody z uwagi na monopolistyczną 
pozycję poszczególnych dystrybutorów oraz gwarancję zysków, jaką 
dawał model taryf wprowadzony przez URE. O ile przed konsolidacją 
tempo budowy nowych bloków było wolne, o tyle po niej wzrost od‑
dawania nowych mocy wyraźnie przyspieszył (Bełchatów, Kozienice ‒ 
2017, Opole ‒ 2019, Jaworzno ‒ 2019). Konsolidacja pionowa ozna‑
czała odejście zarówno od pierwotnych planów komunalizacji spółek 
dystrybucyjnych, jak i prywatyzacji. 
 Zmiany struktury sektora rodziły także istotne koszty. Konsolida‑
cja – najpierw pozioma, a następnie pionowa – niesprywatyzowanych 
przedsiębiorstw energetycznych zahamowała w początkowej fazie roz‑
wój rynku energii elektrycznej i stworzyła rynek de facto oligopolistyczny 
kontrolowany przez spółki z przewagą Skarbu Państwa.

Unbundling i liberalizacja rynku
Wprowadzane zmiany w prawie UE były istotnym kontekstem dla pol‑
skiej polityki energetycznej. Już w podpisanym w 1991 roku Układzie 
Europejskim Polska zobowiązała się do przyjęcia rynkowych zasad 
funkcjonowania sektora energetycznego. Ważną cezurą w tym proce‑
sie było uchwalenie w 1997 roku Prawa Energetycznego, wprowadza‑
jącego szereg elementów konkurencji i gry rynkowej, zgodnie z dyrek‑
tywami Unii Europejskiej oraz tendencjami występującymi w krajach 
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o rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Kluczową instytucją, którą za‑
kładała ustawa, był Urząd Regulacji Energetyki, cieszący się znacznym 
zakresem władzy. URE był odpowiedzialny m.in. za koncesjonowanie, 
ale także ustalanie taryf opłat za energię. W 1998 roku wprowadzono 
zasadę TPA (third party access), dającą prawo do korzystania z sie‑
ci przesyłowych i dystrybucyjnych na równych zasadach dla każdej fir‑
my energetycznej, co miało przyspieszyć rozwój konkurencji rynkowej 
wśród sprzedawców prądu. 
 Formalne zasady prawne nie wpłynęły jednak na rozwój konkuren‑
cji. Producenci dostarczający energię i jednocześnie zarządzający sie‑
cią dystrybucyjną nie mieli interesu w liberalizacji rynku. Dopiero przepisy 
unijne (kolejne pakiety liberalizacyjne) wymusiły zmiany. W 2004 roku wy‑
dzielono operatora sieci przesyłowej, została nim spółka PSE Operator, 
która musiała zakończyć hurtowy skup energii, zostawiając to przedsię‑
biorstwom obrotu. Wydzielono także operatorów sieci dystrybucyjnej. Zo‑
stały nimi przedsiębiorstwa wchodzące w skład dużych grup energetycz‑
nych, ale od 2007 roku wszystkie firmy energetyczne musiały rozdzielić 
działalność handlową i dystrybucyjną, aby uniknąć konfliktu interesów. 
Operatorzy dystrybucyjni mieli udostępniać swoją sieć wszystkim chęt‑
nym na równych i transparentnych zasadach. URE ustalał ceny zarówno 
za usługę przesyłu, jak i dystrybucji na podstawie modelu tzw. kosztów 
uzasadnionych, aby naturalni monopoliści nie nadużywali swojej pozycji. 
 Przyspieszeniu liberalizacji sprzyjał fakt, że od 2008 roku zostały 
urynkowione ceny dla wszystkich grup odbiorców poza gospodarstwa‑
mi domowymi. Oznaczało to, że ceny mogły się kształtować w sposób 
dowolny i nie musiały być zatwierdzone przez Prezesa URE. Przyspie‑
szyło to realne, a nie jedynie formalne zmiany rynkowe i przekształce‑
nie „urzędów energetycznych” w nowoczesne przedsiębiorstwa rozwi‑
jające działy marketingu i handlu. Do rozwoju konkurencji przyczynił 
się nie tylko URE, ale także UOKiK, który wielokrotnie nakładał kary 
na firmy energetyczne za nadużywanie pozycji monopolistycznej. Kon‑
kurencja nie odnosiła się jednak do wszystkich segmentów odbiorców. 
Bardzo ograniczone były zmiany sprzedawców dla gospodarstw domo‑
wych z uwagi na regulowane ceny, które zazwyczaj dawały minimalny 
zysk. Niski poziom cen URE wynikał nie tylko z nacisków politycznych, 
aby nie podwyższać cen gospodarstwom domowym, co byłoby kosz‑
towne politycznie, ale także z powodu chęci wymuszania na firmach 
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energetycznych efektywności. URE nie chciał też znosić taryf, uważa‑
jąc, że rynek energii nie jest na tyle rozwinięty, żeby można było wyco‑
fać się z ochrony gospodarstw przed narzucaniem zbyt wysokich cen. 

renacjonalizacja
Większe możliwości finansowe pozwoliły na krajowe akwizycje od za‑
granicznych przedsiębiorstw coraz mniej zainteresowanych polskim ryn‑
kiem ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne spowodowane głównie 
znaczną ingerencją państwa w mechanizmy rynkowe w sektorze energe‑
tycznym. Po fazie prywatyzacji przyszedł więc czas renacjonalizacji uza‑
sadnianej wolą zwiększenia potencjału największych polskich przedsię‑
biorstw, aby były zdolne rywalizować na zliberalizowanym europejskim 
rynku, a także wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W cza‑
sie rządów koalicji PO‑PSL PGNiG kupił od Vatenfalla elektrociepłownię 
warszawską (2012), a Tauron Górnośląski Zakład Energetyczny (2011). 
Enea przejęła także kopalnię Bogdanka (Grudziński, 2011). 
 Renacjonalizacja przyspieszyła za rządów PiS. W 2017 roku Enea 
odkupiła elektrownię w Połańcu od francuskiego Engie, a PGE odkupi‑
ło elektrownię w Rybniku i aż osiem elektrociepłowni od francuskiego 
EDF. W wyniku tych transakcji zmarginalizowane zostały zagraniczne 
przedsiębiorstwa. Rynek wytwarzania energii w 2018 roku zdominowały 
PGE (43%), Enea (17%), Tauron (10%). Największy udział spośród firm 
prywatnych miał PAK (4%), a spośród zagranicznych CEZ (2%). Rynek 
energii jest więc nie tylko zdominowany przez państwowe firmy, ale do 
tego silnie zoligopolizowany. 
 W czasie rządów PiS spółki energetyczne stały się udziałowcem 
największej spółki górniczej Polska Grupa Górnicza, co oznaczało już 
nie tylko konsolidację wewnątrz sektora, ale silne związane energetyki 
z górnictwem.

zmiana miksu energetycznego 
Już w uchwale Sejmu z 1990 roku wskazano, że zasadna jest dywer‑
syfikacja źródeł energii czyli odejście od monokultury węglowej. Mimo 
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zapowiedzi, postępy na tym polu były bardzo ograniczone. Wynikało 
to ze szczególnej roli górnictwa w Polsce oraz relatywnie niskiej ceny 
wytwarzania energii z węgla. Z uwagi na niechęć uzależniania się od 
importu gazu z Rosji, jako najbardziej rozwojowe źródło energii wska‑
zywano źródła odnawialne. Członkostwo Polski w UE, która jako głów‑
ny cel stawiała rozwój OZE, spowodowało wzrost znaczenia dywersyfi‑
kacji miksu energetycznego w Polsce. Na skutek pierwszej nowelizacji 
ustawy o prawie energetycznym w 2000 roku po raz pierwszy pojawił 
się obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Po kolejnej no‑
welizacji w 2005 roku wprowadzono obowiązkowe zbycie określonej 
ilości zielonych certyfikatów przez firmy energetyczne lub uiszczenie 
opłaty zastępczej. Zielone certyfikaty wydawał URE firmom produkują‑
cym energię z OZE, co powodowało, że osiągały one korzyść nie tylko 
ze sprzedaży energii, ale także z zielonych certyfikatów (świadectwa 
pochodzenia), które stały się przedmiotem handlu na giełdzie energii. 
Wskaźnik obowiązkowego udziału zielonej energii w produkcji energii 
był określany w rozporządzeniach Ministerstwa Gospodarki i wynosił 
10‒13% w latach 2010‒2018 (Wasiuta, 2013).
 System obowiązkowego zakupu przez dystrybutorów energii określo‑
nej ilości produkcji z OZE nie jest jedynym mechanizmem wsparcia rozwo‑
ju sektora OZE. Poza nim produkcja energii odnawialnej cieszy się przywi‑
lejami regulacyjnymi i finansowymi. System ten zdynamizował produkcję 
OZE, jednak na skutek zatrzymania wielkości obowiązkowych zakupów 
OZE w latach 2010‒2012 na rynku powstała nadpodaż zielonych certyfi‑
katów. W efekcie ich ceny zaczęły gwałtownie spadać i wielu inwestorów 
zbankrutowało, ponieważ niskie ceny certyfikatów nie pozwalały na spłatę 
kredytów zaciągniętych na inwestycje. Niskie ceny spowodowały też za‑
trzymanie inwestycji, co skłoniło MG do zmiany systemu wsparcia. 
 Od 2015 roku funkcjonuje system aukcyjny. Zgodnie z jego założe‑
niami producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przygo‑
towują ofertę zawierającą cenę za jednostkę wyprodukowanej energii 
(1 MWh) oraz ilość energii, którą zobowiązują się dostarczyć w okresie 
kolejnych 15 lat. Do dofinansowania zostają wybrane oferty gwarantu‑
jące najniższą cenę za jednostkę oferowanej energii. Model aukcyjny 
umożliwia więc kalkulację rentowności inwestycji w przeciwieństwie do 
systemu zielonych certyfikatów, który jest uzależniony od administracyj‑
nie ustalanych cen opłaty zastępczej oraz dużej zmienności giełdowych 
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cen zielonych certyfikatów. Model aukcyjny miał przyspieszać osiągnię‑
cie przyjętego w 2009 roku na forum UE celu 15‑procentowego udzia‑
łu OZE w polskim miksie energetycznym do 2020 roku. Należy się spo‑
dziewać, że udział OZE w miksie energetycznym będzie w najbliższych 
latach i dekadach znacząco rósł z uwagi na przyjęcie przez UE w 2019 r. 
celu neutralności klimatycznej w 2050 r., co oznacza przyspieszenia 
tempa dekarbonizacji energetyki. Motywacją do przyspieszenia odej‑
ścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko‑ i zeroemisyjnych są nie 
tylko potencjalne kary za niezrealizowanie celów energetyczno‑klima‑
tycznych, ale także bardzo silne powiązanie unijnych środków finanso‑
wych i celów klimatycznych zarówno w wymiarze pozytywnym (większe 
środki na inwestycje niskoemisyjne), jak i negatywnym (zakaz finanso‑
wania inwestycji sprzecznych z celami klimatycznymi).
 Innym źródłem, z którego planowano pozyskiwać energię, była ener‑
gia atomowa. Po rezygnacji z energetyki atomowej przez rząd Mazo‑
wieckiego, do tego pomysłu wrócił rząd PiS‑LPR‑Samoobrona, choć nie 
podjęto wtedy decyzji o budowie elektrowni. Program atomowy przyjął 
rząd PO‑PSL w 2014 roku, aczkolwiek dedykowana do realizacji progra‑
mu spółka PGE EJ1 nie wykonała jeszcze I etapu działań. Po przejęciu 
władzy przez PiS w 2015 roku plany były podtrzymane, ale również nie 
odnotowano znaczącego postępu, a przede wszystkim nie znaleziono 
formuły finansowania inwestycji.
 Konieczność zapewnienia stabilnego źródła wsparcia dla niestabil‑
nych OZE, a także przyspieszenie odejścia od węgla, problemy z uru‑
chomieniem elektrowni atomowych, rozwój infrastruktury gazowej zwięk‑
szający poziom bezpieczeństwa dostaw tego surowca powodują, że 
w najbliższych latach należy się spodziewać wzrostu roli gazu ziemnego 
w miksie energetycznym. Gaz będzie prawdopodobnie pełnił rolę źródła 
wsparcia dla OZE, a więc paliwa przejściowego w polskiej transformacji 
energetycznej do czasu budowy elektrowni atomowych bądź rozwoju in‑
nych technologii zeroemisyjnych. 

podsumowanie
Polski sektor energetyczny zrealizował kilka celów stawianych 
w 1989 roku. Znacznie zmniejszyła się energochłonność gospodarki, 
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zmniejszono negatywne oddziaływanie na środowisko, stworzono 
prawnoregulacyjne i instytucjonalne ramy rynku energii, powołano nie‑
zależnego regulatora (URE), skomercjalizowano i zrestrukturyzowano 
przedsiębiorstwa energetyczne, rozbudowano nowe moce wytwórcze, 
zmodernizowano wiele elementów infrastruktury energetycznej oraz do‑
stosowano prawo energetyczne do wymogów prawa UE. Nie wszystkie 
cele zostały jednak zrealizowane. Nie udało się znacząco zdywersyfiko‑
wać źródeł wytwarzania energii, w pełni urynkowić cen energii, zbudo‑
wać realnej konkurencji na rynku energii, nie urynkowiono relacji z górni‑
ctwem, nie sprofesjonalizowano nadzoru nad spółkami energetycznymi, 
nie zakończono programu modernizacji sieci energetycznych. W ostat‑
nich latach widoczne są tendencje do ograniczania mechanizmów ryn‑
kowych na rzecz utrzymania dominacji państwowych przedsiębiorstw. 
 Poza wyzwaniami już dawno zidentyfikowanymi i niezrealizowany‑
mi należy dodać kolejne, które wynikają ze zmian technologicznych 
i uwarunkowań międzynarodowych. Do kluczowych wyzwań w najbliż‑
szych latach należy zaliczyć realizację strategii neutralności klimatycz‑
nej UE (do 2050 r.), która oznacza coraz bardziej wymagające unijne 
cele w zakresie nie tylko obniżenia emisji CO2 ale także udziału odna‑
wialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz wzrostu efektyw‑
ności energetycznej. 
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polityka kulturalna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: politykę publiczną w sferze kultury można zdefi-
niować jako mający podstawę w konsensusie aksjologicznym i określo-
ne ramy instytucjonalne, stały wysiłek władz publicznych wspierający 
twórczość artystyczną, edukację kulturalną, upowszechnienie i promo-
cję kultury.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem artykułu jest przedstawienie 
polskiego modelu polityki kulturalnej wypracowanego po 1989 roku na 
tle innych modeli polityki kulturalnej. najpierw omówiono w nim zasad-
nicze napięcia w definiowaniu polityki kulturalnej, by przejść do ich mo-
delowych rozwiązań we Francji, uSa i niemczech i przedstawić polski 
model polityki kulturalnej w dwóch aspektach: historycznego rozwoju 
i specyfiki co do zakresu. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
polska nie tylko przez pół wieku komunizmu nie uczestniczyła w dysku-
sjach na temat definicji i zakresu polityki kulturalnej demokratycznego 
państwa, ale i po 1989 r. nie mogła kształtować swojej polityki w pro-
cesie analogicznym do rozwiniętych krajów świata zachodniego. w re-
zultacie polski model polityki kulturalnej bliski jest francuskiemu z jego 
absolutną przewagą mecenatu publicznego, ale równocześnie jest dużo 
bardziej zdecentralizowany. pozwolił on w kilku sferach prowadzić po-
litykę w stylu antycypacyjnym a nie tylko reaktywnym: nadrobione zo-
stało zapóźnienie w sferze infrastruktury kulturalnej, powstały efektyw-
ne instytucje odpowiedzialne za międzynarodową wymianę kulturalną, 
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zaczęto prowadzić aktywną politykę pamięci i promocji polskiego dzie-
dzictwa historycznego.

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, polityka pamięci, 
decentralizacja, instytucje kultury
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definiowanie polityki kulturalnej
David Throsby (2011) zauważa, że „polityka kulturalna niekiedy sprawia 
rządom problem, ponieważ nie wiadomo dokładnie, jak daleko ma się‑
gać i jakie powinny być jej cele” (Throsby, 2011, s. 40). Również bada‑
cze polityki kulturalnej nie wypracowali dotąd niekontrowersyjnej defini‑
cji polityki publicznej w tej sferze. Daniel Przastek (2016) już w samym 
pojęciu polityki kulturalnej widzi problematyczne dla demokracji zagro‑
żenie dla wolności artystycznej, gdyż „wywołuje skojarzenia z państw 
o reżimach niedemokratycznych, gdzie kultura stanowi istotny element 
wsparcia dla rządzących, lansowania określonych treści, a nie budowa‑
nia pluralnego modelu kultury” (Przastek, 2016, s. 10). Inne podejście 
przyjmuje Karolina Golinowska (2017), która w swojej pracy odnosi się 
krytycznie do wąskiego rozumienia polityki kulturalnej, ograniczonego 
do „zarządzania sferą instytucjonalną, którą społeczeństwo powołało do 
„organizacji życia kulturalnego i artystycznego” i kładzie nacisk na poli‑
tyczność polityki kulturalnej, za którą przemawia sama definicja kultury 
jako „wymiany wartości i znaczeń” (Golinowska, 2017, s. 130). Autorka 
posługuje się pojęciem polityczności w arystotelesowskim rozumieniu, 
jako odnoszącym się do wartości podstawowych dla wspólnoty politycz‑
nej. Wypada zgodzić się z tym, że cele polityki kulturalnej muszą być 
związane z wartościami dominującym w danej wspólnocie politycznej. 
Idąc tym tropem, można zdefiniować politykę publiczną w sferze kultury 
jako mający podstawę w konsensusie aksjologicznym i określone ramy 
instytucjonalne, stały wysiłek władz publicznych wspierający twórczość 
artystyczną, edukację kulturalną, upowszechnienie i promocję kultury. 
 W większości prac naukowych opublikowanych w ostatnich latach 
dominuje krytyczna ocena działań władz publicznych w sferze kultu‑
ry podejmowanych po 1989 roku. Dorota Ilczuk i Małgorzata Nowak 
(2011) piszą, że „patrząc z perspektywy 2010 roku, brakuje systemo‑
wych zmian, które byłyby zgodne z oryginalną polityką kulturalną reali‑
zowaną konsekwentnie w oparciu o nowoczesny ustrój prawny kultury. 
Kultura to jedyny niezreformowany system gospodarki w Polsce” (Ilczuk 
i Nowak, 2011, s. 88). Autorki uważają, że Polska nie przeprowadzi‑
ła reform sektora kultury, które były udziałem Europy Zachodniej. Wio‑
dące kraje europejskie włączyły do zarządzania kulturą ciała pośredni‑
czące, działające jako organizacje quasi‑pozarządowe, zajmujące się 
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dystrybucją środków publicznych i doradztwem. W reformach chodziło 
zatem o oddalanie się od państwa i deetatyzację instytucji zarządzają‑
cych. Nie mniej krytyczny jest Przastek, który wątpi w ukształtowanie się 
stabilnej polityki kulturalnej i uważa, że dominowały w tej sferze „indy‑
widualne rozwiązania wynikające ze sprawowania władzy przez różne 
strony polityczne” (Przastek, 2016, s. 27). 

Modele polityki kulturalnej
Refleksja naukowa poświęcona polityce kulturalnej ogniskuje się na 
zdefiniowaniu modeli polityki publicznej w tej dziedzinie. W centrum teo‑
retycznych rozważań znajduje się zakres odpowiedzialności władz pub‑
licznych za mecenat w sferze kultury, stosunek mecenatu publicznego 
do wydatków prywatnych na kulturę, oraz kwestia decentralizacji po‑
lityki kulturalnej. Istotne znaczenie przyznaje się kwestii celów polityki 
publicznej w sferze kultury i jej ewaluacji, a także demokracji w kultu‑
rze, pojmowanej jako znoszenie ograniczeń w dostępie do kultury go‑
rzej usytuowanych grup społecznych. 
 W ostatnim czasie można odnotować przejawy europeizacji polity‑
ki kulturalnej, ale trzeba podkreślić, że modele tej polityki w państwach 
europejskich zależą od rodzimych tradycji państwowych. Wedle po‑
wszechnie głoszonego poglądu Francja po 1958 roku wprowadziła 
najbardziej koherentny i wyrazisty model mecenatu w sferze kultury. 
Właściwością modelu francuskiego jest wysoki stopień odpowiedzial‑
ności państwa za finansowanie działalności kulturalnej i instytucji kultu‑
ry. Scentralizowany unitaryzm Republiki Francuskiej wywiera wpływ na 
politykę publiczną w tej sferze. Zasadniczą część wydatków na kultu‑
rę ponosi budżet państwa. Udział wspólnot samorządowych, choć bar‑
dziej znaczący po reformie decentralizacyjnej z lat 80., jest wciąż dużo 
niższy. Francuski wzorzec polityki kulturalnej cechuje krytycyzm wobec 
urynkowienia sfery kultury i przekonanie o uniwersalnym znaczeniu kul‑
tury francuskiej i jej misji w świecie. Francuski politolog i historyk René 
Rémond (2008) uważał, że współczesna Francja kontynuuje tradycje 
mecenatu królewskiego. Zwracał uwagę na to, że Francja była pierw‑
szym krajem europejskim, który począwszy od XVII wieku rozpoczął 
budowę państwowych instytucji kultury, takich jak Collège de France 
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i Comédie Française. Wydaje się jednak, że dopiero V Republika Fran‑
cuska nadała polityce publicznej w sferze kultury stałą i przemyślaną 
formułę. Po 1958 roku nie tylko rozbudowano mecenat kulturalny, ale 
uznano, że polityka kulturalna powinna znajdować się w centrum zainte‑
resowań rządu i programów rządowych. Symbolicznym wyrazem takie‑
go podejścia była nominacja André Malraux na ministra kultury (Girard, 
1997; Gierat‑Bieroń, 2003).
 Można sądzić, że amerykański model polityki kulturalnej jest najbar‑
dziej wyrazistą alternatywą dla francuskich rozwiązań. Władze publicz‑
ne są mniejszościowym „udziałowcem” sfery kultury, a podstawowym 
założeniem tego modelu jest finansowanie przedsięwzięć kulturalnych 
z donacji prywatnych i dochodów „aktywnych” wytwarzanych przez 
same instytucje. Fundusze publiczne odgrywają uzupełniającą rolę, 
choć należy podkreślić, że zasobność USA pozwala na sfinansowanie 
instytucji o światowej renomie, takich jak Biblioteka Kongresu czy ak‑
tywny na polu kultury Smithsonian Institution. Trzeba także dodać, że in‑
stytucje filantropijne i działające w logice non profit korzystają z szeroko 
rozbudowanego systemu ulg i preferencji podatkowych. Kevin V. Mulca‑
hy (2011) kwalifikuje ten model jako libertariański. Zwraca przy tym uwa‑
gę, że model amerykański nastawiony jest na rentowność działalności 
kulturalnej i musi faworyzować dzieła komercyjne kosztem jakości kul‑
tury, podaje też w wątpliwość urzeczywistnienie demokracji w kulturze 
(szeroki dostęp bez względu na położenie społeczne obywateli) i demo‑
krację kulturalną troszczącą się o różnorodność. Właściwością modelu 
amerykańskiego jest nieobecność polityki kulturalnej na poziomie rządu 
federalnego i w związku z tym brak ministra odpowiedzialnego za kultu‑
rę. Za wsparcie federalne dla sfery kultury odpowiadają osobne agendy 
w rodzaju National Endowment for the Arts, National Endowment for the 
Humanities, Institute of Museum and Library Services, jak również bu‑
dżet federalny bezpośrednio wspiera wybrane instytucje (np. Bibliotekę 
Kongresu, Woodrow Wilson International Center for Scholars).
 Tradycyjnie Wielka Brytania reprezentowała ten sam wzorzec odno‑
szenia się do kultury co USA. Jednakże, począwszy od czasów II wojny 
światowej, Wielka Brytania powołała do życia instytucje publiczne od‑
powiedzialne za mecenat w tej sferze. W 1940 roku utworzono Council 
for the Encouragement of Music and the Arts (dziś Arts Council), której 
zadania i budżet od tego czasu były poszerzane. Rada dysponująca 
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wsparciem ze środków publicznych oraz dochodów z loterii i donacji 
prywatnych pomyślana była jako instytucja autonomiczna wobec wła‑
dzy politycznej, mogąca podejmować działania długookresowe w sferze 
inwestycji w kulturze, jak i wspierania samej działalności artystycznej. 
Od lat 70. XX wieku powstała w strukturze rządu stała agenda odpo‑
wiedzialna za kulturę, obecnie istniejąca jako Departament Kultury, Me‑
diów i Sportu. W przeciwieństwie do podejścia francuskiego, brytyjski 
model polityki kulturalnej w większym stopniu otwarty jest na komercja‑
lizację kultury, szczególnie w okresie rządów Konserwatystów. Władze 
publiczne ponoszą jednak istotną część odpowiedzialności za mecenat 
nad kulturą. Niebagatelne znaczenie ma też misja BBC w sferze kultu‑
ry i edukacji oraz działalność zagraniczna British Council (Gierat‑Bieroń 
i Galent, 2005; Pawłowska, 2002).
 Nie można zapomnieć o niemieckim modelu polityki kulturalnej, który 
łączy odpowiedzialność władz publicznych za sferę kultury z decentrali‑
zacją zarządzania. Pascale Laborier (2011) określa go mianem federa‑
lizmu zdecentralizowanego i kooperatywnego. Kluczowym założeniem 
tej polityki, wypracowanym jeszcze w okresie okupowania Niemiec Za‑
chodnich przez aliantów, była nieufność do jednolitej polityki kulturalnej 
prowadzonej na szczeblu federacji. Landyzacja i szerzej decentralizacja 
polityki kulturalnej miała zapobiec recydywie totalizacji kultury z czasów 
nazizmu. Landy i jednostki samorządu terytorialnego odgrywają zatem 
podstawową rolę w zarządzaniu i finansowaniu kultury. Przykładowo, 
w 2005 roku rząd federalny na kulturę wydał nieco ponad 1 mld EUR, 
Północna Nadrenia‑Westfalia 1,35 mld EUR, Bawaria 993 mln EUR, 
a wszystkie kraje związkowe w sumie ponad 8 mld EUR (Laborier, 2011, 
s. 151).
 Model niemiecki oznacza, że istnieją różne polityki kulturalne i różne 
zakresy odpowiedzialności za sferę kultury. Jednocześnie, w zgodzie 
z niemiecką kulturą polityczną, istotną rolę odgrywa praktyka kooperacji 
między landami w relacji poziomej, a także współpraca samych landów 
z instytucjami federalnymi. Począwszy od 1948 roku funkcjonuje Konfe‑
rencja Ministrów Kultury Landów, która wpływa na podniesienie jakości 
działań publicznych w tej sferze. Silnym narzędziem współpracy między 
krajami związkowymi jest Fundacja Kultury Landów, m.in. wspierająca 
zakupy dzieł sztuki o znaczeniu ponadregionalnym. W myśl regulacji 
ustawy zasadniczej Federacja dysponuje wyłącznymi kompetencjami 
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w sprawach prawa autorskiego, wydawniczego i zapobiegania wywozo‑
wi niemieckich dóbr kultury poza granice kraju. Niemieckie prawodaw‑
stwo wprowadziło preferencje dla kultury zarówno w sferze statusu ar‑
tystów, jak i regulacji podatkowych. W 1983 roku ustanowiono system 
ubezpieczenia społecznego artystów (Künstlersozialkasse), dający wy‑
sokie gwarancje bezpieczeństwa emerytalnego. Niemieckie ustawo‑
dawstwo zawiera również preferencje w podatku VAT na usługi kultural‑
ne i dla instytucji kulturalnych (Koźbiał i Motyczka, 2005). W Niemczech 
nie istniało i nie istnieje ministerstwo kultury na poziomie federalnym, 
jednak znaczenie tego szczebla wzrosło po zjednoczeniu kraju i prze‑
niesieniu stolicy do Berlina. W 1998 roku powołano pełnomocnika rządu 
federalnego do spraw kultury i mediów, odpowiedzialnego za wspiera‑
nie instytucji narodowych, inicjowanie prac legislacyjnych i dbałość o in‑
teresy niemieckiej kultury na szczeblu międzynarodowym. W ostatnim 
czasie powołano nowe instytucje finansowane ze źródeł federalnych, 
jak Niemieckie Muzeum Historyczne czy Muzeum Żydowskie w Berli‑
nie. Niemcy dysponują także przemyślaną formą dyplomacji kulturalnej 
w postaci Instytutu Goethego, który uległ rozbudowie od lat 70. i odpo‑
wiada zarówno za nauczanie języka niemieckiego, jak i za promocję 
oraz wymianę kulturalną.

polityka kulturalna w polsce po 1989 roku
Polityki publiczne Polski niepodległej po 1989 roku nie mogły kształto‑
wać się w tym samym czasie i w procesie analogicznym do rozwiniętych 
krajów świata zachodniego. Najwcześniej zrodziły się w tych dziedzi‑
nach, w których zapaść państwa socjalistycznego wymagała szybkich 
reakcji (finanse, gospodarka, zasadnicza reforma aparatu państwa). 
Polityka kulturalna powoli zdobywała sobie prawo obywatelstwa, nabie‑
rając wyraźnych kształtów dopiero pod koniec pierwszej dekady niepod‑
ległości. Wedle niektórych badaczy polityka państwa w pierwszej po‑
łowie lat 90. podlegała dominującym wpływom doktryny neoliberalnej 
(Modzelewski i Wojciechowski, 2004).
 Pogląd ten wydaje się uproszczony. Wysiłek ustawodawczy i organi‑
zacyjny ówczesnych rządów nie był określony przez doktrynę neoliberal‑
ną, lecz polityka państwa była skoncentrowana na zwalczaniu kryzysu 
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gospodarczego i reformach mających na celu ukształtowanie gospodar‑
ki wolnorynkowej. Musiało to skutkować marginalizacją zainteresowania 
rządzących sferą kultury, ale nie doszło do destrukcji sektora instytucji 
publicznych (Gierat‑Bieroń, 2009, s. 34). Jednocześnie trzeba docenić 
wartość podejmowanych w tamtym czasie celowych działań w sferze 
kultury, jak likwidacja kontroli państwa nad twórczością kulturalną, znie‑
sienie cenzury czy liberalizacja rynku prasy i wydawnictw. W pierwszym 
okresie po odzyskaniu niepodległości doszło do uchwalenia istotnych 
aktów prawnych kształtujących ustrój kultury. W roku 1991 uchwalo‑
no ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie 
mniej istotne znaczenie miało uchwalenie w lutym 1994 roku prawa au‑
torskiego, które dawało twórcom ochronę prawną dostosowaną do wa‑
runków rynkowych. Dwa lata wcześniej parlament uchwalił ustawę o ra‑
diofonii i telewizji, nadając im nową komercyjną formę. W 1996 roku 
uchwalono ustawę o muzeach, a w 1997 roku o bibliotekach.
 Już w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości pojawiała się 
myśl o potrzebie prowadzenia polityki kulturalnej w nowej rzeczywisto‑
ści, gdy nie istniało zagrożenie dla wolności artystycznej (Matyja, 1991). 
W 1990 roku pod auspicjami ministerstwa kultury i sztuki ukazał się do‑
kument „Założenia programu działań w okresie przejściowym”, w któ‑
rym deklarowano, że pojęciu „państwowej polityki kulturalnej ‒ kom‑
promitowanemu przez dziesięciolecia nieskuteczną lub po wielokroć 
szkodliwą praktyką ‒ powinien być przywrócony rzeczywisty sens”. Za 
pierwszą próbę sformułowania polityki kulturalnej należy uznać doku‑
ment „Polityka kulturalna. Założenia”, przyjęty przez gabinet Hanny Su‑
chockiej w 1993 roku. Dokument wskazywał na priorytety polityki kultu‑
ralnej, wsparcie dla książki i ochronę dziedzictwa kulturowego. Lektura 
tych tekstów wskazuje na istnienie coraz silniejszej świadomości, że 
w polskich warunkach nie ma alternatywy dla mecenatu państwowego. 
 Zasady nowej konstytucji, uchwalonej w 1997 roku, potwierdzają wolę 
odpowiedzialności państwa za mecenat nad kulturą, tworząc solidne 
ramy dla polityki kulturalnej. W myśl art. 5 Konstytucji RP jednym z za‑
sadniczych celów Rzeczypospolitej jest ochrona dziedzictwa narodowe‑
go. Preambuła do konstytucji definiuje wspólnotę narodową jako opartą 
na historii i kulturze. Wyraża wdzięczność przodkom za „kulturę zakorze‑
nioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartoś‑
ciach” i zobowiązuje współczesne pokolenia do przekazania przyszłym 
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generacjom wszystkiego, „co cenne z ponadtysiącletniego dorobku”. 
Z kolei art. 6, powstały z inspiracji wybitnego reżysera i ministra kultu‑
ry Kazimierza Dejmka, zobowiązuje Rzeczpospolitą do „stworzenia wa‑
runków równego dostępu do kultury będącej źródłem tożsamości naro‑
du, jego trwania i rozwoju” i udzielania pomocy Polakom zamieszkałym 
zagranicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kul‑
turalnym”. We wnikliwym komentarzu do Konstytucji podkreśla się, że 
umieszczenie art. 6 w rozdziale dotyczącym zasad konstytucji było świa‑
domą decyzją podnoszącą wartość kultury w polityce państwa. Wolność 
twórczości artystycznej i prawo do korzystania z dóbr kultury uzyskały 
status konstytucyjnie chronionych praw społecznych. Ramy konstytucyj‑
ne uzasadniały zbudowanie szerokiej domeny polityki publicznej w sfe‑
rze kultury (Safjan i Bosek, 2016, s. 94; Pruszyński, 2002). 
 W tym okresie praktyczne znaczenie miały rozstrzygnięcia zawarte 
w ustawie z września 1997 roku, wprowadzającej działy administracji 
rządowej. W myśl tej ustawy dział „kultura i dziedzictwo narodowe” ma 
wiele aspektów i obejmuje wsparcie dla działalności kulturalnej, ochro‑
nę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, edukację kultu‑
ralną i promocję kultury. 

polski model polityki kulturalnej?
Wbrew krytycznym opiniom można pokusić się o stwierdzenie, że Pol‑
ska niepodległa po 1989 roku wypracowała własny model polityki kul‑
turalnej, który w wielu sferach był efektem przemyślanych działań. Po‑
lityka publiczna w tej dziedzinie najbliższa jest wzorom przyjętym we 
Francji ze względu na zasadniczą odpowiedzialność państwa za wspar‑
cie dla kultury. Podobnie jak we Francji, praktyka ustrojowa oznacza, 
że za politykę kulturalną na szczeblu państwowym odpowiedzialność 
ponosi minister konstytucyjny, członek rządu odpowiedzialny tylko za 
tę sferę. Wypada podkreślić wieloaspektowość polityki publicznej w tej 
sferze i przyjęcie odpowiedzialności zarówno za wsparcie dla współ‑
czesnej twórczości artystycznej, jak i ochronę dziedzictwa narodowego. 
Na tle doświadczeń francuskich wyróżnia ją daleko idąca decentraliza‑
cja polskiego państwa, co pociąga za sobą większą odpowiedzialność 
władz samorządowych za prowadzenie polityki kulturalnej. 
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 Kluczowym założeniem tego modelu jest przekonanie, że w polskich 
warunkach mecenat prywatny nie jest w stanie odegrać roli równorzędnej 
wobec mecenatu publicznego. Założenie to wynika z przekonania o rela‑
tywnie małych zasobach kapitału prywatnego w Polsce i braku tradycji sil‑
nego mecenatu prywatnego. Państwo i samorząd są właścicielami prze‑
ważającej większości instytucji kulturalnych w Polsce. Do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego należy 71 państwowych instytucji kultury, w tym 
15 instytucji wpisanych do rejestru MKiDN jest prowadzonych wspólnie 
z innym podmiotem (najczęściej samorządowym), natomiast samorząd 
jest organizatorem dla 378 samorządowych instytucji kultury, w tym 44 in‑
stytucje współprowadzone z MKiDN wpisane są do rejestru organizatorów 
samorządowych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2019).
 Dane statystyczne wskazują, że aż 80 procent wydatków na kultu‑
rę pochodzi ze źródeł publicznych (Główny Urząd Statystyczny, 2016). 
W roku 2018 rządowe wydatki działu kultura i dziedzictwo narodowe 
opiewały na sumę 2 mld 308 mln złotych, a wydatki jednostek samorzą‑
du terytorialnego wynosiły 9 mld 209 mln złotych, co wyraża skalę de‑
centralizacji polityki kulturalnej (Główny Urząd Statystyczny, 2019).
 Pozarządowe inicjatywy kulturalne, włącznie z uznanymi w świecie 
Festiwalami Chopinowskim, Beethovenowskim i Wratislavia Cantans 
zależą od dotacji publicznych. Wpływy z loterii państwowej mają zna‑
czenie uzupełniające i można uznać je za rodzaj wsparcia publicznego. 
Jedynym dużym prywatnym źródłem finansowania kultury są wpływy od 
nadawców telewizyjnych i dystrybutorów filmów. Fundusze znajdujące 
się w dyspozycji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) pozwalają 
na wsparcie dla rodzimej twórczości filmowej i edukacji kulturalnej w tej 
sferze. Warto wspomnieć, że również PISF i mechanizm finansowania 
sztuki filmowej były inspirowane wzorcami francuskimi. 
 Jednocześnie trzeba zauważyć, że polskie prawo nie ustanowiło sil‑
nych zachęt podatkowych dla osób gotowych przeznaczać duże środki 
na inwestycje w kulturze i wsparcie działalności kulturalnej. Preferen‑
cje podatkowe w kulturze ukształtowane zostały na skromnym poziomie 
nie tylko w stosunku do regulacji amerykańskich, ale również w stosun‑
ku do zachęt obecnych w ustawodawstwie niektórych państw europej‑
skich, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy. Zwolnienia z podatku CIT 
dotyczy podatników, których celem jest działalność kulturalna. Prawo 
przewiduje też, że podatnicy PIT i CIT mogą pomniejszyć podstawę 
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opodatkowania o darowizny poczynione na cele kultury w ściśle okre‑
ślonym limicie. Natomiast nie ma preferencji podatkowych dla dona‑
torów przeznaczających duże środki dla publicznych instytucji kultury, 
bądź instytucji prywatnych o misji publicznej.
 Zwolnienia z VAT i stawki obniżone istnieją na skromnym poziomie, 
a ich zasadniczym sensem jest umożliwienie funkcjonowania publicz‑
nych instytucji kultury bez niezasadnych obciążeń podatkowych. Istotne 
znaczenie dla twórców ma utrzymanie możliwości korzystania przez au‑
torów i wykonawców z 50‑procentowego limitu kosztów uzyskania przy‑
chodów z działalności twórczej.
 Druga fala decentralizacji państwa z 1998 roku miała zasadniczy 
wpływ na ustrój kultury i model polityki publicznej w tej sferze. Decentra‑
lizacja dawała kompetencje samorządom gmin i województw w sferze 
polityki kulturalnej i przekazała im władztwo nad pokaźną liczbą instytu‑
cji kultury. Jak ocenia Elżbieta Malinowska‑Misiąg (2016), ze wszystkich 
środków wydatkowanych przez samorządy blisko połowę wydają gminy 
bez miast na prawach powiatu, jedną trzecią miasta na prawach powia‑
tu, a 17 procent pochodzi od samorządów wojewódzkich. Udział powia‑
tów w finansowaniu kultury jest marginalny.
 Należy podkreślić, że samorządy stały się aktywnymi aktorami polity‑
ki kulturalnej. Ich rola znacznie przekracza samo prowadzenie publicz‑
nych instytucji kultury i dystrybucję środków budżetowych. Samorządy 
miast i województw odgrywają rolę kreatywną, podejmując nowe inwe‑
stycje i inicjatywy kulturalne. Trzeba również docenić dorobek samorzą‑
du w sferze promocji polskiej kultury poza granicami kraju.

oryginalność polskiej polityki kulturalnej
W przypadku państwa takiego jak Polska, która musiała ogniskować 
wysiłek prawny i polityczny na dostosowaniu się do wymogów członko‑
stwa w UE, na szczególną uwagę zasługują te działania, które podej‑
mowane były na mocy własnej inicjatywy, bez presji zewnętrznej. W tym 
kontekście można ocenić, że w kilku istotnych sferach polityka kultural‑
na w Polsce była sprawcza i oryginalna. 
 Wypada zacząć od zaplanowanego z wyprzedzeniem wysiłku in‑
westycyjnego. Od drugiej połowy lat 90. Polska nadrabiała wielkie 
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zapóźnienia w sferze infrastruktury kulturalnej, spowodowane zabora‑
mi i zniszczeniami wojennymi. W okresie PRL zbudowano tylko jedno 
nowe muzeum (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie) 
i niewiele budynków dla instytucji artystycznych. W pierwszej połowie 
lat 90. budżet stać było jedynie na budowę nowej siedzimy Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Warto przypomnieć, że znaczące projekty in‑
westycyjne podjęto jeszcze przed akcesją do UE. Modernizacja Zamku 
Królewskiego i odbudowa Arkad Kubickiego finansowana była tylko ze 
środków krajowych. Po akcesji do UE inwestycje w sferze kultury sta‑
ły się ważnym priorytetem dla kilku rządów, a ministerstwo kultury było 
dobrze przygotowane do partycypacji w programach unijnych, między 
innymi dzięki powołaniu już w 2004 roku Departamentu Strategii Kul‑
tury i Funduszy Europejskich. Kulturze przyznany został status odręb‑
nej osi priorytetowej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowi‑
sko, co stworzyło możliwość finansowania ze źródeł europejskich wielu 
inwestycji konserwatorskich i polegających na budowie nowych obiek‑
tów kulturalnych. Należy podkreślić, że Polska była pierwszym krajem 
spośród nowych członków UE, który potrafił wykorzystać środki UE do 
dużych inwestycji w infrastrukturę kultury. Wprawdzie pozostałe kraje 
Grupy Wyszehradzkiej wydały na ten cel podobną część środków z po‑
lityki spójności (Polska 1 mld 14 mln EUR), ale w Polsce udało się zrea‑
lizować najwięcej dużych projektów inwestycyjnych. Przede wszystkim 
trzeba tu wymienić Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, sie‑
dzibę NOSPR‑u w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 
czy Centrum Nauki Kopernik. 
 O efektywności polityki kulturalnej świadczy także to, że Polska była 
liderem w wydatkowaniu na kulturę środków z Funduszu Norweskiego 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Inkei, 2019). Decyzja 
o preferencji dla budowy infrastruktury kultury była o tyle zasadna, że na 
skutek zniszczeń wojennych potencjał Polski w tej sferze przedstawiał 
się ubogo nie tylko na tle Europy Zachodniej, ale także w porównaniu do 
krajów naszego regionu.
 Drugi wymiar sprawczości w polityce kulturalnej opierał się na wczes‑
nym budowaniu instytucji odpowiedzialnych za międzynarodową wy‑
mianę kulturalną. Już w 1990 roku powołano do życia Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie, pomyślane jako instytucja służąca prze‑
de wszystkim wymianie kulturalnej w obszarze Grupy Wyszehradzkiej. 
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Bez wątpienia Polska jako pierwszy kraj w regionie rozwinął zagranicz‑
ną politykę kulturalną opartą na przemyślanej strategii. W wyniku poli‑
tyki przyjętej w okresie rządów AWS‒UW doszło do podwojenia liczby 
instytutów polskich, dowartościowania pracy kulturalnej ambasad i kon‑
sulatów generalnych, wielokrotnego zwiększenia budżetu programowe‑
go dyplomacji kulturalnej. Kluczowe było uznanie za główny cel dyplo‑
macji kulturalnej, możliwie najszerszego oddziaływania polskiej kultury 
wobec szerokiego spektrum odbiorców zagranicznych. Zamysł ten był 
jednym z motywów założenia w 1999 roku Instytutu Adama Mickiewi‑
cza (IAM), którego zadaniem jest animowanie i koordynowanie promo‑
cji polskiej kultury w świecie. IAM, wspomagany przez inne publiczne 
instytucje kultury (PISF, Instytut Teatralny), wytworzył potencjał, który 
pozwalał Polsce na codzienną współpracę i promocję kultury na euro‑
pejskim poziomie, jak też organizację złożonych projektów międzyna‑
rodowych (Europalia w Brukseli w 2001 roku, ekspozycja polska pod‑
czas Targów Książki we Frankfurcie w 2000 roku, Rok Polski w Izraelu 
2008‒2009, Rok Polski w Wielkiej Brytanii 2009‒2010). 
 Wyrazem ambicji i niekonwencjonalności polityki publicznej w tej sfe‑
rze było także instytucjonalne wsparcie dla kultury alternatywnej zro‑
dzonej z dala od oficjalnego życia kulturalnego. Inicjatywy takie jak ośro‑
dek Pogranicze, teatry Gardzienice i Wierszalin uzyskały stałe wsparcie 
władz publicznych, co umożliwiło także ich aktywność międzynarodową. 
 W ostatnich latach XX wieku narastało przekonanie o potrzebie 
ukształtowania polityki pamięci i promocji polskiego dziedzictwa histo‑
rycznego. Autorzy postulujący te działania wskazywali zarówno na wy‑
miar edukacyjny i wspólnotowy polityki pamięci, jak i na wymiar promo‑
cji polskiego dziedzictwa dla polskiej polityki zagranicznej. Kampania 
publicystyczna zaprogramowała politykę kulturalną w tej sferze, nada‑
jąc jej znaczącą dynamikę (Kostro i Ujazdowski, 2005).
 W roku 2000 zrealizowana została z inicjatywy ministra kultury pierw‑
sza kampania przy użyciu nowoczesnych instrumentów, przypominają‑
ca heroizm i postawy obywatelskie żołnierzy AK („Bohaterowie naszej 
wolności”). Kolejnym etapem tej polityki było tworzenie nowoczesnego 
muzealnictwa historycznego. W roku 2004 powstało Muzeum Powsta‑
nia Warszawskiego będące najbardziej udanym przedsięwzięciem w tej 
sferze. Po 2005 roku powołano do życia Muzeum Historii Polski, Euro‑
pejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i wrocławski Ośrodek Pamięć 
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i Przyszłość. Każda z tych instytucji została zaprojektowana z przeko‑
naniem, że powinna odgrywać zarówno rolę edukacyjną, jak i promo‑
cyjną. Po 2007 roku rząd Donalda Tuska podjął inicjatywę utworzenia 
Muzeum II Wojny Światowej. Za wyjątkiem Muzeum Historii Polski, któ‑
re planuje zakończenie budowy na 2022 rok, wszystkie centra i muzea 
otworzyły swe stałe ekspozycje. Ich przesłanie umożliwia promocję pol‑
skiego dziedzictwa historycznego poza granicami kraju i uczestnictwo 
w międzynarodowym dialogu historycznym (Skibiński, Wiścicki i Wyso‑
cki, 2011).
 W tym kontekście warto wspomnieć o powołaniu Europejskiej Sie‑
ci Pamięć i Solidarność (ESPS), którą utworzyły w 2005 roku rządy 
Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier (później dołączyła Rumunia, a sta‑
tus obserwatorów mają Austria, Czechy, Albania, Gruzja i Łotwa). Po‑
wstanie ESPS było reakcją na konflikt pamięci, jaki w Europie Środko‑
wej wybuchł pod koniec XX wieku w związku z próbami upamiętnienia 
Niemców wysiedlonych po II wojnie światowej z terenów, które w wy‑
niku postanowień kończących wojnę przypadły m.in. Polsce i ZSRR. 
Największe oburzenie wywołały rezolucja niemieckiego Bundestagu 
z 1998 roku, przypominająca o losie niemieckich wysiedlonych, i zgło‑
szony nieco później przez środowiska niemieckich wypędzonych projekt 
stworzenia instytucji upamiętniającej ich dramatyczne przeżycia. W Pol‑
sce i w innych krajach regionu gwałtowny sprzeciw wywołała stosowa‑
na wówczas retoryka, oddzielająca przyczyny od skutków, czyli skupia‑
jąca się na cierpieniach Niemców, którzy po wojnie utracili „swe ziemie 
ojczyste”, ale pomijająca fakt, że Niemcy tę zbrodniczą wojnę rozpętali. 
Po kilkuletniej debacie publicznej, w wyniku międzyrządowych negocja‑
cji powołano do życia instytucję mającą wspierać międzynarodowy dys‑
kurs o historii Europy w XX wieku, która daje dobry przykład międzyna‑
rodowej odpowiedzialności za pamięć o totalizmach XX wieku.

Krytyka polskiej polityki kulturalnej
Różne aspekty polityki publicznej w sferze kultury były przedmiotem 
ostrej krytyki ze strony badaczy. Bardzo poważnie należy potraktować 
zarzuty niewykorzystywania wiedzy eksperckiej i zaniedbania „regu‑
larnego i konsekwentnego monitorowania sektora kultury na poziomie 
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kraju” (Ilczuk i Nowak, 2011, s. 89). Można sądzić, że w wielu przy‑
padkach monitoring sektora kultury nie wpływa na innowacje polityki 
kulturalnej. Ilczuk i Nowak zasadnie zwracają uwagę na zaniedbania 
w dziedzinie edukacji kulturalnej i brak stabilności instytucji w warun‑
kach rocznego budżetowania. Wreszcie podnoszona jest kwestia braku 
nowoczesnych form prawnych dla instytucji kultury. 
 Wydaje się, że zarzut anachroniczności formuły prawnej polskich in‑
stytucji kultury nie znajduje mocnego uzasadnienia. Wprawdzie ustawa 
o prowadzeniu działalności kulturalnej i instytucjach kultury wywodzi się 
jeszcze z roku 1991, ale jej treść uległa zasadniczej zmianie. Instytucje 
kultury wyposażone zostały w osobowość prawną i przesłanki autono‑
mii finansowej. Do 2015 roku model zarządzania kulturą wykluczał bez‑
pośrednią ingerencję w działalność instytucji ze strony organów założy‑
cielskich, zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym. Ustawy 
„branżowe” o muzeach, bibliotekach zostały ukształtowane w porozu‑
mieniu ze środowiskami twórczymi i cieszą się dobrą oceną zaintereso‑
wanych. Poważna słabość dotyczy nie tyle generalnej formuły prawnej 
instytucji, co porażki rad powierniczych, które miały sprzyjać ciągłości 
polityki kulturalnej, podniesieniu jakości zarządzania i silnej partycypacji 
środowisk obywatelskich w kulturze. Możliwość powołania rad powier‑
niczych wprowadziła ustawa o muzeach, a z czasem mogłyby być one 
zastosowane w innych instytucjach kultury. Ustawodawca nie wyposa‑
żył jednak rad powierniczych w silne kompetencje, które zapewniałyby 
mocne oddziaływanie na funkcjonowanie instytucji. Bilans aktywności 
tych rad jest wysoce niezadowalający. Wydaje się, że zaważyły tu dwa 
czynniki: brak pełni kompetencji oraz szczupłość grona gotowego i pro‑
fesjonalnie przygotowanego do wypełniania zadań członków rad w spo‑
sób bezstronny. 
 Demokratyzacja kultury jest celem trudnym do osiągnięcia nie tyl‑
ko w krajach, które hołdują liberalnym wzorcom ustrojowym. Badacz 
francuskiej polityki kulturalnej Vincent Dubois (2011) stwierdza, że we 
Francji nie udało się spełnić celów polityki kulturalnej i doprowadzić 
do rozszerzenia dostępu do kultury dla gorzej usytuowanych warstw 
społecznych. Podobnie, w Polsce po 1989 roku nie udało się ograni‑
czyć istotnych różnic w dostępie do kultury, wynikających z pozycji ma‑
terialnej i miejsca zamieszkania obywateli. Potwierdzają to konkluzje 
wielu raportów o partycypacji w kulturze i stanie czytelnictwa (Koryś 
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i Chymkowski, 2018). Jedną z przyczyn porażki w tym zakresie było 
powołanie osobnego resortu kultury, związana z tym specjalizacja po‑
lityki kulturalnej i całkowite uzależnienie jej od wpływu środowisk arty‑
stycznych. Skutkowało to oderwaniem polityki kulturalnej od domeny 
edukacji w duchu trapiącego całą polską administrację myślenia „silo‑
sowego”. Powierzenie polityki kulturalnej osobnemu ministrowi z jednej 
strony podnosi rangę polityki publicznej w tej sferze i daje gwarancje sil‑
nej pozycji w budżecie państwa, z drugiej jednak stanowi strukturalną 
przeszkodę dla zintegrowana polityki kulturalnej i polityki edukacyjnej. 
 Trzeba też odnieść się do ryzyka arbitralności w działaniach władz 
publicznych w tej sferze. Kluczowe znaczenie ma respektowanie zasa‑
dy pluralizmu w kulturze i ciągłości polityki kulturalnej, co zapobiega po‑
lityce stronniczej, która wraz ze zmianą priorytetów prowadzi do dys‑
kryminacji nieaprobowanych tendencji kulturowych. W okresie ostatnich 
kilku lat dochodzi do działań naruszających autonomię instytucji kultury 
i pluralizm w tej sferze. Należy jednak zauważyć, że w przypadku Polski 
uznaniowość polityki kulturalnej poddana jest kilku strukturalnym ogra‑
niczeniom. Pierwsze z nich wynika z szerokiej decentralizacji instytucji 
kulturalnych, co wydatnie ogranicza możliwość narzucenia z pozycji cen‑
trum jednolitej polityki kulturalnej. Polski model polityki w tej sferze za‑
kłada, że regionalna różnorodność sprzyja bogactwu kultury. Nie mniej 
istotne znaczenie ma czynnik korporacyjny w polityce kulturalnej, ozna‑
czający silny wpływ reprezentantów środowisk kulturalnych na decyzje 
w tej sferze i istotne znaczenie procedur konsultacyjnych. W przypadku 
Polski czynnik korporacyjny ma kilka wymiarów instytucjonalnych. Po‑
ważna część mecenatu realizowana jest poprzez programy ministerialne 
z udziałem ekspertów w panelach zarządzających programami. Ponadto 
działające stałe rady konsultacyjne (np. Rada do spraw Ochrony Zabyt‑
ków, Rada do spraw Muzeów) mają niemały wpływ na decyzje. Ryzyko 
arbitralności polityki kulturalnej ograniczają powołane w ostatnich latach 
instytuty, które przejęły część kompetencji i zadań Ministerstwa Kultu‑
ry i Dziedzictwa Narodowego (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochro‑
ny Zbiorów, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Książki, PISF). Z pewnością nada‑
nie tym instytucjom silniejszej autonomii prawnej chroniłoby je przed po‑
lityzacją, choć instrumenty prawne mają ograniczoną moc, jeśli nie prze‑
strzega się dobrych standardów kultury państwowej. 
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 Niektórzy badacze i publicyści postulują całkowitą korporatyzację po‑
lityki kulturalnej z redukcją znaczenia ministra kultury i podległego mu 
ministerstwa. W tej logice zdecydowana większość kompetencji miała‑
by być przekazana instytucjom i agendom pozarządowym, a rola resor‑
tu kultury i dziedzictwa narodowego zostałaby radykalnie zredukowa‑
na. Jednakże osłabienie ministra kultury, tym bardziej jego nieobecność 
jako konstytucyjnego członka rządu, prowadzi zazwyczaj do margina‑
lizacji znaczenia samej polityki kulturalnej. Najbardziej pożądana jest 
równowaga między aktywną rolą ministra a wpływem środowiska kultu‑
ralnego, bowiem jej naruszenie prowadzi z jednej strony do polityzacji 
sfery kultury, a z drugiej do całkowitej korporatyzacji polityki publicznej. 
Francuski konstytucjonalista i politolog Olivier Duhamel (2016) prze‑
strzegał przed uzależnieniem polityki w tej sferze od egoizmów bran‑
żowych (branż kultury). Podmiotowy minister ma możliwość skutecznej 
opieki nad różnymi sferami kultury.

Konkluzje
W klasycznych pracach omawiających polityki publiczne identyfikuje się 
problem ich oryginalności i reaktywności, a także w jakim stopniu poli‑
tyki są kształtowane w wyniku presji grup interesów i negocjacji. Jere‑
my Richardson (2013) w tym kontekście pisał o stylach antycypujących 
problemy oraz o stylach reaktywnych. Zaliczał on Francję i Niemcy do 
krajów o antycypującym stylu polityk publicznych, przy czym w przy‑
padku Paryża jedynym podmiotem animującym politykę jest państwo, 
zaś Berlin preferuje model „konsensusu racjonalnego” zawartego przez 
podmioty publiczne i partnerów społecznych. W typologii Richardsona 
Wielka Brytania uprawia reaktywny styl polityk publicznych, działania 
brytyjskich władz publicznych są efektem ekspresji interesów przycho‑
dzących z zewnątrz państwa. Klasyfikację Richardsona można zastoso‑
wać do polityki kulturalnej w Polsce, choć konkluzje nie będą tak jedno‑
znaczne. Istotne decyzje w tej sferze powstawały pod naciskiem świata 
zewnętrznego, jak na przykład regulacje w sprawach prawa autorskie‑
go czy statusu mediów, zarówno prywatnych jak i publicznych. Również 
kooperacja ze środowiskami zawodowymi i partnerami społecznymi 
była nieodzownym elementem polityki kulturalnej. Bardziej istotne jest 
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jednak to, że w wielu sferach polskiej polityki kulturalnej można mówić 
o dominacji stylu antycypującego. Z pewnością ukształtowanie dyplo‑
macji kulturalnej, nowoczesna polityka pamięci, stabilne formy mecena‑
tu nad sztuką filmową powstały w wyniku działań sprawczych. W tych 
sferach doszło także do ukształtowania oryginalnych form instytucjonal‑
nych, które wytrzymują próbę czasu. 
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polityka rodzinna

Streszczenie
deFinicJa poJęcia: politykę rodzinną przez lata traktowano jako 
szczegółową politykę społeczną, a więc jedną z polityk kształtujących sfe-
rę społeczną ładu zbiorowego. tym, co wyróżniało politykę rodzinną był 
zbiorowy adresat: rodziny z dziećmi na wychowaniu. w ostatnich de-
kadach odchodzi się od tego rozumienia na rzecz koncepcji polityki ro-
dzinnej jako polityki horyzontalnej, przekraczającej bariery branżowe. 
uwzględnia ona programy publiczne adresowane do rodzin oraz wszel-
kie inne działania w dowolny sposób, ale realnie oddziałujące na rodziny, 
a realizowane w ramach różnych polityk szczegółowych.

proBleMowe uJęcie poJęcia: celem rozdziału jest uporządkowanie 
debaty o polityce rodzinnej poprzez uwypuklenie kilku powiązanych ze 
sobą wątków tematycznych, których uchwycenie pozwala rozumieć isto-
tę polityki rodzinnej i kierunki jej ewolucji w demokratycznych krajach 
rozwiniętych i gospodarce rynkowej. wątki te obejmują: kluczowe ujęcia 
polityki rodzinnej i osie kontrowersji wokół jej założeń programowych, 
kolejne fazy działań publicznych wdrażanych pod szyldem polityki rodzin-
nej, najważniejsze argumenty za obserwowanym zwiększaniem skali pro-
gramów publicznych adresowanych do rodzin. Końcowa część tekstu za-
wiera opis rozwoju polityki rodzinnej w polsce po 1989 roku.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w dzisiejszej polsce stan polityki rodzinnej różni się od większości państw 
ue-15 ze względu na transformację ustrojową, która charakteryzowała 
się marginalizacją polityki rodzinnej. natomiast okres potransformacyjny 
(po 2004 r.) odznacza się ponownym odkrywaniem polityki rodzinnej, 
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czemu towarzyszy przekonanie o jej dużej mocy sprawczej. drugi wyróż-
nik polski to wyraźnie silniejsze przywiązanie społeczeństwa do tradycyj-
nych wartości rodzinnych, co przekłada się na słabsze oddziaływanie pro-
gresywnego nurtu programowania działań publicznych ukierunkowanych 
na przemiany ładu społecznego w tym wzorów życia rodzinnego. 

Słowa kluczowe: dobro rodziny, polityka społeczna, ład społeczny, 
polityka horyzontalna, ideologie społeczne 
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polityka rodzinna jako niedookreślony zbiór działań 
publicznych intensyfikowanych w warunkach 
postępującej polaryzacji opinii 

Polityka rodzinna (family policy) jest stosunkowo młodą dziedziną zor‑
ganizowanych działań publicznych. Chociaż termin ten pojawił się 
w akademickich dyskusjach już w latach 40. XX wieku, to samo „inge‑
rowanie władz w sprawy rodzin miało o wiele dłuższą tradycję niż dys‑
kusje dotyczące polityki rodzinnej” (Racław, 2018, s. 192). W literaturze 
naukowej polityka rodzinna zyskała status samodzielnej policy dopiero 
w latach 70. XX wieku (Skevik, 2010, s. 454). W XXI wieku polityka ro‑
dzinna jest w Europie jedną z najdynamiczniej rozwijających się polityk 
publicznych, a zarazem dyskurs wokół niej ujawnia podstawowe różni‑
ce aksjologiczne i ideologiczne dotyczące wizji ładu społecznego, do 
urzeczywistnienia której polityka rodzinna (jako jedna z policies oddzia‑
łujących na sferę społeczną) przyczynia się w istotnej mierze (Racław, 
2018, s. 216‒221).
 Może się wydawać, że mamy tu do czynienia z nieracjonalnym or‑
ganizowaniem działań publicznych. W ustroju demokratycznym inten‑
syfikacji powinny bowiem podlegać te działania publiczne, które uzy‑
skały legitymację, czyli ich cele i środki zostały społecznie i politycznie 
uzgodnione ‒ jeśli nie na zasadzie konsensu, to przynajmniej względnie 
trwałego kompromisu (George i Wilding, 1992, s. 1‒18). Natomiast pro‑
gramy, którym brak uprawomocnienia, powinny być raczej przedmiotem 
ożywionej debaty niż pospiesznego wdrażania. Dlaczego w przypadku 
współczesnej polityki rodzinnej tak nie jest? (przynajmniej w Europie). 
Dlaczego działania składające się na tę politykę wyraźnie intensyfikują 
się przy jednoczesnym narastaniu kontrowersji co do ich aksjonorma‑
tywnych podstaw? W dużej mierze przesądzają o tym niedookreślone 
granice (Skevik, 2010, s. 454) oraz różne sposoby ujmowania polityki 
rodzinnej, którą można traktować jako wyróżniony obszar działań pub‑
licznych (policy field), odrębny zbiór środków oddziaływania na życie 
zbiorowe (policy instrument) albo określoną perspektywę postrzegania 
działań publicznych (policy perspective) (Kamerman, 1995, s. 930). 
 Narastające napięcia i kontrowersje wokół polityki rodzinnej wynika‑
ją także z przebiegu politycznych procesów decyzyjnych w państwach 
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rozwiniętych późnej (płynnej) nowoczesności, gdzie uzyskanie poro‑
zumienia czy choćby wzajemnego zrozumienia spierających się stron 
przestaje być celem demokratycznej debaty publicznej. To raczej wdro‑
żenie określonych działań publicznych ma uprawomocnić ex post wyj‑
ściowe stanowisko działającego podmiotu, aniżeli być konsekwencją 
uprzedniego uzyskania przez ten podmiot ogólnospołecznego przyzwo‑
lenia dla podjęcia interwencji. Siłę argumentacji merytorycznej, polega‑
jącej na przedstawieniu zrozumiałych (także dla oponentów) racji: dla‑
czego warto podjąć interwencję w postaci takiego a nie innego działania 
publicznego, oraz siłę politycznego mandatu, wynikającego z trwałej 
większości głosów „za” danym działaniem w ciałach decyzyjnych, co‑
raz częściej zastępuje intensywność roszczeń grup zainteresowanych 
spodziewanymi efektami danego działania (Zybała, 2012, s. 77‒98). 
Dobrze zorganizowane grupy roszczeniowe starają się przedstawiać 
pożądane przez siebie działania publiczne jako rozwiązania bezalter‑
natywne. Jeśli koniec końców, działania są podejmowane w odpowiedzi 
na owe roszczenia, ma to dowodzić, że roszczenia są słuszne.
 Wpływ roszczeń grup interesu na kształt polityki rodzinnej jest wzmac‑
niany przez postępujące procesy indywidualizacji (Bauman, 2006) oraz 
konsumeryzacji (Barber, 2008) życia społecznego, w ramach których 
zbiorowa aktywność obywateli zorientowana na dobro wspólne jako 
dobro uwspólniane w wyniku prowadzenia racjonalnej debaty publicz‑
nej (ład społeczny obejmujący rodzinę jest takim właśnie dobrem) jest 
wypierana przez manifestacje partykularnych potrzeb i preferencji kon‑
sumpcyjnych. Można zaryzykować tezę, że w okresie późnej nowo‑
czesności w państwach dobrobytu zanika zdolność ogólnospołecznego 
uzgadniania prawomocności roszczeń poszczególnych grup i środo‑
wisk oraz stojących za nimi wizji ładu zbiorowego. 
 Strategią oddolnego organizowania działań publicznych jest w zaist‑
niałej sytuacji forsowanie własnych pomysłów, gdy tylko pojawi się ku 
temu okazja („okno możliwości”). Ograniczenie siły programującej poli‑
tycznych ciał wybieralnych na rzecz wpływu grup formułujących roszcze‑
nia przedstawiane bywa w literaturze przedmiotu jako urzeczywistnia‑
nie demokracji deliberatywnej (Zybała, 2012, s. 90‒104). Trudno jednak 
mówić o realnym upowszechnianiu tej formy demokracji bezpośred‑
niej, gdyż warunkiem skuteczności instrumentów deliberacji jest zdol‑
ność uzgodnieniowa, pozwalająca wszystkim obywatelom uczestniczyć 
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w decyzjach w sprawach publicznych, a tej zdolności w społeczeń‑
stwach płynnej nowoczesności brakuje (Bauman, 2006). Dystrybucja 
wpływu na decyzje publiczne wśród obywateli okazuje się wysoce nie‑
równomierna: jedne interesy grupowe i stojące za nimi wizje ładu zbio‑
rowego są urzeczywistniane, a inne marginalizowane, w zależności od 
chwilowego rozkładu sił, możliwości oddziaływania na opinię publicz‑
ną oraz zdolności pozyskiwania zasobów zewnętrznych i mobilizowania 
własnych. 
 W konsekwencji wdrażane działania publiczne często okazują się 
fragmentaryczne i niespójne, a ich efekty czasem wzajemnie się zno‑
szą. Dlatego polityka rodzinna realizowana przez państwa europejskie 
w XXI wieku przestaje być zwornikiem spójności społecznej. Nie jest 
bowiem w stanie wytwarzać więzi instytucjonalnych o charakterze po‑
wszechnym, a zarazem przestaje wzmacniać więzi społeczne o cha‑
rakterze spersonalizowanym. W coraz większym stopniu odzwierciedla 
zaś (a czasem wręcz wzmacnia) podziały społeczne. W obszarze poli‑
tyki rodzinnej (ale nie tylko) podstawowa oś podziału rysuje się między 
odmiennymi wizjami ładu społecznego: konserwatywną i progresywną.
 W sytuacji silnej polaryzacji aksjonormatywnej działania państwa 
adresowane do rodzin są, co prawda, intensyfikowane: rośnie skala 
prorodzinnych transferów w systemach zabezpieczenia społecznego, 
zwiększa się liczba dostępnych rozwiązań pozwalających łączyć ak‑
tywność zawodową z pełnieniem ról opiekuńczych w rodzinie, wzrasta 
wsparcie usługowe i inne udogodnienia dla rodzin z dziećmi na wycho‑
waniu. Zarazem jednak przestaje być jasne, czym jest sama rodzina 
i jakie ma ona społeczne funkcje (Firlit‑Fesnak, 2018, s. 214‒216); 
czy małżeństwo pozostaje (wraz z rodzicielstwem) podstawą instytu‑
cji rodziny (Balcerzak‑Paradowska, 2004, s. 26‒37); czy życie rodzin‑
ne przynależy do sfery prywatnej, czy raczej sfery publicznej (Kwak, 
2015, s. 67‒71); czy rodzina jest bardziej jednostką produkcyjną (usłu‑
godawczą), czy też konsumpcyjną (Kamerman, 1995, s. 933); czy pań‑
stwo powinno rodzinę wspierać, czy kontrolować (Cunningham, 2010); 
czy rezultatem polityki rodzinnej powinno być wzmocnienie więzi rodzin‑
nych, czy może defamilializacja stosunków społecznych (Racław, 2018, 
s. 207‒209).
 Pomimo niejasności i rozbieżności dotykających imponderabiliów 
ładu społecznego, można zrekonstruować kilka ogólnie podzielanych 
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(przynajmniej w skali Europy) celów polityki rodzinnej, które profilują 
działania publiczne realizowane w różnych państwach. Można do nich 
zaliczyć: (1) zastępowanie świadczeń rodzinnych o charakterze ubez‑
pieczeniowym bądź opiekuńczym świadczeniami zaopatrzeniowymi 
o charakterze powszechnym, finansowanymi bezpośrednio z budżetu 
państwa (Dumon, 1994); (2) promowanie równości praw i obowiązków 
kobiet i mężczyzn w rodzinie oraz ich równości szans w podejmowaniu 
różnych aktywności w sferze publicznej, w tym na rynku pracy (Racław, 
2018, s. 207‒209); (3) dążenie do ułatwiania rodzicom godzenia ról za‑
wodowych i życia rodzinnego, a zwłaszcza opieki nad dziećmi (work-
-family balance, family-friendly employment) (Balcerzak‑Paradowska, 
2004, s. 194); (4) orientację na dobro dziecka w działaniach służb pub‑
licznych polegających na ingerencji w życie rodziny (Arczewska, 2017).

ewolucja polityki rodzinnej w państwach 
rozwiniętych
Politykę rodzinną przez lata traktowano jako szczegółową politykę 
społeczną, a więc jedną z polityk kształtujących sferę społeczną ładu 
zbiorowego. Zestaw działań składających się na politykę rodzinną był 
odróżniany od innych rodzajów działań publicznych, w tym od polityki go‑
spodarczej będącej zbiorem zorganizowanych interwencji publicznych 
kształtujących sferę gospodarczą. W takim tradycyjnym ujęciu przed po‑
lityką rodzinną stawiano te same cele, co przed innymi szczegółowy‑
mi politykami społecznymi: polityką socjalną, polityką wobec niepełno‑
sprawności, polityką mieszkaniową itd. W pierwszej kolejności było to 
przeciwdziałanie biedzie oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa socjal‑
nego ogółowi obywateli, co miało zapewniać zdolność międzypokolenio‑
wego odtwarzania populacji (Golinowska, 2000, s. 109). Część badaczy 
wyłącza z polityki rodzinnej aspekty demograficzne, uznając je za przy‑
należne do polityki ludnościowej (Hrynkiewicz i Szukalski, 2018, s. 190). 
Tym, co wyróżniało politykę rodzinną względem innych szczegółowych 
polityk społecznych, były nie specyficzne jej cele czy narzędzia, ale zbio‑
rowy adresat: rodziny z dziećmi na wychowaniu (Skevik, 2010, s. 454). 
 Polityka rodzinna traktowana jako dział polityki społecznej obej‑
mowała liczne prorodzinne rozwiązania w systemie zabezpieczenia 
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społecznego oraz w organizacji rynku pracy. Państwo dobrobytu (wel-
fare state), będące w Europie Zachodniej końcowym wytworem poli‑
tyki rozwiązywania kwestii socjalnej, miało jednoznacznie prorodzinną 
orientację, legitymizując przy tym model życia rodzinnego oparty na ro‑
dzinie nuklearnej z silną pozycją obojga rodziców względem dzieci (po‑
wiązaną z obowiązkami wychowawczymi) oraz tradycyjnym podziałem 
ról w małżeństwie (ojciec jako dostarczyciel dochodu, żona jako pro‑
wadząca gospodarstwo domowe, czynna zawodowo lub nie). Na stra‑
ży tych wzorów stało prawo rodzinne, będące (obok prawa cywilnego, 
kodeksu pracy i ustawodawstwa socjalnego) jednym z czterech filarów 
konstrukcji ładu społecznego spod znaku welfare state. Ład ten, okre‑
ślany jako ład mieszczański (Berger i Berger, 1983, s. 3‒21), dominował 
w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych do przełomu lat 60. 
i 70. XX wieku, gdy wzory życia mieszczańskiego zostały zakwestiono‑
wane przez ruchy kontestacji.
 Postrzeganie polityki rodzinnej jako dziedziny autonomicznej wzglę‑
dem rozwiązywania kwestii socjalnej zbiegło się w latach 70. XX wieku 
z dowartościowywaniem w naukach społecznych, a zwłaszcza w eko‑
nomii, problematyki inwestycji w kapitał ludzki (Golinowska, 1994, 
s. 116‒130). Przeciwdziałanie biedzie jako kluczowemu problemowi 
społecznemu zostało wówczas rozbudowane o dążenie do podnosze‑
nia jakości życia obywateli, będące pozytywną formułą programowania 
działań publicznych. 
 Ważne na drodze emancypowania się polityki rodzinnej było wpro‑
wadzone w latach 70. XX wieku przez Sheilę B. Kamerman rozróżnie‑
nie między bezpośrednią polityką rodzinną (explicite family policy) i po‑
średnią polityką rodzinną (implicite family policy) (Kamerman, 1995). 
Pierwsza z nich to zestaw działań i programów publicznych adresowa‑
nych wprost do rodzin i mających na celu kształtowanie ich sytuacji eko‑
nomicznej, społecznej, finansowej czy formalnoprawnej. Z kolei prowa‑
dzenie pośredniej polityki rodzinnej przejawia się w realizowaniu przez 
państwo programów publicznych, które oddziałują na rodziny niejako 
„przy okazji”, na zasadzie wywoływania skutków nieintencjonalnych czy 
efektów ubocznych. Kamerman za taką politykę pośrednią uznała poli‑
tykę podatkową rozumianą szerzej niż tylko działania stricte fiskalne.
 Według Kamerman, aby ocenić wpływ państwa na sytuację rodzin, 
trzeba uwzględnić programy publiczne adresowane do rodzin oraz 
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wszelkie inne działania w dowolny sposób, ale realnie oddziałujące na 
rodziny, a realizowane w ramach różnych polityk szczegółowych. Uję‑
cie to sprzyjało odchodzeniu od traktowania polityki rodzinnej na spo‑
sób branżowy – jako szczegółowej polityki publicznej (działu polityki 
społecznej) ‒ na rzecz koncepcji polityki horyzontalnej, przekraczającej 
granice resortowe i bariery branżowe. Już bowiem samo objęcie reflek‑
sją skutków odziaływania na rodzinę rozwiązań pośrednich sprzyjało 
poszerzaniu instrumentarium bezpośredniej polityki rodzinnej na zasa‑
dzie kooptacji działań zaliczanych do innych polityk publicznych. Nawet 
jeśli działania te nadal miałyby wpływać na sytuację rodzin niejako przy 
okazji, chodziło o to, aby wywoływały skutki pozytywne. Stąd tylko krok 
do uwzględnienia tego typu rozwiązań w programowym portfolio hory‑
zontalnej polityki rodzinnej. 
 Horyzontalne ujęcie polityki rodzinnej odpowiada rozwijanemu w XXI 
wieku w zarządzaniu publicznym nurtowi programowania działań pań‑
stwa, podkreślającemu potrzebę odchodzenia od podejścia silosowe‑
go, gdzie każdy resort realizuje swoje zadania w oderwaniu od działań 
przypisanych innym resortom. Zarazem pole polityki rodzinnej wyraźnie 
się poszerza, a jej granice zdaje się wyznaczać już tylko wyobraźnia 
eksperta‑programisty czy polityka‑decydenta, pozwalająca dostrzec po‑
średni wpływ na rodzinę rozwiązań z różnych obszarów.
 Dostrzeżenie wagi inwestycji w kapitał ludzki przyniosło jeszcze jed‑
ną istotną zmianę w profilowaniu polityki rodzinnej, dzięki której „współ‑
czesna polityka rodzinna mocniej akcentuje jakościowy aspekt rozwoju 
rodziny jako pierwszego i podstawowego miejsca kształtowania oso‑
bowości oraz systemu wartości człowieka” (Golinowska, 2000, s. 109). 
Jest to wyraz podejścia podmiotowego państwa do rodziny. Rodzina 
ma tu pierwszeństwo w kwestii wychowania dzieci; jako koproducent 
ładu zbiorowego i samej „substancji społecznej” ma prawo do ochrony 
i wsparcia, jak to ujmuje Konstytucja RP z 1997 r. (art. 18; 71).
 Przykładem reorientacji podejścia państwa do rodziny w kierunku 
wzmocnienia jej podmiotowości (empowerment) jest współczesna kon‑
cepcja pieczy zastępczej, w której nie tylko dowartościowuje się rodzin‑
ne formy pieczy względem rozwiązań instytucjonalno‑placówkowych, 
ale sama rodzina zastępcza uznana zostaje za usługę na rzecz dziec‑
ka i jego rodziny biologicznej. Tym samym rodzina zastępcza przestaje 
być klientem systemu wsparcia, a staje się jego elementem składowym. 
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W takim systemie jedne rodziny wspierają drugie, a rola państwa ma 
w dużej mierze charakter pośredniczący i koordynacyjny.
 Wraz z rozwojem horyzontalnej polityki rodzinnej narastały kontro‑
wersje wokół definiowania dobra rodziny jako celu interwencji, a następ‑
nie wokół postrzegania i definiowania samej rodziny i życia rodzinnego 
(Gillespie, 2010). Impuls dały ruchy kontestacyjne z końca lat 60. XX 
wieku, krytykujące kulturę mieszczańską i jej instytucje, w tym rodzi‑
nę nuklearną jako podmiot utrwalający poprzez wychowanie i socjali‑
zację post‑wiktoriańskie wzory ról społecznych. Ruch kontestacji nie 
był jednolity, w jego obrębie wyłoniły się nurty o bardziej dookreślo‑
nych ideologicznych profilach, jak nurt feministyczny krytykujący rodzi‑
nę jako instytucję patriarchatu oraz nurt emancypacji mniejszości sek‑
sualnych promujący alternatywne względem rodziny style życia (Slany, 
2008). Pomimo różnic ideologicznych nurty krytyczne podzielały defini‑
cję sytuacji: rodzina jawiła się tu nie tyle jako podmiot ochrony i adresat 
wsparcia publicznego, ale „rodzina stała się problemem” (Berger i Ber‑
ger, 1983, s. 3). Z kolei w opozycji do wielonurtowej i wielowymiarowej 
krytyki jednoczyli się obrońcy tradycyjnych wzorów życia rodzinnego. 
 W latach 80. XX wieku Brigitte Berger i Peter Berger określili narasta‑
jący spór ideowy wokół wzorów życia rodzinnego i stosunku państwa do 
rodziny jako „bitwę o rodzinę” toczoną między progresistami i konser‑
watystami. Poszukując możliwości przezwyciężenia polaryzacji i wypra‑
cowania racjonalnej, niezideologizowanej polityki rodzinnej jako polityki 
środka (capturing the middle ground), Bergerowie zaproponowali zawę‑
żenie programowe polegające na wyłączeniu z jej obrębu sporów stricte 
światopoglądowych, rozsadzających politykę rodzinną od środka, oraz 
nierealizowaniu za pomocą instrumentów polityki rodzinnej celów wy‑
kraczających poza tę politykę. W ujęciu Bergerów polityka rodzinna po‑
winna być ex definitione służebna wobec rodzin, bo wszelkie działania 
państwa powinny być służebne wobec obywateli i ich wspólnot. Zara‑
zem dali oni wyraz przekonaniu, że ład społeczny powinien opierać się 
na rodzinie nuklearnej jako triadzie: ojciec‑matka‑dziecko (Berger i Ber‑
ger, 1983, s. 187‒193).
 Nurt progresywny nie przyjął takiego samoograniczenia; jego pro‑
gram ewoluował w latach 90. XX wieku w kierunku uznania alterna‑
tywnych względem rodziny stylów życia za „nienormatywne modele 
rodziny”. Samą zaś politykę rodzinną progresiści uznali za narzędzie 
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promowania nowego podejścia do rodziny. W tym ujęciu polityka rodzin‑
na może, a nawet powinna zawierać instrumenty bezpośrednio wspie‑
rające rodziny, o ile wsparciem obejmuje się także rodziny „nienor‑
matywne”, które państwo powinno traktować podmiotowo. Natomiast 
prorównościowej korekcie powinny podlegać tradycyjne wzory życia ro‑
dzinnego. Nurt konserwatywny jednoznacznie opowiedział się za ak‑
tywnym wspieraniem rodzin przez państwo, ale przy utrzymaniu definicji 
rodziny jako triady: matka‑ojciec‑dzieci i dążeniu do zachowania trady‑
cyjnych ról rodzinnych, różnicujących zadania kobiet i mężczyzn. 
 Przedmiotem progresywno‑konserwatywnego sporu są więc propa‑
gowane wzory życia rodzinnego (obecnie także sama definicja rodziny), 
a nie instrumentarium dla wspierania rodziny przez państwo. Spór ten 
ma więc charakter światopoglądowy, wręcz cywilizacyjny, a nie prag‑
matyczny. W sytuacji polaryzacji ideowej w Europie krystalizują się trzy 
podejścia w zakresie programowania polityki rodzinnej. Pierwsze po‑
dejście głosi, że polityka rodzinna powinna chronić tradycyjną wizję ro‑
dziny jako triady ojciec‑matka‑dzieci, będącej osiągnięciem cywilizacyj‑
nym i podstawą ładu zbiorowego. Rodzina jako podstawowa komórka 
społeczna powinna być wspierana i chroniona przez państwo, zwłasz‑
cza w warunkach atrofii więzi społecznych (Zych, Dobrowolska i Szczy‑
piński, red., 2016). Według drugiego podejścia, polityka rodzinna pole‑
ga na ochronie życia rodzinnego i wspieraniu rodziny, ale powinna być 
elastyczna i przystosowywać się do zachodzących w społeczeństwie 
przemian obyczajowych i zmian wzorów życia rodzinnego (Warzywoda‑
‑Kruszyńska i Szukalski, red., 2004). Państwo nie jest kreatorem zmian 
kulturowych, ale zmiany te niejako ex-post akceptuje, choć nie od razu 
i nie w pełnym wymiarze. Trzecie podejście uznaje, że zadaniem polity‑
ki rodzinnej jest wywoływanie i przyspieszanie zmian kulturowych przez 
aktywne wspieranie ruchów emancypacyjnych (Woodwareth, 2010). 
Stanowiska te tylko częściowo są w stanie uzgodnić instrumentarium 
działania, co powoduje, że trudno mówić o jednej polityce rodzinnej, 
a raczej o różnych politykach rodzinnych. 
 Zarazem w dyskursie wokół polityki rodzinnej począwszy od lat 90. XX 
wieku narasta nurt demograficzny, wskazujący na kluczowe znaczenie sta‑
rzenia się społeczeństw europejskich. Wychodząc od teorii drugiego przej‑
ścia demograficznego, łączącej spadek dzietności ze wzrostem dobrobytu 
(Slany, 2008) zauważono, że istotnym czynnikiem pośredniczącym jest tu 
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system zabezpieczenia społecznego, którego dostępność wydłuża śred‑
nią długość życia, a zwłaszcza dalszą przewidywaną długość życia po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. To zaś powoduje rosnące obciążenia 
systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu świadczeń dla seniorów 
(Thurow, 1999). Wzrost udziału ludzi starszych w populacji sprzyja krysta‑
lizowaniu się nowej polityki publicznej – polityki senioralnej, traktowanej 
w Europie jako nowa polityka horyzontalna, nieredukowana do działu po‑
lityki rodzinnej (Szatur‑Jaworska, 2017, s. 93‒101). 
 Zauważono ponadto, że rozbudowany system zabezpieczenia spo‑
łecznego sprzyja spadkowi dzietności. Tworzenie kapitału ludzkie‑
go w rodzinach podlega bowiem ekonomicznym kalkulacjom (Becker, 
1997). Gdy opiekę na starość zapewnia państwo, w społeczeństwie kon‑
sumpcyjnym dziecko staje się bardziej osobistym kosztem rodziców niż 
ich osobistą inwestycją. W odpowiedzi zaczęto zwiększać w systemach 
zabezpieczenia społecznego skalę świadczeń adresowanych do rodzin 
z dziećmi na wychowaniu, tak aby systemy te nie zniechęcały do podej‑
mowania decyzji prokreacyjnych. W XXI wieku zdecydowanie preferuje 
się programy zaopatrzeniowe, adresowane do wszystkich rodzin i dzieci. 
W ten sposób w systemie zabezpieczenia społecznego powstaje nowy 
segment – wsparcie rodziny. Zarazem skutkiem ubocznym takiej polityki 
jest wyłanianie się nowego problemu społecznego, jakim są narastające, 
częściowo niekontrolowane migracje do europejskich państw dobrobytu. 
Prorodzinne świadczenia socjalne nie okazują się na tyle atrakcyjne, aby 
zmienić postawy konsumpcyjne członków społeczeństw rozwiniętych, 
ale na zasadzie magnesu socjalnego (Peterson i Rom, 1990) skutecznie 
przyciągają rodziny z dziećmi na wychowaniu z państw biedniejszych. 
Bynajmniej nie o wywołanie takiego efektu chodziło w prorodzinnej ko‑
rekcie europejskich systemów zabezpieczenia społecznego.

Stanowiska ideologiczne i związane z nimi nurty 
w polityce rodzinnej
Różne podejścia do polityki rodzinnej łatwiej zrozumieć, jeśli weźmie‑
my pod uwagę, że są one odzwierciedleniem bardziej ogólnych nur‑
tów w programowaniu polityk publicznych. Badacze na różne sposo‑
by te nurty klasyfikują (Schröder, 2013, s. 31‒57). Największą moc 
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wyjaśniającą ma powiązanie koncepcji programowania z ideologiami 
społecznymi, z których najważniejsze są trzy: liberalna, konserwatywna 
i socjalistyczna (jako ideologia socjaldemokracji) (Rymsza, 2000). Trój‑
dzielna typologia ideologicznych nurtów w polityce rodzinnej nawiązuje 
bezpośrednio do charakterystyki trzech światów kapitalizmu dobrobytu 
Gøsty Esping‑Andersena (1990) oraz klasycznej typologii modeli polity‑
ki społecznej Richarda Titmussa (1974).
 W klasycznym podejściu liberalnym (wolnorynkowym) rodzina jest 
uznawana za podstawową instytucję ładu społecznego i za naturalnego 
korektora rynkowej alokacji dóbr, której ładotwórcza i spajająca siła nie 
jest zapośredniczona przez państwo (Berger i Berger, 1983). Natomiast 
państwo poprzez interwencje w życie zbiorowe może rodzinę osłabiać, 
gdy przejmuje jej funkcje. Programy socjalne adresowane do rodzin po‑
winny być ograniczone do zapewnienia minimalnego dochodu rozporzą‑
dzalnego. Najchętniej używanym przez liberałów instrumentem transfe‑
rów socjalnych jest pomoc społeczna, gdyż stosowanie testu dochodu 
przy selekcji uprawnionych do wsparcia pozwala ograniczyć skalę re‑
dystrybucji. Jeszcze lepiej, gdy redystrybucja odbywa się poprzez dzia‑
łalność organizacji dobroczynnych; ma wówczas charakter dobrowolny 
i dla darczyńców, i dla beneficjentów. Rozbudowane prorodzinne transfe‑
ry socjalne ograniczają produktywność członków rodziny na rynku (efekt 
demotywacji do podejmowania pracy zarobkowej), a także samodziel‑
ność rodziny (programy socjalne to nie tylko wsparcie, ale i forma admi‑
nistracyjnej kontroli). Ponadto liberałowie argumentują, że interwencja 
państwa w życie zbiorowe, także ta przeprowadzana pod szyldem polity‑
ki rodzinnej, często przynosi skutki odwrotne do zamierzonych (Murray, 
2001). W klasycznym ujęciu liberalnym optymalna polityka rodzinna to – 
tak jak inne polityki publiczne – polityka marginalna (Titmuss, 1974).
 Współczesna myśl liberalna odchodzi jednak od wolnorynkowego 
kanonu, w jej ramach uaktywnia się nurt, który określić można mianem 
liberalizmu kulturowego. Wolność jednostki rozszerza on na „prawo do 
wolności zależności rodzinnych” (Firlit i Fesnak, 2018, s. 224). Takie po‑
dejście zbliża stanowisko neoliberałów do postulatu defamilializacji ży‑
cia zbiorowego, stawianego przez nową lewicę.
 W konserwatywnej wizji ładu społecznego kluczowe miejsce zajmu‑
je solidarność i spójność społeczna (Baldwin, 1990). Społeczne pro‑
gramy państwa mają przeciwdziałać atrofii więzi społecznych (w tym 
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więzi rodzinnych), zapewniając każdemu członkowi politycznej wspól‑
noty poczucie przynależności i społecznego zakorzenienia. Zarazem 
aktywność służb publicznych nie może zastępować rodziny i podmio‑
tów społeczeństwa obywatelskiego, a powinna mieć charakter pomoc‑
niczy. W konserwatywnym podejściu do wspierania rodziny przez pań‑
stwo silniej i częściej niż w pozostałych nurtach znajdujemy odwołania 
do chrześcijańskiej wizji życia rodzinnego i społecznego nauczania 
Kościoła, w którym eksponowane są zasady solidarności i pomocniczo‑
ści (van Kersbergen i Manow, red., 2009). Polityka rodzinna jest polity‑
ką zdecentralizowaną i uspołecznioną, istotną rolę odgrywają w niej sa‑
morządy lokalne, organizacje non‑profit oraz działalność dobroczynna 
Kościołów i związków wyznaniowych. 
 W podejściu konserwatywnym zakłada się, że wprowadzane roz‑
wiązania powinny mieć charakter trwały. Dlatego chętnie korzysta się 
z prorodzinnych rozwiązań w odznaczającym się dużą stabilnością sy‑
stemie ubezpieczeń społecznych, w którym przed skutkami ryzyk so‑
cjalnych chronieni są nie tylko pracownicy, ale i członkowie ich rodzin 
pozostający na utrzymaniu (pośrednie uprawnienia socjalne) (Clasen, 
1994). Konserwatywną politykę socjalną uwzględniającą ochronę rodzi‑
ny określa się mianem polityki motywacyjnej (industrial-achievment-per-
formance) (Titmuss, 1974), gdyż znaczna część ochrony w wymiarze 
socjalnym jest pochodną zatrudnienia.
 Polityka rodzinna w ujęciu socjaldemokratycznym jest ukierunkowa‑
na na wyrównywanie poziomów życia rodzin poprzez pieniężne transfery 
socjalne oraz udostępnianie obywatelom dóbr i usług poza rynkiem (za‑
sada dekomodyfikacji). Dlatego podejście socjaldemokratyczne okre‑
ślane jest mianem instytucjonalno‑redystrybucyjnego (Titmuss, 1974). 
Zarazem polityka rodzinna ma na celu znoszenie nierówności statusów 
wewnątrz rodziny przez wzmacnianie pozycji kobiety względem męż‑
czyzny (Woodward, 2010) oraz dzieci względem rodziców (problema‑
tyka dobra dziecka zaczyna być postrzegana w oderwaniu od rodziny). 
Tak rozumiana polityka rodzinna staje się częścią polityki równościowej 
jako horyzontalnej megapolityki, obejmującej wszystkie dziedziny życia 
społecznego (Racław, 2018, s. 200). Celem interwencji państwa okazu‑
je się być nie tyle dobro rodziny, ile dobro jednostek w rodzinie.
 Podejście socjaldemokratyczne charakteryzuje też dążenie do stoso‑
wania narzędzi wspierania rodziny (a raczej poszczególnych członków 
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rodziny), które można uznać za neutralne aksjologiczne. W praktyce po‑
lega to z jednej strony na zmiękczaniu (softing) i poszerzaniu definicji 
rodziny, a z drugiej na dążeniu do uniezależnienia prawa do wsparcia 
socjalnego od stanu cywilnego obywateli. Można powiedzieć, że socjal‑
demokratyczne welfare state ulega tu defamilializacji (Esping‑Ander‑
sen, 2010). 
 W debacie publicznej i w świecie polityki aktywne są wszystkie trzy 
ideologiczne nurty. Ich ścieranie się uwypukla i ideologicznie osadza 
trzy omówione osie kontrowersji i dylematy wyboru w programowaniu 
polityki rodzinnej: 

• Czy ograniczać interwencję państwa (klasyczny nurt liberalny), 
czy ją zwiększać (nurt socjaldemokratyczny); nurt konserwatyw‑
ny jest tu ambiwalentny i przykłada większą wagę do profilu inter‑
wencji państwa niż jej skali;

• Czy wspierać autonomię rodziny (podejście podmiotowe akcen‑
towane w nurcie konserwatywnym), czy proegalitarnie ingerować 
w rodzinę (podejście preferowane w nurcie socjaldemokratycz‑
nym); nurt liberalny jest w tej sprawie wewnętrznie podzielony; 

• Czy wspierać spójność rodziny (nurt konserwatywny), czy proce‑
sy indywidualizacji i wybory jednostek w sferze życia rodzinne‑
go (współczesny nurt liberalny); nurt socjaldemokratyczny jest za 
wielością i indywidualizacją, ale warunkowo, jeżeli marginalizuje 
to patriarchalne wzory życia rodzinnego i sprzyja egalitaryzmowi.

 Rozwój polityki rodzinnej w Europie przebiegał od dominacji oddzia‑
ływania klasycznego nurtu liberalnego (preferencje dla marginalnej po‑
lityki rodzinnej), przez upowszechnianie rozwiązań konserwatywnych 
(wspieranie rodziny poprzez rozwiązania bezpośrednie i pośrednie), 
po popularyzację podejścia socjaldemokratycznego (polityka rodzin‑
na jako element horyzontalnej polityki równościowej). Model rozbudo‑
wanej horyzontalnej polityki rodzinnej, dominujący w ostatnim ćwierć‑
wieczu XX wieku, był wspólnym dziełem nurtów konserwatywnego 
(wspieranie spójności rodziny) i socjaldemokratycznego (duża skala 
prorodzinnych transferów socjalnych). Z kolei obecna fala zmian pro‑
gresywnych, nasilająca się w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku 
w dużej części krajów Europy Zachodniej, jest wspierana przez pro‑
gramowy sojusz socjaldemokratyczno‑liberalny. Nowa lewica mniej jest 
zainteresowana egalitaryzmem ekonomicznym, a bardziej wspieraniem 
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emancypacyjnych dążeń mniejszości kulturowych, co spotyka się z po‑
parciem części środowisk neoliberalnych. 

polityka rodzinna w polsce po 1989 roku 
Początki polityki rodzinnej przypadają w Polsce na okres PRL. Powo‑
jenne socjalistyczne prawo rodzinne generalnie było przyjazne rodzinie, 
a regulacje ówczesnego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosowa‑
ne są do dzisiaj (z pewnymi zmianami). Dynamiczny rozwój instrumen‑
tarium polityki rodzinnej, jaki nastąpił w krajach Europy Zachodniej w la‑
tach 70. XX wieku, odcisnął się także na Polsce. W okresie „konsumpcji 
na kredyt” za czasów Edwarda Gierka wprowadzone zostały prorodzin‑
ne rozwiązania socjalne, w tym powszechny zasiłek rodziny wypłacany 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługiwało 
na każde niepełnoletnie dziecko w rodzinie. 
 Pierwsze lata transformacji ustrojowej były czasem ograniczania 
prorodzinnych instrumentów polityki państwa, uznanych za dziedzi‑
ctwo socjalistycznej polityki społecznej. Dla nieradzących sobie w no‑
wej rzeczywistości osób i rodzin utworzono w 1991 roku system pomocy 
społecznej, który przy selekcji uprawnionych do wsparcia stosował kry‑
terium dochodowe, głównie w celu ograniczenia redystrybucji. Do syste‑
mu pomocy społecznej przesunięto szereg wcześniejszych świadczeń 
zaopatrzeniowych, w tym zasiłki rodzinne (w 1994 r.). Korzystne dla ro‑
dzin było wprowadzenie możliwości wspólnego opodatkowania mał‑
żonków w ramach utworzonego w 1991 roku podatku dochodowego od 
osób fizycznych, rozciągnięte również na prawo wspólnego opodatko‑
wania rodzica i dziecka w rodzinach niepełnych. W 1999 roku w ramach 
czterech reform społecznych utworzono powiatowe centra pomocy ro‑
dzinie, ale zlikwidowano okresy nieskładkowe w stażu pracy liczonym 
przy ustalaniu uprawnień emerytalnych, co było rozwiązaniem zdecy‑
dowanie niekorzystnym dla rodziców, wychowujących dzieci niepeł‑
nosprawne wymagające całodobowej opieki. Podsumowując, dekada 
transformacji ustrojowej (1990‒2000) charakteryzowała się ambiwalen‑
cją w podejściu państwa do rodziny, ale ogólny bilans polityki rodzinnej 
z tego okresu jest ujemny (Rymsza, 2016). Był to okres, w którym po‑
lityka rodzinna, będąca działem polityki społecznej, koncentrowała się 
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na działaniach osłonowych wobec rodzin ze środowisk „przegranych” 
reform gospodarczych i nie była traktowana jako narzędzie inwestycji 
społecznych.
 W pierwszej dekadzie XXI wieku polityka państwa ogniskowała się 
wokół problematyki akcesji do Unii Europejskiej: spełnieniu wymogów 
akcesyjnych, a po 2004 roku wprowadzeniu priorytetów unijnych do 
polityki krajowej. Zaowocowało to uwzględnieniem w polityce państwa 
problematyki work-family balance, wprowadzeniem jednorazowego 
świadczenia „becikowego” (z tytułu urodzenia dziecka), a także wdro‑
żeniem rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie problemowi 
przemocy domowej. Polityka rodzinna nadal pozostawała jednak poza 
głównym nurtem programowania działań publicznych. 
 Kolejna dekada to okres rosnącego powoli zainteresowania polityką 
rodzinną. W okresie rządów koalicji PO‑PSL (2007‒2015) wprowadzo‑
no wsparcie dla rodzin problemowych w postaci asystenta rodziny, nie‑
wielkie ulgi podatkowe na dzieci w systemie podatkowym, Kartę Dużej 
Rodziny, wydłużono płatny urlop macierzyński (przekształcając go w ur‑
lop rodzicielski). W sporej mierze było to wynikiem działalności rzecz‑
niczej organizacji prorodzinnych, a zwłaszcza Stowarzyszenia Dużych 
Rodzin 3 Plus. Nadal jednak polityka rodzinna nie miała charakteru ho‑
ryzontalnego: za jej realizację odpowiadał departament w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. 
 Momentem przełomowym dla rozwoju polityki rodzinnej w Polsce 
było wdrożenie przez rząd PiS w 2016 roku Programu Rodzina 500+. 
Siła oddziaływania PR 500+ na programowanie polityki rodzinnej wiąza‑
ła się z wyjściowo hybrydowym charakterem tego programu (Rymsza, 
2018). Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie było świad‑
czeniem selektywnym (przysługiwało po spełnieniu kryterium dochodo‑
wego), zaś na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie było świadcze‑
niem powszechnym. Skala redystrybucji w ramach PR 500+ przesądziła 
o przeorientowaniu zasad programowania działań publicznych: z ogra‑
niczania skali wydatków na politykę inwestycji społecznych oraz z pre‑
ferencji dla działań selektywnych na powszechność wsparcia. Zarazem 
w warunkach silnej polaryzacji politycznej hybrydowość utrudniała kry‑
tykę programu: nie było oczywiste, czy krytykować go za to, że nie jest 
w pełni powszechny, czy za to, że nie jest w pełni selektywny. W 2019 
roku zniesiono stosowanie kryterium dochodowego i obecnie jest to 
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program zaopatrzeniowy, przez który państwo uczestniczy w kosztach 
wychowania dzieci, traktowanych jako dobro publiczne. Dlatego pro‑
gram należy uznać w pierwszej kolejności za instrument polityki rodzin‑
nej jako polityki inwestycji społecznych, a nie za narzędzie przeciwdzia‑
łania biedzie, czy wzmacniania decyzji prokreacyjnych (Rymsza, 2018).
 Program Rodzina 500+ stał się programem „flagowym” polityki ro‑
dzinnej w Polsce, który zaczęto obudowywać innymi programami mają‑
cymi „plus” w nazwie. Jedne należy ocenić pozytywnie, jak Maluch Plus 
czy Senior Plus; w przypadku innych – jak Mieszkanie Plus – „plus” po‑
stawiony został na wyrost. Niemniej polityka rodzinna nabrała w Polsce 
cech polityki horyzontalnej, a zmiana nazwy Ministerstwa Pracy i Po‑
lityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
odzwierciedlało realną zmianę w programowaniu działań publicznych 
w odniesieniu do rodziny. 
 W Polsce końca drugiej dekady XXI wieku sytuacja wygląda odmien‑
nie niż w większości państw „starej” UE ze względu na specyficzną tra‑
jektorię rozwojową naszego kraju. Obejmuje ona bowiem transformację 
ustrojową, która charakteryzowała się marginalizacją polityki rodzinnej. 
Drugim wyróżnikiem Polski jest wyraźnie silniejsze przywiązanie spo‑
łeczeństwa do tradycyjnych wartości rodzinnych, co przekłada się na 
słabsze oddziaływanie progresywnego nurtu programowania działań 
publicznych ukierunkowanych na przemiany ładu społecznego w tym 
wzorów życia rodzinnego. Najbardziej widoczną oznaką zmieniających 
się w Polsce wzorów życia rodzinnego jest upowszechnianie się koha‑
bitacji (Slany, 2008), która jednak mieści się w obrębie Bergerowskiej 
triady. W rezultacie okres potransformacyjny (zapoczątkowany akcesją 
do UE) odznacza się w Polsce ponownym odkrywaniem polityki rodzin‑
nej, czemu towarzyszy przekonanie o jej dużej mocy sprawczej. Może 
to być jednak stan przejściowy: stopniowo zaległości modernizacyjne 
zostaną w Polsce nadrobione, a oddziaływanie wspomnianego nurtu 
progresywnego może stać się silniejsze. 
 Czy wokół polityki rodzinnej dojdzie w Polsce do silnej programo‑
wej konfrontacji nurtu progresywnego i konserwatywnego? Ta kwestia 
jest otwarta. Skutkiem takiej konfrontacji (ze względu na postulaty nurtu 
progresywnego) mogłoby być zakwestionowanie norm dotyczących ro‑
dziny zawartych w ustawie zasadniczej oraz kodeksie rodzinnym i opie‑
kuńczym. Sprzyja temu polaryzacja sceny politycznej. Możliwe jednak, 
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że ze względu na silnie prorodzinną orientację społeczeństwa polskie‑
go podjęte zostaną skuteczne działania na rzecz wypracowania jakiejś 
wersji Bergerowskiej polityki środka. Musiałaby ona być odpowiedzią 
na postępujące procesy cywilizacyjne charakterystyczne dla „płynnej” 
późnej nowoczesności, jak indywidualizacja stylów życia i utowarowie‑
nie relacji społecznych, które przekładają się na postępujące różnicowa‑
nie się wzorów życia rodzinnego, ale przy zachowaniu imponderabiliów 
ładu społecznego, w którym rodzina oparta na małżeństwie i rodziciel‑
stwie pozostaje trwałą instytucją życia społecznego. 
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Polityka wsparcia innowacyjności 
gospodarki

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka wsparcia innowacyjności polega na wspo-
maganiu transferu wiedzy naukowej i technicznej do zastosowań rynko-
wych poprzez zapewnienie uzupełniających zasobów (np. kapitału) i wie-
dzy (np. menedżerskiej). opiera się ona na przekonaniu, że zdolność 
konkurencyjna zależy od dominujących struktur gospodarczych, instytu-
cji i wyznawanych wartości, innowacyjność nie jest cechą uniwersalną, 
ale ściśle zależy od kultury innowacyjnej i struktur państwowych, które 
mogą innowacyjność wspierać.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest przegląd ewolu-
cji polityki wsparcia innowacyjności gospodarki i stosowanych w niej na-
rzędzi, jak również analiza i ocena systemu innowacyjnego w polsce oraz 
osiągnięć w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w polsce mimo szybkiego wzrostu produktywności i relatywnie dobre-
go otoczenia instytucjonalnego, wzmacnianego członkostwem w ue, na-
kłady na działalność innowacyjną są na niezadowalającym poziomie, a ich 
rezultaty w postaci przyznanych patentów świadczą o ich niskiej efek-
tywności, choć ich dynamika jest wyższa niż w krajach eu12. zasadni-
cze deficyty polskiego systemu innowacyjnego to separacja głównych ak-
torów sfery innowacji (przedsiębiorstw, szkół wyższych, administracji) 
i w związku z tym niskie wartości wskaźników współpracy innowacyjnej, 
wspólnych przedsięwzięć publiczno-prywatnych, a także relatywnie niska 
responsywność instytucji na potrzeby przedsiębiorców.
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postęp techniczny jako przyczyna wzrostu 
i rozwoju gospodarczego
Pierwszym pogłębionym studium znaczenia innowacji dla jakościo‑
wych przemian w przemyśle była Teoria rozwoju gospodarczego Jo‑
sepha Schumpetera (1960). W 1912 roku naszkicował on mechanizm 
„twórczej destrukcji”, której przyczyną są przełomowe innowacje (np. 
kolej żelazna zniszczyła rynek dyliżansów pocztowych, ale umożliwiła 
powstanie nowych struktur gospodarczych). Innowatorami są przedsię‑
biorcy posiadający pomysł i energię, pozwalające zdobyć kapitał i uru‑
chomić nową produkcję. Ich sukces eliminuje z rynku niedostosowane 
przedsiębiorstwa, przyciąga naśladowców, a w branży, w której działa‑
ją, upowszechnia się nowy sposób wytwarzania. Zysk monopolistycz‑
ny jest wynagrodzeniem za zrobienie czegoś lepiej od konkurentów. 
Schumpeter wskazuje, że duże monopolistyczne przedsiębiorstwa stały 
się w XX wieku potężnym źródłem udoskonaleń technologicznych. Pod‑
kreśla przy tym wagę kulturowych podstaw kapitalizmu, które uwypukla‑
ją znaczenie sukcesu materialnego. To kultura i instytucje kapitalizmu 
przekształcają w produkty wynalazki, które bez motywu zysku pozosta‑
łyby niewykorzystane. 
 Do dostrzeżenia znaczenia innowacji dla wzrostu gospodarczego 
przyczynił się Robert Solow, którego model wzrostu zdominował na 
trzy dekady postrzeganie procesów rozwojowych. W 1957 roku obliczył 
on, że zmiany technologiczne były źródłem połowy z 3% przeciętnego 
rocznego wzrostu gospodarki USA w XX wieku. Dlaczego i w jaki spo‑
sób przedsiębiorcy wprowadzają innowacje ‒ to pytania znajdujące się 
wówczas poza zakresem dociekań polityki gospodarczej. Uznawano, 
że państwo nie ma wpływu na długookresową stopę wzrostu w sytuacji, 
gdy poziom inwestycji wyznaczają siły rynkowe. W konsekwencji kraje 
rozwijające się miałyby duże szanse na dogonienie gospodarek rozwi‑
niętych pod względem poziomu produkcji na zatrudnionego, zgodnie 
z założeniem, że zwrot z inwestycji powinien być w nich wyższy wobec 
względnej rzadkości kapitału.
 Niezgodność tego wniosku z nawet pobieżnymi obserwacjami sta‑
ła się istotną płaszczyzną krytyki modelu Solowa. Ważny okazał się tu 
artykuł Paula M. Romera z 1986 roku, w którym uchyla on założenie 
o malejącej krańcowej produkcyjności kapitału, wskazując przy tym na 



258 toMaSz GeodecKi

mechanizmy rozprzestrzeniania się wiedzy technicznej (konkurenci ob‑
serwują innowatora) oraz uczenia się przez praktykę (Romer, 1986). 
Mechanizmy te powodują, że przychody z zastosowania dodatkowej 
porcji kapitału mogą być dla gospodarki ponadproporcjonalne. Gospo‑
darki bogate i inwestujące w wiedzę mogłyby rozwijać się szybciej. Za‑
tem wsparcie przedsiębiorców w inwestowaniu w działalność badaw‑
czo‑rozwojową (B+R) i kapitał ludzki daje pozytywny efekt w postaci 
trwałego przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
 W ekonomii głównego nurtu podważono w ten sposób przekonanie 
o nieuchronności wyrównywania się poziomów PKB, niemniej transfer 
technologii może sprzyjać doganianiu peletonu technologicznego przez 
gospodarki słabiej rozwinięte. Przykładowo, w modelu Roberta Bar‑
ro i Xaviera Sala‑i‑Martina (1997), w miarę jak podmioty w gospodar‑
ce doganiającej doświadczają kurczenia się puli tanich do skopiowa‑
nia technologii zagranicznych, mają one coraz większą motywację do 
stosowania własnych rozwiązań, a koszt innowacji w relacji do kosz‑
tu imitacji maleje. Po dogonieniu liderów następuje wzrost nakładów 
na B+R. Oczywiście, ważne są tu instytucje sprzyjające inwestowaniu 
w wiedzę i kompetencje, aby tempo akumulacji wiedzy było wyższe niż 
tempo ucieczki świata, ale przejście do rozwoju innowacyjnego wydaje 
się być naturalną konsekwencją rozwoju przedsiębiorstw.

Konkurencyjność i instytucjonalne uwarunkowania 
innowacyjności 
Debata o znaczeniu innowacji i postępu technicznego wiele zawdzięcza 
rozwojowi teorii konkurencyjności. Kategoria ta początkowo odnosiła się 
do zdolności do sprzedaży na rynkach międzynarodowych (Geodecki, 
2016). Nicholas Kaldor (1978) zauważył, że nie wynika ona z niskich 
cen, gdyż w okresie powojennym rosnącemu eksportowi gospodarek 
rozwiniętych towarzyszyły coraz wyższe relatywne ceny i płace. Trud‑
no wyjaśnić to zjawisko bez uwzględnienia czynnika, który umożliwia 
zwiększenie sprzedaży mimo rosnących kosztów. Zdaniem Jana Fager‑
berga (1996) jest nim przewaga jakościowa, wynikająca z postępu tech‑
nologicznego. Zwiększenie produktywności umożliwia zarówno podno‑
szenie poziomu płac, jak i zwiększanie udziału w rynku. Poszukiwanie 
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czynników tak rozumianej konkurencyjności skłoniło Michaela Porte‑
ra (2001) do uznania, że teoria kosztów komparatywnych wyznacza‑
jąca specjalizacje państw w handlu międzynarodowym jest niepełna. 
Nie uwzględnia bowiem, że najważniejsze dzisiaj czynniki produkcji, tj. 
wykwalifikowane zasoby ludzkie i baza naukowa, nie są dziedziczone, 
ale tworzone. Szybko się dekapitalizują i muszą być stale reprodukowa‑
ne, zatem wymagają poważnych inwestycji. Na dłuższą metę jedynym 
sposobem utrzymywania przewagi konkurencyjnej jest podnoszenie po‑
ziomu produktywności poprzez wytwarzanie coraz bardziej wyrafinowa‑
nych wyrobów z wykorzystaniem coraz bardziej efektywnych procesów 
technologicznych. Ponieważ tak rozumiana zdolność konkurencyjna za‑
leży od dominujących struktur gospodarczych, instytucji i wyznawanych 
wartości i historii, innowacyjność nie jest więc cechą uniwersalną, ale 
ściśle zależy od kultury innowacyjnej i struktur państwowych. 

Systemowa natura innowacji
Zainteresowanie środowiskiem instytucjonalnym innowacji wzrosło 
wraz z rozwojem ewolucyjnej teorii przedsiębiorstwa. Kluczowym czyn‑
nikiem determinującym działania przedsiębiorców są nabyte rutyny, któ‑
re odgrywają podobną rolę, jak geny w teorii ewolucji. Ich mutacje, czy‑
li innowacje, to zmiany rutyn w obrębie rozmaitych aspektów działania 
firmy. Zachodzą one tym częściej, im bardziej sprzyja im środowisko. 
W gospodarce jego odpowiednikiem jest system innowacyjny, składa‑
jący się według Bengta‑Åke Lundvalla (1992) z elementów i relacji, któ‑
re oddziałują wzajemnie w wytwarzaniu, dyfuzji i wykorzystaniu nowej, 
ekonomicznie użytecznej wiedzy. Elementami tworzącymi system są 
przedsiębiorstwa, jednostki badawcze, administracja publiczna oraz in‑
stytucje edukacyjne. 
 Ważnym nurtem włączającym analizę instytucjonalną do oceny kie‑
runków rozwoju technologii jest myślenie w kategoriach „różnorodno‑
ści kapitalizmu” (varieties of capitalism), zapoczątkowane przez Davida 
Halla i Petera Soskice’a w 2001 roku. Przekonują oni, że narodowe ramy 
instytucjonalne przesądzają o przewagach gospodarek w wytwarzaniu 
określonych produktów i międzynarodowych wzorcach specjalizacji. Au‑
torzy wyróżnili dwa główne typy gospodarek rynkowych: liberalne oraz 
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koordynowane, w zależności od tego, jaki jest dominujący model budo‑
wania relacji z otoczeniem (Hall i Soskice, 2001). Przykładowo, w Niem‑
czech – typowej gospodarce koordynowanej – firmy są stowarzyszone 
w izbach przemysłowo‑handlowych, co daje im możliwość wspólnego 
kształcenia pracowników, uczenia się od siebie, wspólnej ekspansji na 
rynki zagraniczne. Dodatkowo uzgadnianie i wpływanie na kształt regu‑
lacji w Berlinie (i coraz częściej w Brukseli), mających obowiązywać na 
poszczególnych rynkach, umożliwia przedsiębiorcom zaplanowanie ko‑
niecznych inwestycji i kierunków rozwoju firm. 

innowacyjność krajów rozwijających się
Rozwój „narodowych zdolności wytwórczych” stał się przedmiotem do‑
ciekań ekonomii rozwoju. Opiera się ona na przekonaniu o potrzebie 
silnego państwa, które chroni rozwijające się gałęzie przemysłu i kon‑
troluje przepływ kapitału oraz zasadności prowadzenia polityki przemy‑
słowej ukierunkowanej na zmianę struktury gospodarczej. Międzynaro‑
dowy podział pracy uznawany jest bowiem za niekorzystny dla krajów 
rozwijających się w sytuacji, gdy dysponują one przewagą jedynie 
w eksporcie surowców, produktów nieprzetworzonych o niskim pozio‑
mie zaawansowania technologicznego i małej wartości dodanej. Erik 
M. Reinert (2007) przekonuje, że to efekt ponad 200‑letnich zabiegów 
państw rozwiniętych, aby utrzymać przywództwo technologiczne. Wie‑
lu badaczy twierdzi, że proces rozwoju gospodarczego to historia wysił‑
ków przedsiębiorstw i rządów, aby przezwyciężyć specjalizację zgodną 
z obfitością czynników produkcji niezwiązanych z wykorzystaniem wie‑
dzy (np. taniej pracy). 
 W latach 50. XX wieku postulowano rozwijanie przemysłu przetwór‑
czego, oddziałującego pozytywnie na produkcję w innych działach. To 
m.in. dlatego często utożsamiano rozwój z uprzemysłowieniem. Włącza 
ono polityczne grupy interesu w koalicje rozwojowe i pozwala osiągnąć 
cele społeczne. Stworzenie konkurencyjnej gałęzi przemysłu w danym 
kraju wymaga jednak przejściowej ochrony przed zagraniczną konku‑
rencją. Postulaty strategii rozwoju zorientowanej do wewnątrz znalazły 
praktyczny wyraz w polityce uprzemysłowienia zastępującego import, 
realizowanej przez państwa latynoamerykańskie do lat 80. Porażkę tej 
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strategii Paul Krugman przypisuje zbyt małym rynkom utrudniającym 
uzyskanie efektu skali (Krugman i Obstfeld, 2007). Z kolei Celso Furta‑
do (1976) wiąże to z kontrolą przepływu technologii utrzymującą domi‑
nację krajów światowego centrum nad obszarami peryferyjnymi.
 W latach 90. kraje azjatyckie (m.in. Chiny, Korea, Tajwan) postawi‑
ły na ograniczone otwarcie swoich gospodarek na wymianę międzyna‑
rodową oraz samodzielne budowanie kompetencji technologicznych, 
w mniejszym stopniu niż Ameryka Łacińska opierając się na inwesty‑
cjach zagranicznych (Amsden, 2001). W procesie pozyskiwania tech‑
nologii rodzime firmy wspierało państwo, gdyż wiedza generująca renty 
ekonomiczne jest pilnie strzeżona przez korporacje międzynarodowe. 
Sukces rozwojowy osiągnęły te kraje, które po zdobyciu pierwszych 
kompetencji technologicznych szybko i agresywnie postawiły na rozwój 
najnowszych technologii (szczególnie elektroniki). Jan Fagerberg i Ma‑
nuel Godinho (2004) przypominają, że w Japonii i Korei sprzyjało temu 
tworzenie wielkich krajowych konglomeratów przemysłowych, ściśle ko‑
operujących z administracją publiczną. Zastosowano mechanizm wza‑
jemności: państwo daje wsparcie i osłonę, w zamian oczekując szybkie‑
go wzrostu wartości dodanej (Amsden, 2001).

rozwój innowacyjny w warunkach globalizacji
Globalizacja przyniosła nowe nadzieje na skok technologiczny krajów 
rozwijających się. Szkoła globalnych łańcuchów wartości jest ważnym 
nurtem badań tego zjawiska. Perspektywa teorii systemów‑światów Im‑
manuela Wallersteina podkreśla ciągłe reprodukowanie się nierównej 
wymiany wynikającej z powstałego w XVI wieku podziału pracy pomię‑
dzy światowym rdzeniem i peryferiami. Bardziej optymistyczny obóz 
Gary’ego Gereffiego podejmuje analizy zdolności uczestników łańcucha 
do tzw. awansu przemysłowego, czyli przejścia do takich funkcji w łań‑
cuchach wartości, które tworzą większą wartość dodaną, z reguły zwią‑
zanych z wykorzystaniem zasobów opartych na wiedzy. Napływ inwe‑
stycji zagranicznych do krajów o niskich kosztach pracy daje szansę na 
przynajmniej „punktowe” uprzemysłowienie i rozwinięcie kompetencji 
technologicznych w danej fazie produkcji (w XX wieku musiano w tym 
celu budować całe gałęzie przemysłu, co było większym wyzwaniem). 
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Może to być jednak niekorzystne z punktu widzenia rozwoju kompeten‑
cji technologicznych. Pierwsze i ostatnie ogniwa globalnego łańcucha 
wartości – te tworzące największą wartość dodaną, jak B+R, projekto‑
wanie, czy obsługa klienta – często zostają w kraju, w którym siedzi‑
bę ma spółka‑matka. W krajach rozwijających się lokalizowane są fazy 
produkcji, przynoszące niewielkie dochody i nie dające szans na udział 
w globalnym wyścigu technologicznym. Dodatkowo, produkty finalne 
mają markę firmy organizującej sieć produkcji i decydującej o podziale 
zysku (Bair, 2005; Baldwin, 2006; Milberg i Winkler, 2013).
 Mechanizm rynkowy spycha więc kraje uboższe na ścieżkę wykorzy‑
stania przewag opartych na taniej pracy i surowcach. Bez strategicznego 
podejścia do kształtowania nowoczesnej struktury gospodarczej słabe 
krajowe podmioty nie rozwiną własnych kompetencji technologicznych 
i nie wypromują znanych marek, natomiast w obliczu wzrostu kosztów 
pracy korporacje międzynarodowe szukające lokalizacji dla pracochłon‑
nych faz produkcji znajdą tańszych podwykonawców. Na tym polega 
tzw. pułapka średniego dochodu, w jaką wpadają gospodarki, które nie 
zdołały przejść od konkurowania tanią pracą do przewag wynikających 
z kompetencji technologicznych i menedżerskich (Gill i Kharas, 2007). 
Obserwując ścieżkę rozwoju Chin, które również stały przed tym wy‑
zwaniem, można stwierdzić, że decydenci w Państwie Środka potrakto‑
wali poważnie tę przestrogę.

od polityki naukowej do innowacyjnej i renesans 
polityki przemysłowej
Z zaprezentowanego przeglądu koncepcji teoretycznych wyłania się 
obraz ewolucji postrzegania związku innowacyjności i wzrostu gospo‑
darczego. Polityka wsparcia innowacyjności, nazywana także polityką 
innowacyjną, należy do zestawu polityk publicznych ukierunkowanych 
na wzmocnienie jakościowego komponentu wzrostu gospodarczego. 
Ściśle są z nią powiązane jej wcześniejsze odmiany: polityka naukowa 
i technologiczna. Dlatego też w języku angielskim używa się niekiedy 
akronimu „polityki STI”, czyli polityki odnoszącej się do nauki (science), 
technologii i innowacji. Wyodrębnienie współczesnej polityki innowacyj‑
nej nie dokonało się poprzez wyraźną zmianę paradygmatu, ale poprzez 
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odmienne rozłożenie akcentów i szersze spojrzenie na gospodarcze, 
społeczne i kulturowe uwarunkowania zmiany technicznej.
 Celem polityki naukowej jest zapewnienie środków finansowych nie‑
zbędnych do prowadzenia badań naukowych i gromadzenia wiedzy. 
Wiedza mająca charakter dobra publicznego nie gwarantuje zwrotu 
nakładów koniecznych do jej zdobycia, a często wykorzystywana jest 
przez konkurentów innowatora, jednak ‒ powszechnie dostępna ‒ in‑
spiruje innowatorów i wynalazców. Przeciwdziałając niedoinwestowa‑
niu nauki, władze publiczne subsydiują nakłady B+R przedsiębiorstw, 
zakładają publiczne instytucje tworzące wiedzę naukową oraz chronią 
własność intelektualną.
 Jednakże to nie wiodąca pozycja w świecie nauki, ale efektywne 
wykorzystanie nauki w gospodarce umożliwia przyspieszenie wzro‑
stu gospodarczego. Od lat 60. polityka naukowa zbliżyła się do polityki 
przemysłowej, a przedmiotem troski stał się transfer technologii z labo‑
ratoriów do sfery produkcyjnej. Celem tak rozumianej polityki technolo‑
gicznej jest używanie wiedzy naukowej dla rozwoju technologii w celu 
przyspieszenia zmiany technicznej (Isaksen i Remøe, 2001). W przy‑
padku orientacji na wybrane technologie mówi się o polityce zoriento‑
wanej na misję, w odróżnieniu od polityki zorientowanej na dyfuzję.
 Polityka innowacyjna nie eliminuje, ale włącza cele i narzędzia wcześ‑
niejszych generacji polityk STI. Polega ona na wspomaganiu transferu 
wiedzy naukowej i technicznej do zastosowań rynkowych poprzez za‑
pewnienie uzupełniających zasobów (np. kapitału) i wiedzy (np. mene‑
dżerskiej), ogólny klimat dla przedsiębiorczości oraz ochronę własności 
intelektualnej. Ukierunkowana jest na wsparcie przedsiębiorstw i ma na 
celu pomoc we wprowadzaniu innowacji, tj. nowych procesów produk‑
cyjnych, produktów, usług oraz technik zarządzania (Geodecki i Bajak, 
2014; Edler i Fagerberg, 2017).
 Współczesna polityka wsparcia innowacyjności gospodarki w ostat‑
niej dekadzie zbliżyła się ponownie do polityki przemysłowej. Jej re‑
nesans to w dużej mierze odpowiedź na kryzys gospodarczy i presję, 
by chronić produkcję i zatrudnienie oraz wesprzeć sferę realną, sko‑
ro zdecydowano się na bezprecedensową pomoc dla sektora finanso‑
wego. Badacze zauważają, że wiele przełomowych technologii w ostat‑
nim półwieczu to efekt działań administracji publicznej. Kapitał prywatny 
włączył się w rozwój internetu, telefonii komórkowej czy biotechnologii 
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dopiero wówczas, gdy „przedsiębiorcze państwo” (Mazzucato, 2013) 
sfinansowało wcześniej ryzykowne badania podstawowe.
 Dla podsumowania ewolucji polityk ukierunkowanych na wspar‑
cie innowacyjności gospodarki zaprezentowano syntetyczny katalog 
ich instrumentów, oddający różnorodność wynikającą z systemowego 
charakteru zjawiska innowacji. Jakob Edler i Jan Fagerberg (2017) skla‑
syfikowali je ze względu na cele polityki (Tabela 1). Na uwagę zasługuje 
wyodrębnienie, obok tradycyjnych instrumentów wsparcia B+R, instru‑
mentów nowszej generacji, jak wykorzystanie zamówień publicznych do 
stymulowania innowacyjności firm, czy tworzenie regulacji i standardów 
wyzwalających wyścig innowacyjny.

Tabela 1. Podział instrumentów polityki innowacyjnej ze względu na cele
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Fiskalne bodźce dla działalności B+R *** *
Bezpośrednie wsparcie B+R i inno‑

wacji w firmach ***

Rozwój kompetencji i szkolenia ***
Wsparcie przedsiębiorczości ***

Obsługa techniczna i doradztwo ***
Polityka klastrowa ***

Wsparcie współpracy innowacyjnej * * ***
Wsparcie inicjatyw sieciowych ***

Popyt na innowacje ze strony pod‑
miotów prywatnych ***

Polityka zamówień publicznych ** ***
Zamówienia przedkomercyjne ** ***

Nagrody zachęcające do innowacji ** **
Standardy * ***
Regulacje * ***

Foresight technologiczny ***

Znaczenie dla realizacji danego celu polityki: *** duże, ** średnie, * mniejsze.
Źródło: Edler i Fagerberg, 2017, s. 12.
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instytucjonalne ramy i efekty prowadzenia polityki 
innowacyjnej w polsce
Sfera B+R w Polsce obejmuje podmioty gospodarcze, prowadzące lub 
finansujące prace B+R, oraz podmioty wyspecjalizowane badawczo. Do 
tej drugiej grupy zalicza się m.in. 69 instytutów naukowych Polskiej Aka‑
demii Nauk, 113 (resortowych) instytutów badawczych, 200 szkół wyż‑
szych. Choć polityka innowacyjna tradycyjnie była domeną resortów od‑
powiedzialnych za gospodarkę, przemysł i edukację, w tym szkolnictwo 
wyższe, to w miarę wzrostu zainteresowania decydentów innowacją po‑
jawiły się w wielu krajach, w tym w Polsce, liczne instytucje publiczne 
działające na rzecz jej wsparcia. W tym kontekście warto wymienić in‑
stytucje wyodrębnione w części budżetu „szkolnictwo wyższe i nauka” – 
Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Roz‑
patrując system innowacyjny nieco szerzej, do instytucji tych należałoby 
zaliczyć także inne agencje wykonawcze, m.in.: Polską Agencję Kos‑
miczną czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 Poza resortami tradycyjnie posługującymi się podstawowymi in‑
strumentami polityki innowacyjnej (finansowanie B+R i innowacji), 
czyli resortami nauki i szkolnictwa wyższego gospodarki oraz obrony 
narodowej, znaczące działania na rzecz kultury i otoczenia działalno‑
ści innowacyjnej prowadzi wiele innych resortów: edukacji, cyfryzacji, 
przedsiębiorczości i technologii, ochrony środowiska, infrastruktury, 
a także sektorowe włącznie z resortem energii i rolnictwa. 
 Istotnym wsparciem finansowania działalności badawczej i inno‑
wacyjnej w Polsce jest system środków unijnych trafiających do Pol‑
ski w ramach prowadzonej przez UE polityki spójności. Jednym z jej 
kluczowych pierwiastków jest wzmocnienie innowacyjności Wspólno‑
ty, zgodnie z celami Strategii Europa 2020. W okresie programowania 
2014‒2020 do Polski ma trafić łącznie ok. 82 mld euro (w cenach bie‑
żących), co daje kwotę ponad 40 mld zł rocznie. Około 40% tej kwoty 
zarządzają samorządy regionalne, pozostałe 60% podzielone jest na 
programy operacyjne koordynowane przez ministra właściwego ds. roz‑
woju regionalnego. Z programów centralnych, jako ukierunkowanych na 
wsparcie innowacyjności gospodarki, należy wymienić Programy Ope‑
racyjne Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro); Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(4,7 mld euro) oraz Polska Cyfrowa (2,2 mld euro). Ponadto wszystkie 
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województwa realizują swoje regionalne programy operacyjne, w któ‑
rych duże znaczenie mają priorytety wsparcia B+R, innowacji, cyfryzacji 
i przedsiębiorczości.
 Przejawem powracającej, także w Polsce, polityki przemysłowej są 
projekty strategiczne realizowane w ramach średniookresowej Strate‑
gii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z perspektywą do 2020 
roku, przyjętej w 2017 roku. Jak przekonuje Marek Naczyk (2019), idee 
za nią stojące dojrzewały w środowiskach polskich menedżerów zwią‑
zanych z obiema stronami sceny politycznej już od 2009 roku. Jej istotą 
jest wzmocnienie odpowiedzialności państwa za kształtowanie proce‑
sów gospodarczych i wsparcie rozwoju sektorów strategicznych, mogą‑
cych stać się motorami gospodarki. 

innowacyjność polskiej gospodarki w świetle 
stosowanych systemów pomiaru
W świetle wskaźników, na których opiera się pomiar innowacyjności go‑
spodarki obraz polskiej gospodarki jest niejednoznaczny (Geodecki i Ba‑
jak, 2014). Stosowane wskaźniki nauko‑ i technometryczne oparte są na 
pomiarze działalności naukowej, badawczo‑rozwojowej i komercjalizacji 
ich efektów. Jedną z najpopularniejszych miar w tej grupie wskaźników są 
nakłady na działalność badawczo‑rozwojową. Podstawą klasyfikacji branż 
przemysłu według intensywności technologicznej jest stosunek nakładów 
na B+R do obrotów przedsiębiorstw w danej gałęzi. Najpopularniejsza kla‑
syfikacja wyróżnia cztery kategorie gałęzi: wysokiej techniki (high-tech, 
HT), średniowysokiej techniki (MHT), średnioniskiej techniki i niskiej tech‑
niki. Inną klasą miar są wskaźniki patentów, do których należą liczba wnio‑
sków patentowych oraz liczba przyznanych patentów. W Tabeli 2 dokonano 
przeglądu podstawowych wskaźników naukometrycznych. Polska należy 
do krajów o relatywnie niskich nakładach na działalność B+R. W ostatnich 
latach znacząco zwiększyła się skala badań w sektorze przedsiębiorstw, 
ale trudno je porównywać z wysiłkiem państw azjatyckich, bowiem liczone 
jako odsetek PKB nie sięgają nawet poziomu państw rozwiniętych, mimo 
ich znacznie wyższego nominalnego produktu krajowego. W efekcie rela‑
tywnie niski udział w wartości dodanej przemysłu notują gałęzie high-tech; 
niska, choć rosnąca, jest też liczba rejestrowanych patentów. 
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 Bezpośrednie wskaźniki innowacji zostały wypracowane w ramach 
tzw. Metodologii Oslo w odpowiedzi na potrzebę uwzględnienia, że 
działalność innowacyjna ma szerszy zasięg niż działalność B+R, a jej 
efekty nie ograniczają się jedynie do zmian technologicznych. Obok po‑
miaru nakładów na działalność innowacyjną badane są także efekty 
działalności innowacyjnej, m.in. w postaci udziału produktów innowacyj‑
nych w przychodach przedsiębiorstw. W Tabeli 3 przedstawiono wybra‑
ne wartości wskaźników działalności innowacyjnej w kilku państwach 
UE. Dostrzega się, że relatywnie niewielka część polskich firm jest ak‑
tywna innowacyjnie (22%), chociaż reprezentują one większość (59%) 
obrotów wszystkich przedsiębiorstw. Struktura nakładów na działal‑
ność innowacyjną jest typowa dla krajów rozwijających się: mniejszość 
stanowią nakłady na B+R, a większość na nabycie maszyn, urządzeń 
i oprogramowania. Najczęściej właśnie tymi kanałami transferowane są 
technologie. Relatywnie niewysokie są w Polsce przychody ze sprzeda‑
ży nowych lub istotnie ulepszonych produktów.

Tabela 3. Działalność innowacyjna w wybranych państwach UE w 2016 r. (w proc.)
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Przedsiębiorstwa, któ‑
re wprowadziły innowację 
albo podejmowały jakikol‑
wiek rodzaj działalności 
innowacyjnej

Odsetek przedsiębiorstw 
innowacyjnych 63,7 53,8 29,0 22,0 10,2

Obroty przedsiębiorstw in‑
nowacyjnych jako odsetek 
całości obrotów

90,9 81,0 61,5 58,8 23,1

Nakłady przedsiębiorstw 
podejmujących innowacje 
produktowe i/lub proceso‑
we wg obszaru nakładów 

B+R (wewnętrzne 
i zlecone) 57,3 52,0 38,4 24,5 40,8

Nabycie maszyn, urzą‑
dzeń i oprogramowania, 
inne rodzaje wiedzy zewn. 

26,4 31,4 58,6 67,4 44,3

Przychody przedsiębiorstw podejmujących innowacje 
produktowe ze sprzedaży nowych lub znacząco ulep‑
szonych produktów (odsetek przychodów) 

20,9 23,1 20,7 17,7 35,4

Dane dotyczą przedsiębiorstw z działów B04‑M73, tzn. Innovation core activities.
Źródło: Community Innovation Survey, Eurostat.

Do zmierzenia technologicznego komponentu wzrostu gospodarczego 
ekonomiści od lat 50. XX wieku używają często tzw. produktywności 
wieloczynnikowej (TFP). W uproszczonej wersji w tym celu wykorzystuje 
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się tempo wzrostu wydajności pracy. Dane przedstawione w Tabeli 4 
wskazują na relatywnie szybki wzrost wydajności pracy w Polsce w po‑
równaniu z innymi krajami UE, choć rekordzistą były Chiny.

Tabela 4. Średnioroczne tempo wzrostu wydajności pracy (PKB na zatrudnionego) 
w latach 2000‒2017

Okres Niemcy Włochy Węgry Polska Rumunia Korea Płd. Chiny
2000‒2017 0,7% ‑0,3% 1,7% 3,0% 5,4% 2,4% 8,8%

Źródło: OECD. 

Złożone wskaźniki innowacyjności zyskują na popularności w miarę 
upowszechnienia podejścia systemowego. Ich zaletą jest uwzględnie‑
nie wielowymiarowości zjawiska innowacji. Warto wymienić dwa czę‑
sto przywoływane: Global Innovation Index (GII), publikowany od 2007 
roku, w którym Polska zajmuje 39. pozycję na 129 państw (2019 r.) oraz 
odnoszący się do państw UE European Innovation Scoreboard (EIS), 
publikowany od 2000 roku. W tym rankingu wskaźnik sumaryczny sy‑
tuował Polskę na poziomie 56% średniej unijnej i na 25. miejscu w UE. 
Relatywnie słabo Polska wypada w subkategoriach: badania, finanse, 
powiązania. Dość dobrze oceniany jest kapitał ludzki, przyjazność oto‑
czenia oraz oddziaływanie innowacji na zatrudnienie.
 Systemowe spojrzenie na innowację umożliwia dostrzeżenie znacz‑
nie szerszego kontekstu skłonności pojedynczych przedsiębiorstw do 
działalności innowacyjnej, a całej gospodarki do osiągnięcia struktu‑
ry, w której dominowałyby sektory nowoczesne. Heterodoksyjne nurty 
ekonomii uwypuklają znaczenie czynników kulturowych, instytucjonal‑
nych, jak również związanych z dominacją polityczno‑gospodarczą pod‑
miotów z krajów rozwiniętych nad podmiotami z gospodarek rozwijają‑
cych się. Ich znaczenie dobrze oddaje konstrukcja Globalnego Raportu 
o Konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego opracowywa‑
nego od 1997 r. Autorzy, opierając się na empirycznie zweryfikowanych 
czynnikach wzrostu produktywności, wyznaczyli 12 filarów konkuren‑
cyjności. Istotny w tym wskaźniku jest na przykład filar otoczenia in‑
stytucjonalnego czy gotowości technologicznej. Największe znacze‑
nie w krajach rozwiniętych ma innowacyjność, ale też komplementarne 
do niej zaawansowanie procesów biznesowych (business sophistica-
tion). Ważnym wyznacznikiem konkurencyjności jest posiadanie silnych 
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krajowych podmiotów, charakteryzujących się kompetencjami mene‑
dżerskimi, które rzutują na zdolność do kooperacji w interesie branży, 
tworzenia marek, sprawnego i zdecentralizowanego zarządzania firmą 
oraz chronienia i przejmowania dużej części wartości dodanej tworzonej 
w łańcuchach wartości. 

Tabela 5. Pozycje w rankingu konkurencyjności globalnej (na 137 gospodarek) 
w obszarze zaawansowania procesów biznesowych
Wskaźnik Niemcy Włochy Węgry Polska Rumunia Korea Płd. Chiny
Zaawansowanie pro‑
cesów biznesowych, 
w tym:

5 25 96 57 116 26 33

Obecność lokalnych 
dostawców 4 12 128 45 122 11 52

Jakość lokalnych 
dostawców 5 25 71 34 63 30 56

Poziom rozwoju 
klastrów 4 8 90 64 119 28 27

Przewagi konkuren‑
cyjne (kosztowe vs 
niepowtarzalność)

11 12 59 100 113 22 30

Obecność firm we 
wszystkich fazach łań‑
cucha wartości

7 11 98 64 87 23 29

Kontrola dystrybucji 
zagranicznej lokalnych 
produktów

2 30 66 61 128 9 29

Zaawansowanie pro‑
cesów produkcyjnych 10 25 84 49 94 24 39

Zasięg marketingu 6 52 134 47 100 38 57
Skłonność do delego‑
wania władzy 13 116 88 84 129 78 47

Źródło: Schwab, 2018.

innowacyjność gospodarki polskiej w świetle 
wybranych perspektyw teoretycznych
Ocena skuteczności polityki innowacyjnej powinna umożliwić zweryfi‑
kowanie, w jakim stopniu udaje się zwiększać tempo produktywności 
i wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem czynników jakościowych, 
związanych z wysokim poziomem innowacyjności gospodarki. Wnio‑
ski są tu niejednoznaczne. Z jednej strony Polska charakteryzuje się 
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względnie wysokim poziomem innowacyjności, rozumianej szerzej niż 
realizacja działalności B+R (np. inwestycje w maszyny i urządzenia, za 
pośrednictwem których odbywa się transfer technologii), czy szybkim 
tempem wzrostu wydajności pracy w ostatnich dekadach. Z drugiej stro‑
ny, w dłuższej perspektywie, bez przejścia od modelu rozwoju imitacyj‑
nego do innowacyjnego (Geodecki i in., 2012), tj. opartego na nakła‑
dach na działalność B+R i generującego prawa własności przemysłowej 
tworzącej duże renty ekonomiczne, grozić nam może tzw. pułapka śred‑
niego dochodu (Hausner i in., 2013). Wynika ona z rosnących kosztów 
pracy i jednoczesnego braku podmiotów posiadających bazę w Polsce, 
tworzących wysoką wartość dodaną dzięki przewagom technologicz‑
nym i kompetencyjnym. 
 Ocena polityki innowacyjnej w Polsce zależy od przyjętej perspek‑
tywy teoretycznej. W ekonomii neoklasycznej, choć podważono prze‑
konanie o nieuchronności wyrównywania się poziomów PKB między 
krajami biednymi i bogatymi, to przy rozsądnej polityce makroekono‑
micznej i sprawnych instytucjach państwa, inwestowanie w wiedzę 
technologiczną i kapitał ludzki wydaje się naturalną konsekwencją roz‑
woju przedsiębiorstw. Z tej perspektywy tempo wzrostu nakładów B+R 
w Polsce jest relatywnie niskie. Mimo szybkiego wzrostu produktywno‑
ści (o 24,1% w okresie 2010–2018 według danych Eurostatu) i relatyw‑
nie dobrego otoczenia instytucjonalnego, wzmacnianego członkostwem 
w UE, nakłady na działalność innowacyjną są na niezadowalającym po‑
ziomie, a ich rezultaty w postaci przyznanych patentów świadczą o ich 
niskiej efektywności. Ich dynamika jest jednak wyższa niż w krajach za‑
chodnioeuropejskich, co pozwala wierzyć, że w dłuższym horyzoncie 
czasowym dojdzie do wzmocnienia innowacyjnych podstaw wzrostu 
gospodarczego.
 Systemowe podejście do innowacji pozwala dostrzec deficyty pol‑
skiego systemu innowacyjnego. Trzej główni aktorzy: sektor przed‑
siębiorstw, szkoły wyższe i administracja pozostają w Polsce odsepa‑
rowani, czego przejawem są niskie wartości wskaźników współpracy 
innowacyjnej czy wspólnych publikacji publiczno‑prywatnych, a także 
relatywnie niska responsywność instytucji w relacji do potrzeb przed‑
siębiorców. Wzajemnie warunkują się tu układ instytucjonalny i cechy 
społeczno‑kulturowe społeczeństw potransformacyjnych. W Polsce 
nie zbudowano silnie rozwiniętych mechanizmów liberalnej gospodarki 
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rynkowej, charakterystycznych dla krajów anglosaskich z nastawieniem 
na radykalne innowacje, dużymi nakładami B+R, silną rolą rynków i gieł‑
dy w finansowaniu rozwoju. Nie odbudowano też struktur koordynowa‑
nej gospodarki rynkowej, w której formy stowarzyszeniowe odgrywają 
znaczną rolę w koordynacji działań zbiorowych, a które poprzez stabili‑
zację oczekiwań, ułatwianie współpracy i wzajemnych dostosowań sku‑
tecznie wspierają interes całej branży, zmniejszając niepewność śro‑
dowiska i wydłużając perspektywę planowania. Urszula Kurczewska 
(2013) analizując aktywność stowarzyszeń reprezentujących interesy 
biznesu dostrzega znacznie mniejsze zaangażowanie polskich podmio‑
tów niż ich zachodnich odpowiedników w tworzenie standardów i regu‑
lacji unijnych, będących przecież ważnym instrumentem polityki inno‑
wacyjnej. Spójne z tym są wnioski Andrzeja Bukowskiego i Seweryna 
Rudnickiego (2017), którzy wykorzystali metodologię diagnozującą mię‑
dzynarodowe różnice kulturowe. Dowodzą oni, że w Polsce niekorzyst‑
nie w porównaniu z krajami znajdującymi się wysoko w rankingu GII 
kształtują się cechy kluczowe dla innowacyjności. Wysoki jest poziom 
unikania ryzyka, dominuje też podejście krótkookresowe. 
 Perspektywa ekonomii rozwoju może być interesująca w dobie glo‑
balizacji produkcji i powstawania globalnych łańcuchów wartości. Jej 
przedstawiciele uznają międzynarodową ekonomię polityczną za nie‑
zbędną do zrozumienia dynamiki rozwoju współczesnego kapitali‑
zmu, ponieważ koncentruje się ona na analizie najważniejszej rela‑
cji – państw z przedsiębiorcami. Niemieccy badacze Andreas Nölke 
i Arjan Vliegenthart (2009), osadzając swoje badania w nurcie różno‑
rodności kapitalizmu przekonują, że kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) 
reprezentują wyłaniający się typ „zależnych gospodarek rynkowych”, 
których przewagą jest tania, ale wykształcona siła robocza umożliwia‑
jąca wykorzystanie średniozaawansowanych technologii. Ograniczenie 
perspektyw rozwojowych wynika tu z dominacji korporacji transnaro‑
dowych. Nie przyczyniają się one do rozwoju lokalnych systemów inno‑
wacyjnych, niewiele inwestują w B+R i szkolenia pracowników, a nowe 
technologie importują z central firm macierzystych. Lászlό Bruszt i Béla 
Greskovits (2009) z kolei przekonują, że choć gospodarki te w roz‑
woju technologii i kompetencjach menedżerskich bazują na firmach 
globalnych, to jednak natura zależności znacznie się zmieniła od lat 
70., kiedy kwitła teoria zależności. Poprzez włączenie się w światowe 
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łańcuchy wartości kraje V4 stały się znaczącymi eksporterami produk‑
tów zaawansowanej techniki. Aby utrzymać swe przewagi kompara‑
tywne, intensywnie inwestują w rozwój kapitału ludzkiego i rzeczowe‑
go. Dzięki temu zależność przestaje być sprzeczna z kompleksowymi 
formami uprzemysłowienia, ponieważ podmioty w sieci produkcyjnej 
zyskują możliwość uczenia się, a poprawa jakości produktów i proce‑
sów jest warunkiem stania się ogniwem w łańcuchu. Jednak w długim 
okresie taki model może negatywnie rzutować na strukturę gospodar‑
ki, ponieważ lokowane są tu pracochłonne fazy produkcji ze względu 
na niskie koszty pracy, co implikuje specjalizację w sektorach, w któ‑
rych dominuje konkurencja kosztowa a nie technologiczna. Ponadto, 
uczestnictwo w globalnych łańcuchach wartości jest kluczem do roz‑
woju technologicznego tylko w pierwszych fazach zaawansowania 
zdolności produkcyjnych. Na dalszych etapach może ono spowalniać 
awans, gdyż przywództwo technologiczne generujące największe zy‑
ski wymaga autonomii rozwojowej, czyli budowania własnych kompe‑
tencji technologicznych (Amsden, 2001; Geodecki i Grodzicki, 2015), 
które zasilają krajowe zdolności wytwórcze. Przejawem braku strate‑
gicznego podejścia do budowania własnych kompetencji technologicz‑
nych i menedżerskich jest w Polsce i innych krajach V4 relatywnie nie‑
wielkie znaczenie działów wysokiej techniki, względnie niska krajowa 
wartość dodana w eksporcie, niewielka liczba własnych marek i po‑
wiązany z tym niski wskaźnik zaawansowania procesów biznesowych. 
Kraje te niekorzystnie prezentują się także w porównaniu z gospodar‑
kami rozwijającymi się, jak Korea Południowa czy Chiny, które do nie‑
dawna były znacznie biedniejsze i zacofane technologicznie.

zakończenie
Skuteczna polityka innowacyjna ukierunkowuje innowacyjne wysiłki 
firm na rozwiązywanie problemów definiowanych społecznie w proce‑
sie uzgodnień o politycznej naturze (Edler i Fagenber, 2017). Po stronie 
administracji (ale i przedsiębiorców) wymaga to kompetencji, aby inicjo‑
wana była różnorodność rozwiązań, z których wyłaniane są najlepsze. 
Instrumenty polityki innowacyjnej powinny być stosowane do wszyst‑
kich faz procesu innowacyjnego, a nie tylko pierwszej, wynalazczej fazy. 
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 Wnioski te, formułowane z myślą o decydentach realizujących polity‑
kę innowacyjną w krajach rozwiniętych, należy wzbogacić o kontekst lo‑
kalny, uwzględniający pozycję Polski jako kraju rozwijającego się. Wska‑
zuje się, że w obliczu peryferyjności gospodarek środkowoeuropejskich 
celem powinno być budowanie gałęzi przemysłu zdolnych tworzyć wy‑
soką wartość dodaną i reinwestować ją w działalność innowacyjną. To 
oznacza podjęcie polityki zorientowanej na misję (Mazzucato, 2013), 
czyli nie tyle przeciwdziałanie niesprawnościom rynku, ile tworzenie ryn‑
ków i wspieranie rozwoju projektów o szerokim zakresie i wysokim ryzy‑
ku. Do takich działań w krajach doganiających należy rozwijanie tech‑
nologii przełomowych tworzonych przez lokalnych przedsiębiorców przy 
silnym zaangażowaniu kompetentnej administracji publicznej.
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Globalizacja i europeizacja polityk publicznych

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: według standardowej opinii globalizacja rozumia-
na jako zachodząca w wymiarze międzynarodowym integracja rynków 
dóbr, usług i kapitału (globalizacja gospodarcza) i jako przemieszczanie 
kompetencji politycznych i odpowiedzialności z poziomu narodowego 
i/lubi/lub regionalnego na poziom globalny (globalizacja polityki) ogranicza 
państwo w sferze prowadzenia polityk publicznych. tego typu efekty glo-
balizacji nie są jednak obserwowane powszechnie, a wiele krajów zacho-
wało szeroką autonomię w polityce fiskalnej oraz utrzymywało bardzo 
rozbudowane systemy zabezpieczeń socjalnych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest analiza wpły-
wu procesów globalizacji i europeizacji na polityki publiczne. zasadniczy 
problem polega na tym, że globalizacja stawia przed państwami wyzwania 
rosnącej współzależności i rywalizacji ekonomicznej. nie prowadzi jed-
nak do ujednolicenia rozwiązań w zakresie instytucji, czy polityk publicz-
nych i od państw zależy strategia radzenia sobie z globalizacją. rozdział 
skupia się na europeizacji jako najbardziej wyraźnym przykładzie ten-
dencji globalizacyjnych i analizuje kolejno zjawiska składające się na nie: 
wzmacnianie jednych państw i osłabianie innych; rywalizację między pań-
stwami o regulacje na rynku wewnętrznym; zróżnicowanie stopnia euro-
peizacji w różnych sferach; kształtowanie się nowych narracji legitymiza-
cyjnych wspierających europeizację. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
rozdział na przykładzie polski konkluduje, że wykształciły się trzy strate-
gie radzenia sobie z europeizacją: przyjmowania wszelkich jej form bez 
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większej refleksji, gdyż pozwalają na niwelowanie słabości polskiego pań-
stwa i inicjowanie modernizacji; podkreślania niedostosowania regulacji 
europejskich do uwarunkowań krajowych i prób bardziej efektywnego 
oddziaływania na proces polityczny w ue; eurosceptycyzmu postulujące-
go wyłączenie się z udziału w kolejnych politykach europejskich.

Słowa kluczowe: globalizacja, europeizacja, eurosceptycyzm, polityka 
europejska polski
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wpływ globalizacji
Dyskusja o wpływie globalizacji na państwo i jego polityki publiczne jest 
wielowątkowa i prowadzi do niejednoznacznych wniosków (Hay, 2011). 
Według standardowej opinii globalizacja rozumiana jako „zachodząca 
w wymiarze międzynarodowym integracja rynków dóbr, usług i kapitału” 
(globalizacja gospodarcza; Garrett, 2000, s. 946), ale i jako „przemiesz‑
czanie kompetencji politycznych i odpowiedzialności z poziomu naro‑
dowego i/lub regionalnego na poziom globalny” (globalizacja polityki; 
Hay, 2011, s. 380) ogranicza państwo. Globalne rynki finansowe ogra‑
niczają politykę państw, wymuszając zwłaszcza stabilizację makroeko‑
nomiczną i zrównoważony budżet. Zwykle wpływa to na zmniejszanie 
wydatków publicznych na politykę społeczną i bezpieczeństwo socjal‑
ne (niekiedy wbrew oczekiwaniom lokalnych społeczeństw), a tym sa‑
mym prowadzi do ograniczania demokracji wyborczej lub swobody po‑
dejmowania decyzji przez polityków w zakresie polityki fiskalnej. Z kolei 
chęć przyciągania inwestorów skutkuje m.in. liberalizowaniem regulacji 
na rynku pracy, ograniczaniem roli związków zawodowych w gospodar‑
ce i zmniejszaniem opodatkowania. 
 Tego typu efekty globalizacji nie są jednak obserwowane powszech‑
nie. W przypadku wielu państw, w głównej mierze w wyniku kryzysów 
gospodarczych, widoczna była presja na zmniejszenie wydatków pub‑
licznych, zwłaszcza w sferze socjalnej. Największe ograniczenia w tej 
sferze spotkały państwa korzystające z programów pomocowych or‑
ganizacji międzynarodowych, jak miało to miejsce w 2018 i 2019 roku 
w Argentynie otrzymującej pomoc z Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego pod rygorystycznymi warunkami dotyczącymi wydatków 
budżetowych. Jednak w dalszym ciągu wiele krajów zachowało sze‑
roką autonomię w polityce fiskalnej oraz utrzymywało bardzo rozbudo‑
wane systemy zabezpieczeń socjalnych. Przykładem tego są niektó‑
re państwa europejskie, zwłaszcza nordyckie i zachodnioeuropejskie. 
Rozwiązania na rynku pracy i w zakresie opodatkowania są również 
bardzo zróżnicowane. Jedne kraje budują swoją konkurencyjność go‑
spodarczą na liberalnych stosunkach pracy i niskich kosztach zatrud‑
nienia (np. Polska), inne utrzymują wysokie opodatkowanie i regulacje 
w zakresie zatrudnienia (np. Niemcy, Francja), a jednocześnie upatru‑
ją swoją szansę na konkurencyjność w zaawansowanych usługach, 
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inwestycjach i wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Istnieją też 
rozwiązania mieszane, np. rozbudowane programy socjalne i liberalne 
regulacje w zakresie zatrudnienia w krajach nordyckich. 
 Globalizacja wywiera wpływ na państwa, bowiem stanowi dla nich 
wyzwanie związane z rosnącą współzależnością i rywalizacją ekono‑
miczną. Niemniej nie prowadzi do ujednolicenia rozwiązań w zakresie 
instytucjonalnym, w tym w odniesieniu do polityki społecznej, opieki so‑
cjalnej, opodatkowania i regulacji na rynku pracy. Wprawdzie globaliza‑
cja ogranicza autonomię niektórych państw, ale jednocześnie stanowi 
dla nich szansę rozwoju. Można też uznać, że prowadzi do wzmocnie‑
nia gospodarczego jednych krajów, a jednocześnie osłabia inne. W do‑
datku nie zawsze oznacza to, że wygrywają państwa wielkie, a słabną 
małe lub peryferyjne. 
 Zdaniem wielu badaczy „zwycięzcą” ostatniej fazy globalizacji roz‑
wijającej się po II wojnie światowej okazały się komunistyczne Chiny, 
zwłaszcza dzięki reformom zainicjowanym w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku (Góralczyk, 2018). Co więcej, sukces tego kraju nie 
prowadził ani do radykalnego zmniejszenia władzy państwa (i partii ko‑
munistycznej), ani do zmiany ustroju politycznego. Z kolei polityka pre‑
zydenta Donalda Trumpa opierała się na przekonaniu, że globalizacja 
przestała służyć amerykańskim wyborcom i krajowej gospodarce, przy‑
nosząc coraz większe korzyści rywalom geopolitycznym USA, a także 
sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Dlatego Trump dążył do rewizji 
relacji gospodarczych z głównymi partnerami, co prowadziło do napięć 
gospodarczych i geopolitycznych, a także rujnowało dotychczasowe 
instytucje globalnej gospodarki (m.in. osłabiało Światową Organizację 
Handlu, G7, G20). Wśród „przegranych” globalizacji wymienia się inne 
mocarstwa, m.in. Rosję, która przez długi czas separowała się od glo‑
balnej wymiany, za wyjątkiem eksportu źródeł energii i uzbrojenia. Pro‑
wadziło to do monokultury gospodarczej, co systematycznie osłabiało 
potencjał gospodarczy i geopolityczny Rosji. Wśród „wygranych” globa‑
lizacji znalazło się wiele mniejszych państw, przede wszystkich azjaty‑
ckich tygrysów (m.in. Korea Południowa, Singapur, Tajwan). W przypad‑
ku tych krajów trudno dostrzec ograniczenie roli państwa w gospodarce, 
zwłaszcza w polityce przemysłowej, innowacyjnej i handlowej. 
 Globalizacja ma silny wpływ w niektórych obszarach polityk pub‑
licznych, ale w innych mniejszy. W większości tych obszarów wpływ 
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globalizacji jest pochodną polityki danego państwa. Przykładowo, nie‑
które państwa starają się prowadzić aktywną politykę przemysłową i pro‑
mować eksport, inne pozostawiają ten obszar rynkowi. Niektóre wpły‑
wają na kurs walutowy w celu poprawiania konkurencyjności własnego 
eksportu. Inne uznają, że polityka monetarna powinna być niezależna 
od władz politycznych i skupiona przede wszystkim na inflacji, a mniej na 
kwestii wzrostu gospodarczego. Jedne państwa podchodzą do regulacji 
międzynarodowych towarzyszących globalizacji w sposób bardziej rygo‑
rystyczny, a inne bardziej elastyczny, dostosowując je do potrzeb włas‑
nej gospodarki na danym etapie rozwoju. Nie ma też uniwersalnej reguły 
instytucjonalnej. Choć globalizacja zasadniczo promuje liberalne rozwią‑
zania, to jednak często poszczególne państwa, a nawet organizacje mię‑
dzynarodowe stosują protekcjonizm. W większości przypadków liberali‑
zacja służy otwieraniu tych branż lub rynków zbytu, w których rodzime 
przedsiębiorstwa czują się silne i konkurencyjne. Protekcjonizm stosuje 
się w sytuacji ochrony własnego rynku lub krajowych firm przed zbyt sil‑
nymi rywalami. Ten przykład pokazuje, że proces globalizacji wywołuje 
niekiedy sprzeczne tendencje i dostosowania poszczególnych krajów. 
 Globalizacja zwiększa rywalizację zarówno między przedsiębior‑
stwami, jak i między państwami. Stała się areną rywalizacji gospodar‑
czej oraz geopolitycznej. Właśnie dlatego niektórzy badacze wskazują 
na rosnącą rolę geoekonomii, czyli wykorzystywania narzędzi gospo‑
darczych dla uzyskiwania przewagi geopolitycznej (Luttwak, 1990; 
Grosse, 2014). Państwa konkurują o rynki zbytu, dostęp do surowców, 
kontrolę produkcji, usług (np. finansowych, telekomunikacyjnych), tech‑
nologii itp. Obszarem szczególnie wzmożonej rywalizacji są instytucje 
międzynarodowe. Państwa dążą do narzucenia innym preferowanych 
przez siebie rozwiązań, które powinny być korzystne dla ich miejsco‑
wych przedsiębiorstw, a jednocześnie mogą się okazać mniej korzystne 
lub wręcz szkodliwe dla rywali. Niejednokrotnie wyżej stawiane są przez 
dane państwo rozwiązania sprawdzone w tym kraju, do których dosto‑
sowali się wcześniej krajowi przedsiębiorcy. Jednocześnie nie zawsze 
rozwiązania te odpowiadają interesom zewnętrznych firm, gdyż pono‑
szą one wyższe koszty dostosowania. 
 Globalizacja wywołuje także silne oddziaływanie w sferze idei (Hay, 
2011). Intelektualiści, naukowcy, dziennikarze i politycy tworzą różne 
opinie na temat globalizacji i jej skutków. Narracje służą więc mobilizacji 
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społecznej w celu rozmaitych dostosowań, czasami związanych z glo‑
balizacją, a niekiedy tylko wprowadzanych pod pretekstem takich do‑
stosowań. W ten sposób globalizacja może być tematem zastępczym, 
„kozłem ofiarnym” w ramach debaty publicznej, choć bez wątpienia roz‑
pala emocje i służy legitymizowaniu polityki publicznej. W ramach de‑
baty politycznej niejednokrotnie pojawiają się wątki nie tylko dotyczące 
potrzeby dostosowania do globalizacji, ale także ochrony przed nią, np. 
przed drapieżnym kapitalizmem lub spekulacyjnymi inwestorami finan‑
sowymi. Niekiedy pojawiają się wątki geopolityczne w tej dyskusji, kiedy 
mowa np. o neokolonizacji przez zagraniczny kapitał, powiązany z daw‑
nymi mocarstwami imperialnymi. W ten sposób narracje towarzyszące 
globalizacji służą nie tylko polityce wyborczej, ale również kształtowaniu 
relacji międzynarodowych. 
 Ważnym aspektem globalizacji jest regionalizacja. Unia Europej‑
ska jest przykładem integracji regionalnej w sferze gospodarczej i poli‑
tycznej, w tym rosnącej współzależności ekonomicznej, a jednocześnie 
ostrej rywalizacji firm i państw członkowskich na rynku wewnętrznym. 
Postępy integracji są niejednokrotnie odnoszone do globalizacji, zarów‑
no w wymiarze światowej kooperacji, jak również rywalizacji z zewnętrz‑
nymi rywalami. Integracja europejska – i towarzysząca jej europeiza‑
cja – są więc ważnym uwarunkowaniem procesów globalizacyjnych dla 
wszystkich państw członkowskich UE, w tym również dla Polski. 
 Europeizacja może być definiowana jako wpływ integracji europej‑
skiej na państwa członkowskie i prowadzone przez nie polityki publicz‑
ne (Grosse, 2011). W procesach europeizacji dostrzegamy wszystkie 
wcześniej wymienione cechy globalizacji. Po pierwsze, europeizacja 
może wzmacniać jedne państwa członkowskie i osłabiać inne. Po dru‑
gie, prowadzi do rywalizacji między państwami o regulacje na rynku we‑
wnętrznym. Stosowane są przy tym zarówno rozwiązania liberalne, jak 
i protekcjonistyczne, w zależności od preferencji państw mających naj‑
większy wpływ polityczny w UE. Po trzecie, europeizacja jest w niektó‑
rych sferach słaba i mało efektywna, w innych bardzo silna. Prowa‑
dzi często do sprzecznych celów i przynosi przeciwstawne rezultaty. Po 
czwarte, europeizacja jest sferą intensywnego kształtowania narracji 
politycznych, które mają mobilizować na rzecz określonych regulacji, le‑
gitymizować postępy integracji, tuszować jej mankamenty, jak również 
pacyfikować ewentualnych przeciwników politycznych.
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 W kolejnej części tekstu przedstawione wyżej aspekty europeizacji 
i globalizacji zostaną przeanalizowane na przykładzie polityk mających 
zastosowanie na rynku wewnętrznym, w tym w szeroko ujmowanej po‑
lityce społecznej, podatkowej i na rynku pracy. 

wzmocnienie czy osłabienie państwa?
Odpowiadając na pytanie, czy globalizacja i europeizacja wzmacniają, 
czy osłabiają państwo, można przywołać argumenty wskazujące na trzy 
różne tendencje. 
 Po pierwsze, europeizacja może osłabiać lub ograniczać państwa 
członkowskie UE. Dzieje się tak w wyniku przeniesienia szeregu kom‑
petencji na szczebel unijny, co powoduje, że o niektórych sprawach nie 
decydują już samodzielnie władze krajowe, ale ich decyzje podlegają 
ograniczeniu ze strony instytucji i prawa unijnego. Przykładowo, polityka 
fiskalna, społeczna, a także regulowanie stosunków pracy są traktatową 
domeną państw członkowskich. Niemniej prawo europejskie wprowa‑
dza kolejne standardy w zakresie prawa pracy, m.in. w zakresie niedys‑
kryminacji, oraz ogranicza politykę fiskalną rządów w wyniku nałożenia 
tzw. kryteriów fiskalnych i procedury monitoringu makroekonomicznego. 
To zmniejsza autonomię państw członkowskich, jak również swobodę 
realizowania obietnic wyborczych, zwłaszcza takich, które mają konse‑
kwencje w postaci wydatków budżetowych lub regulacji na rynku pracy. 
 Po drugie, europeizacja wspiera państwa członkowskie i ich polityki 
publiczne. Tak się dzieje m.in. w wyniku wsparcia finansowego UE w ra‑
mach polityki spójności, które jest nakierowane na zmniejszanie zróż‑
nicowań społecznych, opiekę socjalną i służbę zdrowia, ograniczanie 
bezrobocia i nierówności na rynku pracy itp. Unia Europejska przekazu‑
je również państwom szereg standardów i doświadczeń w zakresie po‑
lityk publicznych, co w wielu przypadkach staje się pomocne przy roz‑
wiązywaniu problemów lokalnych przez władze krajowe. 
 Po trzecie, europeizacja może jednocześnie wzmacniać jedne pań‑
stwa i osłabiać inne w zakresie ich polityki gospodarczej i społecznej. Tak 
się dzieje w wyniku wprowadzania regulacji europejskich, które dla jed‑
nych państw mogą być bardziej korzystne, a dla innych mniej. Regula‑
cje unijne mogą bowiem być lepiej lub gorzej dopasowane do lokalnych 
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instytucji gospodarczych, a tym samym mogą przyczyniać się do poja‑
wienia się dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, budżetu państwa 
lub obywateli. W ten sposób oddziałują na konkurencyjność miejscowej 
gospodarki, jak również wpływają na poziom wydatków publicznych. 
 Przykładowo, dążenie do wprowadzenia minimalnych standardów 
w zakresie prawa podatkowego obejmowało m.in. bazę podatkową dla 
przedsiębiorstw (w tym zwłaszcza reprezentujących gospodarkę cyfro‑
wą) i przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej. Takie działania 
miały torować drogę do harmonizacji opodatkowania przedsiębiorstw 
na rynku wewnętrznym. Tym samym miały likwidować możliwość kon‑
kurowania między poszczególnymi państwami o inwestorów poprzez 
zmniejszanie ciężarów podatkowych (w tym w mniejszych krajach, któ‑
re uczyniły z tego narodową niszę dla rozwoju gospodarczego, takich 
jak Luksemburg i Irlandia). Miały również przeciwdziałać rywalizacji po‑
datkowej między państwami UE, co jest nazywane „wyścigiem do dna”, 
bo skutkowało obniżaniem opodatkowania w Europie. Dlatego państwa 
o najwyższych podatkach popierały harmonizację w tym wymiarze. 
Dążenia te wzmacniała sama Komisja Europejska, która coraz częś‑
ciej podejmowała decyzje lub wszczynała procesy sądowe przeciwko 
państwom i korporacjom wykorzystującym niskie stawki lub zwolnienia 
podatkowe. Tak było w przypadku firmy Apple, od której KE zażądała 
w 2016 roku zwrotu 13 mld euro pomocy publicznej w postaci ulg podat‑
kowych uzyskanych przed laty od rządu irlandzkiego. Według irlandz‑
kiego ministra finansów cała sprawa była motywowana politycznie i jej 
celem było zlikwidowanie niskich stawek podatkowych w Irlandii (Robin‑
son, Bradshaw, 2016). Takie opodatkowanie sprawiło, że kraj ten stał 
się siedzibą niemal wszystkich wielkich korporacji amerykańskich bran‑
ży informatycznej i farmaceutycznej funkcjonujących na rynku unijnym. 
 Kryzys zadłużenia publicznego w Europie w znaczący sposób przy‑
czynił się do zintensyfikowania zabiegów politycznych przeciwko udzie‑
laniu zwolnień podatkowych dla korporacji międzynarodowych oraz 
na rzecz harmonizacji podatkowej w UE. Instytucje europejskie przy 
wsparciu niektórych rządów, m.in. niemieckiego i francuskiego, dąży‑
ły do zlikwidowania modelu rozwoju gospodarczego polegającego na 
przyciąganiu inwestorów przez skrajnie niskie opodatkowanie, prakty‑
kowanego przez lata w Luksemburgu i (w mniejszym stopniu) w Irlan‑
dii i krajach Europy Środkowej. Można też uznać, że wyjście Wielkiej 
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Brytanii z Unii Europejskiej znacząco osłabi obóz liberalny, co oznacza, 
że harmonizacja podatków może być na rynku europejskim tylko kwe‑
stią czasu. Przewodniczący KE Jean‑Claude Juncker zapowiedział już 
w orędziu o stanie Unii z 2017 roku działania na rzecz „przejścia do gło‑
sowania większością kwalifikowaną w przypadku decyzji dotyczących 
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, 
VAT, sprawiedliwych podatków dla sektora cyfrowego oraz podatku od 
transakcji finansowych” (Juncker, 2017).
 Przykład harmonizacji opodatkowania w UE dobrze oddaje wielo‑
znaczność oddziaływania europeizacji na państwa członkowskie. Po 
pierwsze, celem wprowadzenia wspólnych standardów jest unikanie 
„wyścigu do dna”, czyli obniżania stawek podatkowych i unikania opo‑
datkowania przez inwestorów. Działanie to ma obronić dochody budże‑
towe, może również wzmocnić państwa członkowskie, bowiem prob‑
lemem wielu krajów jest nadmierne zadłużenie publiczne. Po drugie, 
wprowadzanie harmonizacji podatkowej lub innych standardów euro‑
pejskich w polityce budżetowej ogranicza autonomię państw, a zwłasz‑
cza suwerenne kompetencje parlamentów narodowych w tym zakresie. 
Może mieć to więc negatywne konsekwencje dla respektowania demo‑
kratycznych standardów w Europie. Po trzecie, obszar podatków jest 
polem rywalizacji między państwami członkowskimi i ich modelami spo‑
łeczno‑ekonomicznymi. Narzucanie określonych instytucji przez pań‑
stwa silniejsze (lub liczniejsze w UE) może prowadzić do wzmacniania 
jednych krajów kosztem innych, zwłaszcza w wymiarze ich konkuren‑
cyjności gospodarczej. 

rywalizacja między państwami
Przykładem rywalizacji między państwami UE jest kwestia dotycząca 
pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług w innym pań‑
stwie na rynku wewnętrznym. W marcu 2016 roku Komisja Europej‑
ska przedstawiła wniosek w sprawie nowelizacji dyrektywy pochodzą‑
cej jeszcze z 1996 roku. Instytucja będąca wieloletnim orędownikiem 
rozwiązań liberalnych na rynku wewnętrznym przedstawiła propozycję 
zmian zmierzających do ograniczenia wcześniejszych swobód na tym 
rynku. Jak stwierdził Jean‑Claude Juncker, celem nowelizacji miało być 
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„gwarantowanie tej samej płacy za tę samą pracę, wykonywaną w tym 
samym miejscu”. Ówczesny przewodniczący KE zapowiedział też po‑
wołanie nowego europejskiego organu ds. kontroli i egzekwowania pra‑
wa pracy, w tym przede wszystkim w zakresie delegowania pracowni‑
ków (Juncker, 2017). Dyrektywa ta zmierzała do zwiększenia obciążeń 
dla firm delegujących pracowników na rynku wewnętrznym UE, a tym 
samym mogła utrudnić przepływ pracowników w skali UE. Oprócz wy‑
mogu zachowania płacy minimalnej obowiązującej na danym rynku lo‑
kalnym wspomniane firmy musiały dodatkowo uwzględnić inne specy‑
ficzne zasady wynagrodzeń w kraju przyjmującym pracowników, jak 
dodatki za pracę w złej pogodzie, za nadgodziny lub inne zasady wy‑
nikające z układów zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi. 
Było to korzystne dla firm pochodzących z krajów o wysokim poziomie 
regulacji i uzwiązkowienia, głównie z Europy Zachodniej, natomiast naj‑
bardziej uderzało w interesy krajów środkowoeuropejskich. Regulacja 
europejska zmierzała bowiem do ochrony miejsc pracy w bardziej regu‑
lowanych państwach Europy Zachodniej kosztem zmniejszenia zatrud‑
nienia w mniej regulowanej Europie Środkowej, gdzie średnie koszty 
zatrudnienia są niekiedy kilkakrotnie mniejsze niż na Zachodzie. Nawet 
500 tysięcy Polaków mogło stracić pracę w wyniku wprowadzenia tej dy‑
rektywy w proponowanym przez KE kształcie; państwowy system ubez‑
pieczeń społecznych i budżet państwa również miały ponieść stratę. 
 Właśnie dlatego z inicjatywy Polski w maju 2016 roku uruchomiono 
procedurę kontroli zasady pomocniczości (tzw. żółtą kartkę), w ramach 
której odpowiednia liczba parlamentów narodowych może zwrócić się 
do Komisji z prośbą o zmianę lub wycofanie inicjatywy legislacyjnej. 
Procedura została uruchomiona po raz trzeci, przy zgodnym froncie po‑
parcia ze strony parlamentów Europy Środkowej (jedynym wyjątkiem od 
tej reguły geograficznej było wsparcie wniosku przez parlament duński). 
Niektóre parlamenty państw Europy Zachodniej (niższe izby w Hiszpa‑
nii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, obie izby włoskie oraz francuski Senat) 
wydały opinie w ramach tzw. procedury dialogu politycznego, w których 
wskazywały na zgodność projektu z zasadą subsydiarności. W tym bar‑
dzo burzliwym sporze, który obejmował nie tylko rządy narodowe, ale 
także większość parlamentów z państw członkowskich, KE jednoznacz‑
nie stanęła po stronie Europy Zachodniej. W lakonicznej odpowiedzi 
na procedurę uruchomioną przez parlamenty z Europy Środkowej nie 
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stwierdziła naruszenia zasady subsydiarności i poleciła dalsze procedo‑
wanie kontrowersyjnej inicjatywy legislacyjnej. 
 Kolejną odsłoną konfliktu między wschodnią a zachodnią częścią UE 
była inicjatywa Komisji Europejskiej z grudnia 2016 roku ograniczająca 
świadczenia społeczne na rynku wewnętrznym. Wspomniana propozy‑
cja wprowadza wymóg przynajmniej trzymiesięcznego zatrudnienia pra‑
cownika w danym kraju, zanim będzie on mógł występować o świadcze‑
nia. Ograniczenie to miało dotyczyć zwłaszcza zasiłków dla bezrobotnych. 
Według promotorów takiego rozwiązania miało ono ograniczyć tzw. tu‑
rystykę socjalną (welfare tourism), w ramach której obywatele biedniej‑
szych państw członkowskich mogli nadużywać wolności przemieszczania 
się i zatrudnienia na rynku UE i korzystać z bardziej hojnych świadczeń 
w państwach Europy Zachodniej. Jest to jednak zmiana, która ponownie 
ograniczała swobodę przepływu osób na wspólnym rynku, a jednocześnie 
uderzała przede wszystkim w prawa obywateli krajów Europy Środkowej. 
 Na wiosnę 2017 roku Komisja Europejska zaproponowała europej‑
ski filar praw socjalnych (European Pillar of Social Rights), którego ce‑
lem jest wprowadzenie minimalnych standardów m.in. w zakresie prawa 
pracy, opieki socjalnej, w tym świadczeń emerytalnych, rentowych i dla 
bezrobotnych, a także minimalnej płacy i dochodu podstawowego (oby‑
watelskiego). Jest to bodaj najbardziej spektakularny dowód odwrotu 
od tendencji liberalnych na rynku wewnętrznym. Celem była odbudowa 
zaufania wśród społeczeństw UE, które pod wpływem kryzysów z nie‑
chęcią odnosiły się do postępującej liberalizacji prawa pracy, świadczeń 
społecznych i powszechnie stosowanej polityki oszczędności. Jednak 
realizacja tego projektu może być też poważnym obciążeniem fiskalnym 
dla państw uboższych oraz najbardziej zadłużonych. Może też ogra‑
niczyć konkurencję na rynku wewnętrznym w odniesieniu do regulacji 
pracowniczych i zabezpieczeń socjalnych. Jak to określiła szwedzka 
posłanka do Parlamentu Europejskiego Marita Ulvskog, celem filaru jest 
przesunięcie konkurowania na rynku wewnętrznym z warunków i ceny 
pracy oraz mniej lub bardziej hojnych zabezpieczeń socjalnych w stro‑
nę umiejętności, wiedzy i kwalifikacji pracowników (Ulvskog, 2017). Taki 
kierunek zmian jest zapewne korzystny dla szwedzkiego modelu go‑
spodarczego, ale wymagałby znaczącego wysiłku i kosztów ze strony 
tych państw UE, które dotąd budowały swoją konkurencyjność na tanich 
kosztach produkcji i liberalnych stosunkach pracy. 
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zróżnicowanie i sprzeczności europeizacji
Europeizacja ma w niektórych obszarach oddziaływanie słabe, a w in‑
nych silne. Przykładowo, w roku 2000 na szczycie UE przyjęto Strategię 
Lizbońską. Wśród podstawowych kierunków działania znalazła się m.in. 
modernizacja europejskiego modelu społecznego. W strategii podkre‑
ślono, że kluczowy dla UE jest wysoki poziom ochrony socjalnej. Uzna‑
no za niedopuszczalne, aby ludzie żyli poniżej granicy ubóstwa i znaj‑
dowali się w sytuacji wykluczenia społecznego. Wszyscy europejscy 
obywatele powinni mieć dostęp do godziwej pracy i życia, również po 
przejściu na emeryturę. Zobowiązano państwa członkowskie, aby pod‑
jęły działania na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, by 
zlikwidować te problemy do roku 2010. W strategii proponowano wpro‑
wadzenie przez wszystkie państwa minimalnego wynagrodzenia oraz 
działań zmniejszających nierówności w zakresie dochodów obywateli. 
W 2004 roku komisja pod przewodnictwem byłego premiera Holandii 
Wima Koka przeprowadziła ocenę realizacji tego planu. Wynik raportu 
jednoznacznie pokazał, że nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonych 
celów. Skutkiem takiej oceny była modyfikacja strategii, która skupiała 
się na szybszym i większym wzroście gospodarczym oraz tworzeniu 
nowych miejsc pracy. Mimo próby rewitalizacji strategii ponownie nie 
udało się osiągnąć zamierzonych celów, przede wszystkim ze względu 
na kryzys gospodarczy po 2008 roku. W roku 2010 odstąpiono zatem 
od tej strategii na rzecz nowego planu „Europa 2020”. Był on skierowa‑
ny na trzy cele: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój 
zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. W ra‑
mach omawianej strategii ustanowiono konkretne wskaźniki, które po‑
winny zostać osiągnięte do roku 2020. Jednym z nich było podwyższe‑
nie stopy zatrudnienia osób w wieku 20‒64 lat, która powinna wzrosnąć 
co najmniej do 75%. Ponadto, postanowiono ograniczyć liczbę Europej‑
czyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25%, co wymagało 
wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln osób. Celów tych również nie udało 
się osiągnąć. Sytuacja społeczno‑gospodarcza w wielu krajach uległa 
nawet pogorszeniu w wyniku przewlekłego kryzysu strefy euro. To wy‑
wołało niezadowolenie wyborców, którzy w coraz większym stopniu kry‑
tykowali władze narodowe i samą UE za nieskuteczność w zwalczaniu 
problemów ekonomicznych i społecznych. 
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 W latach 2016‒2017 instytucje europejskie ponownie podjęły działa‑
nia zmierzające w kierunku polepszenia sytuacji społecznej w Europie, 
pod szyldem „Europa Socjalna” oraz w ramach europejskiego filaru praw 
socjalnych. Ogłoszono szereg ambitnych standardów w zakresie rynku 
pracy, opieki społecznej, służby zdrowia, świadczeń dla bezrobotnych, 
minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnego dochodu podstawo‑
wego (obywatelskiego). Wspomniany program miał przede wszystkim 
cel propagandowy. Chodziło o pokazanie obywatelom UE, że instytu‑
cje unijne nie zapomniały o ich bolączkach. Po raz kolejny mogą to być 
deklaracje trudne do realizacji w praktyce. Wszystkie nowe standardy 
mają charakter dobrowolny i nie powinny w założeniach naruszać sta‑
bilności narodowych finansów publicznych. Niemniej niektóre spośród 
tych standardów z czasem mogą zostać skonkretyzowane w postaci np. 
minimalnych zasad obowiązujących w całej UE. W takim przypadku mo‑
głyby one stanowić obciążenie dla budżetów mniej zasobnych państw 
członkowskich, jak również dla konkurencyjności gospodarczej państw 
opierających się na modelu liberalnym i niskich kosztach produkcji. 
 Standardy w zakresie polityki społecznej mają wprawdzie pewne 
wsparcie ze strony funduszy polityki spójności, jednak zasadniczo są 
słabo realizowane. Tym samym UE w niewielkim stopniu przyczynia 
się do wsparcia narodowych polityk publicznych w tym obszarze. Co 
więcej, działania UE niekiedy utrudniają ich realizowanie. Wynika to ze 
sprzeczności celów między politykami europejskimi. Ponadto, niektóre 
działania instytucji europejskich są znacznie silniej egzekwowane niż 
standardy w polityce społecznej, a jednocześnie odbywa się to kosztem 
tej polityki. Tak było w okresie kryzysu strefy euro, kiedy wdrażano tzw. 
politykę oszczędności ukierunkowaną na ograniczanie długu publicz‑
nego w państwach dotkniętych przez ten kryzys. Odbywało się to kosz‑
tem wydatków społecznych, w tym poprzez ograniczenie świadczeń dla 
bezrobotnych, wydatków na opiekę społeczną i służbę zdrowia, wydat‑
ków systemów emerytalnych, zmniejszenia płacy minimalnej itp. Polity‑
ka oszczędności była przy tym skutecznie wymuszana przez instytucje 
unijne, gdyż od jej zastosowania zależały kolejne transze programów 
ratunkowych dla państw objętych kryzysem. Dlatego też niektórzy na‑
ukowcy uznają, że kryzys w unii walutowej niewątpliwie położył kres 
marzeniom o „Europie Socjalnej” (Lechevalier i Wielgohs, 2015). Nawet 
jeśli ta opinia jest przesadzona, to wyraźnie widać, że cele UE mogą być 
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wzajemnie ze sobą sprzeczne. Ponadto, europeizacja póki co znacznie 
silniej wymusza oszczędności budżetowe aniżeli standardy socjalne. 

narracje wobec globalizacji i europeizacji
Narracje i idee polityczne stosowane na potrzeby europeizacji pełnią 
różne funkcje. Przede wszystkim mają torować drogę do sprawnego 
wdrożenia określonej polityki publicznej, w tym mają legitymizować tę 
politykę w oczach społeczeństw europejskich. Czasami polityki nie udaje 
się zrealizować, wówczas narracja towarzysząca europeizacji ma przy‑
najmniej odwrócić uwagę obywateli od nieskuteczności UE, sprzeczno‑
ści jej celów, błędów popełnionych przez decydentów unijnych itd. Idee 
europeizacji mają zasadniczo wspierać integrację europejską, chronić 
ją przed krytyką lub tendencjami dezintegracyjnymi. Mają też wspierać 
rozwój integracji, rozumiany przede wszystkim jako przenoszenie ko‑
lejnych kompetencji na szczebel UE, jak również zwiększanie władzy 
instytucji unijnych. Jednocześnie „zawartość” poszczególnych narracji, 
tj. szczegółowa argumentacja, może być zmienna w czasie, a nawet 
sprzeczna. Jeszcze przed kryzysem strefy euro zarówno Komisja Eu‑
ropejska, jak również Europejski Trybunał Sprawiedliwości często an‑
gażowały się po stronie liberalizacji przepływu pracowników na rynku 
wewnętrznym, w tym w zakresie otwierania dostępu do świadczeń spo‑
łecznych w poszczególnych państwach. W kryzysie tego typu narracja 
uległa zmianie, a instytucje unijne coraz częściej występowały po stro‑
nie państw zamykających dostęp do świadczeń społecznych dla obywa‑
teli UE z innych państw, bądź ograniczających swobodę zatrudnienia na 
rynku wewnętrznym. Za każdym razem instytucje unijne starały się zbu‑
dować wiarygodną i przekonywającą argumentację dla swojego stano‑
wiska, odwołując się do sprawiedliwości, solidarności i europejskości. 
 Podstawowym wątkiem narracji towarzyszącej procesom europeiza‑
cji jest więc odwoływanie się do potrzeby rozwoju integracji europej‑
skiej, tworzenia nowego prawa unijnego, przenoszenia kompetencji na 
szczebel UE, wzmacniania uprawnień instytucji unijnych itp. W tym wy‑
padku często argumentuje się, że lepiej zarządzać określoną polityką 
publiczną lub rozwiązywać problemy społeczne w ramach całej UE ani‑
żeli z poziomu pojedynczych państw narodowych. Jednocześnie w myśl 
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tej argumentacji Komisja i Trybunał są niezbędne dla zagwarantowania 
skutecznej europeizacji polityk publicznych. 
 W narracji europeizacyjnej często pojawiają się odniesienia do glo‑
balizacji, zarówno wówczas, kiedy należy się do niej dostosować, a tym 
samym liberalizować określoną politykę publiczną, jak również wtedy, 
kiedy chcemy się bronić przed globalizacją i chronić rynek wewnętrzny 
bądź europejskie standardy społeczne. 
 W przypadku narracji wspierającej liberalizację najczęściej odwo‑
ływano się do efektu skali, który zapewnia lepszą alokację dóbr pub‑
licznych, bardziej efektywne wydatkowanie funduszy publicznych oraz 
bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Efekt ska‑
li zapewnia także szybszy wzrost gospodarczy i więcej nowych miejsc 
pracy, co jest w założeniach korzystne dla wszystkich społeczeństw 
i państw członkowskich. Liberalizacja na rynku wewnętrznym wzmacnia 
również konkurencyjność firm europejskich, a tym samym pozwala im 
przygotować się do rywalizacji w skali globalnej. 
 Kryzys gospodarczy po roku 2008 ograniczył tempo wzrostu w stre‑
fie euro (szczególnie na południu Europy), zwiększył skalę bezrobocia 
i nierówności społecznych, a tym samym pobudził negatywne nastroje 
społeczne wobec liberalizacji, globalizacji i europeizacji. Dlatego w oba‑
wie przed własnymi wyborcami politycy w Europie Zachodniej, zwłasz‑
cza we Francji, postanowili zmienić kierunek europeizacji. Miała ona od‑
tąd w większym stopniu chronić miejsca pracy w państwach zachodniej 
części UE przed nieuczciwą konkurencją spoza UE, ale również ze stro‑
ny przedsiębiorstw z „nowych” państw UE. W ten sposób narracja miała 
bronić przed globalizacją, jak również odwrócić nazbyt liberalny kieru‑
nek europeizacji, przede wszystkim w tych obszarach, w których bar‑
dziej konkurencyjne były przedsiębiorstwa i pracownicy z państw Euro‑
py Środkowej. 
 Politykom francuskim, przy wsparciu ze strony polityków z Euro‑
py Południowej, udało się wykreować nowy typ narracji, który nie tylko 
wspierał protekcjonizm wobec największych rywali pozaeuropejskich, 
ale również domagał się ograniczenia liberalizacji na rynku wewnętrz‑
nym tak, aby chronić miejsca pracy i standardy społeczne w państwach 
Europy Zachodniej. Wspomniana narracja piętnowała liberalne stosun‑
ki przemysłowe, politykę tanich kosztów pracy i niskich świadczeń spo‑
łecznych w państwach Europy Środkowej. Starano się legitymizować 
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wprowadzanie minimalnych standardów w zakresie polityki społecznej 
i podatkowej, co faktycznie oznaczało upowszechnianie instytucji domi‑
nujących w państwach Europy Zachodniej w krajach o systemach bar‑
dziej liberalnych, a także uboższych. 
 Narracja służyła więc uspokojeniu wyborców w państwach „starej” 
Europy. Niemniej jej efektem ubocznym była rosnąca niechęć wobec 
tej fali europeizacji w społeczeństwach Europy Środkowej, dla której 
była ona krzywdząca. Miała bowiem poprawić konkurencyjność jed‑
nych państw członkowskich kosztem jej obniżenia i zwiększenia wydat‑
ków budżetowych w pozostałych krajach. Jednocześnie omawiana nar‑
racja miała maskować wszystkie mankamenty proponowanej polityki: 
po pierwsze, jej stosunkowo niską efektywność, zwłaszcza w odniesie‑
niu do promowania standardów socjalnych, a także w odniesieniu do 
znacznie silniej egzekwowanej polityki oszczędności w UE. Po drugie, 
podkreślając znaczenie standardów socjalnych w UE tuszowano to, że 
wspomniana polityka może prowadzić do pogorszenia konkurencyjno‑
ści państw o liberalnych modelach społeczno‑gospodarczych, a także 
skutkować nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi w państwach uboż‑
szych lub słabiej rozwiniętych. 

polska wobec europeizacji
Podsumowując dotychczasowe rozważania, warto syntetycznie odnieść 
się do polskich doświadczeń w zakresie europeizacji. W opinii wielu ba‑
daczy europeizacja z jednej strony wzmacnia polityki publiczne w Pol‑
sce, w tym przede wszystkim poprzez środki pozyskiwane w ramach 
polityki spójności, jak również poprawiając działanie administracji pub‑
licznej, m.in. odpowiedzialnej za wydatkowanie funduszy unijnych i pro‑
gramowanie strategiczne (Grosse, 2011). Z drugiej strony, europeizacja 
ogranicza autonomię władz państwowych, przede wszystkim w wielu 
obszarach regulowanych przez prawo unijne. W pewnych obszarach 
Unia Europejska narzuca rozwiązania, które są wymagające z punk‑
tu widzenia uwarunkowań lokalnych, a więc powodują wysokie koszty 
dostosowań. Tak jest w przypadku europejskiej polityki energetycznej 
i klimatycznej, która jest szczególnie trudna do wprowadzenia w Polsce 
z uwagi na energetykę tradycyjnie opierającą się na węglu. Oznacza to 
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bardzo wysokie koszty transformacji przerzucone w dużym stopniu na 
miejscowe firmy i indywidualnych odbiorców energii. W innych obsza‑
rach koszty europeizacji są mniejsze, gdyż Polska nie jest członkiem 
unii walutowej, zachowując dzięki temu swobodę kształtowania kursu 
walutowego, co jest korzystne zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodar‑
czego. Ponadto, w nieco mniejszym stopniu jest związana kryteriami fi‑
skalnymi w porównaniu do członków strefy euro. W ramach proponowa‑
nych przez UE podwyższonych standardów w polityce społecznej, na 
rynku pracy i w zakresie harmonizacji podatkowej polskie władze stoją 
w obliczu zmiany modelu gospodarczego. Jeżeli wspomniane standar‑
dy staną się w przyszłości wiążące dla wszystkich członków UE, będzie 
to oznaczało konieczność transformacji gospodarczej z konkurencyjno‑
ści opierającej się na liberalnych regulacjach i niskich kosztach pracy 
w kierunku modelu bazującego na większych inwestycjach produkcyj‑
nych i technologicznych, wyższej produktywności oraz większym udzia‑
le usług w produkcie narodowym. Tego typu zmiana modelu gospodar‑
czego jest strategicznym celem polskich władz, a być może uda się na 
ten cel zwiększyć pomoc ze strony funduszy polityki spójności i polityki 
innowacyjnej UE. 
 Podobnie jak inne państwa, Polska podejmuje rywalizację regulacyj‑
ną w UE w celu kształtowania prawa unijnego najbardziej dogodnego 
dla narodowych interesów. Od tego w dużym stopniu zależy, czy euro‑
peizacja będzie wzmacniać, czy osłabiać polityki publiczne w Polsce. 
Badania naukowe wskazują na niski poziom skuteczności polskich rzą‑
dów w tym zakresie, niezależnie od tego, czy były to gabinety uznawa‑
ne za proeuropejskie, czy eurosceptyczne (Copsey i Pomorska, 2014). 
Jedną z największych przyczyn niewielkiego wpływu polskich władz na 
europeizację jest słabość kształtowania narracji politycznej w UE, która 
byłaby odpowiednio nośna i przekonywująca dla partnerów. 
 Zmagania Polski z europeizacją są w części wypadkową peryferyj‑
nego położenia geograficznego, a także tego, że „nowe” państwa człon‑
kowskie z Europy Środkowej były dotąd traktowane jako drugoplanowi 
aktorzy w polityce europejskiej przez państwa Europy Zachodniej. Po‑
nadto, politykom z naszej części Europy brakowało doświadczenia, jak 
rozgrywać politykę na salonach unijnych. Nie zawsze polskie władze 
potrafiły trafnie zidentyfikować strategiczne interesy narodowe, a także 
odpowiednio bronić ich na arenie unijnej. Niekiedy uznawano, że próby 
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obrony tych interesów ‒ zwłaszcza w konfrontacji do polityki formuło‑
wanej w Brukseli przez największe państwa „starej” Europy ‒ są niesto‑
sowne lub z góry skazane na porażkę. 
 W trakcie doświadczeń integracyjnych wykształciły się trzy sposoby 
krajowej odpowiedzi na presję europeizacji. Po pierwsze, przyjmowa‑
nia wszelkich form europeizacji z wdzięcznością i bez większej refleksji, 
jako jednoznacznie pozytywnej z punktu widzenia Polski. Przesłanką 
dla tego podejścia jest przeświadczenie o słabości polskiego państwa, 
struktur administracyjnych i świata polityki, zwłaszcza w zakresie identy‑
fikacji narodowych interesów i następnie ich operacjonalizowania strate‑
gicznego. W rezultacie regulacje unijne i inne rozwiązania przekazywa‑
ne w procesie europeizacji pozwalają na niwelowanie słabości polskiego 
państwa i inicjowanie modernizacji oraz rozwoju gospodarczego. 
 Po drugie, dostrzega się w europeizacji problem niedostosowania re‑
gulacji i innych norm europejskich do uwarunkowań krajowych. W związ‑
ku z tym postulowana jest aktywność polskiej dyplomacji, polskich euro‑
deputowanych i innych aktorów publicznych bądź prywatnych na rzecz 
bardziej efektywnego oddziaływania na proces polityczny w UE. Chodzi 
zwłaszcza o wpływanie na nowe regulacje europejskie, aby były one 
bardziej korzystne dla polskich interesów. 
 Po trzecie, europeizacja wywołuje coraz większe zaniepokojenie, 
przede wszystkim ze względu na ograniczanie narodowej suwerenno‑
ści (autonomii demokratycznych władz w sprawach publicznych), a tak‑
że doświadczenie kolejnych inicjatyw europejskich, które prowadziły do 
rozmaitych kosztów lub były szkodliwe dla krajowych interesów. Jed‑
nocześnie rozczarowujące było to, że polskie stanowisko – i szerzej 
państw Europy Środkowej – nie było odpowiednio uwzględniane w pro‑
cesie decyzyjnym w UE. Wywoływało to rosnący eurosceptycyzm i dy‑
stansowanie się wobec europeizacji. W tej sytuacji proponowane jest 
wyłączenie z udziału w kolejnych politykach europejskich, tak jak miało 
to miejsce w przypadku odłożenia polskiej akcesji do unii walutowej. 
 Wyraźnie można też dostrzec, że o ile w pierwszych latach polskie‑
go członkostwa w UE dominowało podejście pierwsze do europeizacji, 
a więc najbardziej entuzjastycznie odnoszące się do wpływu UE na Pol‑
skę, o tyle po fali kryzysów europejskich znacząco zyskała opcja trze‑
cia, tj. niechętna wobec dalszej europeizacji. 
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instytucje, organizacje i polityki publiczne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka publiczna jako działanie w rozmyślnie 
wytworzonym kontekście, za pomocą świadomie dopasowywanych 
instrumentów, na podstawie zobiektywizowanej analizy ma miejsce 
w kontekście instytucjonalnym państwa i gospodarki. instytucje nale-
ży przy tym rozumieć szeroko: nie tylko jako podmioty działania, ale 
także jako reguły (np. wejścia/wyjścia z sytuacji działania, czy do gro-
na interesariuszy), zasady działania i analizy problemów publicznych 
(zbiorowych).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: autor analizuje cechy funkcjonowa-
nia polityki publicznej w polsce w skali makro (bez analizy sektorowych 
polityk). analiza opiera się na pojęciach pochodzących z tradycji wybra-
nych nurtów instytucjonalizmu. wskazuje na cechy widoczne na etapie 
programowania i implementowania działań/programów publicznych. Jest 
to więc analiza czynników, które wpływają na ukształtowanie środowiska 
(areny) polityki publicznej. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w polsce po 1990 roku dominuje etatystyczny model funkcjonowania 
areny polityki publicznej, jeśli za kryterium przyjmie się dominujący mo-
del podejmowania decyzji publicznych. cechuje go również niski po-
ziom nasycenia deliberacją i konsultacjami oraz niski poziom spluralizo-
wania. Główna przyczyna tego stanu to praktykowane przez aktorów 
polityk publicznych reguły, normy i strategie działania. Są one podstawą 
tego, jak aktorzy uczestniczą w działaniach publicznych, jaką wagę przy-
wiązują do zobiektywizowanej analizy, konsensualnego decydowania, 
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zdolności do zapośredniczenia swoich działań w kategoriach dóbr 
publicznych. 

Słowa kluczowe: polityka publiczna, instytucje, instytucjonalizm, 
kultura, zarządzanie publiczne
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Polityki publiczne i instytucjonalizmy 
Polityka publiczna to działanie publiczne w rozmyślnie wytworzonym 
kontekście, za pomocą świadomie dopasowywanych instrumentów, na 
podstawie zobiektywizowanej analizy. W tym sensie polityka publiczna 
ma miejsce w kontekście instytucjonalnym państwa i gospodarki. Poli‑
tyka publiczna w Polsce będzie tu analizowana w oparciu o pojęcia za‑
czerpnięte z teorii instytucjonalizmów. Instytucje należy przy tym rozu‑
mieć szeroko: nie tylko jako podmioty działania, ale także jako reguły 
(np. wejścia/wyjścia z sytuacji działania, czy do grona interesariuszy), 
zasady działania i analizy problemów publicznych (zbiorowych). 
 W naukach politycznych najczęściej wyróżnia się trzy typy instytu‑
cjonalizmów, ich trzy paradygmaty. Odmiennie określają one przestrzeń 
i mechanizmy zbiorowego działania aktorów polityk. Badacz opierają‑
cy się na pierwszym (tradycyjnym) instytucjonalizmie kładzie nacisk 
w analizie na rolę demokratycznych instytucji i na funkcjonujące w nich 
struktury i procedury, które często opisuje w języku prawniczym (parla‑
menty, rządy, administracja publiczna, partie polityczne, grupy intere‑
sów, itp.). To one określają przestrzeń możliwych do podjęcia działań/
decyzji. Z kolei behawioralny instytucjonalizm zakłada, że powyższe in‑
stytucje są zaledwie wydmuszką (empty shells) wobec realnych czynni‑
ków, które są motorami wyzwalającymi działania aktorów polityk. Tymi 
realnymi czynnikami są normy (w tym nieformalne), preferencje (war‑
tości). Instytucjonalizm trzeciego typu powiązany jest z paradygma‑
tem racjonalnego wyboru (np. teoria wyboru publicznego, teoria gier). 
W świetle tych pojęć badacz interpretuje działania aktorów korzystając 
z pojęć neoklasycznej ekonomii, na wzór mechanizmów rynkowych. Za‑
kłada, że na zbiorowe wybory aktorów w mniejszym stopniu wpływają 
instytucje (wprowadzają tylko pewne ograniczenia), a w większym dą‑
żenie podmiotów do maksymalizowania korzyści (materialnych i niema‑
terialnych). W systemach działań publicznych formuje się równowaga 
wypływająca ze zagregowania indywidualnych opcji (zachowań). 
 W latach 80. zaczął rozwijać się nowy trend badawczy ‒ neoinsty‑
tucjonalizm. Jego rzecznicy podkreślają, że działania zbiorowe są wy‑
tworem wzajemnego oddziaływania aktorów i instytucji. Aktorzy są za‑
korzenieni albo złapani (trapped) w sieci formalnych i nieformalnych 
reguł instytucjonalnych. Aktor to swoisty homo institutionalis. Działania 
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odpowiadają ich wartościom i oczekiwaniom zrodzonym przez reguły. 
Badacz polityki publicznej chcąc ją zrozumieć musi jednocześnie anali‑
zować indywidualne zachowanie aktora, struktury instytucjonalne oraz 
zastane reguły i normy (Knoepfel et al., 2007, s. 91).

programowanie i wprowadzanie polityki publicznej 
w polsce
Badacz areny (przestrzeni) polityki publicznej w Polsce może skorzy‑
stać z powyższych pojęć, zachowując świadomość, że każda z per‑
spektyw analitycznych jest związana z ograniczeniami. Sama polityka 
publiczna jako proces jest niezwykle złożona, ponieważ obejmuje wiele 
składowych, jak instytucje projektowania i implementowania polityk/pro‑
gramów, zasoby finansowe, sfera polityki partyjnej, a także liczne uwa‑
runkowania w tym historyczne (długiego trwania), czynniki decydujące 
o postawach i umysłowości aktorów działań publicznych, struktura nar‑
racji, bieżące czynniki związane z ukształtowanymi strukturami intere‑
sów i dynamiki wzajemnych interakcji.
 Zwolennicy pierwszej, „starej” wersji instytucjonalizmu kładą nacisk 
na tradycyjne instytucje tworzące ustrój polityczny i ekonomiczny pań‑
stwa. W naszych realiach to podejście ma spore walory wyjaśniające, 
ponieważ te instytucje odgrywają znaczną rolę w procesie programowa‑
nia i implementowania polityki publicznej. Jest to również skutek spro‑
wadzania polityki publicznej do procesu stanowienia prawa, a proces ten 
przebiega, w wielu wypadkach, w przestrzeni partie polityczne – rząd – 
parlament. Jednocześnie jest to skutek wciąż płytkiego nasycenia pro‑
cesów politycznych elementami partycypacji, deliberacji, zobiektywizo‑
wanej analizy itp. Programowanie rozwiązań kluczowych problemów 
lokowanych wysoko na agendzie rządzących odbywa się najczęściej 
w wąskich gremiach partyjnych. Następnie pomysły te są dość szyb‑
ko poddawane legislacji i wdrażaniu za pomocą środków administracyj‑
nych. Takie podejście jest zakorzenione w modelu zarządzania publicz‑
nego poprzez legislację, w którym legislacja jest głównym instrumentem 
działania. Uzasadnione wydaje się także twierdzenie, że w Polsce polity‑
ka publiczna funkcjonuje w etatystycznej architekturze zarządzania pub‑
licznego. Polski proces polityczny wciąż daje się najlepiej przedstawić 
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przy zastosowaniu fazowego modelu polityki publicznej. Jest to dopaso‑
wany do naszych realiów amerykański model z lat 50., kiedy polityki były 
projektowane głównie pod wpływem władzy wykonawczej, administracji 
i najsilniejszych grup interesów tzw. iron triangle. Rysunek 1 przedstawia 
wizualizację etatystycznej polityki publicznej.

Rysunek 1. Cykl programowania polityk w Polsce
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Źródło: opracowanie własne.

Ukształtowanie się po 1990 roku w Polsce i w innych krajach regio‑
nu etatystycznego modelu zarządzania publicznego (Peters i Pierre, 
2005) jest skutkiem niedostatecznego spluralizowania procesów decy‑
zyjnych. Nie jest to oczywiście etatyzm typowy dla PRL, ale wykazuje 
pewne podobieństwa, jak choćby jednostronność, z jaką działa klasa 
polityczna w sferze programowania działań i ograniczania roli podmio‑
tów pozarządowych pomimo wdrożenia różnych mechanizmów konsul‑
tacyjnych. Pierwsze działania po 1990 roku, łącznie z samą koncepcją 
zmiany systemowej w zakresie gospodarki i ustroju, były przykładem 
stylu programowania, który stał się swoistym standardem w kolejnych 
latach.



302 andrzeJ zyBała

 Rządzący działają na podstawie założenia, że aparat państwowy 
i partyjny daje im wystarczające zasoby i wiedzę, aby w pojedynkę, przy 
wykorzystaniu podporządkowanej im administracji publicznej, rozwią‑
zać te problemy, które sami uważają za ważne i nadające się w okre‑
ślonej kolejności do rozwiązania. Jeśli w ogóle dochodzi do partycypacji 
publicznej, to ma to zwykle miejsce na prawach, które formułują rzą‑
dzący. Przykładem są losy wielu konsultacji dotyczących projektów ak‑
tów prawnych. Zazwyczaj są one krótkie, realizowane w najprostszych 
formach, jakkolwiek widoczna jest stała poprawa standardów (niektóre 
urzędy zaczęły opracowywać podsumowania i sprawozdania z konsul‑
tacji, tworzą zestawienia nadesłanych propozycji itp.).
 Rządzący wiele energii poświęcają na uzyskanie podporządkowania, 
czy kontroli w gronie interesariuszy. Zakładają bowiem, że pozarządo‑
wi interesariusze polityk muszą dostosować się do regulacji wytworzo‑
nych w projektach/programach polityk/reform. Dbają o zachowanie po‑
zycji, która daje im status umożliwiający udzielanie innym uprawnień do 
uczestnictwa w projektowaniu i wykonywaniu interwencji publicznych. 
Uważają, że już samo uczestnictwo jest przywilejem, którym mogą ob‑
darzać wybrane przez siebie grupy, a z uczestnictwa mogą wypływać 
korzyści. 
 Proces programowania działań publicznych pozbawiony jest kom‑
pleksowej architektury, a w wielu wypadkach ma charakter akcyjny 
(działania podejmowane bez dopasowania zasobów do skali inicjowa‑
nych działań). Badania empiryczne (Zybała, 2014) wskazują, że istotne 
projekty reform w politykach inicjowano dopiero w warunkach znaczą‑
cego zagrożenia dla stabilności, głównie finansów publicznych albo za‑
grożenia widocznymi społecznie kryzysami w danej polityce publicznej. 
Z drugiej strony podejmowano działania, gdy decydenci uważali, że le‑
gislacyjne narzędzia działania wystarczą do uzyskania zamierzonego 
rezultatu, czyli nie muszą odwoływać się do zaawansowanych procedur 
partycypacji i jako rządzący sami mogą zdominować proces decyzyjny. 
Czasami decydowali się na zastosowanie strategii Blitzkriegu, czyli wy‑
konania szybkich działań zanim interesariusze zorientują się, jak wdra‑
żane zmiany wpłyną na ich interesy (w ten sposób bywa interpretowana 
realizacja strategii szokowej wprowadzonej w styczniu 1990 r.). Tabe‑
la 1 przedstawia konsekwencje takiego wzorca zarządzania publiczne‑
go dla całego procesu tworzenia i funkcjonowania polityk publicznych. 
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Tabela 1. Wpływ wzorców zarządzania publicznego na kolejne fazy tworzenia po‑
lityk publicznych

Fazy w cyklu tworze-
nia i funkcjonowania 
polityki publicznej 

Konsekwencje

Faza definiowania wy-
łaniającego się proble-
mu publicznego 

Identyfikowane są głównie te problemy, które stanowią 
bezpośrednie i doraźne zagrożenie, zwłaszcza dla stabil‑
ności finansów państwa i innych twardych ram funkcjono‑
wania państwa (np. bezpieczeństwo energetyczne). Nie 
są zwykle identyfikowane zagrożenia, których skutki mogą 
być widoczne w dłuższej perspektywie i skutki wynikają‑
ce ze słabości polityk społecznych (edukacja, zdrowie, 
administracja).

Faza budowania alter-
natywnych koncepcji 
rozwiązań 

Ograniczona skala badań i analiz eksperckich. Przyjęcie 
danego rozwiązania wynika bardziej z kalkulacji kosztów 
dla bieżących finansów publicznych niż z ustalonych dowo‑
dów oraz z kalkulacji politycznych. 

Faza konsultacji 
społecznych

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

Faza ewaluacji ex ante
Ocena w gronie głównie udziałowców politycznych (komi‑
sje sejmowe, ewentualnie podgrupy partyjne). Brak me‑
chanizmów uczenia się na podstawie wiedzy ewaluacyjnej. 

Faza wdrażania przy-
jętego rozwiązania 
i realizacji

Administracyjny styl wdrażania nowych koncepcji. Domi‑
nacja przepisów prawa jako instrumentu działania (ustawy, 
rozporządzenia). Mała skala wykorzystania instrumentów 
„miękkich” (katalizujących postawy aktorów polityki), jak 
bodźce pozytywne, przywództwo, bodźcowanie (nudging). 

Faza ewaluacji ex post

Oceny poziomu realizacji rezultatów działań sprowadzają 
się głównie do publikowania sprawozdań z realizacji nomi‑
nalnych działań wykonywanych przez urzędy odpowiada‑
jące za dane działanie. Brak niezależnych ewaluacji (poza 
działaniami finansowanymi ze środków UE).

Źródło: Zybała, A. (2013). Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicz‑
nego. Zarządzanie Publiczne, nr 4, s. 44. 

 Typowy dla Polski przebieg procesów programowania i implemento‑
wania polityk można uznać za jedno z istotnych źródeł narażenia ich na 
ryzyko nieskuteczności. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć, których 
celem jest rozwiązanie problemów szczególnie złożonych, reagowa‑
nie na które wymaga bardziej złożonych działań (Geyer i Rihani, 2010). 
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Wiele reform lat 90. i późniejszych bazowało głównie na narzędziach le‑
gislacyjnych, i to w tak trudnych politykach, jak zdrowotna czy edukacyj‑
na (Włodarczyk, 2005). Polityki publiczne postrzegano jako proces od‑
górnie projektowany i wykonywany, ponadto jako proces mechaniczny, 
a reformę jako operację wymiany wybranych części mechanizmów da‑
nej polityki na nowe, czy ulepszone wersje. Wiele zmian instytucjonal‑
nych często nie przynosiło jednak oczekiwanych rezultatów (np. część 
reform rządu Jerzego Buzka, czy późniejsza reforma sądownictwa). 
 W obecnej dobie możliwość osiągania sukcesów w reformowaniu 
polityk publicznych wymaga spełnienia wielu warunków, w tym osiąg‑
nięcia zdolności do: 

• prowadzenia działań kompleksowych w formacie spluralizowane‑
go procesu decyzyjnego; 

• stosowania złożonych instrumentów implementacji i ewaluacji (nie 
tylko legislacyjnych, ale i katalizujących postawy interesariuszy); 

• wyzwolenia mechanizmów adaptacyjnych wśród interesariuszy 
(np. samoregulacja); 

• podnoszenia standardów profesjonalnych i moralnych wśród za‑
angażowanych w działania korporacji zawodowych; 

• podnoszenia poziomu rozliczalności w działaniach interesariuszy; 
• uruchomienia skłonności do uczenia się (refleksji nad doświad‑

czeniami, wyciągania wniosków z porażek); 
• zarządzania sprzecznościami interesów, zawierania kompromi‑

sów itp. 
 Skuteczne programowanie wymaga także odpowiednich zasobów 
ludzkich, zwłaszcza profesjonalistów sektora publicznego, w tym anality‑
ków rekrutowanych na podstawie reguł merytokratycznych z przygotowa‑
niem do stosowania zaawansowanych technik analitycznych. To oni są 
w stanie integrować rozproszone potencjały tkwiące w społeczeństwie, 
które można wykorzystać dla efektywnego programowania działań. 
 Podsumowując powyższe analizy można wskazać na czynniki kon‑
serwujące etatystyczny model polityki publicznej. Przede wszystkim na‑
leży wymienić charakter życia politycznego (partyjnego) w Polsce. Na 
tym polu nie doszło do wytworzenia równowagi między procesami pro‑
gramowania interwencji publicznych na podstawie zobiektywizowanej 
wiedzy (policy) a procesami decydowania politycznego (politics). Kla‑
sa polityczna nie umie podzielić się swoim wpływem na programowanie 
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polityk z ekspertami, często bazuje na wyrywkowej wiedzy, niespraw‑
dzonych danych, własnych intuicjach, nie umie także tworzyć szerokie‑
go konsensu wokół reform istotnych dla państwa. Działania publiczne 
rozumie jako proces mechaniczny, a nie organiczny, co nie pozwala na 
dopasowanie narzędzi polityki do przedmiotu działania. 
 Z drugiej strony, w Polsce, jak i w innych państwach Europy Środ‑
kowo‑Wschodniej, występuje cały szereg procesów modernizacji poli‑
tyk publicznych opartych na anglosaskich wzorcach. Duże znaczenie 
miało tu zbliżenie do krajów zachodnich po roku 1990 oraz akcesja do 
UE, zwłaszcza korzystanie z funduszy europejskich. Mnóstwo urzędni‑
ków zaczęło funkcjonować w różnych unijnych gremiach i tworzyć ma‑
teriały analityczne w duchu policy studies. Stopniowo został uruchomio‑
ny transfer różnorodnych rozwiązań w zakresie zarządzania sektorem 
publicznym, wprowadzono mechanizmy oceny skutków regulacji, two‑
rzenie dokumentów strategicznych, ewaluację programów. 
 Zauważalny był także transfer rozwiązań szeregu problemów pub‑
licznych z UE i różnych państw (europeizacja krajowych polityk). Wiele 
interwencji jest programowanych według europejskich celów i prioryte‑
tów, czasami na skutek wewnętrznej bezsilności lub gdy z góry zakłada 
się, że zagraniczne rozwiązanie jest lepsze. Widoczne to było w refor‑
mach w polityce edukacji, emerytalnej, zdrowia, gospodarczej. Dzięki 
UE zainicjowano cały szereg polityk, jak politykę senioralną, aktywną 
politykę rynku pracy i aktywizujące mechanizmy polityki reintegracji spo‑
łecznej, politykę spójności społecznej czy inkluzji społecznej (np. spół‑
dzielnie socjalne). 
 Procesy programowania polityk publicznych wzbogacają różnego 
typu fora dialogu, koncyliacji (w tym m.in. Rada Dialogu Społecznego), 
ciała doradcze w wielu instytucjach. Dzięki środkom unijnym znaczna 
liczba uczonych realizowała wiele ciekawych projektów badawczych, 
w wyniku których powstały bezprecedensowo duże zasoby wiedzy ana‑
litycznej (policy knowledge), w tym formułowane były rekomendacje dla 
władz publicznych. W programowaniu przynajmniej części polityk sekto‑
rowych uczestniczą podmioty spoza kręgu rządowo‑administracyjnego. 
Przykładowo, szereg think‑tanków jest w stanie publikować opracowa‑
nia eksperckie mające sporą wartość. Ponadto organizacje związko‑
we i organizacje pracodawców stale wzmacniają swoje struktury w za‑
kresie prac eksperckich. Odczuwają one rosnącą potrzebę posiadania 
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ekspertów, którzy będą ich reprezentowali w sporach dotyczących poli‑
tyk publicznych, a ich działacze funkcjonują w strukturach europejskich 
(Europejski Komitet Społeczno‑Ekonomiczny) oraz mechanizmach two‑
rzenia polityk publicznych, których realizacja jest koordynowana na po‑
ziomie narodowym (Eurofound, 2019).
 Te zasoby wiedzy pozostające poza administracją nieczęsto stają się 
jednak podstawą programowania polityk publicznych. Badania pokazu‑
ją, że administracja najważniejszych urzędów wciąż nie jest odpowied‑
nio wiedzochłonna (Olejniczak i Widła‑Domaradzki, 2010). Szczególnie 
ma ona problem z wykorzystywaniem wniosków płynących z badań i re‑
komendacji w procesie programowania realnych działań. 

analiza neoinstytucjonalna areny polityki w polsce
Politykę publiczną w Polsce można też analizować korzystając z podej‑
ścia neoinstytucjonalnego. W tej orbicie teoretycznej kluczowym poję‑
ciem jest arena polityki publicznej rozumiana jako przestrzeń, w której 
dochodzi do interakcji aktorów (indywidualnych i zbiorowych), wymiany 
dóbr i usług. Aktorzy polityki próbują w niej rozwiązywać problemy, ale 
także ścierają się i walczą o dominację (Ostrom, 2007, s. 27‒28). Ich 
działania są rodzajem gry o korzyści, ale równocześnie nie są oni po‑
zbawieni motywacji do realizacji dóbr publicznych. 
 Neoinstytucjonalizm zakłada, że aktorzy są generalnie racjonalni 
(poprzez zorientowanie na określone cele), ale podlegają ogranicze‑
niom poznawczym (działają w warunkach niepełnej informacji, co gene‑
ruje różnego rodzaju ryzyka i wpływa na ich strategie i działania). Z kolei 
instytucje rozumiane są tu jako zasadniczo podzielane pojęcia (sha-
red concepts), które istnieją w umysłach uczestników życia społeczne‑
go jako rodzaj wiedzy domyślnej (implicit knowledge) a nie wyrażonej 
wprost (Ostrom, 2007, s. 23).
 Zdaniem rzeczników neoinstytucjonalizmu zrozumienie polityki może 
przynieść umiejętna analiza skoncentrowana na działaniach i zacho‑
waniach aktorów, ich interakcjach, regułach, a także normach i strate‑
giach (Ostrom, 2007; Schlager i Cox, 2017). Interakcje między aktorami 
kształtują trzy typy reguł: codziennych zachowań, zbiorowego wybo‑
ru (określają, kto może wpływać na kształt reguł operacyjnych) oraz 



307instytucje, organizacje i polityki publiczne

wyboru konstytucyjnego (określają, kto może uczestniczyć w tworzeniu 
reguł zbiorowego wyboru i jak mogą być one zmieniane).
 Ważna jest także analiza norm (cechują się nimi jednostkowi aktorzy), 
które są uznawane za motory zbiorowych wyborów (collective choice deci-
sion), czy czynniki wpływające na sposoby rozstrzygania dylematów zbio‑
rowego działania (realizacja celów publicznych vs. partykularnych). Są one 
wyrazem tego, jakie wartości i preferencje posiadają aktorzy. Odpowiadają 
za wzorce działania uznane przez nich za konieczne, niekonieczne, odpo‑
wiednie, a także koncepcje akceptowanych rezultatów działania. Normy 
określają, na ile jednostkowi aktorzy biorą pod uwagę w trakcie działania 
interesy innych aktorów, zasadę wzajemności (Ostrom, 2005, s. 112). 
 Elinor Ostrom posługuje się także niezwykle pojemnym pojęciem 
modeli mentalnych właściwych dla aktorów Szczególnie ma ona prob‑
lem z wykorzystywaniem wniosków płynących z badań i rekomenda‑
cji w procesie programowania realnych działań. To one wpływają na 
wzorce zachowań wśród aktorów i tym samym wpływają na większość 
cech areny polityki. Aktorzy ugruntowują swoje modele mentalne w wy‑
niku zwrotności impulsów pochodzących z otoczenia (interakcje, do‑
świadczenia, percepcja sytuacji w otoczeniu) oraz z systemu przeko‑
nań, w których jednostki są zakorzenione (Ostrom, 2005, s. 105).
 Modele mentalne określają jakość i dynamikę wzajemnych interakcji 
aktorów, wpływają na ich strategie działania (np. kooperacyjne vs. jed‑
nostronne), percepcję innych aktorów (ich dobra lub zła wola), preferen‑
cje (np. chęć bycia wiarygodnym), typy rezultatów dostępnych w danej 
arenie polityki (np. sprawiedliwy/zrównoważony podział korzyści vs. za‑
grożenie znaczącymi stratami). Wpływają także na wzorce przetwarza‑
nia informacji (wiedzy i danych) i upraszczania złożoności w warunkach 
ograniczonej racjonalności (naturalnych ograniczeń poznawczych). 
 Powyższe założenia teoretyczne tworzą potencjalnie dobre ramy 
do analizy środowiska (areny) polityki publicznej w Polsce. Głównym 
przedmiotem badań są zachowania aktorów polityk, odczytanie ich re‑
guł i norm oraz strategii działania, które je kształtują. Głównym ryzykiem 
w badaniu jest wielość czynników, które powinny podlegać analizie i za‑
grożenie nieczytelnością reguł, norm, strategii.
 Pewne cechy areny polityki publicznej można odczytać na podsta‑
wie danych pochodzących z analiz socjologicznych, czy socjologiczno‑
‑psychologicznych. Wskazują one, że areny tej nie cechuje ład w sensie 
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zapośredniczenia w systemie trwałych zasad funkcjonowania, które 
mogłyby stabilizować sposób funkcjonowania areny (zinstytucjonalizo‑
wanie). Innymi słowy, „reguły gry” nie są kompletne w sensie konstruk‑
cji, która mogłaby zapewnić ich transparentność i przewidywalność pro‑
cesów kluczowych dla aktorów. W języku neoinstytucjonalizmu można 
powiedzieć, że nie dochodzi do uformowania jasnych reguł konstytu‑
tywnych (reguł gry) areny danej polityki, która w związku z tym opiera 
się głównie na regułach operacyjnych. Te reguły, które posiadają pewną 
moc obowiązującą (ich przekroczenie jest penalizowane), nie są czytel‑
ne dla samych aktorów, jak i dla otoczenia. 
 W wielu sytuacjach działania publicznego można obserwować defi‑
cyt norm i reguł podzielanych przez aktorów jako podstawa ich działań. 
Prawdopodobnie długoterminowe strategie nastawione na respektowa‑
nie wynegocjowanych norm i reguł są postrzegane jako nazbyt ryzy‑
kowne dla przetrwania w trudnym (wysoce konkurencyjnym) otoczeniu. 
Działania mają charakter doraźny, nakierowany na krótkoterminowe 
korzyści, podobnie jak oczekiwania wobec interakcji z innymi aktora‑
mi. Nie jest skutecznie penalizowana „jazda na gapę”, czyli korzystanie 
z publicznych zasobów, bez ponoszenia kosztów ich odtworzenia. 
 Aktorzy postrzegają każde rozstrzygnięcie w danej sprawie jako tym‑
czasowe i może ono zostać łatwo zakwestionowane w wyniku nieocze‑
kiwanego rozwoju sytuacji, np. wobec nagłego wzmocnienia konkuren‑
cyjnej grupy interesów, czy koalicji rzeczniczej, która będzie w stanie 
nieoczekiwanie zmienić układ sił i tym samym dojdzie do nowego „roz‑
dania” w wymiarze kosztów/korzyści. 
 W tym kontekście trudno inicjować procesy rozwiązywania złożo‑
nych problemów zbiorowych i tworzenia szans rozwojowych niezależ‑
nie od celów partykularnych.
 Z uwagi na praktykowane reguły, działania aktorów są raczej sła‑
bo zakorzenione w pojęciu interesu publicznego, jakkolwiek różnie to 
wygląda w różnych politykach sektorowych, czy subpolitykach. Przy‑
kładem jest choćby polityka zagospodarowania przestrzennego. Wi‑
doczna jest w niej silna dominacja interesu właścicieli nieruchomości 
oraz tych, którzy nimi obracają na rynku. Koszty społeczne tego zjawi‑
ska są ogromne. Badacze oszacowali je na przynajmniej 84 mld PLN 
rocznie w wyniku samego tylko rozproszenia zabudowy i rosnących 
kosztów utrzymania infrastruktury, np. drogowej i wodno‑kanalizacyjnej 
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(Kowalewski et al., 2018). W sferach władzy nie wywołało to jednak 
właściwej mobilizacji do przeformatowania podstaw tej polityki. 
 Normy cechujące aktorów usposabiają ich do trzymania się już uzy‑
skanych korzyści, w tym przywilejów grupowych (np. Karta Nauczyciela, 
przywileje górnicze itp.). Uwzględnianie interesów innych aktorów przy‑
chodzi z trudnością, ponieważ nie „opłaca” się wyjście naprzeciw szer‑
szym oczekiwaniom. Stąd aktorzy mają skłonność do postrzegania prób 
przekształceń strukturalnych jako zagrożenia dla swojego statusu mate‑
rialnego, ale i symbolicznego. Wobec prób reform zajmują więc postawy 
konserwatywne czy zachowawcze. 
 Aktorzy działający według opisywanego tu dominującego modelu in‑
terakcji nie generują odpowiednio znaczącej dozy synergii w takich sfe‑
rach działania, które można uznać za obszar „wspólnego mianownika” 
(interes publiczny). Z trudem współpracują (w różnej skali w różnych po‑
litykach), nawet tam gdzie reprezentują tych samych interesariuszy. Ży‑
wią ideę dążenia do konsensusu, ale zwykle go nie osiągają, podobnie 
jak nie realizują strategii korzystnej dla wszystkich (win-win). Powyższe 
zjawiska wydają się skutkiem niskiego poziomu zaufania, na który od lat 
wskazują liczne badania. 
 Przykładem trudności współpracy nawet grup reprezentujących tych 
samych interesariuszy może być wielość organizacji pracodawców, 
a także związków zawodowych działających w tych samych sektorach, 
ale również organizacji reprezentujących interesariuszy określonych 
polityk publicznych. Rafał Bakalarczyk opisał daleko posuniętą dezin‑
tegrację w środowisku opiekunów osób niepełnosprawnych, które po‑
dzieliło się na opiekunów dzieci niepełnosprawnych (mających niepeł‑
nosprawność od dziecka) i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych 
(Bakalarczyk, 2015). Ciekawe przykłady pochodzą również od anality‑
ków, którzy zbadali sieć organizacji reprezentujących interesy gospo‑
darstw rolnictwa ekologicznego. Okazało się, że w Polsce powstały trzy 
konfrontacyjnie nastawione do siebie organizacje skupiające w sumie 
zaledwie 10 procent wszystkich podmiotów z tego sektora, natomiast 
w Czechach powstała jedna organizacja skupiającą 50 procent wszyst‑
kich aktorów (Moschitz i Stolze, 2010, s. 251). Inne badania wskazują, 
że w Polsce ma miejsce także duże rozproszenie izb gospodarczych. 
Działa ich więcej niż w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, choć reprezen‑
tują mniejszą liczbę firm. Na przykład we Włoszech działa 120 izb, które 
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reprezentują ponad 600 tysięcy firm, a w Polsce funkcjonuje 128 izb 
reprezentujących mniej niż 300 tysięcy firm (Kurczewska, 2016, s. 22, 
129‒130). Tylko 20 proc. przedsiębiorstw należy do organizacji zrze‑
szających pracodawców), co jest najniższym odsetkiem w Unii, poza Li‑
twą (Komisja Europejska, 2014, s. 25). 
 Aktorzy współtworzą arenę polityki, którą cechuje wysoki poziom 
polaryzacji interesów grupowych, w tym politycznych. Uległo to zwie‑
lokrotnieniu po roku 2005 i dalszemu po roku 2015 (Makowski, 2019). 
Zredukowano i tak często skromną skalę możliwej ponadpartyjnej ko‑
operacji w zakresie polityk, które można uznać za strategiczne dla pań‑
stwa i społeczeństwa (Zybała, 2019). Przykładem są zmiany realizo‑
wane w polityce edukacyjnej (obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego, zmiany w strukturze szkolnictwa, zmiany w sądownictwie). 
Wzrosła skala istotnych polityk realizowanych w sposób jednostronny, 
woluntarystyczny (Makowski, 2019).
 Powyższe czynniki sprawiają, że aktorzy rządowi nie przeprowadza‑
ją dojrzałych konsultacji projektów aktów prawnych czy koncepcji roz‑
wiązywania problemów. Prowadzi to do niedorozwoju sieci ekspertów 
wymieniających wiedzę i doświadczenia, a także braku przenikania, czy 
transferu rozwiązań problemów między różnymi środowiskami. Proce‑
sy uczenia się twórców polityki są spowalniane i ograniczane. Może to 
nieść szereg negatywnych skutków, jak brak potencjału poznawczego 
do rozpoznawania z wyprzedzeniem źródeł niestabilności, słaba zdol‑
ność dostosowawcza do zmieniających się okoliczności (np. do zmie‑
niającej się struktury źródeł energii, sposobów zarządzania w tej sferze, 
wdrożenia wyrafinowanych mechanizmów regulacyjnych).
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Tabela 2. Reguły na arenie polityki publicznej i charakterystyka polskich reguł 
polityki
Typy reguł roboczych Charakterystyka
Reguły wejścia/wyjścia (entry/exit rules) ‒ 
określają zasady, na mocy których aktorzy 
wchodzą na arenę polityki publicznej oraz wa‑
runki wyjścia z niej.

Aktorzy, aby wejść na arenę polityki, muszą 
dysponować znacznymi zasobami (logistyka, 
kontakty polityczne, zdolności oddziaływania 
w znaczących grupach społecznych, znaczne 
środki finansowe).

Reguły pozycji (position rules) ‒ określają spo‑
sób formowania/uzyskiwania pozycji/ról w da‑
nej polityce/programie publicznym (zmienianie 
pozycji).

Pozycje aktorów uzyskiwane są na podstawie 
zdolności do pozyskiwania: 
• zasobów materialnych (finanse) i niematerial‑

nych (np. oddziaływanie w mediach), 
• poparcia w klasie politycznej, 
• poparcia wpływowych grup społecznych, które 

mają znaczenie dla polityki partyjnej.
Reguły możliwości (scope rules) ‒ określają 
możliwe do uzyskania przez aktorów rezultaty 
w danej polityce (rezultaty uznane za dopusz‑
czalne do osiągnięcia).

Aktorzy mogą liczyć na rezultaty (korzyści) silnie 
uzależnione od ich miejsca na arenie polityki, 
uzależnione od wielkości ich zasobów. Aktorzy 
uzyskują znaczną część korzyści w wyniku „jaz‑
dy na gapę” (korzyści w wyniku łamania reguł).

Reguły władzy (authority/choice rules) ‒ okre‑
ślają zakres działań przypisanych określonym 
pozycjom (tj. aktorom, które je zajmują) a tak‑
że skalę podporzadkowania, jakim muszą się 
poddać ze strony innych aktorów.

Decydujący wpływ klasy politycznej i jej decyzji 
o zainicjowaniu działania.

Reguły cyrkulacji informacji (information ru-
les) ‒ określają, jak informacje przepływają 
w gronie aktorów w zależności od pozycji, któ‑
re zajmują.

Głównie instytucje publiczne tworzą wiedzę 
(w tym akademickie). Jest ona często słabo 
przetworzona i zamieniona w koncepcje roz‑
wiązywania problemów publicznych. Informacja 
traktowana jest jako dobro prywatne (bardziej 
własna domena aktorów niż dobro publiczne). 
Dostęp do informacji jako czynnik przewagi kon‑
kurencyjnej w rywalizacji o korzyści.

Reguły agregowania (aggregation rules) ‒ 
określają wymagania, jakie aktorzy muszą 
spełnić, aby mogli podjąć działania. Określa‑
ją poziom kontroli, jaki posiadają w sytuacji 
działania.

Inicjowanie polityki silne uzależnione jest od 
klasy politycznej, jej nacisku, wpływu, grup 
interesów. 

Reguły korzyści (payoff rules) ‒ określają, 
 jakie korzyści i koszty są wymagane, dopusz‑
czalne, zabronione dla aktorów w zależności 
od ich pozycji.
Sposoby uzyskiwania nagród, ponoszenia 
sankcji w określonym działaniu. Określają po‑
wiązania między kosztami i możliwymi do 
osiągnięcia korzyściami.

Najsilniejsi aktorzy mają zdolność do przechwy‑
tywania znacznych korzyści, bez względu na 
ponoszone koszty. Istotne zjawisko „jazdy na 
gapę”. 

Źródło: oprac. własne na podstawie struktury reguł E. Ostrom (2005).
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Modele mentalne 
Aktorzy tworzący arenę polityki publicznej działają na bazie własnych 
modeli mentalnych. Określają one dynamikę ich wzajemnych interakcji, 
w tym wpływają na ich strategie działania (np. kooperacyjne vs. jedno‑
stronne), czy percepcję innych aktorów (antagonizm vs. partnerstwo). 
Przeprowadzenie pełnej analizy na podstawie tego pojęcia wymaga‑
łaby obszernych rozważań i dalszych rozróżnień pojęciowych. Warto 
jednak opisać kilka cech charakteryzujących modele mentalne akto‑
rów. Na istotną cechę zwrócił uwagę Włodzimierz Wesołowski: w Pol‑
sce ma miejsce „konfliktowe i antagonistyczne postrzeganie rzeczywi‑
stości”. Przechodzi ono w różnych sytuacjach z formy ukrytej w formę 
uzewnętrznioną, czemu towarzyszy percepcja, że „jednym przypada 
niedola, drugim wszystkie doczesne uciechy i satysfakcje”. Słabszym 
grupom towarzyszy poczucie pokrzywdzenia, a także fatalizmu, prze‑
konanie, że ich sytuacja musi trwać z niezrozumiałych przyczyn. Z ko‑
lei grupy uprzywilejowane mają poczucie „własnej, naturalnej wyższości 
i wartości” (Wesołowski, 1993, s. 128). 
 Aktorzy wykazują ponadto skłonność do koncentrowania się w swo‑
ich interakcjach na interesach egzystencjalnych, czyli na zaspokoje‑
niu najbardziej elementarnych potrzeb, które gwarantują im przetrwa‑
nie, czy zachowanie pozycji. Przykładowo, w stosunkach pracy związki 
zawodowe koncentrują się na działaniach, które dotyczą zachowania 
miejsc pracy, wysokości płacy, a zaniedbane pozostają dążenia długo‑
terminowe nakierowane na wzmacnianie perspektywicznych kompeten‑
cji zawodowych itp. Istotnym problemem jest to, że aktorzy postrzega‑
ją swoje interesy w izolacji od interesów innych warstw społeczeństwa, 
czy interesu publicznego. Prowadzi to do silnej polaryzacji (zwłaszcza 
gdy „inny aktor” postrzegany jest głównie jako zagrożenie, a nie partner 
do realizacji wspólnych celów). 
 Kolejne zagadnienie dotyczy tego, jak aktorzy postrzegają otaczają‑
ce ich problemy. Obserwacje wskazują, że znaczna ich część ma skłon‑
ności do „prywatyzowania problemów”, czyli redukowania rozmiaru 
problemów, które w wielu państwach najwyżej rozwiniętych uznaje się 
za problemy o charakterze publicznym. Stąd prawdopodobnie względ‑
na bierność w sferze niektórych polityk publicznych z uwagi na to, że „jej 
problemy” uznaje się za sprawę prywatną obywateli, a nie obszar troski 
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państwa i społeczeństwa. Po 1990 roku widoczne było niewielkie zaan‑
gażowanie np. w politykę mieszkaniową (mieszkanie uznaje się często 
za dobro prywatne), pomimo ogromnych problemów milionów Polaków 
w tej dziedzinie. Podobnie było w obrębie walki z wykluczeniem spo‑
łecznym ‒ dochód uznawano za sprawę całkowicie prywatną na rynku 
pracy (prywatną sprawą „Kowalskiego” było to, czy ma pracę, czy nie). 
Z kolei w polityce emerytalnej przejawem specyficznego modelu men‑
talnego była tzw. desolidaryzacja w jej obrębie (Rymsza 2011). Sko‑
mercjalizowano ubezpieczenia społeczne na skutek percepcji dochodu 
emerytalnego jako prywatnej sprawy (łagodzono to dopiero po latach, 
gdy skomercjalizowany system okazał się niewydolny ekonomicznie). 
 Specyficzne modele mentalne widoczne były w podejściu aktorów do 
wykorzystania wiedzy analitycznej w programowaniu i wdrażaniu dzia‑
łań publicznych. Obserwacja zjawisk po 1990 roku wskazuje, że aktorzy 
działania publicznego cenią wiedzę w dość ograniczonym zakresie, np. 
w sytuacji programowania istotnych reform. Nie jest zakorzenioną ruty‑
ną uruchamianie deliberacji, gdy aktorzy stoją przed podjęciem istotnej 
decyzji publicznej, w tym gdy powstaje projekt aktu prawnego. W wielu 
politykach sektorowych nie stworzono standardów wytwarzania wiedzy 
analitycznej, metod badawczych, które powinny być standardowo sto‑
sowane. Wprawdzie, jak zostało wyżej wspomniane, rośnie liczba think 
tanków, ale administracja publiczna nadal nie ma adekwatnego poten‑
cjału analitycznego w polityce publicznej (Ledzion, Olejniczak 2014). 
Zdaniem Michaela Howletta obejmuje on zdolności do analizy polity‑
ki publicznej, a także kompetencje i zdolności dotyczące wytworzenia 
efektywnego systemu pozyskiwania wiedzy i jej wykorzystania w proce‑
sie funkcjonowania polityki publicznej (Howlett, 2018). 
 Niedorozwój kultury analizy w Polsce ma głębokie historyczne źród‑
ła (Zybała, 2016), co przekłada się to na obecną sytuację. Jerzy Regul‑
ski, jeden z głównych architektów samorządności lokalnej, konkluduje 
w swoich wspomnieniach z udziału w rządzeniu: „ciągle w Polsce nie 
szanuje się wiedzy, jaką posiada ktoś inny” (Regulski, 2014, s. 570). 
 Aktorzy ulegają specyficznemu modelowi mentalnemu, jak określił 
to Adam Skwarczyński: „polityki romantycznej”, „ideologii romantycz‑
nej”. To synonim działań bardzo zacnych, bohaterskich, nawet męczeń‑
skich, ale niemających nic wspólnego z „realnym położeniem, z jakąkol‑
wiek bądź rzeczywistością…” (Skwarczyński, 1934, s. 32). To tradycja 
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skłaniająca do tworzenia wielkich projektów reform, ale bez właściwe‑
go fundamentu merytokratycznego i analitycznego. To skutek prakty‑
kowania zasady przewagi czynu nad myślą, czy zasady „mierz siły na 
zamiary, a nie zamiary podług sił”. Odczuwalny jest więc deficyt trady‑
cji kartezjańskiej podkreślającej znaczenie „szkiełka i oka”, czyli głębo‑
kiej analizy poprzedzającej decyzje i działania publiczne (Hryniewicz, 
2018).

podsumowanie i wnioski 
Powyższa analiza opisuje podstawy funkcjonowania areny polityki pub‑
licznej w Polsce. Wnioski, które można wyciągnąć z analizy opartej na 
pojęciach wybranych nurtów instytucjonalizmu, wskazują, że na bazie 
obecnie praktykowanych reguł i norm aktorzy nie mogą ukształtować 
wysokiej jakości areny polityki publicznej, czyli takiej, która dawałaby 
poczucie stabilności, trwałości przyjętych zasad, priorytetów nakierowa‑
nych na profesjonalizację działań publicznych (np. poprzez model poli‑
tyki publicznej opartej na wiedzy). 
 Deficyt norm i reguł utrudnia wyjście z istotnego niedorozwoju formu‑
ły działań zbiorowych, w tym polityk publicznych. Od 1990 roku minęło 
już 30 lat, a szereg państw naszego regionu wciąż nie zmodernizowało 
do końca wielu metod programowania i wykonywania działań/interwen‑
cji publicznych. To skutek – jak pisał Leslie A. Pal – braku tradycji w za‑
kresie analizy polityki publicznej (policy tradition) w Europie Środkowej 
i Wschodniej (Pal, 2014). Martin Potůček i Lance T. Leloup zauważyli, 
że w tej części Europy trwa dopiero proces poszukiwania jasnej tożsa‑
mości dla tej dyscypliny (Potucek i Leloup, 2003). W ostatnich latach 
widoczny jest postęp w niektórych sferach polityk sektorowych, ale wi‑
doczne są też sfery regresu.
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Sieci tworzenia polityki publicznej 
a współzarządzanie publiczne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: pojęcie sieci politycznej w obszarze nauk o poli-
tyce publicznej jest niejednoznaczne i obejmuje zbiór różnych podejść 
teoretycznych koncentrujących się na zależnościach pomiędzy rządem 
a innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi. najbliższe koncepcji 
współzarządzania publicznego (governance – sterowanie sieciami niehie-
rarchicznych współzależności występujących między aktorami publiczny-
mi i niepublicznymi, co służy koordynacji działań zbiorowych i rozwiązy-
waniu problemów kolektywnych) jest definiowanie sieci jako odrębnej, 
autonomicznej, najczęściej niezhierarchizowanej i niekoniecznie sforma-
lizowanej struktury w systemie politycznym, której podstawową cechą 
jest wyróżniający się sposób (samo)organizacji i wewnętrznej komunika-
cji najbliższe koncepcji.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest odniesienie 
pojęcia sieci politycznych do koncepcji współzarządzania publicznego 
(governance) a w wymiarze empirycznym zastosowanie koncepcji sie-
ci tworzenia polityki i współzarządzania publicznego do praktyki polity-
ki publicznej w polsce. po zdefiniowaniu pojęcia sieci tworzenia polityki 
rozdział omawia jego zastosowanie do badania praktyki rozkładu władzy 
pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi tworzącymi ustruktury-
zowaną sieć polityczną w koncepcjach wykraczających poza proste rozu-
mienie governance jako wyłącznie mechanizmu koordynacji dostarczania 
usług publicznych. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
rozdział konstatuje liczne ograniczenia zarówno samego pojęcia sieci 
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politycznych, jak i jego zastosowania do badań współzarządzania publicz-
nego. w odniesieniu do praktyki polityki publicznej w polsce zauważa, że 
nie działają tu ustrukturyzowane sieci tworzenia polityki publicznej, zdol-
ne do wprowadzenia w życie współzarządzania publicznego. nie oznacza 
to jednak, że polityka publiczna w polsce prowadzona jest w sposób au-
tonomiczny przez rząd, w istotnym stopniu jest on bowiem ograniczany 
przez sieci nieformalne. 

Słowa kluczowe: sieci tworzenia polityki (policy networks), 
współzarządzanie publiczne (governance), 
grupy interesu, lobbing, proces legislacyjny
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Polityka publiczna jest procesem, w który zaangażowanych jest wiele 
różnorodnych podmiotów publicznych i niepublicznych. Skala ich za‑
angażowania jest zwykle uzależniona od pełnionej funkcji w systemie 
politycznym (rząd, administracja publiczna, samorząd itp.) oraz stopnia 
wpływu, jaki dana polityka może wywierać na te podmioty (np. związ‑
ki zawodowe w zakresie polityki rynku pracy). Równie istotnym czynni‑
kiem wpływającym na poziom uczestnictwa w omawianym procesie jest 
poziom zorganizowania poszczególnych podmiotów, reprezentujących 
konkretne interesy. Mogą bowiem istnieć stosunkowo małe grupy inte‑
resu, które uzyskują znaczny wpływ na ostateczny kształt polityki, albo 
wręcz przeciwnie – duże grupy interesu, których wpływ jest marginal‑
ny. Co więcej, poszczególne jednostki mogą reprezentować jednocześ‑
nie różnych aktorów polityki. W rezultacie powstają mniej lub bardziej 
ustrukturyzowane sieci tworzenia polityki, nazywane także sieciami po‑
litycznymi (policy networks). 
 W miarę wzrostu liczby aktorów oraz liczby interakcji pomiędzy nimi, 
mamy do czynienia ze wzrostem złożoności sieci tworzenia polityki. Klu‑
czowe zjawiska, wpływające współcześnie na wzrost złożoności sieci 
i całego procesu tworzenia polityki publicznej, to globalizacja oraz roz‑
wój technologii informacyjnych. Innym ważnym czynnikiem mającym 
wpływ na wzrost liczebności i złożoności sieci politycznych jest rosnący 
zakres polityki publicznej, który przekłada się na wzrost jej specjalizacji, 
decentralizacji oraz fragmentaryzacji.
 Wzrostowi znaczenia sieci w procesie tworzenia polityki publicznej 
towarzyszy pojawienie się koncepcji współzarządzania publicznego 
(governance) polegających na „sterowaniu sieciami niehierarchicznych 
współzależności występujących między aktorami publicznymi i niepub‑
licznymi, co służy koordynacji działań zbiorowych i rozwiązywaniu prob‑
lemów kolektywnych” (Mazur, 2015, s. 13; Hausner, Jessop i Mazur, 
2017). Warto zaznaczyć, że w polskiej literaturze brakuje czytelnych, 
jednoznacznie przyjętych różnic w definiowaniu obu pojęć, które nieraz 
bywają ze sobą utożsamiane. Stąd w niniejszym rozdziale podjęto pró‑
bę zdefiniowania pojęcia sieci politycznych w odniesieniu do koncepcji 
governance.
 W wymiarze empirycznym odniesiono koncepcje sieci tworzenia 
polityki i współzarządzania publicznego do praktyki polityki publicznej 
w Polsce. W ramach wniosków końcowych dokonano próby odpowiedzi 
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na pytanie, na ile państwo (rząd) jako główny aktor polityki publicznej 
jest w stanie współcześnie utrzymać (lub odzyskać) kontrolę nad proce‑
sem tworzenia polityki publicznej.

definicja sieci tworzenia polityki (policy networks)
Problematyka sieci (tworzenia) polityki publicznej obecna jest w litera‑
turze przedmiotu od lat 70. XX wieku, a źródeł zainteresowania tym za‑
gadnieniem można doszukiwać się w badaniach z zakresu teorii sieci/
relacji międzyorganizacyjnych (interorganizational theory). Teoria ta zaj‑
mowała się wzajemnym uzależnieniem aktorów ze względu na posiada‑
ne zasoby, niezbędne do osiągnięcia założonych celów (Adam i Kriese, 
2007, s. 129). 
 Pojęcie sieci politycznej w obszarze nauk o polityce publicznej, któ‑
re stało się przedmiotem szerszych zainteresowań badaczy od lat 90. 
XX wieku, jest niejednoznaczne i obejmuje zbiór różnych podejść te‑
oretycznych koncentrujących się na związkach oraz zależnościach 
pomiędzy rządem a innymi podmiotami publicznymi i niepubliczny‑
mi. W literaturze anglosaskiej zjawisko sieci politycznych postrzega‑
ne było przez pryzmat takich pojęć, jak: wspólnoty problemowe (issue 
networks) ‒ luźne koalicje zawiązane dla osiągnięcia konkretnego celu 
(Heclo, 1978); „żelazny trójkąt” ‒ wzajemne relacje pomiędzy komi‑
sjami amerykańskiego Kongresu, grupami interesów i urzędami pań‑
stwowymi (Jordan, 1981); subsystemy polityczne i tzw. subrządy (sub-
governments) ‒ zbiór jednostek reprezentujących różnych aktorów, 
zaangażowanych w podejmowanie rutynowych decyzji politycznych 
w określonym obszarze polityki publicznej (Freeman i Stevens, 1987); 
wspólnoty polityczne (policy communities) (Richardson i Jordan, 1979); 
wspólnoty eksperckie (epistemic communities) (Haas, 1992; Rhodes, 
2008, s. 426).
 Na gruncie badań europejskich, które w mniejszym stopniu koncen‑
trują się na analizie funkcjonowania tzw. subrządów i relacji pomiędzy 
poszczególnymi osobami, a bardziej na badaniu struktury relacji mię‑
dzyorganizacyjnych, wyróżnić można dwa zasadnicze sposoby rozu‑
mienia tego pojęcia (Adam i Kriese, 2007, s. 130). Zgodnie z nimi, sieć 
polityczna to:
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1. nowa, odrębna, autonomiczna, najczęściej niezhierarchizowana 
(horyzontalna) i niekoniecznie sformalizowana struktura w syste‑
mie politycznym, której podstawową cechą jest wyróżniający się 
sposób (samo)organizacji i wewnętrznej komunikacji; takie rozu‑
mienie sieci politycznej jest najbliższe koncepcji governance (zob. 
Kenis i Schneider, 1991);

2. zbiorcze określenie różnego typu nieustrukturyzowanych relacji 
pomiędzy aktorami publicznymi i niepublicznymi w poszczegól‑
nych subsystemach politycznych; w zależności od modelu rela‑
cji pomiędzy tymi dwoma rodzajami aktorów, można mówić o sie‑
ciach symetrycznych lub asymetrycznych, z silnym i wyraźnie 
odrębnym centrum w postaci rządu o dominującej pozycji (nota 
bene w opinii autora ten drugi przypadek jest sprzeczny z koncep‑
cją governance)  1.

 Za Rhodesem (2008, s. 426) można jednak przedstawić jedną, w mia‑
rę spójną definicję, nawet jeśli nie jest ona zbyt precyzyjna. Sieci poli‑
tyczne są zestawem ustrukturyzowanych i/lub nieustrukturyzowanych, 
a zarazem niekoniecznie sformalizowanych powiązań o różnej sile, sta‑
bilności i trwałości, występujących pomiędzy aktorami rządowymi i ak‑
torami pozarządowymi, którzy organizują się wokół wspólnych (lub co 
najmniej nieustannie uzgadnianych) wartości i/lub interesów w zakresie 
tworzenia i wdrażania polityki publicznej. Wspomniani aktorzy są od sie‑
bie współzależni, a polityka wyłania się na skutek zachodzących mię‑
dzy nimi interakcji. Warto dodać, że ze względu na postępujące osłabie‑
nie państwa jako aktora polityki, współcześnie coraz trudniej jest mówić 
o dominującej pozycji rządu w ramach sieci.
 Pojęcie sieci tworzenia polityki można jednak postrzegać znacznie 
szerzej i na trzech różnych poziomach: samej charakterystyki sieci po‑
litycznych (poziom deskryptywny); analizy wyjaśniającej mechanizmy 
powstawania i funkcjonowania sieci (poziom teoretyczny); zaleceń do‑
tyczących zarządzania sieciami politycznymi (poziom preskryptywny) 

1  S. Adam i H. Kriese wyróżniają jeszcze trzeci sposób – chodzi o podejście ilościo‑
we w ramach analizy sieci społecznych, którego zadaniem jest głównie opis relacji 
zachodzących wewnątrz sieci, czyli de facto logiki jej funkcjonowania. W tym za‑
kresie kluczową rolę odgrywa analiza centralizacji sieci, siły powiązań czy gęstości 
sieci (Marin i Mayntz, 1991). Podejście to nie wyjaśnia jednak dynamiki tworzenia 
się sieci i jej ewolucji, dlatego można je pominąć.
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(Rhodes, 2008, s. 426). Charakterystyki sieci politycznych można do‑
konać za pomocą opisu procesu uzgadniania interesów poszczegól‑
nych grup (interest intermediation), opisu relacji pomiędzy różnymi pod‑
miotami/instytucjami (interorganizational analysis) lub opisu zjawiska 
współzarządzania (governance). W przypadku analizy teoretycznej, 
funkcjonowanie sieci polityczne można wyjaśniać z perspektywy dwóch 
podejść: teorii racjonalnego wyboru albo emersonowskiej teorii wymia‑
ny społecznej opartej na koncepcji władzy w zależności (power-depen-
dence theory). Wreszcie, na poziomie preskryptywnym można mówić 
o trzech podejściach do zarządzania siecią: instrumentalnym, interak‑
cyjnym oraz instytucjonalnym.
 Poszczególne rządy odpowiedzialne za prowadzenie polityki pub‑
licznej muszą uzgadniać ją z różnymi grupami, charakteryzującymi się 
zarówno odmiennymi interesami, jak i oczekiwaniami ich realizacji. Są 
wśród nich grupy nieuznawane/nieakceptowane przez rząd (outsiders), 
prowadzące działania o charakterze skrajnym, które zgłaszają niere‑
alistyczne oczekiwania. Przeciwwagą dla nich są insiderzy (insiders), 
czyli grupy akceptowane przez władze i chcące z nią współpracować, 
które mają na celu realizację swoich oczekiwań w ramach istniejących, 
formalnych reguł gry politycznej (konsultacje publiczne itp.). W prakty‑
ce oczekiwania insiderów często ulegają sui generis instytucjonalizacji 
(np. związki zawodowe i płaca minimalna). W miarę upływu czasu sfor‑
malizowane relacje pomiędzy rządem a insiderami mogą przekształcać 
się w rutynowe relacje o charakterze nieformalnym, a tym samym pro‑
wadzić do wyłonienia się sieci tworzenia polityki. Używając zgrabnego 
sformułowania można powiedzieć, że w ramach takiej sieci insiderzy 
„nie lobbują, oni jedzą obiad” (Rhodes, 2008, s. 427).
 Proces uzgadniania interesów (interest intermediation) z insidera‑
mi, który stanowi prawdopodobnie najważniejszą perspektywę w opi‑
sie sieci politycznych, może odbywać się w ramach mniej lub bardziej 
sformalizowanych struktur bliższych albo wspólnotom politycznym, albo 
wspólnotom problemowym (issue networks). Te pierwsze charaktery‑
zują się: stosunkowo niewielką liczbą uczestników (i świadomym wy‑
kluczeniem określonych grup); częstymi i efektywnymi interakcjami 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami; spójnym i trwałym podejściem wo‑
bec wyznawanych wartości, zasad uczestnictwa i celów polityki; po‑
wszechną zgodą co do podzielanych ideologii i poglądów politycznych; 
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relacją wymiany określonych zasobów, posiadanych przez poszczegól‑
nych członków wspólnoty. W tym sensie kluczowym typem interakcji 
wewnątrz wspólnoty politycznej jest przetarg (bargaining). Istotną ce‑
chą wspólnoty politycznej jest także równowaga sił, która jednak nie 
musi przekładać się na równy rozkład korzyści, a raczej na przekonanie 
wszystkich członków, że uczestnictwo w sieci jest grą o sumie dodatniej 
(Rhodes, 2008: 428). 
 W przeciwieństwie do wspólnot politycznych, wspólnoty problemowe 
cechują się: znacznie większą liczbą uczestników; niestabilnym pozio‑
mem interakcji (w sensie ilościowym i jakościowym); częstszymi kon‑
fliktami; relacjami opartymi na bardziej na współpracy niż wymianie 
zasobów; nierównym rozkładem władzy, przez co część członków ta‑
kiej wspólnoty może dysponować małymi zasobami, niewielkim dostę‑
pem do korzyści, a w praktyce brakiem alternatywy wobec uczestnictwa 
w sieci (Rhodes, 2008, s. 428).
 Typologia sieci oparta na kryterium bliskości i trwałości relacji mię‑
dzyludzkich, na podstawie którego wyróżnia się wspólnoty polityczne 
i wspólnoty problemowe, wywodzi się wprost z amerykańskiego podej‑
ścia do sieci politycznych, w którym kluczową rolę odgrywają interakcje 
pomiędzy pojedynczymi osobami (stąd wykorzystanie terminu „wspól‑
nota”). Na gruncie europejskim typologia sieci tworzona jest zasadni‑
czo na podstawie dwóch innych kryteriów: dystrybucji władzy wewnątrz 
sieci pomiędzy różnymi rodzajami aktorów politycznych oraz przeważa‑
jącego rodzaju interakcji zachodzących w procesie uzgadniania intere‑
sów (van Waarden, 1992; Adam i Kriese, 2007).
 W przypadku analizy dystrybucji władzy należy przyjąć założenie, że 
w ramach sieci funkcjonują zasadniczo cztery grupy aktorów politycz‑
nych: z jednej strony mamy aktorów państwowych (rząd, instytucje pub‑
liczne itp.), a z drugiej strony aktorów pozapaństwowych: partie poli‑
tyczne, grupy interesu oraz organizacje pozarządowe/ruchy społeczne. 
Ze względu na legitymizowaną możliwość użycia siły, szczególną po‑
zycję w sieci zajmują aktorzy państwowi, co jednak nie oznacza wprost 
ich dominacji w ramach sieci. Poszczególni aktorzy mogą bowiem two‑
rzyć wzmacniające ich pozycję koalicje i to zarówno homogeniczne 
(aktorzy państwowi vs. niepaństwowi), jak i heterogeniczne (np. rząd 
i NGO vs. partie opozycyjne i grupy interesu). Z kolei uzgadnianie inte‑
resów pomiędzy aktorami może przebiegać na podstawie trzech często 
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współwystępujących form interakcji: konflikt/konkurencja, przetarg (bar-
gaining)/negocjacje oraz współpraca. Przyporządkowanie sieci do okre‑
ślonego typu uzależnione jest od dominującej formy interakcji (Adam 
i Kriese, 2007). 

Tabela 1. Typologia sieci politycznych
Dystrybucja 
władzy

Forma interakcji w procesie uzgadniania interesów
Konflikt Negocjacje Współpraca

Koncentracja Dominacja Przetargi asymetryczne Współpraca hierarchiczna
Rozproszenie Konkurencja Przetargi symetryczne Współpraca horyzontalna

Źródło: Adam i Kriese, 2007, s. 135. 

Typ sieci politycznych zależy od specyfiki systemu politycznego, i to za‑
równo w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym. W dobie globali‑
zacji, a na kontynencie europejskim zaawansowanej integracji politycz‑
nej, istotnym przeobrażeniom podlega bowiem zarówno dystrybucja 
władzy (w tym zasobów politycznych), jak i przeważający typ interakcji 
(Coleman i Perl, 1999). Szczególnie ciekawym przykładem takiej ewolu‑
cji narodowych i transnarodowych sieci politycznych jest Unia Europej‑
ska z jej zarządzaniem wielopoziomowym (Szczerski, 2008; Ruszkow‑
ski i Wojnicz, 2013).
 Mniej istotną, choć występującą w literaturze perspektywą opisu sie‑
ci politycznych, jest analiza struktury relacji wewnątrzsieciowych. W ra‑
mach takiego ujęcia uwaga badaczy nie koncentruje się na relacjach 
międzyludzkich występujących wewnątrz sieci, ale raczej na analizie 
formalnych związków pomiędzy partiami rządzącymi, ministerstwa‑
mi, instytucjami otoczenia biznesu, związkami zawodowymi oraz inny‑
mi grupami interesu, które tworzą sieć polityczną. Na gruncie tych ba‑
dań wytworzyło się pojęcie tzw. organizational state (Laumann i Knoke, 
1987). Zgodnie z nim, choć współczesne relacje pomiędzy państwem 
a społeczeństwem stają się coraz bardziej mgliste, tworząc swoistą 
mieszaninę wpływów poszczególnych instytucji i relacji władzy pomię‑
dzy nimi, to zrozumienie tej mieszaniny pozwala na wyjaśnienie wielu 
rozstrzygnięć polityki publicznej. Wiara w „predykcyjną moc” wypływają‑
cą z samego zrozumienia struktury sieci politycznej jest jednak w opinii 
autora wątpliwa.
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Sieci polityczne a współzarządzanie publiczne 
(governance)

Ważnym przyczynkiem do opisu sieci politycznych stały się badania 
w ramach koncepcji współzarządzania publicznego, dotyczące prakty‑
ki rozkładu władzy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi two‑
rzącymi ustrukturyzowaną sieć polityczną (Atkinson i Coleman, 1992; 
Jordan, 1981; Rhodes, 2008). Badania te wykraczały poza proste rozu‑
mienie governance jako wyłącznie mechanizmu koordynacji dostarcza‑
nia usług publicznych.
 Można wyróżnić kilka nurtów takiego rozszerzającego, praktycz‑
nego podejścia do koncepcji współzarządzania. Jeden z nich obec‑
ny był w Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku, kiedy nastąpi‑
ło odejście od akcentowania mechanizmów rynkowych dominujących 
w czasach rządów konserwatystów w latach 1979‒1997 na rzecz po‑
dejścia sieciowego (network governance), partnerstw i „połączonego 
rządu” (joined-up goverment) w okresie rządów premiera Tony’ego Blaira 
(1997‒2007). Z kolei w badaniach nad governance w USA wprowadzo‑
no rozróżnienie pomiędzy decyzjami politycznymi co do tworzenia zasad 
interakcji pomiędzy uczestnikami sieci politycznych oraz ustanawiania 
i egzekwowania standardów usług publicznych (tzw. sterowanie), a sa‑
mym rozwiązywaniem problemów i dostarczaniem usług publicznych 
(tzw. wiosłowanie). Co istotne, w tym drugim przypadku wskazywano 
na całkowitą nieadekwatność podejścia biurokratycznego. David Osbor‑
ne i Ted Gaebler (1992) zaproponowali nawet przejście od tradycyjnego 
modelu rządu hierarchicznego do „rządu przedsiębiorczego” (entrepre-
neurial government), którego zadaniem powinno być pierwszoplanowo 
tworzenie wzorców interakcji w ramach systemu politycznego (lub sieci 
politycznych) i sterowanie tym systemem (less rowing, more steering). 
 B. Guy Peters (1996), kontestując hierarchiczny model zarządzania 
publicznego, zaproponował cztery modele governance: rynkowy, włą‑
czający (participative), elastyczny (flexible) i zderegulowany. Ich wspól‑
nymi cechami są: fragmentacja, elastyczność, responsywność i właś‑
nie sieciowość (Rhodes, 2008, s. 430). W tym sensie sieci polityczne, 
a dokładniej występujące w nich wzorce interakcji i metody zarządzania 
nimi, można uznać za kluczowe elementy koncepcji governance.
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 Istnieje bogata literatura, w której autorzy próbowali wyjaśnić funk‑
cjonowanie sieci opierając się na dwóch podejściach teoretycznych: 
zależności władzy i koncepcji racjonalnego aktora (Börzel, 1998; Ki‑
ckert, Klijn i Koppenjan, 1997; Salamon, 2002). Pierwsze z nich traktu‑
je sieć tworzenia polityki jako grupę uzależnionych od określonych za‑
sobów podmiotów społecznych, które są zmuszone do ich wzajemnej 
wymiany. W tej sytuacji strategie interakcji wewnątrz sieci koncentrują 
się na tworzeniu reguł gry w procesie wymiany. Celem każdego z akto‑
rów w tej grze jest maksymalizacja wpływu dzięki umiejętnemu wyko‑
rzystaniu zasobów i wypracowanie przewagi nad innymi, a tym samym 
uniezależnienie się od nich. W tym sensie logika funkcjonowania sie‑
ci opiera się na zasadach rywalizacji i konkurencji, a różnice pomiędzy 
sieciami wynikają z jednej strony z rozkładu zasobów, a z drugiej strony 
z umiejętności prowadzenia wymiany przez poszczególnych uczestni‑
ków sieci.
 Zwolennicy teorii racjonalnego wyboru próbują wyjaśniać funkcjo‑
nowanie sieci politycznych poprzez połączenie koncepcji racjonalnego 
wyboru i tzw. nowego instytucjonalizmu, którego rezultatem jest stwo‑
rzenie instytucjonalizmu zorientowanego na aktora (actor-centered in-
stitutionalism, ACI) (Scharpf, 1997). Za taką kombinacją stoi argument, 
że instytucje stanowią system reguł, które dają poszczególnym akto‑
rom (jednostkowym i zbiorowym) możliwości osiągania celów zgodnych 
z ich preferencjami. Ustalone i trwałe zasady interakcji wewnątrz sie‑
ci zmniejszają niepewność, poprawiają jakość komunikacji i sprzyjają 
niehierarchicznej koordynacji. W rezultacie „polityka publiczna jest wy‑
nikiem interakcji pomiędzy aktorami, dysponującymi określonymi za‑
sobami i charakteryzującymi się ograniczoną racjonalnością (bounded 
rationality). Zarówno potencjał poszczególnych aktorów, jak i ich prefe‑
rencje oraz sposób postrzegania przez nich rzeczywistości są w dużym 
stopniu, choć nie całkowicie, zdeterminowane normami instytucjonal‑
nymi, w ramach których aktorzy ci wchodzą we wzajemne interakcje” 
(Sharpf, 1997, za: Rhodes, 2008, s. 432). 
 Fritz Scharpf do analizy i wyjaśnienia zasad interakcji wewnątrz sie‑
ci wykorzystywał teorię gier, używaną w podejściu opartym na teorii za‑
leżności władzy w wymianie społecznej (Sharpf, 1997). Można więc 
sądzić, że oba podejścia teoretyczne wykorzystywane do analizy funk‑
cjonowania sieci politycznych mają charakter komplementarny. 
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 W miarę wyłaniania się sieci politycznych i upowszechniania się kon‑
cepcji governance, problematyka ta przestała mieć wymiar czysto teo‑
retyczny, a stała się realnym wyzwaniem dla rządów doświadczających 
rosnących ograniczeń swojej władzy. Kluczowe pytanie postawione dziś 
przed decydentami politycznymi w obliczu ewolucji systemów politycz‑
nych dotyczy zatem kwestii zarządzania sieciami tworzenia polityki. Ki‑
ckert, Klijn i Koppenjan (1997) wyróżnili w tym zakresie trzy podejścia: 
instrumentalne, interaktywne i instytucjonalne. Zgodnie z podejściem in‑
strumentalnym, zadaniem rządu jest taka modyfikacja relacji zależności 
pomiędzy aktorami procesu politycznego, która umożliwi mu utrzymanie 
legitymizowanej władzy zwierzchniej. Strategia taka ma jednak istotną 
słabość: skupienie się na rozgrywaniu poszczególnych aktorów między 
sobą może skutkować silnym oporem tych, którzy są znaczący z per‑
spektywy rozwiązania konkretnych problemów publicznych. Wybór po‑
dejścia instrumentalnego może więc prowadzić do utraty elastyczności 
w prowadzeniu polityki publicznej.
 Podejście interaktywne, w przeciwieństwie do instrumentalnego, nie 
zakłada dążenia do utrzymania relacji hierarchicznych z dominującą po‑
zycją rządu. Podstawą tego podejścia jest próba zrozumienia przez rząd 
wszystkich aktorów. W praktyce oznacza to, że „menedżerowie publicz‑
ni” muszą posiadać zaawansowane umiejętności komunikacyjne i inter‑
personalne, umożliwiające im wsłuchiwanie się w głos uczestników sie‑
ci i wspólne poszukiwanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich 
stron. Pozwala to na zbudowanie długotrwałych, stabilnych relacji w ra‑
mach sieci (albo nawet wspólnot politycznych). Problem w tym, że pro‑
ces budowy takiej wspólnoty jest z jednej strony długotrwały i kosztow‑
ny, a z drugiej nie daje on rządzącym żadnej gwarancji na osiągnięcie 
zadowalających rezultatów w określonej perspektywie czasowej, m.in. 
z prostej przyczyny, że czasem nie istnieje rozwiązanie satysfakcjonu‑
jące wszystkich aktorów. Co więcej, satysfakcja aktorów jest pojęciem 
niezwykle subiektywnym i relatywnie trudniej mierzalnym niż efekty de‑
cyzji politycznych podjętych w tradycyjnym, hierarchicznym modelu (Ki‑
ckert, Klijn i Koppenjan, 1997).
 Wreszcie podejście instytucjonalne koncentruje się na inkremental‑
nej zmianie zestawu bodźców, zasad i szeroko rozumianej kultury poli‑
tycznej. Zmiana ta ma prowadzić do upowszechnienia wspólnotowego 
podejścia do rozwiązywania problemów publicznych. Podejście to jest 
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jednak mało konkretne, a poza tym poszczególni aktorzy sieci dysponu‑
jący największymi zasobami, którzy nierzadko utożsamiają swój interes 
sektorowy z interesem publicznym, niekoniecznie są skłonni do zmiany 
zasad gry (szczególnie jeśli mają spore prawdopodobieństwo osiągnię‑
cia sukcesu).

wyzwanie stojące przed koncepcją 
sieci politycznych
Rozważania teoretyczne, poświęcone nie tylko zjawisku sieci politycz‑
nych, ale także szeroko rozumianej idei współzarządzania publiczne‑
go, naznaczone są rozlicznymi niejednoznacznościami i napotykają na 
istotne ograniczenia i wyzwania, co prowadzi niektórych badaczy z za‑
kresu nauk o polityce publicznej wręcz do krytyki konceptualnych fun‑
damentów governance (Mazur, 2015). Nawet jeśli uda się opisać struk‑
turę i sposób funkcjonowania jednej sieci tworzenia polityki, np. dzięki 
wykorzystaniu badań etnograficznych, opis ten będzie miał charakter 
jednostkowy i trudno go ekstrapolować na inne sieci tworzone przez 
inne podmioty na podstawie zupełnie innego zestawu wartości i ce‑
lów. W wymiarze transnarodowym/globalnym istnieją setki sieci poli‑
tycznych, tworzących policentryczne struktury. Przeprowadzenie badań 
etnograficznych, porównanie ich wyników i wypracowanie na ich pod‑
stawie zestawu uniwersalnych zasad determinujących strukturę oraz 
sposób działania sieci jest zadaniem niewykonalnym. Wydaje się za‑
tem, że nie można mówić o istnieniu ogólnej teorii sieci politycznych, 
która wyjaśniałaby, jakie czynniki prowadzą do pojawienia się w okre‑
ślonych warunkach danego rodzaju sieci, która jest zdolna do osiągnię‑
cia określonego rezultatu. Z powyższych powodów trudno wyobrazić 
sobie wypracowanie teorii wyjaśniającej sposób, w jaki sieci polityczne 
wpływają na tworzenie polityki publicznej, co stanowi poważne wyzwa‑
nie dla koncepcji współzarządzania publicznego. 
 Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że Rhodes (2008) wska‑
zuje na trzy główne podejścia łączące teorie sieci politycznych z anali‑
zą zmiany polityki: tzw. koalicje rzecznicze (advocacy coalitions), model 
dialektyczny (funkcja interakcji między siecią a jej członkami, otoczeniem 
i efektami) oraz analiza zdecentralizowana (badania etnograficzne). 
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Nie wchodząc w szczegółową analizę każdego z tych podejść, moż‑
na stwierdzić, że mają one dwie cechy wspólne. Pierwszą z nich jest 
zachęta do prowadzenia badań terenowych poszczególnych sieci, któ‑
ra umożliwia przeanalizowanie poszczególnych interakcji społecznych 
i ich wpływu na ostateczny kształt polityki, rozumianej jako rozwiązywa‑
nie konkretnych problemów publicznych. Drugą jest zwrócenie uwagi 
na rolę idei oraz tworzenia narracji (story telling) w zarządzaniu sieciami 
politycznymi i tworzeniu polityki publicznej. W tym sensie kluczową rolę 
w procesie (wielopasmowego) zarządzania publicznego odgrywa deli‑
beracja (Sroka, 2008).
 Na marginesie dyskusji o wyzwaniach stojących przed koncepcją 
sieci politycznych warto wspomnieć, że bywa ona coraz częściej wy‑
korzystywana do opisu i wyjaśniania zdarzeń występujących na arenie 
międzynarodowej. Dzieje się tak zwłaszcza w obliczu zarówno upodab‑
niania się specyfiki struktury aktorów stosunków międzynarodowych do 
struktury aktorów wewnątrzpaństwowych (heterogenizacja), jak i specy‑
fiki wzajemnych relacji między poszczególnymi aktorami (dehierarchiza‑
cja). W tym kontekście nowi aktorzy tworzący sieci polityczne zarówno 
na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, m.in. za sprawą rewolucji in‑
formacyjnej i pojawienia się internetu oraz mediów społecznościowych, 
mają coraz mniej instytucjonalny charakter, a zarazem zaczynają wza‑
jemnie się przenikać. 
 W rezultacie największym wyzwaniem już nie tylko dla badaczy, ale 
i dla decydentów politycznych jest odnalezienie się w nowej, policen‑
trycznej i zdezinstytucjonalizowanej strukturze, w której mamy do czy‑
nienia z rozmyciem sprawczości i odpowiedzialności, osłabieniem/za‑
burzeniem tradycyjnych metod koordynacji (państwo lub rynek) oraz 
relacji między nimi i rosnącym niedopasowaniem istniejących instru‑
mentów polityki. W praktyce oznacza to konieczność udzielenia odpo‑
wiedzi na pytanie o prowadzenie polityki publicznej w sytuacji, w której 
państwo przestaje odgrywać monopolistyczną rolę, i to nie ze względu 
na dobrowolną decyzję, jak ma to miejsce w przypadku koncepcji gover-
nance, ale w wyniku obiektywnych zmian zachodzących w globalnym 
systemie politycznym. 
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Sieci polityczne w polskiej praktyce 
polityki publicznej
Problematyka sieci tworzenia polityki w kontekście Polski może być po‑
strzegana co najmniej z kilku perspektyw. Po pierwsze, przedmiotem 
rozważań może być próba identyfikacji sieci (i obszarów ich funkcjo‑
nowania), mających wpływ na tworzenie polityki publicznej w Polsce. 
Po drugie, analiza może dotyczyć procesu wyłaniania się sieci i sposo‑
bu ich funkcjonowania. Po trzecie, zagadnienie to można rozpatrywać 
z perspektywy wpływu sieci politycznych na kształt polityki publicznej 
w Polsce. Po czwarte, można analizować problematykę funkcjonowania 
sieci politycznych w Polsce w szerszym kontekście międzynarodowym, 
w tym zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej i jej wielopoziomowego za‑
rządzania publicznego. 
 Na podstawie istniejącej literatury przedmiotu oraz w wyniku rozmów 
z badaczami z zakresu nauk o polityce publicznej można zaryzykować 
hipotezę, że w Polsce de facto nie działają ustrukturyzowane sieci two‑
rzenia polityki publicznej, zdolne do wprowadzenia w życie współza‑
rządzania publicznego. Trudno bowiem znaleźć przykłady ustrukturyzo‑
wanej współpracy pomiędzy różnymi aktorami polityki, i to nawet w tak 
naturalnych relacjach, jak władza centralna – samorząd, nie wspomi‑
nając już o innych aktorach publicznych i niepublicznych. Przyczyn ta‑
kiego stanu rzeczy jest zapewne wiele, ale wystarczy powiedzieć, że 
w Polsce w praktyce nie funkcjonuje ustrukturyzowany dialog w ramach 
procesu tworzenia prawa, który przykładowo w USA doprowadził do po‑
wstania tzw. „żelaznego trójkąta”. Wydaje się, że fasadowość zarów‑
no procesu konsultacji publicznych, jak i regulacji dotyczących lobbingu 
(vide ustawa o działalności lobbingowej z 2005 roku, która de facto za‑
chęca do prowadzenia nieformalnego lobbingu), raczej ten brak ustruk‑
turyzowanych sieci politycznych jedynie utrwali.
 Nie oznacza to wcale, że polityka publiczna w Polsce prowadzo‑
na jest w sposób autonomiczny przez rząd. Wielu autorów wskazu‑
je na słabość władzy wykonawczej, i to zarówno w literaturze nauko‑
wej (Wołek, 2012; Hausner, 2015), jak i popularno‑naukowej (Matyja, 
2018) czy wręcz publicystyce (Sienkiewicz, 2018). We wspomnianych 
pozycjach odnaleźć można szereg przykładów pokazujących, że nawet 
w sytuacji dobrej woli rządzących, rzetelnej diagnozy, ponadpartyjnego 
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konsensusu i uruchomienia aparatu urzędniczego na najwyższym 
szczeblu, rządzącym brakuje adekwatnych narzędzi do osiągnięcia za‑
planowanych celów, a o niepowodzeniu decyduje suma małych nie‑
sprawności na poziomie pozornie drugorzędnych urzędów czy agencji. 
Problem ten dotyczy choćby systemu edukacji czy bezpieczeństwa ru‑
chu drogowego, które dotykają większości społeczeństwa (Sienkiewicz, 
2018). Znalezienie tych niewielkich uchybień w gąszczu nieformal‑
nych powiązań jest niezwykle trudne, podobnie zresztą jak uzgodnienie 
w przejrzysty sposób interesów pomiędzy przedstawicielami poszcze‑
gólnych grup, w tym szeroko rozumianych elit polityczno‑biznesowych. 
Przywoływani wyżej autorzy ograniczają się przede wszystkim do diag‑
nozy słabości państwa, a przedstawiane przez część z nich propozycje 
reform mają bardziej charakter metapolityczny niż instytucjonalny (np. 
stworzenie obywatelskiego think‑tanku czy rozpoczęcie debaty o współ‑
czesnej roli państwa). Nie jest to zarzut; możliwe, że współczesne pań‑
stwo musi zredefiniować sposób i zdolność do prowadzenia skutecznej 
polityki w wybranych obszarach. 
 Narracja prezentowana w książkach, raportach, a zwłaszcza w teks‑
tach publicystycznych poświęconych słabości państwa, weszła do po‑
tocznego języka w postaci takich określeń, jak „państwo teoretyczne” 
czy „państwo z kartonu”. Można zatem postawić hipotezę, że ostatecz‑
ny kształt polityki publicznej nie jest zależny od rządu. Jest on raczej 
wynikiem nieformalnego przetargu pomiędzy różnymi grupami interesu 
funkcjonującymi w ramach nieustrukturyzowanych sieci politycznych, 
albo… wynikiem przypadku, czyli niedającego się przewidzieć i nauko‑
wo wyjaśnić zbiegu okoliczności, spowodowanych przez intencjonalne 
bądź nieintencjonalne działania rożnych aktorów. Rozstrzygnięcie, któ‑
re z powyższych dwóch wyjaśnień jest bardziej adekwatne w analizie 
konkretnej polityki publicznej, wymaga przeprowadzenia pogłębionych 
studiów przypadku.
 Jedno z pierwszych i najbardziej znanych studiów przeprowadzi‑
ła Kaja Gadowska (2002), dokonując kompleksowej analizy procesu 
tworzenia polityki publicznej w obszarze górnictwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli powiązań sieciowych pomiędzy poszczególnymi ak‑
torami. Szeroko rozumiany sektor energetyki zainspirował Pawła Rusz‑
kowskiego i Andrzeja Wójtowicza (2009), którzy opisali grupy interesów 
w procesie prywatyzacji polskiej elektroenergetyki. Innym ciekawym 
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opracowaniem naukowym poświęconym roli sieci politycznych była 
analiza dystrybucji środków z funduszów europejskich w pierwszej post‑
akcesyjnej (2004‒2006) perspektywie finansowej, opracowana pod re‑
dakcją Pawła Swianiewicza (2008). W ostatnich latach pojawiały się nie 
tylko opracowania naukowe, ale także publicystyczne, które próbowa‑
ły opisać nieformalne, nieustrukturyzowane sieci wpływające na kształt 
polityki publicznej; jednym z ciekawszych przykładów takich opracowań 
jest analiza sieci funkcjonujących w sektorze kolejowym, przeprowa‑
dzona przez Karola Trammera (2019).
 Opracowania poświęcone nieformalnym sieciom politycznym w Pol‑
sce nie dotyczyły jednak wyłącznie problematyki sektorowej. Komplek‑
sowej próby ujęcia roli nieformalnych mechanizmów w procesie prze‑
mian ustrojowych w Polsce podjęli się m.in. Radosław Sojak i Andrzej 
Zybertowicz (2008). Jednym z elementów ich analizy był opis sieci bi‑
znesowej Zygmunta Solorza‑Żaka i jej wpływu na politykę publiczną 
w Polsce. Ciekawą, bo przeprowadzoną z międzynarodowej perspek‑
tywy, analizę innej polskiej sieci politycznej, skupionej wokół Stowarzy‑
szenia Ordynacka, przeprowadziła Janina Wedel (2009). Genezy po‑
wstania obydwu tych sieci można doszukiwać się w końcowych latach 
funkcjonowania PRL. Źródła wielu nieformalnych sieci funkcjonujących 
w Polsce po transformacji ustrojowej tkwią w powstałych jeszcze przed 
1989 rokiem powiązaniach między aparatem władzy a światem prze‑
stępczym. Kompleksowy obraz tych sieci, nazwanych za Adamem Pod‑
góreckim „brudnymi wspólnotami”, można odnaleźć w publikacji wyda‑
nej pod redakcją Karola Nawrockiego i Daniela Wicentego (2018).
 Jednym z najciekawszych przykładów nieustrukturyzowanych i nie‑
formalnych, a jednocześnie umiędzynarodowionych sieci tworzenia 
(a de facto blokowania) polityki publicznej w Polsce jest kwestia repry‑
watyzacji, czyli zwrotu mienia znacjonalizowanego przez władze komu‑
nistycznego, w tym mienia pożydowskiego. Już w latach powojennych 
ukształtowała się specyficzna sieć aktorów zainteresowanych tym tema‑
tem, reprezentujących władze komunalne czy lokatorów znacjonalizo‑
wanych nieruchomości (Luterek, 2016). Dopiero po 1989 roku, kiedy po‑
jawiły się osoby zgłaszające roszczenia do znacjonalizowanego mienia 
i zaczęto na poważnie zajmować się polityką reprywatyzacyjną, można 
mówić o dynamicznym rozwoju i wzroście znaczenia swego rodzaju sie‑
ci politycznej, skupionej wokół tego tematu. Uczestnikami tej sieci są nie 
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tylko publiczne i niepubliczne podmioty krajowe (w tym urzędy władzy 
centralnej i samorządowej, oraz na przykład partie polityczne, Kościół 
Katolicki i inne podmioty, które uwłaszczyły się na majątku podlegają‑
cym reprywatyzacji), ale także podmioty międzynarodowe: rządy państw 
reprezentujących potomków spadkobierców (przez swoje ambasady 
w Polsce), międzynarodowe organizacje żydowskie, banki centralne 
państw trzecich, fundusze inwestycyjne, międzynarodowe firmy prawni‑
cze itp.). W rezultacie działań wspomnianych podmiotów przez pierw‑
sze 25 lat III RP nie udało się uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej, choć 
w 2001 roku wyszła ona nawet z polskiego parlamentu (została odrzu‑
cona za sprawą weta ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniew‑
skiego). Temat reprywatyzacji stał się też jednym ze sztandarowych pro‑
jektów rządu Prawa i Sprawiedliwości po przejęciu władzy jesienią 2015 
roku. Pomimo silnej woli politycznej i intensywnych prac legislacyjnych, 
w tym procesu uzgadniania przepisów z różnymi grupami interesu, rząd 
w wyniku nacisków ze strony podmiotów międzynarodowych (m.in. or‑
ganizacji żydowskich oraz ambasad Izraela, USA, Kanady czy Australii) 
ostatecznie zdecydował się nie przesyłać do prac parlamentarnych nie‑
mal gotowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, która regulowała mak‑
symalną wysokość odszkodowań dla spadkobierców i zasady ubiegania 
się o nie. Brak ustawy oznacza z jednej strony wyższe koszty potencjal‑
nych odszkodowań dla budżetu państwa, a z drugiej strony petryfikację 
problemu, który stanowi wrażliwy punkt polskiej polityki zagranicznej.

zakończenie
Problematyka sieci tworzenia polityki publicznej, jak również koncepcja 
współzarządzania publicznego wydają się niezwykle cenne z perspek‑
tywy zarówno teoretycznej (rozumienie przebiegu procesów politycz‑
nych), jak i empirycznej (zarządzanie publiczne). Jednocześnie pojęcia 
te, mimo pewnej intuicyjności, są bardzo nieprecyzyjne i na tyle szero‑
kie, że mogą prowadzić do licznych nieporozumień. Wystarczy stwier‑
dzić, że sieci polityczne, które z definicji powinny mieć charakter in‑
kluzywny, mogą wykluczać niektóre podmioty silniej niż ma to miejsce 
choćby w przypadku tradycyjnego, weberowskiego modelu administra‑
cji publicznej, opartego na przymusie.
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 Niezależnie od dylematów natury teoretycznej, otwartym pozosta‑
je pytanie, czy powinniśmy w Polsce dążyć do budowy ustrukturyzo‑
wanych sieci tworzenia polityki publicznej i kierować zarządzanie pub‑
liczne w stronę governance. Podejście to ma niewątpliwe zalety: może 
zwiększyć zarówno stopień dopasowania instrumentów polityki do rze‑
czywistych potrzeb, jak i poziom społecznej akceptacji wprowadzanych 
rozwiązań. Z drugiej strony, mamy w świecie do czynienia z nieliczny‑
mi przykładami państw, w których koncepcja governance sprawdza się 
w praktyce (np. Holandia). Skuteczność governance jest uzależniona 
od rodzaju/jakości kultury politycznej i zapewne potrzeba sporo czasu, 
aby tę kulturę dostosować do modelu governance. Nie ma jednak żad‑
nej gwarancji, że taki zabieg się uda. Co więcej, nie można zapominać, 
że nie tylko samo zastosowanie modelu governance, ale w przypadku 
Polski także proces dostosowawczy wiążą się z konkretnymi koszta‑
mi, zarówno czasowymi, jak i finansowymi. Nie można też oczekiwać, 
że grupy interesu, funkcjonujące dziś w ramach nieustrukturyzowanych 
sieci politycznych, pozostaną bierne w tworzeniu modelu, który może 
ograniczyć stopień ich wpływu na politykę publiczną. 
 Uzasadnione wydaje się zatem pytanie, czy Polska powinna w ogó‑
le dążyć do wdrożenia modelu governance, który prawdopodobnie jesz‑
cze bardziej osłabi i tak niewydolne już państwo, skazane na konkuren‑
cję z coraz silniejszymi aktorami na arenie międzynarodowej – nie tylko 
z państwami, ale także globalnymi podmiotami niepublicznymi. Można 
zaryzykować tezę, że rząd powstały po wyborach 2015 roku na tak po‑
stawione pytanie udzielił odpowiedzi negatywnej i w mniej lub bardziej 
świadomy sposób próbuje konsolidować władzę w rękach państwa, co 
musi skutkować rosnącymi napięciami w relacjach z podmiotami ze‑
wnętrznymi. Strategia taka jest kontrowersyjna, ale trzeba podkreślić, 
że nie jest ona pozbawiona sensu. Historia ustawy reprywatyzacyjnej 
dowodzi jednak, że ma ona swoje ograniczenia, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy polskie państwo posiada ograniczone zasoby, a tym samym ograni‑
czoną sprawczość w wymiarze międzynarodowym. Możliwe zatem, że 
budowa ustrukturyzowanych sieci tworzenia polityki i wdrożenie modelu 
współzarządzania publicznego, mimo konieczności poniesienia sporych 
kosztów, zwiększy przejrzystość procesu tworzenia polityki, a tym sa‑
mym wzmocni odporność (resilience) polskiej polityki publicznej na nie‑
formalne wpływy krajowych i międzynarodowych grup interesu. Nie ma 
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żadnej gwarancji, że przyjęcie takiej strategii byłoby rozwiązaniem op‑
tymalnym, ale niewątpliwie dyskusja wokół podnoszonych tu kwestii ma 
fundamentalne znaczenie dla przyszłości polityki publicznej w Polsce.
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polityka oparta na dowodach

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polityka oparta na dowodach to podejście do two-
rzenia polityki, które zakłada, że najlepsze rozwiązania polityczne można 
stworzyć dzięki integracji przeszłych doświadczeń, systematycznie ucząc 
się i badając. istotnym celem jest tu ciągłe upewnianie się, że w procesie 
tworzenia polityk publicznych łączy się cztery perspektywy: doświadcze-
nia adresatów i interesariuszy, głos ekspertów, opinię i system wartości 
decydentów oraz dowody z badań.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest analiza nurtu 
polityki opartej na dowodach pod kątem jej istoty i genezy, argumentacji 
i legitymizacji, zastosowania, kontrowersji i krytyki oraz wyzwań i reko-
mendacji. problem i metody badawcze opierają się na krytycznej analizie 
literatury przedmiotu z zakresu polityki opartej na dowodach, dotyczą-
cej zarówno wymiaru globalnego, jak i lokalnego. problem badawczy do-
tyczy założeń i zastosowań paradygmatu polityki opartej na dowodach. 
wywód kolejno odpowiada na pytania o istotę polityki opartej na dowo-
dach i określenie jej źródeł, dokonuje przeglądu argumentów na rzecz 
stosowania polityki opartej na dowodach i przykładów jej wdrożenia, by 
zakończyć omówieniem głosów krytycznych i wyzwań oraz sformułowa-
niem rekomendacji. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
przedstawiona analiza konstatuje, że warunkiem powodzenia polityki 
opar tej na dowodach jest przekonanie decydentów politycznych o war-
tości wiedzy, ich umiejętność odróżniania wiedzy bardziej od mniej 
wartoś ciowej i traktowanie wiedzy jako zasobu, którym należy zarządzać 
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racjonalnie i odpowiedzialnie. rekomendacje koncentrują się na czterech 
wymiarach polityki opartej na dowodach: kadrowym, komunikacyjnym, 
metodologicznym i instytucjonalnym.

Słowa kluczowe: polityka oparta na dowodach; wiedza; władza; 
zarządzanie publiczne
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W 2019 roku nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla (tzw. ekono‑
micznego Nobla) otrzymał zespół naukowców za „eksperymentalne po‑
dejście do łagodzenia globalnej biedy”. Nagrodzeni nie badali jednak 
samego ubóstwa, a skupili się na obszarach powiązanych z tym proble‑
mem, głównie na edukacji i zdrowiu (Banerjee i Duflo, 2011; Duflo, Du‑
pas i Kremer, 2011). Jednym z wniosków ich pracy było to, że z biedą 
można skutecznie walczyć za pomocą korepetycji czy szerokiego pro‑
gramu profilaktyki zdrowotnej. Nie było to przypadkowe „odkrycie”. Za‑
proponowane rozwiązania ugruntowano w badaniach wykorzystujących 
podejście eksperymentalne, a następnie wdrożono w politykach, pro‑
gramach i regulacjach wielu krajów na całym świecie. Komitet Noblow‑
ski oszacował, że nagrodzone badania mogły mieć pozytywny wpływ na 
życie ok. 400 milionów osób.
 Laureaci ekonomicznego Nobla oparli się w swoich badaniach na 
metodzie eksperymentu terenowego. Podejście to, wywodzące się 
z nauk przyrodniczych, polega na przeprowadzeniu badań z udziałem 
losowych grup kontrolnych (randomized controlled trial – RCT), któ‑
re porównuje się z grupami poddanymi interwencji (Duflo, Glennerster 
i Kremer, 2007; Dąbrowski, 2014). Chodzi o to, aby przekonać się, czy 
i w jakim zakresie założony przez badaczy czynnik (np. udział w korepe‑
tycjach) wpływa na życie osoby lub grupy pod jakimś względem (np. sto‑
pień ubóstwa). Tego rodzaju ustalenia, ale i szerzej – rzetelna wiedza 
o stanie rzeczy, możliwych wydarzeniach, zagrożeniach mogą być wy‑
korzystywane w procesie podejmowania decyzji politycznych. Niniejszy 
rozdział charakteryzuje podejścia, które w procesie planowania, wdra‑
żania i oceniania polityk publicznych opierają się na wiedzy.

istota i geneza
Polityki oparte na dowodach i tworzenie takich polityk (evidence-ba-
sed policy, evidence-based policy-making – dalej EBP) to rozwijający 
się ostatnio paradygmat zarządzania publicznego i nurt nauk o polity‑
ce publicznej. Rozwój teoretycznej refleksji nad EBP w małym stopniu 
przekłada się na popularność tego podejścia wśród decydentów (Zyba‑
ła, 2016). Chodzi tu o szersze zjawisko luki między naukami społeczny‑
mi a rzeczywistością (Brownson, Ewing i McBride, 2006; Sałustowicz, 
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2003). Poprawie tej sytuacji nie sprzyja słaba widoczność badań nauko‑
wych w obiegu medialnym i brak kształcenia kompetencji analitycznych 
w szkolnych programach nauczania, nie wyłączając szkół wyższych. 
 EBP jako podejście przesuwa nacisk z opinii na wiedzę, jednak gro‑
madzenie wiedzy nie zastępuje podejmowania decyzji. Jest tylko (albo 
„aż”) narzędziem wsparcia decydentów w zakresie zastosowania okre‑
ślonego modelu decyzyjnego oraz charakteru przesłanek, na których 
warto się oprzeć (Pawson, 2006; Davies, Nutley i Smith, 2009). EBP 
pełniło tę funkcję najpierw, jak wiele innowacji społecznych, w wojsku 
(Zybała, 2013) i medycynie (Greenhalgh, 2010). Istotnym dla rozwo‑
ju EBP wydarzeniem było stworzenie w 1948 roku korporacji RAND, 
prekursora amerykańskich think tanków i pioniera instytucji badawczo‑
‑rozwojowych. Wprawdzie powołano ją na potrzeby armii, ale szybko 
dostrzeżono w niej wielki potencjał wsparcia amerykańskiego rządu 
oraz przestrzeń dla działań komercyjnych. Korporacja specjalizowa‑
ła się w rekomendacjach ułatwiających racjonalne zarządzanie zaso‑
bami oraz popularyzowała analizy wariantowe w projektowaniu polityk 
publicznych.
 W medycynie, z którą najczęściej wiąże się genezę EBP, podejście 
oparte na dowodach zwracało uwagę na konieczność integrowania wie‑
dzy pochodzącej z trzech źródeł: diagnozy konkretnego pacjenta i jego 
sytuacji klinicznej (np. oznaczenie poziomu TSH we krwi, USG tarczycy 
itd.), wyników badań naukowych (z zakresu endokrynologii) oraz syste‑
mu wartości pacjenta i jego preferencji (np. stosunek do codziennego 
zażywania lekarstw, trzymanie diety itd.). Takiej integracji każdorazowo 
dokonuje lekarz podejmujący decyzje, opierając się dodatkowo (poza 
wiedzą z trzech powyższych źródeł) na swoich umiejętnościach i do‑
świadczeniu (Gajewski, Jaeschke i Brożek, 2008). Wkład medycyny 
w rozwój EBP wiązał się głównie z promocją podejścia eksperymental‑
nego. Randomizacja przy użyciu RCT wciąż traktowana jest jako ele‑
ment decydujący o wiarygodności badania, również poza medycyną.
 Po wojsku i medycynie podejście oparte na dowodach zostało spo‑
pularyzowane w zarządzaniu publicznym, głównie za sprawą laburzy‑
stowskiego rządu Tony’ego Blaira i jego technokratycznego otoczenia. 
Philip Davies, szef rządowego Biura Badań Społecznych w gabinecie 
Blaira, zdefiniował EBP jako „podejście, które pomaga ludziom podej‑
mować ugruntowane w wiedzy decyzje na temat polityk, programów 
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i projektów, umieszczając najlepsze dostępne dowody z badań w sa‑
mym sercu projektowania i wdrażania polityki publicznej” (Davies, 
1999: s. 1). Dowody są tu synonimem efektywności planowanych, a na‑
stępnie wdrażanych przedsięwzięć publicznych. Programy publiczne 
miały być rozliczane z uzyskanych rezultatów (model efektywnościowy), 
zamiast z  poprawnie wykonanych procedur (model biurokratyczny) lub 
wykorzystanych środków (model absorpcyjny). Ważną rolę w tak skon‑
struowanym  systemie odgrywał proces organizacyjnego uczenia się 
oraz konieczność przeprowadzania ewaluacji opartej na monitorowaniu 
wskaźników.
 Sam pomysł użycia wyników badań naukowych do prowadzenia 
polityki nie był niczym nowym (od początku XX wieku opierano się na 
danych statystycznych, wynikach sondaży czy analizach urbanistycz‑
nych), jednak dopiero początek XXI wieku otworzył nowe możliwości 
dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze, możliwości zastosowania wyni‑
ków badań z obszaru nauk społecznych (ekonomii, socjologii, psycho‑
logii itp.), które przestały być dalekimi krewnymi filozofii i prawa, a stały 
się autonomicznymi i niezwykle praktycznymi narzędziami analizowania 
i konstruowania rzeczywistości. Po drugie, był to czas prężnego rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy (która stała się podstawą unijnej Strategii 
Lizbońskiej w 2000 roku) oraz jej koncepcyjnego wsparcia: organizacyj‑
nego uczenia się, zarządzania wiedzą, nowego zarządzania publiczne‑
go oraz ewaluacji i analiz polityk publicznych (Józefowski, 2012).
 EBP zakłada, że najlepsze rozwiązania polityczne można stworzyć 
dzięki integracji przeszłych doświadczeń, systematycznie ucząc się 
i badając. Istotnym celem tego podejścia jest ciągłe upewnianie się, że 
w procesie tworzenia polityk publicznych łączy się cztery perspektywy: 
doświadczenia adresatów i interesariuszy, głos ekspertów, opinię i sy‑
stem wartości decydentów oraz dowody z badań (Davies, 2004). W tym 
znaczeniu podejście to może być wsparciem w podejmowaniu decyzji 
na wszystkich poziomach zarządzania publicznego: decyzji strategicz‑
nych (formułowania kierunków rozwoju), decyzji operacyjnych (wdraża‑
nia celów i działań), decyzji partykularnych (podejmowanych przez pra‑
cowników w stosunku do klientów).
 EBP to procedura, która składa się z kilku kroków: definicji i diagno‑
zy problemu, analizy wariantowej i scenariuszy działania, sugestii co 
do wyboru wariantu wraz z uzasadnieniem, aktualizacji analiz i korekt 
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działania w trakcie wdrażania, ewaluacji wraz z praktycznymi rekomen‑
dacjami na przyszłość.
 Nie ma wśród powyższych kroków samej decyzji, czyli elementu pro‑
cesu tworzenia polityk publicznych, względem którego EBP jest wyłącz‑
nie wsparciem a nie zamiennikiem (Parkhurst, 2017). 

argumentacja i legitymizacja
Można wyróżnić cztery zasadnicze argumenty uzasadniające wagę, 
a nawet przewagę EBP względem alternatywnych narzędzi wspoma‑
gania procesu decyzyjnego. Po pierwsze, EBP zachęca do racjonalne‑
go (tj. świadomego, uporządkowanego i kontrolowalnego) podejścia do 
polityk publicznych. Beneficjenci, a zarazem podatnicy‑płatnicy polityk 
publicznych mają prawo do wiedzy na temat stanu sektora publiczne‑
go i mają prawo żądać rozwiązań, które dają większe prawdopodobień‑
stwo poprawy jakości ich życia niż intuicja, opinia lub zwykłe polityczne 
widzimisię. Jednocześnie, ci sami członkowie społeczeństwa są bene‑
ficjentami‑płatnikami nauki, mają więc prawo oczekiwać, że będzie ona 
przydatna do czegoś więcej niż tylko do zaspokajania ambicji „szalo‑
nych wynalazców”. Dzięki temu wzrasta transparentność przedsięwzięć 
publicznych, a docelowo może wzrosnąć poziom zaufania do władzy, 
który znajduje się obecnie w kryzysie w całej Europie.
 Po drugie, EBP opiera się na metodzie naukowej i narzędziach ana‑
litycznych, a więc intersubiektywnych sposobach generowania, groma‑
dzenia i stosowania wiedzy, która może być falsyfikowana, testowana 
i doskonalona. Na każdym etapie w EBP stosuje się rozmaite meto‑
dy i podejścia, których użycie ma dostarczyć niejednorodnego zestawu 
dowodów, zapewniając zróżnicowane perspektywy analizowania prob‑
lemów. Szczególna rola przypada w tym zakresie dwóm narzędziom 
analitycznym: przeglądowi systematycznemu (Matera i Czapska, 2014) 
i metaanalizie (Walecka i Zakrzewska‑Bielawska, 2016). Przegląd to 
narzędzie tworzenia syntezy wyników badań i analiz różnych źródeł 
za pomocą wyszukiwania, oceniania i analizowania danych w kierun‑
ku tworzenia wiedzy możliwej do aplikacji na poziomie polityk publicz‑
nych lub programów działania. Cel metaanalizy jest podobny, jednak jej 
specyfika wiąże się z zastosowaniem analiz statystycznych. Przeglądy 
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oraz metaanalizy, weryfikując i sumując wnioski z pojedynczych projek‑
tów i badań, dają decydentom wysokiej jakości wiedzę na temat danego 
problemu i jego potencjalnych rozwiązań.
 Po trzecie, EBP jest spójna z wymogami wykształconej i dobrze poin‑
formowanej opinii publicznej. W erze otwartej nauki i wszechobecnych, 
dostępnych natychmiast danych polityki publiczne powinny opierać się 
na wiedzy, bo na niej wspiera się coraz bardziej całe nasze życie. 
 Po czwarte wreszcie, EBP jest praktyczna, bo umie wykorzystać 
wiedzę w podejmowaniu decyzji politycznych (Mitton i in., 2007;  Weiss, 
1979). Może to być wykorzystanie wprost, w konkretnych rozwiązaniach, 
w formie implementacji propozycji ugruntowanych w danych, przygo‑
towanych przez zespół ekspertów (model technokratyczny). Wiedzę 
można też potraktować jako bazę, uzupełnienie przesłanek, zasób do‑
stosowany do zapotrzebowania i okoliczności decyzyjnych (model prag‑
matyczny). Dzięki wiedzy można zadekretować z góry przyjęte rozwią‑
zania, wytrącając tym samym racjonalne argumenty z rąk adwersarzy 
(model emblematyczny). Każdy z trzech modeli ma swoje wady i zalety. 
Pierwszy jest bardzo racjonalny, ale de facto oddaje władzę w ręce ludzi 
oderwanych od kontekstu polityczno‑instytucjonalnego, często kluczo‑
wego dla wdrożenia decyzji. Trzeci nie przejmuje się zbytnio zawiłościa‑
mi merytoryczno‑metodologicznymi, ale jest niezwykle skuteczny w ka‑
tegoriach politycznych. Drugi ma tę przewagę, że jest umiarkowany, ale 
dzieli wady każdego kompromisowego podejścia, chcąc zadbać i o ja‑
kość wiedzy, i o kontekst decyzji. 
 Dzięki EBP tworzy się lepsze polityki publiczne, a za ich pośredni‑
ctwem lepsze życie: zdrowsze, dłuższe, dostatniejsze. Zestaw prze‑
słanek, kryteriów i argumentów określających EBP jako narzędzie 
podnoszące jakość życia opiera się na określonym fundamencie aksjo‑
normatywnym, by nie powiedzieć – politycznym. Fundament ten traktu‑
je sferę publiczną jako dobro wspólne, o które powinien dbać każdy jej 
uczestnik; naukę stawia wyżej niż tzw. zdrowy rozsądek; racjonalność 
uprzywilejowuje względem myślenia magicznego, mitycznego i religij‑
nego; o społeczność dba bardziej niż o jednostki; zachęca do szacunku 
dla władzy; praktykę widzi jako ukoronowanie teorii. EBP nie jest więc 
podejściem uniwersalnym, ale jest podejściem, które zachęca do dys‑
kusji (również na własny temat), wykorzystując w niej argumenty, któ‑
re – ponownie – nie są ani ponadczasowe, ani neutralne.
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 Nawet jeżeli ludzie podejmują decyzje na podstawie różnych prze‑
słanek (intuicje, emocje, przekonania normatywne), to dziś wiedza za‑
czyna rządzić światem, a w zarządzaniu wiedzą bardzo ważną rolę 
wciąż odgrywa władza. Nie straciły na aktualności opinie Pierre’a Bour‑
dieu i Michela Foucault, że ten, kto ma władzę ‒ wie, a ten, kto wie – ma 
na tę władzę duże szanse (Bennett, Silva i Warde, 2010). Strategiczne 
znaczenie wiedzy już od kilku dekad dostrzega sektor prywatny, a od kil‑
kunastu lat również publiczny, któremu jednak dużo oporniej przychodzi 
wdrażanie podstawowych zasad gospodarki opartej na wiedzy, mimo iż 
została ona usankcjonowana przez obie ostatnie strategie rozwoju Unii 
Europejskiej.

zastosowanie
W polskiej kulturze politycznej EBP pojawiła się wraz z przystąpieniem 
do UE oraz wytycznymi OECD, aby zarządzanie strategiczne opierać 
na diagnozie, proces legislacyjny na ocenie wpływu regulacji, a wszyst‑
kie finansowane ze środków publicznych przedsięwzięcia poddawać 
drobiazgowej ewaluacji. W Strategii Rozwoju Kraju 2020 z 2012 roku 
został zawarty swego rodzaju manifest EBP: „Istotnym warunkiem dla 
wysokiej efektywności interwencji publicznych jest oparcie polityk pub‑
licznych na dowodach (evidence-based policies), czyli podejmowanie 
decyzji zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w opar‑
ciu o analizy. Służyć temu będzie wzmocnienie i rozszerzenie stoso‑
wania ewaluacji, tak aby w sposób systematyczny badać cały system 
polityki rozwoju, niezależnie od źródła finansowania interwencji. Istot‑
nym wsparciem dla evidence-based policies będzie odpowiedni po‑
tencjał analityczny w komórkach odpowiedzialnych za programowanie 
i realizację działań rozwojowych oraz stała współpraca z ekspertami ze‑
wnętrznymi. Ważne będzie stymulowanie rozwoju nowych metod ana‑
litycznych wynikających z rozwoju wiedzy i technik pomiaru (np. nowe 
źródła danych i informacji będące skutkiem zastosowań cyfryzacji), 
a także rozwoju wiedzy na temat identyfikowania, badania i zaspokaja‑
nia potrzeb” (SRK, 2012, s. 33).
 W Polsce przykładem konkretnego zastosowania podejścia EBP jest 
system oceny wpływu (dalej: OW), rozumiany jako proces analityczny, 
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który ma wspomagać podejmowanie decyzji w procesie tworzenia pra‑
wa (Kirkpatrick i Parker, 2007). OW polega na dostarczaniu rzetelnej 
wiedzy na temat różnych scenariuszy i wariantów planowanej inter‑
wencji oraz szacowanych kosztów i korzyści z wprowadzenia regulacji 
(stąd często mówi się o ocenie skutków regulacji, dalej: OSR). W swo‑
ich ogólnych założeniach OW składa się z sześciu kroków, pokrywają‑
cych się w zasadzie z omówionymi wyżej etapami EBP. Są to: analiza 
problemu, prezentacja różnych sposobów rozwiązania problemu, okre‑
ślenie skutków zastosowania różnych sposobów rozwiązania problemu, 
szerokie konsultacje na temat alternatyw, przedstawienie rekomendacji 
wraz z uzasadnieniem, zaplanowanie ewaluacji wdrożonego rozwiąza‑
nia (Górniak, 2015, s. 11).
 Ogólne założenia OW zostały przełożone na bardziej konkretny ję‑
zyk w programie Lepsze Regulacje 2015, który bezpośrednio bazował 
na przytoczonej wyżej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK, 2012) oraz 
dwóch strategiach resortowych: Sprawne Państwo 2020 (Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji) oraz Dynamiczna Polska 2020 (Ministerstwa 
Gospodarki). Jednym z celów programu był rozwój systemu OW, do 
którego miało się przyczynić przestrzeganie wytycznych do przeprowa‑
dzania oceny wpływu i organizowania konsultacji publicznych (Bienias 
i Hermann‑Pawłowska, 2015). Program definiował przy tym trzy rodzaje 
dokumentów, które opracowuje się na potrzeby tworzenia prawa: Test 
Regulacyjny – synteza oceny wpływu na poziomie założeń projektu re‑
gulacji; Ocenę Skutków Regulacji ex ante – ocena wpływu na poziomie 
projektu regulacji; Ocenę Skutków Regulacji ex post – ocena wpływu 
przeprowadzana po pewnym czasie działania przyjętego rozwiązania.
 Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2017 roku wynika, że 
system OW nie jest powszechnie traktowany jako narzędzie doskonale‑
nia prawa, lecz często wyłącznie jako wymóg formalny. Natomiast w sy‑
tuacjach, w których korzystano z niego zgodnie z wytycznymi (6 na 20 
badanych regulacji), narzędzie to dostarczyło wiarygodnych informacji 
na temat skutków planowanych interwencji. Do największych słabości 
ocenianego systemu NIK zaliczyła zbyt późny moment zastosowania 
OW (często dopiero na etapie gotowej regulacji), znikomą rolę zespo‑
łów eksperckich, niestosowanie się do wytycznych przygotowanych 
przez KPRM, słabe wykorzystanie potencjału konsultacji społecznych 
i zbyt rzadkie przeprowadzanie OSR ex post (NIK, 2018, s. 14). Jednak 
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za najpoważniejsze uchybienie można uznać traktowanie OW jako „pie‑
częci” uprawomocniającej z góry przyjęte rozwiązanie, co nie tylko prze‑
czy samej idei tego narzędzia (dostarczenie wiedzy na temat możliwie 
zróżnicowanych wariantów działania), ale wręcz legitymizuje działania 
pozorne i psucie prawa.
 Wykorzystanie wiedzy na poziomie publicznego zarządzania strate‑
gicznego lokuje się w Polsce gdzieś między modelem pragmatycznym 
a emblematycznym (Zwierżdżyński, 2015). Poza ogólnym, strategicz‑
nym wymiarem EBP widać w Polsce starania, by podejście oparte na 
dowodach uwzględniać w odniesieniu do szczegółowych polityk pub‑
licznych. Ze względu na rozbudowaną, międzynarodową tradycję sto‑
sowania EBP w polityce społecznej (Fischer, 1976; Smith, 2014), po‑
dejście to często jest wykorzystywane w odniesieniu do pracy socjalnej 
(Szarfenberg, 2011; Klingemann, 2013), ale również: polityki naukowej 
(Jelonek i Karwińska, 2012), edukacyjnej (Kędzierski, 2017), zdrowot‑
nej (Gajewski, Jaeschke i Brożek, 2008), przestrzennej (Feltynowski, 
2018), transportowej (Jackiewicz, Czech i Barcik, 2010), bezpieczeń‑
stwa (Mazur, 2014). Dobór przykładów (łącznie z OW) nie jest przypad‑
kowy, bowiem wydatki na edukację, opiekę zdrowotną, pomoc społecz‑
ną, transport i bezpieczeństwo oraz administrację to lwia część budżetu 
Polski. 

Kontrowersje i krytyka
W podejściu EBP istnieje kilka istotnych punktów spornych: samo poję‑
cie dowodu (evidence), pominięcie w procesie decyzyjnym perspektywy 
odbiorców, możliwe niedopasowanie metodologiczne, ryzyko nadużycia 
ze strony uczestników procesu. Jednym z najczęściej krytykowanych 
i najbardziej kontrowersyjnych pojęć związanych z EBP jest sam „do‑
wód” (Marston i Watts, 2003). Zwolennicy polityki opartej na dowodach 
muszą bowiem odpowiedzieć na pytanie, co oznacza wiarygodny, trafny 
i rzetelny dowód oraz jak dokonać syntezy wyników wielu badań, które 
dowodzą tego samego lub – co gorsza – różnią się we wnioskach. Co 
decyduje o tym, że dowód jest dobry? Dlaczego warto się na nim opie‑
rać, projektując i wdrażając polityki publiczne? Czasem zdarza się prze‑
cież, o czym pisze z charakterystyczną swadą Kazimierz W. Frieske, 
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że „jedną z typowych strategii doświadczonych administratorów, usiłują‑
cych uniknąć podjęcia jakiejkolwiek decyzji, jest powołanie panelu eks‑
pertów i niespieszne oczekiwanie na to, że uzgodnią oni swoje reko‑
mendacje” (Frieske, 2008, s. 14).
 Istnieją dwa podstawowe źródła wiedzy (dowodów), z których mogą 
korzystać decydenci: badania naukowe i interesariusze polityk publicz‑
nych. Sama wiedza naukowa również ma dwa źródła: badania ilościo‑
we i jakościowe. Pierwsze generują dane liczbowe, wymierne, dające 
się wyrazić w jednostkach miar, drugie opierają się na opiniach, dekla‑
racjach, narracjach i doświadczeniach. Interesariuszy, czy szerzej oto‑
czenie polityk publicznych jako źródła wiedzy, również można podzielić 
na kilka kategorii. To eksperci, praktycy, pracownicy, partnerzy, przed‑
siębiorcy, regulatorzy i sami klienci, tj. odbiorcy danej polityki. Warto 
podkreślić, że nawet najlepsza wiedza naukowa nie zagwarantuje suk‑
cesu, jeśli w procesie podejmowania decyzji nie uwzględni się perspek‑
tywy jej adresatów i ich najbliższego otoczenia. Inspirujące może tu być 
podejście UX (user experience) wykorzystywane przez projektantów sy‑
stemów interaktywnych: twórcy polityk publicznych powinni być „zorien‑
towani na użytkowników”, znać ich potrzeby, opierać się na wiedzy z ba‑
dań i umieć ją zastosować w konkretnym kontekście.
 Każda metoda badawcza ma swoje przewagi i ograniczenia. RCT 
i sondaże na dużych próbach są odpowiednie dla ponadnarodowych, 
czy globalnych polityk publicznych, w których istotne są dane ilościo‑
we oraz statystyczne korelacje między jasno zdefiniowanymi zmienny‑
mi. Nie są to jednak właściwe metody do zbierania danych zależnych 
od specyficznego (np. lokalnego) kontekstu, opartych na subiektywnych 
znaczeniach, które temu kontekstowi nadają jednostki lub grupy (Da‑
vies, Nutley i Smith, 2009). Hierarchia dowodów, jeśli ma mieć zastoso‑
wanie, powinna być każdorazowo ustanawiana przez decydentów i me‑
nedżerów publicznych w odniesieniu do konkretnego zapotrzebowania 
na wiedzę. Ekspansja metod ilościowych w obszarze EBP nie zawsze 
jest zjawiskiem korzystnym, czego przykładem może być „fetyszyzacja” 
wskaźników (Zybała, 2013). Skrajnie racjonalistyczna, pozytywistyczna, 
ekonometryczna, technokratyczna i często po prostu socjotechniczna 
perspektywa może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.
 Wiedza jest zamawiana i produkowana przez określone jednost‑
ki (zarówno ludzi, jak i instytucje), o określonych przekonaniach, 
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zestawach norm i wartości, czasem finansowane i kontrolowane przez 
inne jednostki o określonych celach, żywo zainteresowane tym, aby wy‑
niki przeprowadzonych badań były zbieżne z wcześniej zaprojektowaną 
agendą działania (mówi się czasem ironicznie o policy-based evidence; 
Hodgkinson, 2012). Nawet jednak badania prowadzone możliwie nie‑
zależnie i poprawne metodologicznie mają tę immanentną cechę, że 
muszą być interpretowane. „Dowód” sam z siebie niczego nie powie, 
zwłaszcza politykom, z zasady uwikłanym w spór ideologiczny. Dlate‑
go tak ważne jest, by wszystkie dowody były przejrzyste pod względem 
procesu ich wytwarzania, zarówno w kategoriach trafności i rzetelności, 
jak i instytucji zlecających i kontrolnych. Mogą się bowiem pojawić nad‑
użycia ze strony grup nacisku (mających konkretne interesy), instytutów 
badawczych (traktujących politykę publiczną jako gwaranta dochodo‑
wego przedmiotu badań), „niezależnych” think tanków (będących nie‑
rzadko furtką do kariery politycznej) czy agencji konsultingowych (robią‑
cych badania dla zysku).
 To właśnie polityka (politics) często jest jedną z głównych przeszkód 
w realizacji założeń EBP (Young i Mendizabal, 2009). Co bowiem zna‑
czy „dobro wspólne”? Jak brzmi obiektywna definicja „sprawiedliwości”? 
Co oznacza „optymalne rozwiązanie” jakiegoś problemu? Czy w poli‑
tyce można w ogóle mówić o „rozwiązaniu” jakiegokolwiek problemu? 
(Rittel i Weber, 1973). Krytycy EBP twierdzą, że nie da się porównać po‑
lityki do medycyny, że istnieje między nimi różnica jakościowa, a podej‑
mowanie decyzji politycznych nie ma nic wspólnego (poza nazwą) z po‑
dejmowaniem decyzji klinicznych czy biznesowych. Radykalni krytycy 
EBP mówią nawet, że polityka nie jest niczym więcej niż ścieraniem się 
idei i wartości, co sprawia, że podejście oparte na dowodach jest pustą 
retoryką i myśleniem życzeniowym, bardziej mitem niż realnym narzę‑
dziem poprawy jakości życia publicznego (Hammersley, 2013).
 Istnieją też przeszkody czysto praktyczne w stosowaniu podejścia 
EBP w przestrzeni polityki (De Marchi, Lucertini i Tsoukias, 2016). Po‑
litycy często podejmują decyzje szybko (żeby uniknąć kryzysów), mu‑
szą zaspokajać szerokie spektrum interesów (żeby nie stracić władzy), 
nie mogą zmieniać zdania zbyt często (żeby pozostać wiarygodnymi), 
nierzadko opierają się na wiedzy ukrytej (żeby podnieść trafność de‑
cyzji), a poza tym w dużym stopniu charakteryzują się naukową igno‑
rancją (żeby utrzymać istotną część elektoratu). Prowadzenie badań 
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naukowych zawsze wymaga czasu, często związane jest z niepopular‑
nymi dla większości wnioskami, czasem inicjuje nagły zwrot w dotych‑
czasowym myśleniu, z natury jest intersubiektywne i jawne, a do tego 
demaskujące mechanizmy (najczęściej populistycznej) władzy. Trzeba 
wiele woli po obu stronach barykady, aby tę przepaść zasypać, budując 
trwałą platformę komunikacji i współpracy. 

wyzwania i rekomendacje
Lista wyzwań, przed którymi stoi dziś w Polsce EBP, jest długa: brak woli 
politycznej, bariery biurokratyczne, słabe przygotowanie merytoryczne 
kadry administracyjnej i jej chroniczne niedofinansowanie, traktowanie 
EBP jako kolejnego, wyłącznie formalnego wymogu, niska jakość otrzy‑
mywanych analiz. Do tego nieskoordynowany charakter działań racjo‑
nalizatorskich, silosowość struktury polskiej administracji i odmienne 
postrzeganie EBP na różnych poziomach zarządzania publicznego (im 
bliżej poziomu operacyjnego, tym bardziej EBP jest traktowane jako pu‑
ste hasło). Aby wprowadzić w ten chaotyczny katalog nieco porządku, 
rekomendacje pogrupowano w cztery powiązane ze sobą wymiary: ka‑
drowy, komunikacyjny, metodologiczny i instytucjonalny.
 Wymiar kadrowy EBP odnosi się do uczestników procesu zarządza‑
nia publicznego i ich kompetencji. Wiedza nie powinna być przedmio‑
tem transferu (między aktywnymi badaczami i pasywnymi decydentami), 
ale interakcji i wymiany między trzema aktorami EBP: badaczami i decy‑
dentami oraz docelowymi odbiorcami planowanej polityki lub interwen‑
cji. Aby usprawnić EBP na poziomie operacyjnym, warto zasilić ten układ 
czwartym typem aktorów, od których nierzadko zależy drożność i spraw‑
ność całego systemu (Pielke, 2007; Olejniczak, Kupiec i Raimondo, 
2014). Agenci innowacji, brokerzy wiedzy, czy analitycy polityk publicz‑
nych o wysokim kapitale intelektualnym, kompetencjach społecznych, 
rozwiniętej wyobraźni analitycznej i doskonałym warsztacie metodolo‑
gicznym mogą realizować dwa podstawowe cele: udostępniać decyden‑
tom adekwatne dla danej polityki rzetelne i przyswajalne wyniki badań 
oraz komunikować badaczom zapotrzebowanie na takie badania.
 Wymiar komunikacyjny EBP staje się istotny, jeśli uznamy, że do‑
wody zasilające proces podejmowania decyzji publicznych mają być 
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czymś więcej niż tylko zestawem dobrych praktyk. Decydenci muszą 
być zainteresowani wiedzą i gotowi do jej przyjęcia, a interesariusze po‑
winni się włączać w jej gromadzenie i udostępnianie decydentom. Zapo‑
trzebowanie na dowody trzeba komunikować jasno, a wnioski z badań 
przystępnie, zarówno decydentom, jak i opinii publicznej, aby można 
je było łatwo zinterpretować, zrozumieć i przełożyć na działanie (Pitto‑
re, Meeker i Barker, 2017). Kompetencje merytoryczne i przygotowanie 
metodologiczno‑analityczne wszystkich uczestników procesu zarządza‑
nia publicznego to konieczność, ale trzeba też zadbać o kompetencje 
miękkie, zwłaszcza umiejętność współpracy z trudnym klientem (okre‑
ślenie to dotyczy zarówno polityków, jak i naukowców) oraz sprawność 
komunikacyjną i biegłość w posługiwaniu się językiem, gdyż czasem 
przełożenie wyników badań na język polityków i urzędników przypomina 
tłumaczenie z języka obcego. Nie bez znaczenia jest też moment komu‑
nikowania zapotrzebowania na wiedzę i użycia dowodów, które powin‑
ny być obecne w procesie podejmowania decyzji od samego początku, 
a więc już na etapie ustalania problemu (agenda setting).
 Wymiar metodologiczny EBP w dużym stopniu określa jakość wy‑
korzystywanych dowodów. Wiedza służąca politykom publicznym po‑
winna być generowana przy użyciu zróżnicowanych metod, co na plan 
pierwszy wysuwa pojęcie triangulacji i podejście mixed methods rese-
arch (Nagy Hesse‑Biber, 2010). Połączenie badań ilościowych i jakoś‑
ciowych daje szanse na lepszy ogląd problemu i szerszy wachlarz jego 
potencjalnych rozwiązań. Ze względu na dominację metod ilościowych, 
a zwłaszcza techniki RCT, warto dowartościować metody jakościowe, 
które mogą uzupełniać dane statystyczne, a czasem są lepiej dopaso‑
wane do problemu. Niezależnie od przyjętej metody, trzeba powiązać 
prace analityczne i badawcze z konkretnym zapotrzebowaniem mene‑
dżerów publicznych i możliwością zastosowania rekomendacji w da‑
nej polityce publicznej. Prace analityczne powinny być realizowane na 
podstawie długofalowej strategii badawczej, powiązanej z dokumenta‑
mi rozwojowymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Nie po‑
winny to być okazjonalne badania ad hoc, które trudno z czymkolwiek 
porównać i trudno je kontynuować.
 Wymiar instytucjonalny EBP jest prawdopodobnie najważniejszy, 
bo decyduje o efektywności EBP. Przytaczając podsumowanie raportu 
na temat systemu OW w Polsce, można stwierdzić, że „nawet najlepiej 
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dopasowane rozwiązania metodologiczne wdrażane przez najlepszych 
analityków na podstawie najwyższej jakości danych empirycznych nie 
będą w stanie poprawić jakości polityk publicznych, jeśli nie staną się 
częścią szerszej kultury podejmowania decyzji politycznych opartych na 
dowodach” (Górniak, 2015, s. 173). 
 Jeśli EBP ma się udać, to państwo musi zapewnić instytucjonal‑
ne platformy wymiany tego, czego politycy potrzebują i co naukowcy 
mogą dać. Inaczej obie grupy zamkną się w swoich bańkach, od któ‑
rych się będą odbijać najbardziej zainteresowani, czyli obywatele. Z jed‑
nej strony trzeba zadbać o otoczenie organizacyjne wspierające EBP 
(np. obserwatoria regionalne, uczelnie i jednostki badawcze, think tanki, 
laboratoria i inkubatory innowacji społecznych), a z drugiej – co ważniej‑
sze – zapewnić koordynację całego procesu z poziomu organu central‑
nego (np. KPRM albo realnie istniejącego Rządowego Centrum Stu‑
diów Strategicznych) lub centrów na różnych szczeblach zarządzania 
publicznego. Jednocześnie, w organach publicznych powinny funkcjo‑
nować departamenty analityczne, które zasilałyby ciała decyzyjne wnio‑
skami z opracowanych badań i wywierały na menedżerach publicznych 
presję, by dostępną wiedzę wykorzystywać w procesie podejmowania 
decyzji. Pracujące w nich zespoły analityków muszą mieć charakter in‑
terdyscyplinarny, mocną pozycję instytucjonalną, dysponować wystar‑
czającymi zasobami i być odpowiednio wynagradzane.

zakończenie
Nie warto się łudzić, że w dobie szerzących się fake newsów, ruchu 
„płaskoziemców”, haseł antyszczepionkowych, denialistów klimatycz‑
nych i politycznego populizmu wiedza naukowa nagle zacznie mieć po‑
wszechny i bezpośredni wpływ na polityki publiczne. Jednocześnie trze‑
ba mieć świadomość, że może ona być tylko symbolicznym narzędziem 
uprawomocniania polityk wymyślonych wyłącznie przez polityków i rea‑
lizowanych w oderwaniu od rzeczywistości. Nawet jeśli trudno się zgo‑
dzić, że politykę można rzeczywiście „oprzeć” na dowodach, to łatwiej 
nam zaakceptować, że za pośrednictwem dowodów można ją kształ‑
tować (evidence-influenced policy) i wspierać (evidence-aware policy). 
Póki co, warto się skupić na przekonywaniu decydentów i ich otoczenia 
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do wartości wiedzy, na uczeniu odróżniania wiedzy bardziej od mniej 
wartościowej, na zachęcaniu do traktowania wiedzy jako zasobu, którym 
należy zarządzać tak, jak każdym innym: racjonalnie i odpowiedzialnie.
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lokalne polityki publiczne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: w politykach publicznych dominuje paradygmat 
państwowocentryczny, a badanie lokalnej polityki publicznej rozumia-
nej jako polityka kształtowana przez władze publiczne odpowiedzialne za 
ograniczony obszar wyłoniło się relatywnie późno. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: celem rozdziału jest omówienie naj-
ważniejszych wątków badań nad lokalnymi politykami publicznymi jako 
tworzącej się subdyscypliny analizy polityk publicznych. rozdział wycho-
dzi od założenia, że warunkiem istnienia lokalnej polityki publicznej jest 
zaistnienie przestrzeni, w której organy władzy publicznej poniżej po-
ziomu ogólnokrajowego mają realną władzę dokonywania wyborów po-
litycznych. im bardziej kraj jest zdecentralizowany, tym większa jest ta 
przestrzeń. Stąd też badanie relacji między centrum i władzami poniżej 
poziomu centralnego to istotny wątek w studiach nad lokalnymi polity-
kami publicznymi. drugi wątek to proces tworzenia lokalnych polityk, 
wreszcie trzeci to ich treść. poszukując odpowiedzi na pytanie, co okreś-
la te wymiary lokalnych polityk, badacze odwołują się do trzech klasycz-
nych wyjaśnień wywodzących się z podejścia pluralistycznego, instytucjo-
nalnego i akcentującego rolę interesów ekonomicznych. Specyficzne dla 
studiów nad lokalnymi politykami jest natomiast wyjaśnienie odwołujące 
się do przestrzeni jako czynnika wyjaśniającego procesy polityczne. dru-
ga część rozdziału została poświęcona lokalnym politykom publicznym 
w polsce. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Mimo relatywnie dużej przestrzeni dla lokalnych polityk publicznych, 
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polski model niekonsekwentnej decentralizacji traktuje samorządy tery-
torialne jako lokalnych realizatorów centralnych polityk publicznych, co 
najlepiej widać na przykładzie polityki oświatowej.

Słowa kluczowe: lokalna polityka publiczna, polityka miejska, 
samorząd terytorialny, polityka lokalna w polsce, 
decentralizacja
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czy istnieje lokalna polityka publiczna?
Przekonanie, że „cała polityka jest lokalna”, w sensie konieczności za‑
biegania o głosy konkretnie umiejscowionych wyborców i liderów opinii, 
jest na tyle powszechne, że nawet nie ma zgody komu przypisać autor‑
stwo tej chwytliwej frazy. To przeświadczenie znajduje odbicie w bada‑
niach nad polityką lokalną, które są uznaną subdyscypliną nauk o poli‑
tyce. W badaniach nad polityką publiczną dominuje jednak paradygmat 
polityki publicznej jako zjawiska ogólnokrajowego, którego ramy odnie‑
sienia wyznacza państwo. Samo istnienie lokalnej polityki publicznej, 
w sensie polityki publicznej kształtowanej przez władze publiczne od‑
powiedzialne za ograniczony obszar, było jeszcze niedawno kwestiono‑
wane. Z drugiej strony, mało kto podważa obserwację amerykańskich 
badaczy, że „te funkcje rządu, które mają największy wpływ na codzien‑
ne życie obywateli” (Oliver, 2001, s. 15) są umiejscowione na poziomie 
lokalnym, a „miasta kontrolują wiele podstawowych funkcji publicznych: 
zabezpieczenie porządku, ochronę przeciwpożarową, planowanie prze‑
strzenne, transport, które z kolei mają realny, a często dramatyczny 
wpływ na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i jakość życia” (Einstein 
i Kogan, 2016, s. 4). Również na polskim gruncie Jerzy Bartkowski pi‑
sze, że po reformie 1999 roku „większość spraw państwa ‘codziennego’ 
jest dziś realizowana przez samorząd” (Bartkowski, 2017, s. 157).
 Wyjaśnienia tej sprzeczności należy poszukiwać w historii badań nad 
polityką lokalną. Analizując rozkwit i upadek „maszyn politycznych” rzą‑
dzących największymi miastami amerykańskimi przez prawie pół wieku, 
badacze stwierdzali, że partyjne machiny były skupione na konkretnych 
potrzebach wyborców w konkretnych okręgach wyborczych, bo ich za‑
spokojenie dawało władzę, w związku z tym nie miały żadnego szersze‑
go programu, platformy, o ideologii nie wspominając (Banfield i Wilson, 
1963, s. 277). Poza tym klientelistycznym wymiarem, lokalną politykę 
publiczną postrzegano jako apolityczną, jako mniej lub bardziej efektyw‑
nie zorganizowany techniczny proces dystrybucji dóbr i usług niezbęd‑
nych do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców.
 Przełamanie takiego postrzegania lokalnej polityki publicznej prze‑
biegało dwutorowo. Z jednej strony, rozpowszechnienie się podejścia 
behawioralnego w naukach o polityce otworzyło pole do badań wycho‑
dzących poza proces podejmowania decyzji politycznych. Ubocznym 
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produktem klasycznych prac badających amerykańskie miasta pod ką‑
tem odpowiedzi na pytania „kto rządzi”, „kto uzyskuje jakie korzyści, 
kiedy i w jaki sposób” była obserwacja, że różne miasta prowadzą za‑
dziwiająco zróżnicowane polityki publiczne (Dahl, 1961). Dla behawio‑
rystów było to potwierdzenie dominującego wówczas podejścia plurali‑
stycznego w badaniu zjawiska władzy, ale otworzyło też pole do pytania 
o czynniki determinujące wybór danej lokalnej polityki publicznej.
 Również sproblematyzowanie kwestii wdrażania polityk publicznych 
dało asumpt do docenienia znaczenia lokalnych polityk publicznych. 
Racjonalna koncepcja polityki publicznej traktowała wdrożenie jako 
techniczną czynność wykonania intencji twórców polityki. Im bardziej 
narastała świadomość, że polityka jest wdrażana w ramach rozproszo‑
nego, wieloetapowego procesu podejmowania decyzji przez różnorod‑
nych aktorów, nie tylko inicjatorów danej polityki, tym bardziej pojawiało 
się pole do badania sprawstwa władz lokalnych. Wprawdzie dominują‑
cy przez dłuższy czas odgórny nurt badań implementacji nadal przypi‑
suje kluczową rolę ustawodawcy, który dysponuje jakoby narzędziami 
do ograniczania przestrzeni dla realizacji interesów podmiotów uczest‑
niczących we wdrażaniu polityki (Bardach, 1977), jednak rola lokalnych 
wykonawców również doczekała się uznania. Autorzy relacjonujący ba‑
dania politologii porównawczej poświęcone polityce poniżej poziomu 
ogólnokrajowego konstatują: „studia [nad politykami wsparcia rozwoju 
ekonomicznego i społecznego] zgadzają się co do tego, że wdrażanie 
polityk krajowych zależało od lokalnych warunków politycznych” (Girau‑
dy, Moncada i Snyder, 2019, s. 14).
 Na poziomie pojęciowym istnienie lokalnych polityk publicznych nie 
budzi już kontrowersji, ale nie znaczy to, że empiryczne pytanie o moż‑
liwość lokalnych polityk publicznych straciło sens. Spora grupa bada‑
czy uważa, że dostępne miastom lub regionom rozwiązania polityczne 
są określane przez siły znajdujące się poza ich kontrolą. Z jednej strony 
mogą to być ograniczenia wynikające z hierarchicznej organizacji pań‑
stwa: im bardziej państwo jest centralistyczne, tym mniejsza przestrzeń 
dla lokalnych polityk publicznych. Z drugiej, ograniczenia mogą być po‑
chodną konkurencji z innymi miastami lub regionami w kontekście ujed‑
nolicającej logiki globalizacji (Einstein i Kogan, 2016).
 Warunkiem istnienia lokalnych polityk publicznych jest więc posiada‑
nie przez organy władzy publicznej poniżej poziomu ogólnokrajowego 
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realnej władzy dokonywania wyborów politycznych (policy choice). Na 
tyle, na ile zjawisko to jest stopniowalne, różna jest przestrzeń dla lokal‑
nych polityk publicznych. Należy jednak zauważyć, że Europejska Karta 
Samorządu Lokalnego definiuje go jako „rzeczywistą zdolność wspólnot 
lokalnych do regulowania i zarządzania, w ramach prawa, na ich włas‑
ną odpowiedzialność i na rzecz ich ludności, istotnej części spraw pub‑
licznych” (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 1985, art. 3). 
W przypadku zatem 47 krajów członkowskich Rady Europy lokalne po‑
lityki publiczne mają silne, prawnomiędzynarodowe umocowanie. 
 Badacze władzy lokalnej oraz samorządu terytorialnego opisują 
przestrzeń dla lokalnych polityk publicznych pojęciem autonomii lokal‑
nej, która jest rozumiana jako możliwość działania poza sferą kontroli 
wyższych szczebli władzy. Autonomia „określa zakres dyskrecjonalno‑
ści funkcji, działań i legitymizowanych zachowań władzy lokalnej (…). 
Dyskrecjonalność, czyli zdolność władzy lokalnej do realizowania włas‑
nych celów w wybrany przez siebie sposób, w zgodzie z własnymi stan‑
dardami ich wdrażania zależy od uprzedniego określenia zakresu lokal‑
nej autonomii” (Clark, 1984, s. 198–199; Ladner i in., 2017). 
 Nie dziwi więc, że badanie relacji między różnymi poziomami wła‑
dzy, w szczególności centrum‑władze poniżej poziomu centralnego, jest 
uznaną subdyscypliną badań nad polityką lokalną (intergovernmental 
relations). Skupia się ona głównie na narzędziach, za pomocą których 
władze centralne mogą ograniczać prawnie zagwarantowaną niezależ‑
ność władz lokalnych w tworzeniu lokalnych polityk publicznych (do‑
tacje, subwencje, obowiązkowe zadania zlecone, obowiązkowe stan‑
dardy usług, ograniczanie kompetencji itp.). Nawet bowiem w krajach 
federalnych, z konstytucyjnie zagwarantowaną szeroką autonomią re‑
gionów, realna przewaga władz centralnych w tworzeniu polityk publicz‑
nych rośnie przynajmniej od lat 30. XX wieku. Rzeczywisty zakres moż‑
liwości tworzenia lokalnych polityk najczęściej jest wynikiem przetargu 
między władzami lokalnymi/regionalnym i centralnymi.

co określa lokalne polityki publiczne?
Dwa pozostałe pola badań nad lokalnymi politykami publicznymi to 
proces ich tworzenia (kto, jak i dlaczego podejmuje decyzje z zakresu 
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polityk publicznych) oraz treść lokalnych polityk publicznych. W obu po‑
lach wiodące pytanie badawcze brzmi: co określa, a może wręcz deter‑
minuje lokalne polityki publiczne? 
 Odpowiedzi najczęściej odwołują się do standardowych politologicz‑
nych wyjaśnień decyzji politycznych. Dominuje pluralistyczne podejście 
przyjmujące, że lokalna polityka jest otwarta na oddziaływanie różnorod‑
nych aktorów i interesów. W takim przypadku każdorazowo przedmio‑
tem badania empirycznego musi być ustalenie, które interesy dominują 
w przetargu i dlaczego (Hajnal, 2014). Z pluralizmem dobrze korespon‑
duje wpływowy od lat 90. XX wieku zestaw teorii opisujących przekształ‑
canie się decydowania o sprawach publicznych w sieciowe zarządza‑
nie wielopoziomowe. Podmioty działające na różnych poziomach (od 
globalnego i europejskiego po lokalny), w różnych formach i na różnych 
zasadach, w tej wizji uczestniczą w procesie decyzyjnym. Do tego nur‑
tu można zaliczyć głośną książkę Gdyby burmistrzowie rządzili światem 
(Barber, 2014), poświęconą lokalnym politykom publicznym (z globalny‑
mi konsekwencjami), oraz bardziej systematyczne prace z nurtu „gloka‑
lizacji” (Bechtel i Urpelainen, 2015; Fahey i Pralle, 2016). 
 Ekonomiczne wyjaśnienia polityki w odniesieniu do lokalnych polityk 
publicznych rzadko odwołują się do swoich marksistowskich korzeni, 
wiążąc się raczej ze starszym paradygmatem lokalnej polityki publicz‑
nej jako odpowiedzi na (ekonomiczne) potrzeby mieszkańców. Przykła‑
dowo, Boyle i Jacobs (1982) pokazują, że najuboższe dzielnice Nowego 
Jorku otrzymywały największe środki na pomoc społeczną, edukację, 
służbę zdrowia. Badania Chicago z tego samego okresu sugerują z ko‑
lei, że twórcy lokalnej polityki kierowali się różnego rodzaju „profesjonal‑
nymi” (w tym ekonomicznymi) przesłankami, by odpowiedzieć na zmie‑
niające się potrzeby mieszkańców (Mladenka, 1980). 
 Specyfikę prowadzenia polityki w skali lokalnej podkreśla trzecie, kla‑
syczne wyjaśnienie determinant polityki publicznej, odwołujące się do 
instytucji. Badacze z tego nurtu zauważają, że różne rozwiązania or‑
ganizacyjne lokalnego/regionalnego samorządu wpływają na styl pro‑
wadzenia polityki, a w rezultacie na przyjmowane rozwiązania, np. 
profesjonalny dyrektor administracji miejskiej zamiast wybieralnego bur‑
mistrza. Wybory niezdominowane przez partie wspierają podejście do 
polityki jako profesjonalnego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Z dru‑
giej strony, rozwiązania te wyraźnie zmniejszają prawdopodobieństwo 
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prowadzenia polityki reagującej na potrzeby uboższych obywateli, czy 
mniejszości (podobnie działa ordynacja wyborcza zakładająca, że całe 
miasto jest jednym okręgiem wyborczym, albo brak ograniczenia liczby 
kadencji burmistrza) (Bridges, 1997). Podejście instytucjonalne w ba‑
daniach lokalnych polityk publicznych kładzie jednak przede wszystkim 
nacisk na instytucjonalne ograniczenia pochodzące z zewnątrz jedno‑
stek samorządu jako czynnik determinujący polityczne wybory dostęp‑
ne decydentom. Nie chodzi tu tylko o ramy ustrojowe, ale o narzędzia 
finansowe i regulacyjne, za sprawą których lokalne polityki publiczne 
bywają lokalne tylko z nazwy. 
 W badaniach nad uwarunkowaniami lokalnych polityk publicznych 
silny jest nurt prawie nieobecny w innych subdyscyplinach politologii – 
podejście akcentujące znaczenie przestrzeni dla zrozumienia zjawisk 
politycznych, w tym polityk publicznych. Opiera się ono na obserwa‑
cji, że wiele procesów nie respektuje granic jednostek administracyj‑
nych, które najczęściej wyznaczają przestrzenne ramy badań politolo‑
gów. Rozpatrywanie zjawisk politycznych w przestrzeni geograficznej, 
a nie prawnopolitycznej, pozwala czasem uchwycić prawidłowości, któ‑
re granice polityczne ukrywają. Można wtedy zauważyć, jak bardzo róż‑
nią się między sobą jednostki administracyjne o takim samym statusie 
lub jak podobne są jednostki formalnie różne. Najbardziej oczywistym 
przykładem jest tu polityka w obszarach metropolitalnych, których na‑
wet zasięg wyznacza się na podstawie przesłanek funkcjonalnych od‑
noszących się do przestrzeni (np. przemieszczanie się ludności w ra‑
mach określonego obszaru). Tworzenie polityk dotyczących choćby 
świadczenia usług publicznych w obszarach metropolitalnych wymaga 
uwzględnienia różnych funkcji, jakie pełnią określone tereny w ramach 
metropolii, a to najczęściej wymusza odejście od istniejących podziałów 
administracyjnych.
 Uwzględnienie, że przestrzeń geograficzna czasem łączy zaobser‑
wowane przypadki, pozwala lepiej zrozumieć zjawiska polityczne. Moż‑
na wówczas powiązać je z lokalnym kontekstem, który dobrze tłumaczy 
ich pojawienie się, jak choćby w przypadku gmin wiejskich w bezpo‑
średniej bliskości wielkich miast, które postanowiły wykorzystać zjawi‑
sko suburbanizacji i często prowadzą zbliżoną politykę przyciągania no‑
wych mieszkańców. Uwzględnienie danych geograficznych pozwala też 
badać rozprzestrzenianie się polityk poprzez naśladownictwo lub presję 
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konkurencyjną. Berry i Baybeck (2005) pokazali to na przykładzie sta‑
nowych loterii państwowych rozprzestrzeniających się najwyraźniej pod 
presją mieszkańców „zapóźnionych” stanów, którzy podróżowali przez 
granicę, by kupić losy „innowatorów”.
 Wyjaśnienia determinant procesu tworzenia lokalnych polityk pub‑
licznych przekładają się na próby ustalenia, co określa treść tych poli‑
tyk. Tutaj jednak obraz, jaki wyłania się z zastosowania przywołanych 
wyżej podejść jest dużo mniej klarowny. Sama liczba, jak i różnorod‑
ność analizowanych przypadków powodują, że nie sposób ustalić bar‑
dziej ogólnych prawidłowości w kwestii dominujących czynników, które 
mają wpływ na wybór polityk publicznych. „Jakie jest relatywne zna‑
czenie ograniczeń gospodarczych, imperatywów politycznych, struk‑
tur instytucjonalnych, potrzeby biurokratycznych? Problem polega na 
tym, że nie możemy zakładać, że zmienne, które mają znaczenie w jed‑
nym podzbiorze obszaru polityki, mają znaczenie też w innych. Krótko 
mówiąc, brakuje nam szerszego spojrzenia” (Hajnal i Trounstine, 2010, 
s. 1137).
 Rafę nieprzekładalności masy studiów przypadków na możliwy do 
uogólnienia obraz pozwala ominąć potraktowanie jako wskaźnika poli‑
tycznych wyborów pieniędzy wydatkowanych na poszczególne polityki 
przez jednostki samorządu. Ten wytrych ma jednak istotne ogranicze‑
nia. Po pierwsze, spora część wydatków samorządów, w każdym kraju, 
to „znaczone pieniądze” – albo pochodzą od władzy centralnej, albo są 
wydawane na realizację zadań nakładanych przez centrum. Po drugie, 
podobnie jak w przypadku budżetów centralnych, spora część wydat‑
ków ma charakter sztywny ‒ raz podjęte zobowiązania nie mogą zostać 
szybko porzucone, a wydatki na nie można ograniczać bardzo powo‑
li. Po trzecie wreszcie, zróżnicowanie wzorów wydatków budżetowych 
jest nie mniejsze niż zróżnicowanie układu czynników oddziałujących 
na tworzenie lokalnych polityk publicznych. 
 W takiej sytuacji kluczowy jest sposób agregowania danych. Przyj‑
mowany przez badaczy amerykańskich podział na trzy zasadnicze 
kategorie wydatków budżetowych (redystrybucyjne, rozwojowe, alo‑
kacyjne) dobrze obrazuje istotę problemu, czyli arbitralność. Wydat‑
ki rozwojowe rozumiane są bowiem jako pobudzające wzrost gospo‑
darczy, stąd do kategorii tej wchodzą przede wszystkim wydatki na 
infrastrukturę techniczną. Edukacja natomiast jest klasyfikowana jako 
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wydatek redystrybucyjny (Hajnal, 2014). Rzeczywiście, publiczna edu‑
kacja ma w Stanach Zjednoczonych wymiar redystrybucyjno‑wyrów‑
nawczy, ale przynajmniej od lat 90. XX wieku inwestycja w kapitał ludzki 
jest powszechnie traktowana jako istotny, a może najistotniejszy motor 
rozwoju.
 Przedstawiony przegląd badań lokalnych polityk publicznych dowo‑
dzi, że ta subdyscyplina studiów nad politykami publicznymi wypracowa‑
ła zestaw podejść teoretycznych (zapożyczonych z politologii i geogra‑
fii politycznej) i narzędzi badawczych, które potrafią uchwycić specyfikę 
polityki publicznej prowadzonej w skali lokalnej. Tym samym pozwalają 
lepiej zrozumieć mechanizmy, w ramach których władza (lokalna) bez‑
pośrednio zaspokaja podstawowe potrzeby obywateli.

polityki publiczne polskiego samorządu 
terytorialnego
Badania nad lokalnymi politykami publicznymi w Polsce istnieją w bar‑
dzo ograniczonym zakresie. Można je znaleźć na marginesie rozważań 
o lokalnym procesie politycznym (Nijander‑Dudzińska, 2018), lokalnej 
kulturze politycznej (Kurczewski [red.], 2007), rozwoju lokalnym (Masik, 
2010). Ważne prace poświęcone politykom szczegółowym, w istotny 
sposób realizowanym na poziomie lokalnym, również w bardzo niewiel‑
kim stopniu uwzględniają wpływ władz lokalnych na stan danej polityki 
(Sadura, 2017; Kubicki, 2017). Jeżeli na podstawie istniejącej literatury 
możliwa jest jakaś synteza wiedzy na temat lokalnych polityk publicz‑
nych w Polsce, to może ona dotyczyć tylko określenia przestrzeni dla 
lokalnych polityk (lokalnej autonomii), relacji między różnymi pozioma‑
mi rządzenia i instytucjonalnych uwarunkowań prowadzenia polityk na 
poziomie lokalnym.
 Polska jest wymieniania wśród „czempionów decentralizacji” w Eu‑
ropie Środkowo‑Wschodniej, krajów którym najbliżej do najgłębszego, 
północnoeuropejskiego modelu lokalnej autonomii (Swianiewicz, 2014, 
s. 303). W badaniach empirycznych we wszystkich wymiarach składa‑
jących się na indeks autonomii lokalnej Polska lokuje się w pierwszej 
ćwiartce najbardziej zdecentralizowanych krajów Europy. Jeśli chodzi 
o wskaźniki w największym stopniu odnoszące się do lokalnych polityk 
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publicznych, to w wymiarze „głębi instytucjonalnej” niezależności, który 
rozciąga się między biegunem „władze lokalne mogą wykonywać tylko 
zadania powierzone” (wartość 0) a generalnym domniemaniem kompe‑
tencji na ich rzecz (wartość 3), polskie gminy w okresie 1990‒2014 uzy‑
skują 2,88 (pierwsza trójka państw). W wymiarze zakresu polityk pub‑
licznych przynajmniej formalnie prowadzonych przez władze lokalne 
(mierzonym pełnym lub częściowym prowadzeniem ośmiu wybranych 
polityk sektorowych) Polska zajmuje siódme miejsce (3,05 wobec 3,67 
pierwszej Norwegii). W wymiarze „rzeczywista dyskrecjonalność poli‑
tyczna”, który opisuje zakres rzeczywistego wpływu władz lokalnych na 
wykonywanie polityk sektorowych (realna możliwość podejmowania de‑
cyzji), polskie samorządy lokują się tuż za pierwszą dziesiątką krajów 
europejskich z wynikiem 2,45 (wobec 2,98 pierwszej Finlandii). Wymiar 
ekonomiczny niezależności opisywany jest za pomocą wskaźników au‑
tonomii podatkowej, samodzielności finansowania działań samorządu 
i możliwości jego zadłużania się. We wszystkich Polska lokuje się po‑
między dziewiątym a trzynastym miejscem, choć w tym wymiarze odle‑
głość od wiodących państw europejskich jest większa. Można więc chy‑
ba powiedzieć, że przestrzeń dla lokalnych polityk publicznych w Polsce 
jest dobrze zabezpieczona instytucjonalnie, zwłaszcza że referowane tu 
wskaźniki poprawiały się na przestrzeni ćwierćwiecza samorządności, 
albo przynajmniej były stabilne (Ladner i in., 2017).
 Z drugiej strony, obszerny raport na temat stanu polskiego samorzą‑
du terytorialnego, obejmujący zbliżony okres, za jedną z podstawowych 
jego dysfunkcji uznaje „dysfunkcję etatystyczną”. Sprowadza się ona do 
„traktowania samorządu terytorialnego jako zdecentralizowanej admini‑
stracji państwowej” (Hausner i in., 2013, s. 20). Konstytucyjna zasada 
ogólnej kompetencji gmin do podejmowania wszelkich działań na rzecz 
zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej jest ignorowana przez 
organy nadzoru (wojewodowie, Regionalne Izby Obrachunkowe, sądy 
administracyjne) i w rezultacie wymaga się, by samorząd działał wy‑
łącznie na podstawie wyraźnych upoważnień ustawowych. Co więcej, 
kolejne rządy przekazują gminom kolejne zadania jako zadania własne, 
ale ze ściśle określonym w skali kraju standardem wykonania i modus 
operandi. Tak było już z wypłatą dodatków mieszkaniowych (2001 r.), 
zasiłków stałych (2004 r.) i wreszcie w największej skali świadczenia 
500+ (2016 r.). W rezultacie, typową cechą polskich polityk publicznych 
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jest rozmycie odpowiedzialności. Za każdą bowiem w jakimś stopniu 
odpowiada i rząd, i najczęściej kilka szczebli samorządu, ale nie ist‑
nieją skuteczne mechanizmy koordynacji i wymuszania współpracy. Do 
tego dokłada się trwałe niedofinansowanie tych polityk, za które samo‑
rządy (przynajmniej w praktyce) ponoszą odpowiedzialność i które sta‑
nowią gros ich budżetów (oświata, gospodarka komunalna, transport 
publiczny). 

Tabela 1. Struktura wydatków gmin (w proc.)
Działy 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Oświata i wychowanie 37,2 35,8 37,2 32,9 30,8 29,4
Pomoc społeczna 16,4 15,8 16 28,8 24,7* 22
Administracja publiczna 10,3 10,1 10,3 9,2 8,9 8,5

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 8,4 9,4 10 7,4 8,2 9,6

Transport i łączność 7,7 8,7 7,7 7 7,3 9,2
Rolnictwo i łowiectwo 3,4 3,2 3,2 1,9 2 2,7
Kultura fizyczna 2,6 2,7 2,5 2,2 2,3 2,6
Inne 14,1 14,3 13,2 10,6 15,7 15,9

* W 2017 r. zmieniono nazwę działu na „rodzina”. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 W okresie 2014‒2019 dochody wszystkich jednostek samorządu te‑
rytorialnego wzrosły o prawie 38 proc., a w przypadku wiejskich gmin 
wokół wielkich miast było to aż 70 proc. Równocześnie wydatki na za‑
dania kluczowe z punktu widzenia budżetu gminy, takie jak oświata, 
od lat pochłaniają więcej niż samorządy otrzymują od rządu. W skali 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego różnica między rządo‑
wą subwencją otrzymywaną na oświatę a realnymi wydatkami wzrosła 
z 14,4 proc. w 2014 roku do 20,6 proc. w 2018 roku. W większości sa‑
morządów gminnych dopłaty do oświaty z własnych środków gminy się‑
gały niemal 1/3 całości subwencji (Swianiewicz i Łukomska, 2020; Sześ‑
ciło, 2020). 
 Te środki własne w dużej mierze uzależnione są nie tylko od ko‑
niunktury, ale i od polityki rządu. Zasadniczą ich część stanowią bowiem 
udziały w podatkach centralnych, przede wszystkim PIT. Każda zmia‑
na polityki podatkowej rządu wpływa automatycznie na stan budżetów 
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samorządów i ich możliwość realizacji lokalnych polityk. Takie decyzje, 
jak wprowadzenie liniowego podatku PIT dla prowadzących działal‑
ność gospodarczą (2005 r.), ulga na dzieci w PIT (2007 r.), wprowadze‑
nie dwóch stawek PIT (2009 r.), ulga dla osób rozpoczynających pracę 
(2019 r.), obniżyły dochody samorządów, przynajmniej krótkotermino‑
wo, a nie zostały zrekompensowane stworzeniem nowych źródeł finan‑
sowania lokalnych polityk publicznych. 
 Samorządy próbują się bronić przed przerzucaniem na nie zadań 
bez zapewnienia środków, korzystając z sądowych środków ochrony 
niezależności jednostek samorządu. Nie odnoszą tu jednak wielkich 
sukcesów. W orzecznictwie dominuje bowiem stanowisko, że zasada 
adekwatności zadań i środków na nie odnosi się nie do konkretnego za‑
dania i przypisanego mu źródła finansowania, ale do całości sytuacji da‑
nego samorządu. Samo obniżenie wysokości dochodu z jednego źródła 
dochodów albo nałożenie nowych zadań bez dokonania zmian w spo‑
sobie ich finansowania nie jest sprzeczne z konstytucją, o ile inne źródła 
umożliwiają sfinansowanie realizacji zadań nałożonych na samorządy. 
Mimo zatem formalnego stworzenia gwarancji niezależności „samorzą‑
dy nie są w stanie skutecznie bronić się przed zachwianiem równowagi 
między zasilaniem finansowym a całością realizowanych zadań” (Bart‑
kowski, 2017, s. 156).
 Globalnie bowiem dochody samorządów rosną, ale na wzrost ten 
składają się w dużej mierze transfery z budżetu centralnego na zada‑
nia, głównie politykę społeczną, na które samorząd nie ma wpływu ani 
jeśli chodzi o cele, ani o sposoby wdrażania. Z punktu widzenia struk‑
tury budżetu oznacza to zmniejszenie się udziału dochodów własnych 
i wzrost dotacji celowych, a zatem ograniczanie środków na lokalną po‑
litykę publiczną i sprowadzanie samorządów do roli realizatora polityk 
centralnych. W 2018 roku udział dotacji w dochodach budżetów gmin‑
nych przekroczył 1/3, podczas gdy jeszcze w 2013 roku wynosił około 
1/5. W gminach do 5 tys. mieszkańców udział ten w 2018 roku wyniósł 
39 proc., a w 2019 roku przekroczył 40 proc. (Swianiewicz i Łukomska, 
2020).
 Po wyborach w 2015 roku tendencja do ograniczania przestrzeni 
dla lokalnych polityk publicznych jest również zauważalna w wymiarze 
ograniczania kompetencji samorządów i tu również oświata może służyć 
za przykład. Gminy wzięły na siebie prowadzenie szkół podstawowych 
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w latach 1990–1995, a w 1999 roku powiaty zostały organami prowa‑
dzącymi szkoły ponadpodstawowe. Przyjęto wówczas zasadę, że samo‑
rządy odpowiadają za prowadzenie szkół (ich utrzymanie, inwestycje), 
a władze centralne za nadzór nad jakością ich pracy (podręczniki, pro‑
gramy kształcenia, ale także zasady zatrudniania i awansu nauczycieli). 
Konstrukcja ta została poddana testowi w 2015 roku, kiedy władze cen‑
tralne zadecydowały o zmianie organizacji systemu oświaty (likwidacja 
gimnazjów, nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego). 
Zmiany dokonano ignorując krytyczne głosy samorządów, które doty‑
czyły w szczególności nieprzygotowanego, chaotycznego zarządzania 
zmianą. W rezultacie nastąpił poważny wzrost obciążeń budżetów jed‑
nostek samorządu, które szybko musiały sobie poradzić z koniecznoś‑
cią przebudowy infrastruktury, czy zatrudnieniem nowych nauczycieli. 
 Zmiany w prawie oświatowym ograniczyły również samodzielność 
gmin w zakresie podejmowania decyzji dotyczących organizacji lo‑
kalnej oświaty. Do 2016 roku rada gminy ustalała plan sieci publicz‑
nych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określała granice obwodów 
szkolnych. Od 2016 roku decyzje te mogą zostać zablokowane przez 
kuratora oświaty (organ zespolonej administracji rządowej). W proce‑
durze wyboru dyrektora szkoły w skład komisji konkursowej wchodzili 
zawsze przedstawiciele kuratorium. Do 2016 roku było ich dwóch (nie 
mieli zatem większości), od 2016 roku jest ich trzech, a więc ich liczba 
jest równa liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. W prak‑
tyce oznacza to możliwość blokowania kandydata, który cieszy się za‑
ufaniem organów gminy, ale z jakiegoś powodu kurator jest mu niechęt‑
ny. Istotny jest też tryb wprowadzenia tych zmian. Projekty pojawiły się 
jako inicjatywa poselska, nie miały zatem wymaganej dla projektów rzą‑
dowych oceny skutków regulacji i nie były konsultowane z samorząda‑
mi. Nie tylko więc została po raz kolejny naruszona równowaga, na któ‑
rej opierał się podział kompetencji prowadzenia polityki oświatowej po 
1990 roku, ale „faktycznie pozbawiono sa morządy jednej z kluczowych 
kompetencji w prowadzeniu lokalnej polityki oświatowej i pogłębiono 
wyzwania zwią zane z finansowaniem oświaty samorządowej” (Sześci‑
ło, 2018, s. 14).
 Równolegle wzrasta aktywność nadzorcza wojewodów nad działal‑
noś cią prawotwórczą samorządu. Liczba rozstrzygnięć  nadzorczych i za‑
rządzeń zastępczych wojewodów unieważniających lub wymuszających 
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jakąś politykę samorządu wzrosła z 1849 (2014 r.) do 2886 (2018 r.) 
i 2907 (2019 r.). Na wyraźnie polityczny charakter działań wojewodów 
wskazuje fakt, że zdecydowanie wzrósł odsetek ich decyzji, które są 
negatywnie weryfikowane przez sądy administracyjne. Jeszcze w 2014 
roku ponad 80 proc. zaskarżanych przez samorządy rozstrzygnięć wo‑
jewodów utrzymywało się przed sądami, natomiast w 2019 roku woje‑
wodowie przegrali już ponad połowę spraw. Dla porównania, ten sądowy 
wskaźnik jakości rozstrzygnięć dla Regionalnych Izb Obrachunkowych 
utrzymuje się na stabilnym poziomie 85–90 procent (Sześciło, 2020).
 Obraz wyłaniający się z powyższej analizy rzeczywistych warunków 
prowadzenia lokalnych polityk publicznych w Polsce jest dużo bardziej 
zniuansowany niż wynikałoby to z porównawczych badań autonomii lo‑
kalnej gmin w Europie. Decentralizacja w Polsce objęła funkcje usługo‑
dawcze i została bardzo dobrze przyjęta przez obywateli. Według bada‑
nia CBOS z marca 2020 roku 74 proc. respondentów pozytywnie ocenia 
działalność samorządu w swojej miejscowości i jest to najwyższy po‑
ziom zaufania do władzy lokalnej w historii (CBOS, 2020). Z drugiej stro‑
ny, przekonanie, że to rząd wyznacza kierunki rozwoju kraju (jednakowe 
dla całej Polski), określa cele polityki strukturalnej, którą potem reali‑
zuje w układzie działów/resortów (a nie terytorialnym, głównie poprzez 
transfery finansowe), powoduje, że lokalne polityki publiczne mają bar‑
dzo kruche podstawy. Samorządom brakuje na nie środków, ich kompe‑
tencje mogą być i są dowolnie ograniczane, sądowe narzędzia ochrony 
niezależności działają w bardzo ograniczonym zakresie (Gąciarz i Bart‑
kowski, 2012; Wołek, 2017). Trzecim aspektem polskiej niekonsekwen‑
tnej decentralizacji jest brak koordynacji. Rząd może odebrać samorzą‑
dom kompetencje, wymusić wykonywanie usług publicznych, z którymi 
sobie nie radzi, ale nie jest w stanie wymusić współpracy w realizacji 
jakichkolwiek szerszych strategii rozwojowych (również między samo‑
rządami). Polska kultura administracyjna ułatwia ucieczkę w forma‑
lizm i wzajemne blokowanie się administracji rządowej i samorządowej. 
W rezultacie samorządy, zamiast strategicznie prowadzić lokalne poli‑
tyki publiczne, raczej stosują strategie dostosowawcze. Nastawione na 
przetrwanie, marginalizują działania prorozwojowe ‒ jeżeli je prowadzą, 
to jedynie opierając się na dotacjach z centrum i środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej. Efektem długotrwałego niedofinansowania i depry‑
wacji potrzeb organizacyjnych umożliwiających działanie instytucji jest 
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również negatywny dobór kadr do lokalnych instytucji publicznych i ob‑
niżenie ich morale zawodowego, co jeszcze bardziej ogranicza moż‑
liwość prowadzenia lokalnych polityk publicznych (Bartkowski, 2017, 
s. 150).
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Badania praktyki działania instytucji zbudowanych w wyniku transferu po-
kazują, że główny nurt badań europeizacji przeoczył, iż formalne przy-
jęcie reguł europejskich może ukrywać ich masowe niepowodzenie na 
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transfer jako podejście do tworzenia polityki
Pojęcie kopiowania czy mniej zdecydowanie – zapożyczania, uczenia 
się, transferu w politykach publicznych opisuje zjawisko, które zaczę‑
to systematycznie badać pół wieku temu, ale jest ono właściwie fun‑
damentem cywilizacji. Klasyk XX‑wiecznej socjologii Thorstein Veblen 
zauważył, że „skłonność do naśladowania jest prawdopodobnie naj‑
silniejszym, najbardziej żywym i najbardziej trwałym motywem ekono‑
micznym, jeśli nie liczyć instynktu samozachowania” (Veblen, 1971, 
s. 83). Refleksja nad tym zjawiskiem sięga początków nauki. Gdy Ary‑
stoteles ‒ jeden z pierwszych autorów, którego politolodzy są gotowi 
zaliczyć do grona swych przodków ‒ zbiera i bada konstytucje greckich 
państw‑miast, czyni to, by ustalić, które z nich i dlaczego są dobrze rzą‑
dzone. Wiedząc, jakie czynniki wpływają na stabilność ustrojów, a jakie 
je destabilizują, Grecy mogli w swoich poleis tworzyć lepsze, bardziej 
stabilne porządki ustrojowe. 
 Systematyczna analiza zjawiska zapożyczania rozwiązań z zakre‑
su polityk publicznych pojawia się w badaniach nad politykami pub‑
licznymi dopiero w końcu lat 60. XX wieku. Do dziś jest kontestowana 
przez badaczy twierdzących, że „trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek 
formę racjonalnego tworzenia polityki, która w jakimś zakresie nie obej‑
mowałaby użycia wiedzy o rozwiązaniach politycznych z innych cza‑
sów, czy innych miejsc oraz wyciągania z nich pozytywnych lub nega‑
tywnych wniosków” (James i Lodge, 2003, s. 181). W ich mniemaniu, 
dodatkowe pojęcie transferu polityki (policy transfer) czy wyciągania 
 nauki (lesson-drawing) nic nie wnosi do instrumentarium analizy polityk 
publicznych. 
 Wydaje się jednak, że pojęcie transferu polityki odpowiada na potrze‑
bę lepszej konceptualizacji procesu tworzenia polityki, wyjścia poza do‑
minujący do lat 80. XX wieku obraz państw jako zamkniętych systemów, 
których politykę wyjaśnia się niemal wyłącznie poprzez odwołanie do 
czynników wewnętrznych (Marsh i Sharman, 2015). Podejście oparte 
na koncepcie zapożyczenia można zastosować wówczas, jeżeli nie da 
się wykazać, że przyjęcie danej polityki wyjaśniają wyłącznie czynniki 
wewnętrzne, gdy nie można stwierdzić, że jest ona przejawem działania 
jakichś ponadnarodowych sił oddziałujących na różne państwa (kon‑
wergencja), natomiast da się pokazać, że twórcy polityki byli świadomi 
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istnienia obcych rozwiązań i toczyła się na ten temat dyskusja (James 
i Lodge, 2003, s. 190).
 Podejście, gdyż mowa jest nie tylko o różnych terminach opisujących 
zbliżone zjawiska, ale i o różnych pojęciach, których zakres znacze‑
niowy jest bliski, jednak nie tożsamy. Historycznie patrząc, dzisiejszym 
badaniom nad transferem polityki torowała drogę literatura dotycząca 
modernizacji. Jednym z przejawów, a może efektem modernizacji mia‑
ła być konwergencja rozwiązań politycznych, a nawet instytucji. Ujmu‑
jąc rzecz modelowo, zróżnicowane rozwiązania polityczne pod wpły‑
wem racjonalizującej logiki modernizacji z biegiem czasu ujednolicą się 
w postaci rozwiązania najbardziej efektywnego, bez względu na inten‑
cje aktorów polityki. Gdy obserwacje empiryczne nie potwierdzały tej 
hipotezy, zaczęto poszukiwać czynników osłabiających modernizację, 
wskazując przede wszystkim na „opór kulturowy” czyli występowanie 
przednowoczesnych kodów kulturowych, które uniemożliwiają rozwój 
postaw niezbędnych dla nowoczesnych instytucji (Jacoby, 2001, s. 5).
 Drugi nurt występujący w ramach opisywanego podejścia to bada‑
nie dyfuzji czyli rozprzestrzeniania się rozwiązań politycznych. Nurt ten 
także jest zakorzeniony w racjonalistycznym przekonaniu, że bardziej 
efektywne innowacje będą przyjmowane przez kolejnych aktorów po‑
lityki. Materiału empirycznego dostarczała tu przede wszystkim litera‑
tura śledząca rozprzestrzenianie się innowacyjnych rozwiązań między 
poszczególnymi stanami USA. O ile więc konwergencja w dużej mierze 
została zakwestionowana przez badania empiryczne, o tyle badaczom 
dyfuzji udało się wskazać na czynniki hamujące i wspierające rozprze‑
strzenianie się innowacji, czy modyfikowanie przyjmowanych rozwią‑
zań, choć stanowisko to w nie mniejszym stopniu akcentuje czynniki 
strukturalne w rozprzestrzenianiu się innowacji.
 Badacze używający pojęć „wyciąganie nauki”, uczenie się rozwią‑
zań politycznych (policy learning), czy najczęściej występujący „transfer 
polityki”, akcentują w dużo większym stopniu rolę aktorów politycznych 
w procesie przyjmowania cudzych rozwiązań. Polityka nie rozprzestrze‑
nia się sama mocą racjonalności, ale musi zostać poznana i zaakcepto‑
wana przez aktorów uczestniczących w tworzeniu polityki. Stąd najczęś‑
ciej przywoływana w kontekście tego ujęcia definicja zwraca uwagę, że 
transfer polityki to proces, w którym „wiedza o politykach, rozwiąza‑
niach administracyjnych, instytucjach i ideach występujących w jednej 
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scenerii politycznej (obecnej lub przeszłej) jest wykorzystywana w two‑
rzeniu polityki, rozwiązań administracyjnych, instytucji i idei w innej sce‑
nerii politycznej” (Dolowitz i Marsh, 2000, s. 5). 
 Transferowi mogą zatem podlegać narzędzia polityki (np. sposoby 
dostarczania usług publicznych), treść polityki (sposoby rozwiązywania 
problemów publicznych) oraz, zapewne najrzadziej, cele polityki (za‑
sadnicze paradygmaty postrzegania problemów publicznych). Każdy 
z tych wymiarów ma swoją stronę ideową czy programową oraz stronę 
instytucjonalną (Marsh i Sharman, 2015, s. 42).

wymiary i konteksty transferu
Pojęcie transferu polityki jako zasadniczy mechanizm zmiany politycz‑
nej widzi uczenie się, ale dopuszcza istnienie innych, współgrających 
mechanizmów. Może to być presja konkurencyjna, chęć sprostania 
wyzwaniom państw lub regionów postrzeganych jako konkurencyjne, 
a transfer polityki ma być narzędziem uzyskania przewagi konkuren‑
cyjnej lub przynajmniej niepozostawania w tyle. Może też działać me‑
chanizm mimikry, gdy zmiana jest symbolicznym aktem, w którym poli‑
tycy chcą nie tyle zmienić lokalne rozwiązania polityczne, ile wzmocnić 
swoją legitymizację, czy pozycję w stosunku do podmiotów zewnętrz‑
nych uznawanych za silniejsze. Naśladują, by przekonać środowisko 
międzynarodowe, że zostali prawidłowo socjalizowani, a sama zmiana 
polityki jest wtórna. Wreszcie uczenie się nastawione na zmianę może 
być wynikiem przymusu: bezpośredniego w przypadku politycznego 
uzależnienia danego kraju od zewnętrznego hegemona (np. kolonie), 
ale dziś częściej przymusu pośredniego. Często bowiem organizacje 
międzynarodowe czy regionalne potęgi oferują pomoc pod warunkiem 
przyjęcia pewnych rozwiązań uznawanych za obowiązujący standard 
(conditionality). Słabszy partner może oczywiście nie przyjąć tak uwa‑
runkowanej pomocy, ale od końca zimnej wojny konsensus waszyng‑
toński przez dwie dekady był podstawą działania ogromnej większości 
podmiotów gotowych nieść pomoc rozwojową (Marsh i Sharman, 2015; 
Stone, 2017). 
 Mechanizm czy sposób transferu polityki może nie warunkuje stop‑
nia podobieństwa „oryginału” i zapożyczenia, ale z pewnością pozostaje 
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z nim w jakimś związku, który każdorazowo wymaga badań empirycz‑
nych. Na analizowane tu zjawisko składa się bowiem całe kontinuum: 
od „kserokopii” instytucji i polityk po inspiracje. O ile „kserokopie” (do‑
kładne skopiowanie rozwiązań prawno‑instytucjonalnych w odmiennym 
kontekście geograficzno‑politycznym) zdarzają się rzadko, o tyle naśla‑
downictwo jest tą formą transferu polityki, który najbardziej zwraca uwa‑
gę badaczy. Mowa o takim projektowaniu rozwiązań politycznych, które 
uznaje obce rozwiązanie za standard, punkt odniesienia dla własnych 
działań, ale w planowaniu uwzględnia również lokalny kontekst. Inny 
sposób działania można nazwać hybrydyzacją, kiedy twórcy polityki łą‑
czą w swoim projekcie elementy zapożyczone z kilku różnych konteks‑
tów. Wreszcie inspiracja to działanie skoncentrowane na lokalnych po‑
trzebach i uwarunkowaniach, ale świeżość w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów ma zapewnić użycie idei i rozwiązań pochodzących z innych 
kontekstów (Evans, 2015).
 Stopień podobieństwa zapożyczenia nie zawsze jest wynikiem inten‑
cji podmiotów, które zapoczątkowały transfer polityki. Badacze zjawiska 
zaobserwowali bowiem liczne czynniki, które w istotny sposób utrud‑
niają transfer. Często sprawiają one, że transfer ponosi porażkę, którą 
można zdefiniować jako nieskuteczność (nie zostały osiągnięte cele za‑
łożone przez twórców), nieefektywność (nieakceptowalnie wysoki koszt 
osiągania celów), wreszcie nietrwałość (brak odporności na zmiany wy‑
woływane przez czynniki zewnętrzne). Mogą też sprawić, że w tak zbu‑
dowanej instytucji, która miała być wierną kopią, można co najwyżej 
rozpoznać inspiracje. 
 Czynniki utrudniające transfer mają dwojaki charakter. Mogą wy‑
wodzić się z barier poznawczych promotorów zmiany, które na eta‑
pie wstępnym, przed podjęciem decyzji, ograniczają jej racjonalność. 
Przykładowo, dominująca kultura organizacyjna może nakazywać po‑
szukiwanie rozwiązań tylko pewnego rodzaju lub w pewnym kręgu kul‑
turowym, a wiedza o transferowanej instytucji czy polityce może być 
niepełna i ignorować elementy istotne dla powodzenia transferu. Dru‑
gi rodzaj przeszkód pojawia się na etapie wdrażania polityki transferu, 
a wywodzi się z otoczenia nowej instytucji lub polityki. I tak, ignorowa‑
nie strukturalnych ograniczeń spowoduje, że najlepiej zaplanowana in‑
stytucja nie zacznie skutecznie funkcjonować (np. służba cywilna w kra‑
ju bez dobrze wykształconych urzędników). Słaba mobilizacja, brak 
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podmiotów zainteresowanych sukcesem instytucji spowodują, że insty‑
tucja nie zakorzeni się i nawet jeżeli formalnie zacznie działać, to nie zo‑
stanie włączona w instytucjonalny krwioobieg nowego środowiska i bę‑
dzie nieskuteczna (Evans, 2019).
 Wśród czynników ułatwiających transfer wymienia się wysoki poziom 
braku satysfakcji z rozwiązań, które mają być zmieniane, małą licz‑
bę podmiotów, które mogą zablokować zmianę status quo (veto play-
ers), wsparcie dla zmiany wśród biurokracji, pojawienie się transferu na 
wczesnym etapie cyklu wyborczego, aby instytucja czy polityka zdążyła 
zakorzenić się przed kolejnymi wyborami. Badacze zauważają, że prze‑
miany zachodzące od lat 90. XX wieku w sposobie rządzenia rozwinię‑
tymi krajami Zachodu ułatwiają realizację zmian opartych na transferze 
z zewnątrz. Procesy określane jako wydrążanie państwa, otwartość na 
kierowanie się logiką rynku czy globalizacji sprawiają, że wzory pocho‑
dzące z innych krajów lub z sektora prywatnego są chętniej przyjmowa‑
ne przez elity polityczne, zwłaszcza gdy towarzyszy im uzasadnienie 
odwołujące się do sprawdzonej skuteczności lub do polityki opartej na 
danych (evidence-based policy) ‒ kolejnego nurtu myślenia zmieniają‑
cego zarządzanie państwami od ćwierć wieku.
 W latach 90. XX wieku mocne oddziaływanie wielu czynników uła‑
twiających transfer polityki, połączone z powszechnym dostępem do 
wiedzy o zagranicznych alternatywnych rozwiązaniach politycznych (re‑
wolucja w technologiach informacyjnych), sprawiło, że pożyczanie sta‑
ło się jednym z podstawowych narzędzi w rękach polityków (Bulmer, 
2007). W transplantacji instytucji i polityk, które odniosły sukces w in‑
nym kraju, zobaczyli oni szansę na szybszy rozwój, dodatkowo osią‑
gany niższym kosztem. Co więcej, otrzymali wsparcie w postaci sieci 
instytucji zajmujących się szerzeniem wiedzy o rozwiązaniach proble‑
mów publicznych: think‑tanków, instytucji z sektora wiedzy, organizacji 
powiązanych z grupami interesów. Nie dziwi więc, że badania nad zja‑
wiskiem zapożyczania polityk i instytucji stały się popularne, a „transfer 
polityki” został dość powszechnie uznany za „użyteczny model heury‑
styczny”, który wprawdzie nie aspiruje do miana ogólnej teorii zmiany 
w polityce, ale mówi wiele o mechanizmach organizacyjnego uczenia 
się i warunkach, w których ono przebiega (Evans, 2015, s. 158; Evans, 
2004).
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europeizacja i jej ograniczenia
Szybki wzrost popularności transferu polityki widać szczególnie w kra‑
jach Unii Europejskiej. Organizacja ta została nawet nazwana „hurtową 
platformą transferową” (Radaelli, 2000). W ramach swoich kompeten‑
cji Unia Europejska może narzucać krajom członkowskim rozwiązania 
instytucjonalne, choć szczegółowość jej decyzji, a co za tym idzie, za‑
kres swobody państw członkowskich jest różny: od bezpośrednio stoso‑
walnych zarządzeń, przez quasi‑sądowe kompetencje Komisji do egze‑
kwowania ogólnych standardów (np. w zakresie ochrony konkurencji), 
po dyrektywy wyznaczające obowiązkowe cele (środki ich realizacji po‑
zostawia się państwom). 
 Naśladownictwo będące realizacją prawa wspólnotowego jest tylko 
niewielkim fragmentem transferu polityki w ramach UE. Idee, polityki 
i instytucje są wymieniane nie tylko pod groźbą przymusu, ale również 
dlatego, że pewne rozwiązania są uznawane za skuteczne. Politycy 
i urzędnicy, którzy na co dzień nie mają powodu poszukiwać zagranicz‑
nych rozwiązań dla krajowych problemów, za sprawą stałej roboczej 
współpracy w ramach UE nie tylko poznają obce rozwiązania, ale mogą 
też nabrać do nich zaufania. Unia Europejska redukuje więc ryzyko im‑
portu rozwiązania postrzeganego jako skuteczne, ale z góry legitymizo‑
wane przez swoje pochodzenie. Taki sens ma powszechne od lat 90. 
w krajach europejskich tworzenie scentralizowanych nadzorów nad ryn‑
kami finansowymi, silnych urzędów antymonopolowych, czy niezależ‑
nych agencji regulacyjnych. 
 Zdarza się też, że niektóre instytucje są naśladowane, gdyż w ramach 
środowiska ekspertów lub fachowców w danym zakresie wykształca się 
przekonanie, że taki jest obowiązujący standard, że tak należy działać. 
Przykład zewnętrznie ocenianej matury albo obniżenia wieku szkolnego 
dobrze ilustruje to zjawisko. 
 Badania nad europeizacją dostarczyły też wiele materiału dotyczące‑
go transferu instytucji w dłuższej perspektywie czasowej, już po decy‑
zji o transferze i „aklimatyzacji”. Pokazały one, że instytucja czy polity‑
ka, na pozór z powodzeniem przeniesiona, może wywołać na tyle silny 
i trwały opór, iż nie będzie w stanie skutecznie działać lub będzie tylko 
pustą formą prawną, która nie oddziałuje na praktykę (De Jong i Mama‑
douh, 2002). Import instytucji czy polityk ma bowiem zawsze miejsce 
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w kontekście złożonej sieci interakcji dotychczas istniejących instytucji 
i praktyk, a nowe rozwiązania „muszą zostać wprowadzone do środo‑
wiska politycznego, w którym aż gęsto od dawnych zobowiązań” (Dolo‑
witz i Marsh, 1996, s. 353). W tym kontekście jest też możliwe, że nowa 
instytucja zostanie tak przetworzona przez dotychczasowe nieformal‑
ne reguły w środowisku, w którym funkcjonuje, że będzie działać zupeł‑
nie inaczej niż jej pierwowzór, niezgodnie z celem transferu (Dimitrova, 
2010; Falkner i Treib, 2008).
 Powyższe obserwacje wywołały silny nurt rewizjonistyczny w litera‑
turze na temat europeizacji. Dość powszechna stała się krytyka funk‑
cjonalizmu badań europeizacji i założenia asymetryczności stosunków 
władzy w tym procesie. Portretowanie europeizacji jako wiedzy i reguł 
„zstępujących z tego co ponadnarodowe do ‹‹podporządkowanych›› ak‑
torów/organizacji szczebla narodowego” wymusza myślenie w katego‑
riach dyfuzji, liniowości, krajowych scen europeizacji jako biernego tła 
(Clark i Jones, 2009, s. 195). Skupienie się badaczy europeizacji na 
poziomie mezo, czyli polityk sektorowych pozwalało ujmować cały pro‑
ces jako techniczny, pozbawiony kontekstu politycznego, uczenie się 
od ekspertów lepszego rozumienia tego co działa, a co nie działa. Po‑
mijało to całą jego polityczną i strukturalną dynamikę poziomu makro 
i gubiło analizę mikro, czyli działania poszczególnych instytucji, czy na‑
rzędzi polityki, a te poziomy są kluczowe dla zrozumienia europeizacji, 
a zwłaszcza zrozumienia jej kwestionowania (Lendvai i Stubbs, 2015). 
W rezultacie spora część badaczy europeizacji przeoczyła, że dane na 
temat formalnego przyjęcia reguł europejskich „mogą ukrywać masowe 
niepowodzenia na podstawowym poziomie” działania polityk, a instytu‑
cje i narzędzia mogą być martwą literą lub wręcz wydmuszką (Batory, 
Cartwright i Stone, 2018, s. 17; Falkner i Treib, 2008).
 Pośrednim skutkiem dyskusji nad ograniczeniami paradygmatu ba‑
dania europeizacji była popularyzacja pozostającego dotąd na margi‑
nesie ujęcia transferu polityki jako wielowymiarowego, dynamicznego, 
nieliniowego procesu tłumaczenia polityki (policy translation). Zakłada 
się tu, że dla zrozumienia transferu polityki ważniejsze od jej rodowo‑
du i mechanizmów rozprzestrzeniania się są poglądy i interesy aktorów 
kraju przyjmującego, gdyż to oni filtrują i interpretują wpływy zewnętrz‑
ne. Cały proces zmiany polityki jest sporem o definiowanie problemów 
publicznych przez lokalne podmioty, a zatem wynik transferu zależy 
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przede wszystkim od ich aktywności. To krajowi gracze aktywnie poszu‑
kują rozwiązań politycznych, które można zapożyczyć, twórczo je inter‑
pretują, modyfikują i w rezultacie tworzą kolaże i hybrydy z fragmentów 
o różnym pochodzeniu. Istotny jest więc lokalny kontekst, bo twórcze 
modyfikacje zapożyczanych polityk dokonują się w zgodzie z wcześniej 
istniejącymi praktykami i przekonaniami (Lendvai i Stubbs, 2007; Dimi‑
trova, 2010; Falkner i Treib, 2008). 
 Takie podejście daje o wiele więcej narzędzi zrozumienia, dlaczego 
nierzadko lokalna reinterpretacja pożyczanej polityki może być sprzecz‑
na z logiką oryginału, transplantowane instytucje są nie do poznania 
w nowym kontekście, a nowe reguły formalne i stare nieformalne konku‑
rują ze sobą. Szczególnie w odniesieniu do Europy Środkowo‑Wschod‑
niej po jej akcesji do Unii Europejskiej takie podejście pozwala wyjść 
poza teleologiczny paradygmat państw‑maruderów, powrotu do daw‑
nych nałogów, niskiego potencjału wdrażania europejskich rozwiązań, 
„automatycznego konceptualizowania oporu we wdrażaniu polityk jako 
zachowania dysfunkcyjnego a nie szeroko rozpowszechnionego ogól‑
nego zjawiska” (Saurugger, 2014, s. 183; Meyer‑Sahling, 2011). 

imitacja i populizm 
w europie środkowo-wschodniej
Europa Środkowo‑Wschodnia po 1989 roku jest modelowym przykładem 
stosowania transferu polityk i instytucji na masową skalę. Głównym ha‑
słem Jesieni Ludów był bowiem powrót do normalności, a normalnością 
były wolność i dobrobyt krajów Zachodu. I elitom, i wyborcom powszech‑
nie wydawało się, że najszybciej nadgoni się pół wieku nienormalności 
pod rządami komunistów przez sprowadzenie z Zachodu instytucji i roz‑
wiązań politycznych, tak jak sprowadza się stamtąd dobra konsumpcyjne. 
Wielu zachodnich myślicieli wywodzących się z lewicy liczącej, że środ‑
kowoeuropejskie aksamitne rewolucje zainspirują zmiany kapitalizmu 
i demokracji w ich krajach, z pewnym zawodem mówiło nawet o „imitacyj‑
nej rewolucji”, której celem jest tylko rozszerzenie granic istniejącej wersji 
nowoczesnego świata (Habermas, 1990; Ziółkowski, 1999). 
 Ten spontaniczny proces został wzmocniony przez strategię inte‑
gracji państw Europy Środkowo‑Wschodniej, którą zastosowała Unia 
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Europejska w okresie przedakcesyjnym i w procesie przyjmowania no‑
wych członków UE. O ile w przypadku rozszerzenia EWG na kraje po‑
łudnia Europy Bruksela skupiała się na zachętach i takim kształtowaniu 
motywacji lokalnych elit, by osiągnąć efekt integracji, o tyle w odniesie‑
niu do krajów postkomunistycznych członkowstwo było uzależnione od 
przyjęcia pakietu instytucji i praktyk. Nacisk położono na budowę ściśle 
określonych instytucji, a negocjacji podlegało co najwyżej tempo trans‑
feru. UE oferowała pomoc techniczną, a jednocześnie bacznie nadzoro‑
wała wykonywanie zobowiązań przez kraje aspirujące do członkostwa 
(Bruszt i Vukov, 2015).
 Badacze polityki Europy Środkowo‑Wschodniej szybko zauważyli, 
że formalne wprowadzenie unijnych polityk i instytucji nie jest równo‑
znaczne ze zbliżeniem rzeczywistych reguł polityki w nowych krajach 
członkowskich do reguł obowiązujących w Niemczech, Francji, czy Bel‑
gii. W kontekście słabego państwa, a na takie miano w różnym stopniu 
zasługuje większość nowych członków Unii, rzeczywiste działanie za‑
importowanych instytucji zależy od wyniku przetargu lokalnych aktorów 
politycznych, zaś unijne polityki są twórczo „rozciągane” daleko poza 
granice ich wewnętrznej logiki. Za przykład może służyć polska Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, która stała się narzędziem partyjnej kontroli 
nad mediami publicznymi, czy użycie przez rząd Viktora Orbána unijnej 
polityki rozwojowej do finansowania węgierskiej mniejszości narodowej 
na Ukrainie (Wołek, 2012; Lendvai i Stubbs, 2015).
 Obserwacje tego typu dały asumpt do budowania szerszych wyjaś‑
nień przepaści między opowieścią o niekwestionowanym sukcesie poli‑
tycznym i gospodarczym krajów Europy Środkowo‑Wschodniej po 1989 
roku a równie powszechnie zgłaszanymi obiekcjami co do stanu konso‑
lidacji demokracji, jakości demokracji, czy sprawczości państwa w tych 
krajach. Przykładowo, na początku nowego tysiąclecia Zdzisław Kras‑
nodębski (2003) odwołując się do teorii systemów‑światów Immanuela 
Wallersteina konstatował, że cała transformacja w krajach Europy Środ‑
kowo‑Wschodniej była wysiłkiem, aby stać się peryferiami nowego cen‑
trum – Europy i dopiero wtedy ewentualnie poprawiać swoją pozycję 
poprzez zbliżanie się do centrum. Założono całkowitą zbieżność intere‑
sów centrum i peryferii i w związku z tym imitacji nadano charakter wyż‑
szej, moralnej wręcz, normy. Jednak kopiowanie modelu bez imitowa‑
nia drogi, która doprowadziła do powstania zachodnich instytucji, jest 
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kopiowaniem fasady bez konstrukcji nośnej, którą stanowi państwo pra‑
wa. Selektywna recepcja zachodnich osiągnięć doprowadziła do osła‑
bienia państwa, zastąpienia dotychczasowych więzi pustką, czystym 
przetargiem interesów grup nacisku (Krasnodębski, 2003).
 Również Jadwiga Staniszkis używała w odniesieniu do Europy Środ‑
kowo‑Wschodniej pojęcia peryferii, ale skupiała się na oddziaływaniu 
globalizacji na kraje regionu. Globalizacja „narzuca peryferiom rezygna‑
cję ze standardów, procedur, local advantages racjonalnych w ich ska‑
li i czasie historycznym, na rzecz przyjęcia innych – związanych z bar‑
dziej zaawansowanym rozwojem” (Staniszkis, 2003, s. 23). Narzuca 
więc instytucjonalną kompatybilność, bez której nie da się funkcjonować 
w globalnym obiegu gospodarczym. Jednak bez instytucjonalnej konso‑
lidacji kapitalizmu, w kontekście słabości państwa, ta kompatybilność 
ma charakter pastiszu. Imitowane instytucje wyglądają tak samo, zna‑
czą jednak co innego, działają inaczej. Blokują przy tym samoorganiza‑
cję społeczeństwa i zmniejszają szanse na integrację z globalizującym 
się światem (Staniszkis, 2003). 
 Kilkanaście lat później Stephen Holmes i Ivan Krastev (2020) odwo‑
łali się do imitacji jako podstawowej kategorii wyjaśniającej kryzys de‑
mokracji środkowoeuropejskich końca drugiej dekady XXI wieku. Cały 
okres po 1989 roku nazywają oni Wiekiem Imitacji, stałym dążeniem do 
naśladowania Zachodu przedstawianego jako bezalternatywny model. 
Nie chodziło przy tym o proste uczenie się rozwiązań problemów pub‑
licznych, pożyczanie narzędzi, ale o imitację celów, prawdziwe kultu‑
rowe nawrócenie się. Imitacja karmi jednak resentyment, dlatego gdy 
tylko wewnętrzne dysfunkcje krajów Zachodu ujawniły się z pełną siłą, 
po 2008 roku opór wobec westernizacji stał się główną siłą napędową 
populistycznej rewolty w takich krajach, jak Węgry, Polska, Słowacja. 
Dziesięciolecia wyrzekania się własnej tożsamości w imię bezalterna‑
tywnej modernizacji przyniosły reakcję w postaci eksplozji partykulary‑
zmu z hasłem „nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój 
mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy” (Duda, 
2020).
 Prace Krasnodębskiego, Staniszkis, Holmesa i Krasteva pokazują, 
że transfer polityki jest podejściem, które dobrze łączy się z różnorodny‑
mi stanowiskami teoretycznymi od instytucjonalizmu przez międzynaro‑
dową ekonomię polityczną po psychologię polityczną (Benson i Jordan, 
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2011). Stało się ono standardowym wyposażeniem warsztatu badacza 
polityk publicznych, dzięki któremu lepiej można zrozumieć proces two‑
rzenia polityk i ich treść.
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polityki publiczne inspirowane religijnie

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: w artykule przyjęto szeroką definicję polityk pub-
licznych inspirowanych religijnie – definiowane są mianowicie jako roz-
strzygnięcia polityczno-prawne (artykuły konstytucji, ustawy, wyroki są-
dów), u źródeł powstania których leży idea religijna.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: postawiona hipoteza brzmi: polityki 
publiczne inspirowane religijnie są zjawiskiem istniejącym we współczes-
nym świecie, mimo zasady rozdziału Kościoła od państwa w państwach 
świata zachodniego. nakreślone zostały przykłady takich polityk.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
analiza, po sformułowaniu pewnych zastrzeżeń związanych z próbą uję-
cia nowatorskiego tematu, prowadzi do potwierdzenia istnienia zjawiska 
i do propozycji wyjaśnienia jego charakteru i przyczyn (oraz pewnych wa-
runków) jego istnienia. niektóre z nich mają charakter naturalny (doty-
czą samej religii), niektóre społeczny, polityczny, bądź ekonomiczny.

Słowa kluczowe: polityki publiczne, religia, religia a polityka, stosunki 
państwo-Kościół
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Niniejszy rozdział stanowi zachętę do otwarcia dyskusji nad politykami 
publicznymi inspirowanymi religijnie poprzez próbę przedstawienie zja‑
wiska polityk publicznych inspirowanych religijnie w obszarze kultury ju‑
deochrześcijańskiej. Ze względu na odmienną specyfikę polityczną i re‑
ligijną poszczególnych tradycji i kultur, w których relacje między sferą 
polityczną a religijną kształtują się odmiennie, konteksty i uwarunkowa‑
nia takich inspiracji oraz sama ich treść mogą wyglądać w nich odmien‑
nie. Zaproponowano tu i do pewnego stopnia zweryfikowano inspira‑
cje religijne pochodzące z katolicyzmu, różnych form protestantyzmu 
i judaizmu, istniejące obecnie lub w niedalekiej przeszłości jako polity‑
ki publiczne w wybranych krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, 
Izraelu i w Republice Południowej Afryki, wynikające przede wszystkim 
z literalnego lub alegorycznego odczytania Biblii i nauki społecznej Koś‑
cioła katolickiego. 
 We współczesnych państwach świata zachodniego, opierających się 
na zasadzie rozdziału Kościoła od państwa, normy ogłaszane przez Koś‑
cioły nie posiadają waloru norm prawnych i regulują jedynie wewnętrz‑
ną dyscyplinę poszczególnych związków wyznaniowych i ich członków 
(dotyczy to także krajów z Kościołami państwowymi). W modelu tym 
jedynymi normami obowiązującymi powszechnie członków wspólnoty 
politycznej są więc normy państwowe; normy religijne obowiązują jedy‑
nie w ramach poszczególnych wspólnot wyznaniowych, a członkostwo 
w nich ma charakter dobrowolny (Szlachta, 2004, s. 845‒846). W pań‑
stwach tych nie jest możliwe religijne uzasadnianie uchwalanego pra‑
wa państwowego. Przykładowo, projekty ustaw składane w parlamen‑
tach muszą posiadać uzasadnienie inne niż bezpośrednie odwołanie do 
treści religijnych (nie mogą przekonywać o zasadności danego rozwią‑
zania opartego na przykład na tekście objawionym lub nauce danego 
Kościoła). W kulturze politycznej świata zachodniego przyjęto podsta‑
wowe założenia liberalizmu demokratycznego z jego indywidualizmem 
i racjonalizmem. 
 Indywidualizm, wiązany z wolnością osobistą i polityczną, akcen‑
tuje odrębność i pierwotność jednostki względem wszelkich grup, sto‑
warzyszeń i wspólnot, w tym państwowych i religijnych. Przynależność 
do wspólnoty politycznej uzasadniają charakterystyczne dla liberali‑
zmu teorie umowy społecznej (Hobbes, Locke, Rousseau), które wyjaś‑
niają powszechność obowiązywania norm państwowych pierwotnym, 
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dobrowolnym doń akcesem ze strony jednostek na drodze (hipotetycz‑
nej) umowy. Zasadniczymi kategoriami dla liberalizmu stały się jednost‑
ka i państwo, którego zadaniem pozostaje chronienie ludzkiej indywi‑
dualności m.in. przed normami niemającymi źródła w woli jednostek, 
w przeszłości ustanawianymi zwłaszcza przez władców absolutnych 
i zwierzchników Kościołów. Dla zaakcentowania indywidualności jed‑
nostki i jej pierwotności w stosunku do wspólnot pod wpływem liberali‑
zmu Kościoły i związki wyznaniowe wpisane zostały do sfery prywatnej, 
na podobieństwo innych stowarzyszeń, co wiązało się z pozbawieniem 
ich uprzywilejowanego wpływu na kształtowanie norm wspólnoty poli‑
tycznej. Nie wyklucza to jednak, jak się wydaje, wywierania w praktyce 
jakiegoś wpływu na kształt tych norm, zwłaszcza w liberalnych mode‑
lach relacji państwo‑Kościół innych niż wrogi separatyzm, czyli w mo‑
delu separacji czystej (w którym Kościoły funkcjonują jako podmioty 
prawa prywatnego) oraz separacji skoordynowanej (w której istnieją ob‑
szary współdziałania Kościoła i państwa określone dwustronną umową 
(np. konkordatową), do obszarów tych nie zalicza się jakkolwiek legisla‑
cji, ani projektowania polityk publicznych). 
 Racjonalizm może być różnie rozumiany, ale w obrębie kultury libe‑
ralno‑demokratycznej generalnie przyjmuje się założenie o dużych moż‑
liwościach poznawczych rozumu ludzkiego i o potrzebie rozstrzygania 
problemów (w tym społeczno‑politycznych) za jego pomocą. Oznacza 
to niekorzystanie z treści uznawanych za nieweryfikowalne racjonalnie 
(w tym religijnych, na przykład objawionych) przy tworzeniu rozstrzyg‑
nięć problemów społeczno‑politycznych, chyba że treści te można ująć 
w kategorie racjonalne i opatrzyć racjonalnym uzasadnieniem (nie wią‑
zanym z treściami religijnymi) . To ostatnie jest możliwe, bowiem religia 
nie ma wyłącznie wymiaru duchowego, dotyczącego jednostki i jej ży‑
cia wewnętrznego – z niego wyrasta wymiar społeczny, należący do po‑
rządku doczesnego.
 We współczesnych państwach świata zachodniego o liberalno‑de‑
mokratycznej kulturze prawnej formalnie wykluczono możliwość religij‑
nego uzasadnienia uchwalanego prawa, jednakże prawdopodobnie ja‑
kaś część współczesnych polityk publicznych kształtowana jest przez 
treści religijne w zakresie na tyle istotnym, że być może można mówić 
o ich religijnej inspiracji (nawet jeśli inspiracja ta nie jest bezpośred‑
nio widoczna w języku używanym dla uzasadnienia danego projektu 
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w procesie legislacyjnym). Wydaje się, że przyjęcie rozdziału Kościoła 
od państwa jako jednej z podstawowych zasad państw liberalno‑demo‑
kratycznych nie prowadzi w praktyce do ścisłego odseparowania religii 
od polityki w obszarze tworzenia polityk publicznych, a ostre funkcjono‑
wanie tego rozdziału nie jest we współczesnych demokracjach czymś 
częstym (Driessen, 2016, s. 500‒502). Francis J. Beckwith twierdzi, że 
tworzenie prawa państwowego ma na celu między innymi akomodowa‑
nie przez nie „rzeczywistości ludzkiej natury”, a jeżeli „znaczna część 
obywateli przekonana jest, że istnieje coś takiego jak święte obowiązki 
i boskie sankcje”, to naturalnym jest – zwłaszcza w społeczeństwach, 
gdzie szerzej żywi się takie przekonania – że istnieć będzie dążenie do 
oddania ich sferze publicznej, w tym politycznej, niezależnie od tego 
w jakim modelu relacji między religią a polityką społeczeństwa te będą 
funkcjonować. Innymi słowy – jeżeli rację ma Beckwith – założenie, że 
rozdział Kościoła od państwa sprowadzi religię wyłącznie do sfery pry‑
watnej i odsunie ją od wpływu na kształtowanie sfery politycznej, w tym 
polityk publicznych, wydaje się kontrfaktyczne, skoro religia należy do 
„rzeczywistości ludzkiej natury” i „nie da się w ostry sposób wyznaczyć 
granicy między wiarą a rozumem” (Beckwith, 2018, s. 279 i 282). Wy‑
jątkiem mogą być ustroje polityczne, w których usuwanie religii z ży‑
cia publicznego ma charakter systemowy i w których jej manifestowa‑
nie wiąże się z istotnymi sankcjami. Nawet jednak takie ujęcie relacji 
między religią a polityką nie eliminuje z ludzkiej natury dążeń religij‑
nych i pragnienia oddania w jakiejś mierze żywionych przekonań w sfe‑
rze publicznej. Stąd powracające raz po raz także w państwach libe‑
ralno‑demokratycznych inicjatywy postulujące korespondowanie danej 
polityki z oczekiwaniami ze sfery religii ‒ polityki często niewyrażanej 
bezpośrednio za pośrednictwem języka religijnego z uwagi na zasadę 
rozdziału Kościoła od państwa. Trzeba jednak zaznaczyć, że im mniej‑
sza rola religii w danym społeczeństwie, tym mniejsze dążenie do inspi‑
rowania nią polityk publicznych. Ponadto, wbrew sugestii Beckwitha, nie 
wszyscy wyznawcy danej religii w społeczeństwie liberalno‑demokra‑
tycznym dążyć będą do uchwalania i realizacji swych przekonań religij‑
nych w sferze politycznej.
 W obszarze krajów kształtowanych dziś lub w przeszłości przez 
kulturę judeochrześcijańską obecność religijnych inspiracji w polity‑
ce publicznej wynikać może także z misji Kościołów chrześcijańskich 
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nakierowanych na działania przemieniające porządek społeczno‑poli‑
tyczny w duchu wartości uznawanych przez nie za istotne. Kościoły pro‑
testanckie czerpią te wartości z bezpośredniej lub pośredniej interpre‑
tacji tekstów biblijnych. Z uwagi na wielość Kościołów i brak wspólnej 
doktryny społecznej, różne wartości uznawane są za istotne przez róż‑
ne Kościoły – niektóre, przykładowo, nie zgadzają się na małżeństwa 
osób tej samej płci, powołując się na uwagę św. Pawła, że współży‑
cie osób tej samej płci nie jest normalne i zgodne z naturą (Rz 1,26–27), 
inne zaś na związki takie przystają twierdząc, że słowa św. Pawła były 
jedynie wynikiem dawnego kontekstu kulturowego. Jedne Kościoły za‑
chęcają swoich członków do zdecydowanych starań o uchwalenie praw 
bądź innego rodzaju polityk publicznych przewidujących pełną ochronę 
(od poczęcia) ludzkiego życia, interpretując w ten sposób piąte przyka‑
zanie dekalogu, inne zaś przykazaniu temu nadają interpretację prze‑
widującą mniejszy lub większy zakres wyjątków. Wpływ Kościołów pro‑
testanckich (szczególnie o profilu ewangelikalnym) na polityki publiczne 
widoczny może być obecnie zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
 W nie mniejszym stopniu do wpływu na sprawy społeczne, w tym kształ‑
towanie polityk publicznych, zachęca wiernych Kościół katolicki. Wynika 
to z jego misji bycia „strażnikiem porządku w świecie” (…) „ze względu na 
posłannictwo głoszenia ludziom słowa Bożego”, z obowiązku „budzenia 
w sumieniach wszystkich ludzi, także władających w państwie i społeczeń‑
stwie, świadomości przykazań Bożych i nieprzekraczalnych norm etycz‑
nych” (Böckenförde, 1994, s. 40). Świadomość tego posłannictwa nie po‑
zwala Kościołowi katolickiemu na wyrażenie zgody, aby  wpisać głoszoną 
przez siebie naukę jedynie do sfery prywatnej i „ wycofać się z polityki”, nie 
licząc przyjętego zakazu bezpośredniego zaangażowania politycznego 
duchownych. Inspirowanie do kształtowania polityki uwzględniającej na‑
ukę Kościoła katolickiego należy więc do jego misji, niezależnie od tego, 
jak wygląda aktualna praktyka w poszczególnych krajach.
 Kościół katolicki posiada ponadstuletnią tradycję nauczania poświę‑
conego bezpośrednio sprawom społecznym (katolicka nauka społecz‑
na), opierającego się na Biblii, Tradycji Kościoła i rozumie. Nauczanie 
to, w odróżnieniu od wielu Kościołów protestanckich, nierzadko wyraża‑
ne jest językiem nauk filozoficznych i społecznych, zwykle łatwiejszym 
do zasymilowania przez współczesne państwa niż kategorie i uzasad‑
nienia bezpośrednio biblijne. 
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 Odwoływanie się katolickiej nauki społecznej do Boga i Objawienia, 
ale też do rozumu, prawa naturalnego (obecnie częściej do praw czło‑
wieka) i dobra ludzi powoduje, że polityki publiczne inspirowane kato‑
licką nauką społeczną nie zawsze można nazywać stricte politykami 
publicznymi inspirowanymi religijnie – wydaje się, że w tym przypadku 
można mówić o pośredniej inspiracji religijnej. Badanie polityk publicz‑
nych inspirowanych katolicką nauką społeczną komplikuje dodatkowo 
metodologiczna trudność w odróżnieniu, czy dana polityka publiczna in‑
spirowana była faktycznie tym nauczaniem czy też innym, niemającym 
żadnych odwołań religijnych. Może bowiem zachodzić zbieżność roz‑
wiązań społeczno‑politycznych mających inspirację świecką i religijną; 
patrząc na same rozwiązania, często nie sposób stwierdzić, czy mają 
one inspirację religijną. Przykładem może być zawarty w encyklice Jana 
Pawła II Laborem exercens (1981) postulat zaangażowania państwa 
w politykę prorodzinną, mogący wyrażać się m.in. w dopłatach ze strony 
państwa na rzecz rodzin w celu zapewnienia im godziwego poziomu ży‑
cia (19). Postulat ten realizowany jest również w politykach publicznych 
państw, w których wpływ Kościoła katolickiego jest bardzo niewielki (np. 
kraje skandynawskie). Z drugiej strony, w ramach katolickiej nauki spo‑
łecznej istnieją postulaty niespotykane obecnie w myśleniu świeckim 
albo pojawiające się w nich w stopniu niewielkim (np. krytyczne podej‑
ście do antykoncepcji, wywodzone z ludzkiej godności i Bożego nakazu 
rozmnażania się), jak i postulaty wspólne z innymi nurtami chrześcijań‑
stwa (np. ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci). 
W tych przypadkach stwierdzanie inspiracji religijnych w politykach pub‑
licznych wydaje się łatwiejsze, choć i tu nie powinno ono następować 
w sposób automatyczny. Konieczne jest uwzględnienie innych czynni‑
ków, zwłaszcza kontekstu kulturowego, religijnego i politycznego dane‑
go kraju, przekonań religijnych twórców danych polityk publicznych, ich 
wypowiedzi i programów politycznych.
 Niezależnie od szczegółowej treści religijnej inspirującej politykę 
publiczną, nierzadko kryje się za nią ostatecznie uzasadnienie odwołu‑
jące się do świętego obowiązku, przykazania Bożego, czy też woli Bo‑
żej. Uzasadnienie takie w mniejszym stopniu eksponowane było i jest 
w tradycji katolickiej, w której przy propozycjach polityk publicznych 
często powoływano się na prawo naturalne, niebędące kategorią reli‑
gijną, lecz wywodzące się z filozofii klasycznej. Kategoria ta nie miała 
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pierwotnie wymiaru teistycznego, choć w myśli chrześcijańskiej nabra‑
ła takiego wymiaru. Po Soborze Watykańskim II w nauczaniu Kościoła 
katolickiego prawo naturalne ustępuje miejsca popularnej i zrozumiałej 
w porządkach świeckich kategorii praw człowieka, co potencjalnie czyni 
katolicką naukę społeczną łatwiejszym dostarczycielem propozycji dla 
polityk publicznych. Uzasadnianie polityk publicznych nakazem Bożym, 
czy prawem naturalnym, którego twórcą jest Bóg, w demokracji liberal‑
nej jest jednak bardzo problematyczne i formalnie wykluczone z uwagi 
na przyjmowaną koncepcję rozdziału Kościoła od państwa. Stało się to 
problemem szczególnie dla tych obywateli krajów liberalno‑demokra‑
tycznych, dla których myślenie w kategoriach religijnych pozostaje istot‑
nym składnikiem światopoglądu. Uzasadnianie działań nakazem Bo‑
żym wydaje się dla nich czymś przekonującym i naturalnym, do takich 
polityk będą też często skłonni dążyć, nawet jeśli formalnie nie będą 
eksponować uzasadnienia religijnego. Proponowanie w liberalnych de‑
mokracjach polityk publicznych inspirowanych religijnie, nawet z uza‑
sadnieniem nie‑religijnym, bywa z kolei problematyczne dla członków 
społeczności nie podzielających religii, w odwołaniu do której rozważa 
się lub realizuje daną politykę publiczną. 
 W procesie powstawania polityk publicznych inspirowanych religijnie 
czynnik religijny odgrywa istotną, nierzadko kluczową rolę w pierwszych 
etapach ich tworzenia. Kościoły (organizacje religijne) odznaczają się 
najczęściej wyrazistymi poglądami społecznymi, które mają służyć ich 
misji i posiadają uzasadnienie religijne. Z perspektywy procesu powsta‑
wania polityk publicznych mają one gotową identyfikację problemu, co 
do której starają się przekonać twórców polityk publicznych sprawują‑
cych władzę w państwie. Wpływ taki może być wywierany „od zewnątrz” 
poprzez lobbing, bezpośredni kontakt przedstawicieli Kościoła z polity‑
kami i przekonywanie ich o zasadności podjęcia prac nad daną kwe‑
stią, bądź „od wewnątrz” ze strony parlamentarzystów lub członków 
rządu, będących jednocześnie członkami danego Kościoła pragnącymi 
tworzenia polityk publicznych zgodnych z nauczaniem ich denominacji. 
W obu przypadkach, jeśli dojdzie na tej drodze do podjęcia przez pań‑
stwo interwencji publicznej, Kościoły jako podmioty zewnętrzne nie po‑
noszą odpowiedzialności prawnej za jej kształt, pozostając jedynie wy‑
razicielami propozycji pewnej części społeczeństwa. To, czy propozycje 
tego rodzaju faktycznie zainspirują proces tworzenia polityki, zależy 
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zwłaszcza od społecznego znaczenia Kościoła proponującego podnie‑
sienie danej kwestii, od czynnika kulturowo‑społecznego (na ile dana 
propozycja jest zbieżna z kulturą danego kraju i posiada społeczną ak‑
ceptację) oraz czynnika politycznego (układu sił politycznych, w tym siły 
przeciwników rozwiązań inspirowanych religijnie). 
 Problematykę inicjowania i realizowania polityk publicznych inspiro‑
wanych religijnie warto zilustrować przykładami rozstrzygnięć istotnych 
problemów publicznych, które wyraźnie dzieliły i dzielą poszczególne 
społeczeństwa. W niniejszych przykładach polityki publiczne rozumia‑
ne będą więc szerzej niż zaplanowany proces działań publicznych z da‑
nego obszaru, tworzony i realizowany przez władzę wykonawczą czy 
administrację publiczną. Rozumienie polityk publicznych jako rozwią‑
zań istotnych problemów publicznych przez władze państwowe może 
być problematyczne, skoro mieszczą się w nim także rozstrzygnięcia 
ustawowe nie będące w zamierzeniu twórców częścią zaplanowanych 
działań publicznych, a nawet, w pewnym sensie, wyroki sądowe (sko‑
ro tworzą one ramy normatywne dla ustaw i działań publicznych z da‑
nego obszaru). Z drugiej strony tak szerokie ujęcie tematu daje lepsze 
możliwości zarysowania przykładów przenikania religii do sfery politycz‑
nej, nie jest też w literaturze przedmiotu zupełnie obce (stosują go m.in. 
 autorzy The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy, 2018).
 Wpływ inspiracji religijnych jest bardzo wyraźny, jeśli chodzi o polity‑
kę ochrony życia poczętego lub ograniczenia przerywania ciąży. Legis‑
latury stanowe południowych stanów USA (Georgia, Alabama, Kentu‑
cky, Mississippi, Ohio) pod rządami republikanów przyjęły w 2019 roku 
ustawy zabraniające przerywania ciąży po 6. tygodniu z wyjątkiem za‑
grożenia życia matki (tzw. Heartbit Bills). Uchwalane ustawy tego rodza‑
ju zaskarżane są do Sądu Najwyższego zwłaszcza przez dwie organi‑
zacje: American Civil Liberties Union i Planned Parenthood Federation 
of America, a następnie uchylane (jak dotąd) z uwagi na ich niezgod‑
ność z 14. poprawką do konstytucji interpretowaną przez pryzmat wyro‑
ku w sprawie Roe vs Wade (1973). W jego wyniku legislatury stanowe 
zostały zobowiązane do zagwarantowania obywatelom pełnej możliwo‑
ści usuwania ciąży w pierwszym trymestrze, a ewentualne ogranicze‑
nia w tym zakresie mogą dotyczyć tylko trymestru drugiego i trzecie‑
go. Autorzy uchylanych ustaw liczą, że prędzej czy później w Sądzie 
Najwyższym znajdzie się większość sędziów gotowych do przełamania 
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precedensu Roe vs Wade, który w pewnym sensie tworzy w Stanach 
Zjednoczonych ramy normatywne dla wszelkich polityk publicznych 
dotyczących większej ochrony życia poczętego. Chociaż zwolenni‑
cy delegalizacji przerywania ciąży odwołują się często do argumentów 
ekonomicznych (finansowanie aborcji z budżetu państwa obciąża nie‑
potrzebnie wszystkich obywateli) i chociaż istnieją organizacje starają‑
ce się o pełną ochronę życia ludzkiego na gruncie świeckim, to odwo‑
łania religijne faktycznie najczęściej inspirują politykę „pro‑life”. Inicjują 
ją bowiem i popierają przede wszystkim (choć nie tylko) członkowie 
dwóch największych denominacji religijnych w USA: Kościoła katolickie‑
go (ok. 68 milionów członków) i Południowej Konwencji Baptystycz‑
nej (ok. 16 milionów), która w rezolucjach o świętości życia z Atlanty 
(1991 r.) i z Columbus (2015 r.) przyjęła inspirowany tekstami biblijnymi 
zakaz odbierania życia nienarodzonym (z wyjątkiem przypadku ratowa‑
nia życia matki) i wezwała swoich członków do prac nad uchwaleniem 
zakazu w formie praw stanowych. Wywodząca się z tej denominacji gu‑
bernator Alabamy, Key Ivey przyznała, że jej poglądy „ pro‑life” wynika‑
ją z faktu, że Bóg stworzył człowieka i nauczył kochać życie. Podpisu‑
jąc zaś Alabama Human Life Protection Act z 2019 roku powiedziała, 
że stanowi on dla wielu zwolenników tego prawa świadectwo głębokich 
przekonań mieszkańców stanu, że każde życie jest czymś bezcennym 
i świętym, danym od Boga.
 Pewne inspiracje religijne, płynące z nauczania Kościoła katolickie‑
go, ma polska ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (1993 r.). Posiada je 
ona w tym sensie, że przyjęto w niej część regulacji z projektu ustawy 
zgłoszonego kilka lat wcześniej wyraźnie już inspirowanego religijnie, 
mającego gwarantować prawną ochronę życia ludzkiego od momen‑
tu poczęcia, niezależnie od okoliczności. Autorzy tego wcześniejsze‑
go projektu (Zjednoczenie Chrześcijańsko‑Narodowe) oświadczyli, że 
ich partia będzie dążyła „do pełnej ochrony życia ludzkiego, zgodnie ze 
wskazaniami Ojca Świętego i Episkopatu Polski, także w odniesieniu do 
dalszego procesu legislacyjnego” (Chałubiński, 1994, s. 147). Uzasad‑
nienia polityki ochrony życia poczętego (tego i niektórych innych pro‑
jektów) odwoływały się w tamtym czasie najczęściej, bezpośrednio lub 
pośrednio, do społecznego nauczania Kościoła, Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, wezwań Jana Pawła II i wypowiedzi polskiego Episkopatu. 
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Bezpośredniej inspiracji do starań o prawną gwarancję ochrony życia 
poczętego dostarczyły też homilie Jana Pawła II wygłoszone w czasie 
pielgrzymki do Polski w 1991 roku (zwłaszcza 4 czerwca w Radomiu, 
poświęcona bezpośrednio zagrożeniom życia ludzkiego). Przeciwnicy 
omawianej ustawy podobnie identyfikowali jej źródła i wyrażając sprze‑
ciw wobec zgłoszonych projektów odwoływali się nie tylko do argumen‑
tu wolności indywidualnego wyboru kobiety, ale i podkreślali wpływ Koś‑
cioła katolickiego na proponowane normy, przywołując w związku z tym 
argument o naruszeniu zasady rozdziału Kościoła od państwa.
 Wobec braku szerszego poparcia dla projektów całkowitego zaka‑
zu aborcji, w styczniu 1993 roku Sejm RP uchwalił ustawę z poprawką 
zezwalającą na przerwanie ciąży w sytuacji, gdy stanowi ona „zagro‑
żenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej”, gdy „badania prenatalne 
lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej cho‑
roby zagrażającej jego życiu” i gdy „zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego” (art. 4a).
 Silny impuls religijny stał za uchwaleniem w 1920 roku 18. popraw‑
ki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która wprowadzała na całym 
terytorium kraju prohibicję, tzn. zakaz produkcji, sprzedaży i transportu 
alkoholu. Przytaczane w ówczesnych debatach uzasadnienia prohibi‑
cji odwoływały się przede wszystkim do racji naturalnych i politycznych. 
W szczególności mówiono o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa ro‑
dzinom, podniesienia poziomu moralności i patriotyzmie (prohibicja mia‑
ła osłabić niemieckie biznesy w USA i pomóc wygrać wojnę z Niemca‑
mi, jako że zaoszczędzone zboże miało trafiać do sojuszników). Trzeba 
jednak zauważyć, że przy uchwaleniu prohibicji kluczową rolę odegrała 
Liga Antysalonowa mająca oparcie niemal wyłącznie w Kościołach pro‑
testanckich i uchodząca za narzędzie polityczne w ich ręku. Kościoły 
metodystyczne, baptystyczne, prezbiteriańskie, kongregacyjne i men‑
nonickie (a także między innymi mormoni i wyznawcy chrześcijańskiej 
nauki – „scjentyści”) dostarczały Lidze działaczy politycznych oraz finan‑
sów, organizując lub umożliwiając niedzielne zbiórki na cele organiza‑
cji. Przywoływane przez te Kościoły uzasadnienia wskazywały, że pro‑
hibicja jako projekt polityczny wynika z realizacji misyjnego powołania 
chrześcijan, którego przeprowadzenie utrudnia popadanie wielu Ame‑
rykanów w nietrzeźwość. Powoływano się także wprost na fragmenty 
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zalecające napełnianie się Duchem Świętym, nie zaś winem (Ef 5,18), 
ostrzegające, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą (1 Kor 6,9–
11), odradzające spożywanie wina, jeśli miałoby to szkodzić braciom 
(Rz 14,21), i starotestamentowe wskazujące na problemy po spożyciu 
wina, jakich doświadczał Noe (Rdz 9,21–25), czy Baltazar (Dn 5,30). 
Autor monografii o prohibicji, Andrew Sinclair (1962, s. 81) przyznaje, 
że u źródeł prohibicji leżał, obok pragnienia większej asymilacji społecz‑
nej i obywatelskiej zwłaszcza czarnoskórych i katolików, „konkretny po‑
gląd na Boga i człowieka w społeczeństwie” i dopiero wtórnie idee te, 
poprzez proces demokratyczny, zamieniane były w kategorie politycz‑
ne. Kampania na rzecz prohibicji, a następnie jej uchwalenie i uzasad‑
nienia portretowane bywały przez jej przeciwników jako wprowadze‑
nie na poziomie amerykańskiej federacji XI przykazania. Przeciwnicy 
zauważali też, że kościelne zakorzenienie Ligi Antysalonowej umożli‑
wia w istocie realizację postulatów politycznych wielu Kościołów prote‑
stanckich (katolicy i episkopalianie nie poparli prohibicji), co przeczyć 
ma zasadzie rozdziału Kościoła od państwa. Walter Lippmann konsta‑
tował, że „18. poprawka jest skałą, na której opiera się wojujący Kościół 
ewangelikalny, z całym jego sposobem życia odwołującym się do daw‑
nej tradycji” (Lippmann, 1927, s. 31). 18. poprawka została zniesiona 
w roku 1933 przez uchwalenie 21. poprawki, a głównymi argumentami 
towarzyszącymi wycofaniu zakazu była niewielka skuteczność przyjętej 
regulacji i rozkwit nielegalnych źródeł alkoholu, a także grup mafijnych 
zajmujących się jego rozprowadzaniem.
 Choć absurdem byłoby twierdzić, że amerykański Sąd Najwyższy 
inspiruje się w swych wyrokach ideami religijnymi, niektórzy badacze 
(J.A. Sekulow, K.D. Wald) starają się wykazać zależność między przy‑
należnością denominacyjną poszczególnych sędziów a ich stanowi‑
skiem w niektórych rozpatrywanych przez nich sprawach. Zależność 
ta, jeśli faktycznie istnieje, z pewnością nie działa automatycznie, sko‑
ro, dla przykładu, sędziowie będący katolikami uznali za niekonsty‑
tucyjną ustawę o zakazie małżeństw tej samej płci (w orzeczeniach 
z 2013 i 2015 r.). W tym temacie trzeba więc rozważać konkretnych 
sędziów w konkretnych sprawach. Jeśli natomiast wierzyć badaniom 
Walda (2016, s. 443‒444), wpływ idei religijnych na stanowisko po‑
szczególnych sędziów (katolików) miał miejsce, gdy bronili oni wolno‑
ści rady miasta w kwestii rozpoczynania sesji modlitwą prowadzoną 
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przez zaproszonych duchownych chrześcijańskich (sprawa Greece vs. 
Galloway z 2014 r.), finansowania z programu stanowego nauki ucz‑
niów w szkołach średnich o charakterze religijnym (Arizona Christian 
School Tuition Organization vs. Winn z 2011 r.) i wyłączeniu z obowiąz‑
ku zapewnienia pracownikom refundacji środków antykoncepcyjnych 
w ramach zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej dla szefów firm, których 
poglądy religijne na to nie pozwalają (Burwell vs. Hobby Lobby Stores 
z 2014 r.) 
 Do uzasadnienia religijnego odwoływali się często twórcy polityki 
apartheidu realizowanej w Republice Południowej Afryki (Związku Po‑
łudniowej Afryki) od roku 1948 przez niemal pół wieku. W tym czasie 
uchwalono bądź znowelizowano sporo przepisów różnicujących obywa‑
teli społecznie i politycznie na podstawie kryterium koloru skóry, z któ‑
rym wiązano też istotne różnice w mentalności i zachowaniu, zwłaszcza 
w obszarze kultury, religii i życia społeczno‑politycznego. Uchwalone 
ustawy dotyczyły m.in. ograniczenia praw wyborczych do parlamentu 
krajowego (biernych, a następnie czynnych) do ludności białej, oddziel‑
nych stref zamieszkania i instytucji publicznych dla poszczególnych ras, 
zakazu zawierania małżeństw mieszanych rasowo i współżycia ludno‑
ści białej z rasami nie‑białymi, odmiennych standardów edukacyjnych 
ze względu na rasę, zakazu członkostwa w związkach zawodowych dla 
ras nie‑białych. 
 Jako uzasadnienie apartheidu wskazywano teorię wyższości rasy 
białej i przekonanie o niezdolności ras nie‑białych do szybkiego postę‑
pu cywilizacyjnego i sprawnego organizowania życia społeczno‑poli‑
tycznego, podpierane specyficzną interpretacją Biblii. Religijne uzasad‑
nienie wyższości rasy białej mogło być przekonujące dla wielu Burów, 
którym bliska była idea predestynacji i czerpania z Biblii, zwłaszcza 
przez pryzmat doktryny kalwińskiej, zasad organizacji życia społeczne‑
go i politycznego. Stanowiło to podatny grunt dla przyjęcia przekonania 
o zbieżności losów Izraela i Burów, którzy po wędrówce osiedlają się 
w nowej, obiecanej ziemi wśród plemion tubylczych. Tubylcy nie byli wy‑
brani przez Boga do zbawienia, w przeciwieństwie do Burów, lecz prze‑
znaczeni do „wożenia wody i rąbania drew” (Joz 9,20–21). Misją zaś 
Burów, wobec Boga i innych narodów, miało być zachowanie i rozwija‑
nie chrześcijańskiej cywilizacji w Afryce, na podobieństwo purytańskich 
osadników w Ameryce Północnej. Taką koncepcję religijno‑polityczną 
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Burów nazywa się niekiedy „neokalwinizmem”, z racji zastosowania 
przez nich idei absolutnej suwerenności Boga nie tyle do jednostek, ile 
do narodu. Tego rodzaju doktryna głoszona i interpretowana była przez 
teologów południowoafrykańskich, w tym przez tzw. „teologów z Pot‑
chefstroom”, usłyszeć ją można było także w wypowiedziach czołowych 
polityków południowoafrykańskich, w tym premiera D.F. Malana twier‑
dzącego, że naród Burów nie jest dziełem ludzi, lecz stworzeniem Boga 
i sugerującego, że dziełem Boga jest także zastosowanie podziału ra‑
sowego. Chociaż powoływano się także na szczególne obowiązki rasy 
białej wobec innych, zwłaszcza obowiązki sprawiedliwości, chrześcijań‑
skiej opieki i pomocy, w istocie religia (czy raczej problematyczna jej in‑
terpretacja) w ramach apartheidu służyła jako uzasadnienie dla polityki 
faworyzowania rasy białej. Apartheid można by więc uznać za inspiro‑
wany religijnie tylko wtedy, gdyby uznać, że inspiracja religijna oznacza 
także religijne uzasadnienie polityki publicznej, co wydaje się jednak 
zbyt szeroką definicją inspiracji.
 Przekonania religijne przywoływano także w polityce zmierzającej 
w zupełnie przeciwnym kierunku niż apartheid ‒ w ruchu praw obywatel‑
skich w Stanach Zjednoczonych. Ruch ten, zainicjowany przez Martina 
Luthera Kinga, doprowadził do zniesienia segregacji rasowej i równo‑
uprawnienia Afro‑amerykanów, zwłaszcza poprzez uchwalenie usta‑
wy o prawach obywatelskich (1964 r.) i o przyznaniu im takich samych 
praw wyborczych, jakimi cieszyli się biali (1965). Martin Luther King, syn 
pastora, sam pastor Kościoła baptystycznego i przewodniczący Konfe‑
rencji Chrześcijańskich Przywódców Południa, w wypowiedziach pub‑
licznych regularnie powoływał się na religijną ideę, że przed Bogiem‑
‑Stwórcą wszyscy ludzie są równi i w związku z tym winni cieszyć się 
równymi prawami bez względu na kolor skóry. Domaganiu się akcep‑
tacji przez państwo tych praw, traktowanych przez Kinga jako odbicie 
prawa Bożego, towarzyszyło podkreślanie przykazania miłości bliźnie‑
go i nieprzyjaciela (Mt 5,43–45), które przekładał na postawę biernego 
oporu (inspirowaną ruchem Mahatmy Gandhiego) i zalecenie miłowania 
także tych, którzy krzywdzili czarnoskórych. W wielu wystąpieniach King 
powoływał się nie tylko na wizję ojców założycieli USA, na konstytucję 
i godność człowieka, ale i na fragmenty biblijne, przyrównując – przykła‑
dowo – ruch praw obywatelskich do walki o Jerycho toczonej przez Jo‑
zuego, stosując retorykę biblijną, w której odmalowywał przyszłe efekty 
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działań ruchu („sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość 
jak potok nie wysychający wyleje” ‒ Am 5,24; „kręte ścieżki zostaną wy‑
prostowane i objawi się chwała Pańska” ‒ Iz 40,5).
 Na polu polityki zagranicznej przykładem polityki publicznej inspiro‑
wanej religijnie może wydawać się stałe wsparcie Stanów Zjednoczo‑
nych dla Izraela od czasów wojny sześciodniowej (1967 r.) w jego kon‑
fliktach z państwami arabskimi, lecz skojarzenie to nie jest do końca 
trafne. Trwała przychylność Stanów Zjednoczonych wobec Izraela ma 
uzasadnienie w pierwszej kolejności w amerykańskich interesach na 
Bliskim Wschodzie, choć uzasadniana jest hasłami dziejowej sprawied‑
liwości (własnego państwa dla Żydów po doświadczeniach holokaustu), 
oraz przekonaniami religijnymi. Przekonania te wyrastają z purytani‑
zmu i znajdują posłuch w nurcie chrześcijaństwa ewangelikalnego, bli‑
skiego czwartej części Amerykanów. Literalne odczytywanie Biblii w du‑
chu millenaryzmu skutkuje podkreślaniem wybrania Izraela przez Boga, 
upatrywaniem we współczesnym narodzie izraelskim dziedzica obietnic 
złożonych Izraelowi w Starym Testamencie, kwestionowaniem „teolo‑
gii zastąpienia” Izraela i jego pierwotnej misji przez Kościół, oczekiwa‑
niem powtórnego przyjścia Mesjasza do Jerozolimy, gdzie założy On ty‑
siącletnie królestwo. Dość powiedzieć, że jedna ze stacji telewizyjnych 
na stałe umieściła kamery na Górze Oliwnej, aby transmitować te wy‑
darzenia na żywo. Powtórne przyjście Mesjasza poprzedzone ma być 
„zebraniem się w całość” (Rz 11,11) Żydów, które rozumiane jest jako 
uwierzenie przez nich w Mesjasza. W tym kontekście utworzenie pań‑
stwa Izrael chrześcijanie ewangelikalni uznają często za etap Bożego 
planu mającego doprowadzić ponownie naród izraelski do wiary, do sta‑
nia się „światłem dla narodów”, ale i do realizacji Bożego scenariusza 
politycznego opisywanego w 14. rozdziale Księgi Zachariasza. Zapo‑
wiada ona wystąpienie „wszystkich ludów” do walki z Jerozolimą, bez‑
pośrednią interwencję Boga, który pokonuje przeciwników, ocala i bło‑
gosławi tym, którzy stanęli po stronie Izraela. Walka państw arabskich 
z Izraelem interpretowana jest niekiedy w kategoriach tego właśnie sce‑
nariusza. Chcąc więc zachować „Boży plan” i pomóc w jego realizacji 
chrześcijanie ewangelikalni (zdecydowanie bardziej wyborcy niż poli‑
tycy) zabiegają o politykę wspierania państwa Izrael, niesienia pomo‑
cy Żydom, kierując się przekonaniem o współrealizowaniu Bożego pla‑
nu dla świata. W celu zdobycia poparcia tak zorientowanego elektoratu 
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część polityków amerykańskich, zwłaszcza republikańskich, przedsta‑
wia politykę USA wobec Izraela właśnie w kategoriach realizacji Bożego 
planu. Narracja taka stała się popularna szczególnie wśród chrześcijan 
ewangelikalnych tworzących trzon amerykańskiej „chrześcijańskiej pra‑
wicy” za prezydentury George’a W. Busha i Donalda Trumpa (Glazier, 
2016, s. 485‒486), lecz w tych przypadkach czynnik religijny posiada 
bardziej znaczenie „marketingowe” niż „realne” jeśli chodzi o kształto‑
wanie polityki publicznej. Tak jak w przypadku apartheidu, politykę tę 
adekwatniej byłoby nazwać uzasadnianą, niż inspirowaną religijnie.
 Religijnie inspirowanych polityk publicznych nie brakuje we współ‑
czesnym Izraelu. Mimo że państwo to budowano na fundamentach świe‑
ckich, badacze podkreślają, że oddziaływanie czynników religijnych na 
politykę nasiliło się tam po roku 1967, czyli po zwycięskiej wojnie sześ‑
ciodniowej z państwami arabskimi, jako że kontrolowane przez Izrael 
terytorium zaczęło przypominać granice Izraela opisywanego w hebraj‑
skiej Biblii. W środowiskach żydów rabinicznych silne pozostaje prze‑
konanie, że granice współczesnego państwa wyznaczone są właśnie 
przez tekst biblijny i że Bóg oczekuje takich granic dla państwa Izrael. 
Właśnie takie argumenty podnosiły te środowiska, jak i mniej religijni ży‑
dowscy osadnicy, wobec propozycji rządów kierujących się inspiracja‑
mi świeckimi (np. Ariela Szarona), aby wycofać osadnictwo żydowskie 
ze strefy Gazy. Argumenty te z pewnością mają charakter uzasadnienia 
prowadzonej polityki, choć przez polityków ugrupowań silnie religijnych 
traktowane są jako bezpośrednie do niej inspiracje.
 Podsumowując można zaryzykować tezę, że w świecie zachodnim 
mimo instytucjonalizacji doktryny liberalnej (indywidualizmu, racjonali‑
zmu, separacji państwa i Kościoła z wpisaniem tego ostatniego do sfe‑
ry prywatnej) istnieją i powstają polityki publiczne inspirowane religijnie 
(przy szerokiej definicji polityk publicznych). Do przyczyn tego zjawiska 
zaliczyć trzeba: istnienie niezbywalnego społecznego wymiaru religii, 
trudność w precyzyjnym rozgraniczeniu sfery racjonalnych uzasadnień 
i wiary, funkcjonowanie grup wiernych poszczególnych Kościołów dą‑
żących do odbicia doktryny religijno‑społecznej w porządku społeczno‑
‑politycznym (m.in. ze względu na misje Kościołów), kulturę polityczną 
i religijną dopuszczającą religijne inspiracje w polityce, i samą doktry‑
nę liberalnej demokracji nie wykluczającą w praktyce (z wyjątkiem mo‑
delu wrogiej separacji Kościoła i państwa) zgłaszania inicjatyw polityk 
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publicznych motywowanych religijnie, choć stawiającą w tym obszarze 
ograniczenia. Po pierwsze, uzasadnienie i cel projektu muszą pozostać 
racjonalne, a więc niedopuszczalne są bezpośrednie religijne jego uza‑
sadnienia. Po drugie, Kościoły i związki wyznaniowe nie mają formal‑
nej inicjatywy ustawodawczej, muszą więc działać albo poprzez niefor‑
malny lobbing, albo poprzez członków swoich wspólnot zasiadających 
w parlamencie lub rządzie. Po trzecie, to władze państwowe podejmu‑
ją decyzję o przyjęciu i wdrożeniu polityk publicznych (także inspiro‑
wanych religijnie), ponoszą też za nie odpowiedzialność prawną, gdyż 
normy uchwalane przez same Kościoły nie mają waloru prawa pań‑
stwowego. Po czwarte, polityki publiczne inspirowane religijnie nie mają 
w porządku państwowym takiego charakteru, jak w doktrynie religijnej 
(zasad naturalnych, objawionych, niezmiennych), podlegają więc we‑
ryfikacji i zmianom ze względu na różne przesłanki polityczne, ekono‑
miczne czy społeczne. Szczególnie wrażliwym ograniczeniem i warun‑
kiem tworzenia polityk publicznych inspirowanych religijnie pozostaje 
kwestia utrzymania poparcia politycznego dla partii sprzyjających (bądź 
nie) tego rodzaju politykom publicznym, a w praktyce poparcie to bywa 
czynnikiem decydującym.
 Autor zdaje sobie sprawę, że powyższa próba nakreślenia zjawi‑
ska polityk publicznych inspirowanych religijnie jest bardzo szczątko‑
wa i może być kontrowersyjna przynajmniej z kilku powodów. Po pierw‑
sze w omawianych przykładach przyjęto mało popularne dziś w nauce, 
szerokie rozumienie polityk publicznych, zarówno w aspekcie przed‑
miotowym, jak i podmiotowym. Szczególnie problematyczne może być 
zwłaszcza zaliczenie ustaw i wyroków sądowych do tematu polityki pub‑
licznej. Po drugie, niektóre rozważane przypadki okazują się raczej re‑
ligijnym uzasadnieniem polityki, niż faktyczną inspiracją religijną, co nie 
wzmacnia uzasadnienia postawionej tezy o istnieniu zjawiska. Po trze‑
cie, artykuł nie formułuje precyzyjnych kryteriów co do tego, kiedy mo‑
żemy mówić o inspiracji religijnej, choć ma nadzieję się do opracowania 
takich kryteriów w jakiś sposób przyczynić. Po czwarte, przedstawia‑
ne argumenty za istnieniem w danych politykach publicznych inspira‑
cji religijnych trudno uznać za wyczerpujące i niepodważalne. Każdy 
z przedstawionych (a także multum nieprzedstawionych) tu przypadków 
niewątpliwie domaga się szerszego rozważania, w tym także polemiki. 
Po piąte, wreszcie, polemice może podlegać sama zaryzykowana teza 
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o istnieniu polityk publicznych inspirowanych religijnie, na co autor ni‑
niejszego opracowania także ma nadzieję.
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