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nro|. dr hab- Gźąon Ryl.ushi

Współczesne ządy
wobec wyzwań noweEo modelu rządzeńa

Zmiany w modelu rządzenia w pań§twach

RządEni. podlega Ęspóleeśnie pr@swi hbtor}hej żniany o cha_
mllev. d./int gldcyinym, k^,ei inlen\)Ąno{ i lozl€8lo* wynu,a Fde
finqę dor(hą.Negó pd,ad]8bJlu leBo zl"M,La, 

'ńian) 
w P4dżenlu.

klóI}tb na ęFtwa nie Ęjeszźe dostaldnie rożp@nbel, mają charaker
.Ąio{ley j sFloplavcł"nóv4, obęinuie Ę,emnie po\lŁ e - p@
nalqe cż§lu w rulął(h pr4c7ynowych ptoe§), acho&ą* w Jeźe
ałsjologihej, spol€mej, poli§unej, no.Dałalei, e*ononicei i prał_

X!ztah!$ ie uielopożidmow€go. wielonasmose8o
i sieloentryczńcAo modelu źąjzenia

c.chami chloktełśtyanymi zachodząc}th pfuwartoódosań jśr róż_
nicNanie się strcny podmiorosej i Plredhiot@ej żądzćni!, FIąuo_
ne z zaimywanien 3ię w tej dziedzinie ńonoPolu pańsrw i źądós ore
l %b. E, wnuk Liindi. ŚM ,i4l+p*i: cloh"h,.ją. fuĄfuth fuo Nnd,|ż,
l saĄ óbj A, M, Ńar, ł.c&fu, p@łt M h, \hMłł }ló; łz4żĄ,Ńi fu..

ea&, lroeii.ly oEo pą&Wioi. ń ław)un eqd @fui: )0} p *qć iE
uŻ,c,R,dl.d,R'4d-rŃb@



z ksztanNei.n się wielopożiomNe8o, *ielóPasn@eE§r i vi€l@niryo-
n€go modelu .żądEnia, w któryń ,ł§ryn}Ti uaćstnit ni (niepaństwołFi
aradami ohślanyni ni.r@ lemircn,anł.r. adm) si4ją się róMi.ź pod

foioly 
'okaliNane 

rDiiĄ i pe}żj poronu pafutwego (w tyn pmde
9s4sddn niep!ń§lwwe orsdiżacje spol4ż€óstwa ob}łlleknego, oĘmi_
zacjc Ponad.arcdNe ow globalic toQodje nna.$we i 36podaM),

zniany obejmują §fćrę l4hnolo8ri źądźnia i pNadżą do sPadru Ta,
*nia dźidań opa.tych na prżymusie pańslvotyD, podejkiu natJ]eo-
kotrirclnyn i arbitralności, ptży róM(rmsnyn wmście da@nia dziaiań
opańych n. łrlyai. (v §m ł9iyvio gospod cąfi), żachęl.ch, nadawa

niu ńamĄ koopeńqi, d}§kusji. lontEłtacn i dele8@miu tonpetnqi,
Vodtlitai, Uhga pralrn | ,Jmalh lloć, odL]rłala sie p,ą6y,Zd
dZnja, w łm PEde ffiłstkin ńodel stsDnków wl,dcł€h (worźc *la_

dzy), e Ńwadzi do spadr! ffienia dzillaó ś.iś€ poli§My.h (nającycń

cnaraktet {]rłą!ziie poli§@ny i podejmwanFh Prez podbioly Fli§e
n., Alawd pdl paBM olnz rh orgaN) l p@od F pne\U*die się

rządzenia do śfery 8Npodrki oI do śery ak§łno&i wielonldcb grup

mniejfuś.i (w lanach kon@Ńi żv. denolftcji polidchiEnej), a *ęei}
fu tałż tDża sfeię publicźą, Na§tępuje unaoianie się Uklndó9 hołzon
mln}th i sisie}th w §tosunIru do ukladó* rerrykaln}.h i nicrarchi@yó,

At<tywny chaflkter meg@mian w otocćniu źądżni.
7,renalrN e Po*li(l Fl2fudllo*i@ań,a !ą poviąZal , ńe8.

zffianmi w otMniu spoI€myn źądzc.i., na lrióre sktadają się przede

łsłstkin: demokńirzcja, i.fonatyźrjĄ globaliacja, int clacja niędą-
narodNa. i m€dia§acia §pol@ństła, Nrye zjaviska ł,}śrępujące w Pre
śl*ni §poleme], klóre geiwją zniany w sfe@ źądżenia, aajdują się

v Nivkeh fun}cjmalnrh niĘdzy sobą (niEćdnołrctnie są to daqe łZ_
j€nnego wmaoiania, nierź - tat jat w *lpa.tlo ni€k'órrch prcjiłów
denoloacji i globa]iacji nlją on ch.rakter koniittogeńy) orr podle,
gają intens}Myń prz€lrsźal@nioń }Mę&znyn, @ desBbilżuje łluację
w .abn m,liztMnym obMare,

] Ne tmt bePtuihji lqo ńpz zń, !. sńk, Nrruja i Ęąfu kn!@Nvl;
M'ldłfu'wdhłm'l ful,| ,loi. u*irj !! h tn -b a edasri. łłl,ro,, fub. kż ]fuk4 włŁ
@Ń4 BŃw Nńr @fueNrŃiu@ fu, (rd.) c nłni.ti, s, Mnrzry*i,
GdaŃmicee,fo M@ 

^fuefu? 
Śfui j@ |6rfun t PfuM ald-



Tlem chataktełZwany.h pro.eśów śą znilnn l(ióre §ą iazane
ż kżlaltMniem się n@}.h rcd2jN wladł (bldch ja} {ładza eoĘodar
ea, v,hdza ekPercką dadza okenania §.ndflrdów czy leż ,,la<lża w sfere
zaźądżania infomacjami i nadawaóia maczeń p.\Ź*gól.F l3łlon i pm_
.ąrcn), z nodńracjani hloty vladzyl orż z n odzimni davnh *ladł
ni*U|on /NJn.J, l hMei, *}"q,r.l enl rum, do n{/egn\)łMF n etę}.
pisęj i $łaźnej §nkiury odpowiedzialnoś.i6. Na terenie jednćgo państ*a,
w §Tni*u muliienirycżnoś.i vsŃl*sego srstćnu praM, obowiąUją ałty
pravne pehodźąe od .qrnycn podmiotów pnwotwórc4h (w §n pod
miotó§ zwnątrżpaństwo*ych)', Ma niej* *onirontacja .óayth nodeli
państM, wśród kółlh po.isi.wNe znaftnie !łskują vsŃl*śnie, znai
dują! się v Ela.jach końturencji, nodeI p.ństsa oParty ń! konproniśi;,
ne8mja.]a€h i sju9rch oE nod€l pańśtwa. w któłm §lfuktury i pedury
państwose 3ą traktNane j2lo elenenq organizacrne i funkqonlln€ lror
poleji dzialająej na konkuTenq/jn}ft ryiku, w efekcie nodel k]asy.znej
adninńtricji CN. biurckń.ii rebeMkiej) astęPNany jest omz aęściej
modelen nN€go partygla.yjnego zaźądania publihego (okeślanćgo
j^ko New Puuic Gow@.) lub modelen men.dżeńti€go aĘ4dzmia
publifue8o (n, Ne Ąóli. 

'ł.e8.@4lr. 
Rómcreśnie w *f.iku auwa_

żonego iU' d,"no plablaanla l o4Ęienii {eD publ!żnej! dchodJ do
uł9lan@mi. się .o*rh k.nalów utylulacji i iglega€jj -óżni@anych
interesów i @n ore poszeiania się pola mn PĄvatnych,

Zdolnośó źądów do partycypeji w żąd4niu
Państła i żądy Podejmują ł]§ilkij Ą *ykoźystując hiany i6tyluqc

ńalne, fu.rcjonalne i kadNe, utrłmaćja} najwięk§zy uilziat ł ądzeniu,
@ povoduje, ż inlensyMe Pźełsztal€nia Ąhodzą rÓMjeż ĘMątź tych
podmiotóP. wlrew lemu, @ Pióbnje 9ię ni€rz 8tosić. nie ulega wąiplivoąi,
źE podńioty 1e nie ut.acił zdolnoti do ak§ry,ego udżialu w rządbiu,

BŃ(B,a n+r) wc! lrn Dtrgu fuefu nle

5A-Iofił'fuMvdłp.r''ke
6 !.B.cN ||bdz i @Ńląb|| Wd!funj MżfuW Flilll! fuubft], Wts
1 ż46 E k@5b,fuńrfnł||4nhŃ@ ryhuswi i.] kŃfuEg, "krsŃo
3 K aąniąr; fu dąFe Nkbi fubbfuji żążMi fuk+4 Pfub ą.@j8

F44łry,"fuądaii.fuhli-rc"!@Bl,sesi
n ( i M Ł,kiNą wtMła m, @d o,rg, l%ł,



|0 bb, 9lżj J,M, furcniu, n4e& he żq1, Pożrrr i ąfu, fuWi Pal,fe,

aś ió śF.}fi.znć żŃby, cheiaż aieniają §ój chaiałiel, n dal są istot

nd pkślańĘ ptrly(]p.l(ji s f/ą.lżeniu btz ł "mnhaó $Tofuńych
pftl gn@rAann]ąe \ię ploeś}. kloly!-h Uulb,tafu oboł ź4dÓ* ,ą
!tru}fon nlśdur,@dos. i n,ęd"}pxnsiwve, ehry. rynlri.oP,ń,, pUblim!,
gnoźądy lel}rorialne j róńoiodne orErnżacje PouźądMelo, Koncepcja
źądzenia bd źądt, kóra na pźelonie lar 80, i 90, xx vi.ku rydawala
się do# d!żej gupie tmrelyló, najbardzi€j upr4Mioną altema§wą dla
odchodąego do historii nodelu or8eża.ji slery Publimej. ustęplje oru
vymźniei pÓszułi*anion yarun}ów, od spćlnienia któłlh żal.ł kea§Me
i efek§me 

"odóa].zienie 
się" pżd rżąó i adnińslracje PądNe w nN}tb

Nowa filozofia żądow€j €ktywności we współcze§nyćh
pń§twach d€mokratycznych

Rządy, pzyjnując łob@ zachodzą.rch zmi.t pslavę lt§vną zdają

śię bryć w miż więksłm glopniu świadone, iż re8Nańie na te mióy
dążnien do ń€chanimeso utżymfiii dolychaasdvy.h nechadżnół
swoj.j inperatyMej ob€óości w &iatmiacn eiązanych z ź4dzenjćm sla_

nNj pBlankę por5żti.

Llcrenie §ię pżez żądy wykoźy§tania no§ach możliwości
i mechańżmów pa.tycypacji w żądzęniu

w powesóln}ch pdiśnvacn ufuchonim€ są@lwe orż sł@iąnova_
nć dritlaiia nają@ na.el! ltr4manie p[d źądy pozycjj śtolr,}tn 8Iaczy
ł sfeźe żąd2enia. cnodzi tu pżede vMyśtkiń o pńby popF*y sprav,
noii PraL9ologimej organów pafolwa, * §T pir.de łsĄslkin rądóv
i admi .lBcji %doĘth. o.Ł o qlor.ycl,nie dla c/ńmEnid Poeii
paŃlw , ló źądóu entmln}4h no*}h moil cNi rynika|a§(h / me8E

/mian 
^ialdnJch 

/ denolraryzaqą, E]obdliżcią lnJońd|?acją inlćEla-
cją międłTarcdLNą tenołżD€n niędzynmdowF i nedja§ucją Dla
n@ćj straĘgii iządNej fun&ndtalne znMnie na Pźyjęcić aloż.ną
że zsadnioyn "1nmien 

jest pięksFnie zdolności nobilidania i oa}-
i}Mimia asobów, którc mogą msiać ły*orł§tme do .€.liacii 2dań Ńd



MPiffi nró \e! Ę& m.p ne ! żłkiń

z.h L śhic|, fuńfua sNvE. ńnrkfu d |,@ją fuq nł atżeb 3a i{&?
ful@i fu ń 14 jć ąulr,.dl, |v) All,nńM4l Fblju| Wfu | ,hŃ nq@i|
."-;1",, .d J J, fu &E s"* JR .{
/ i .;;l i n.-, A; -.. _dd @ ą,b.a, l .,bP aał 1{ b6 , żĘ4ł d
NLl@Ą;PrĄp@,@, l Ńr ża

viaiac,ych się w mnach potiłk publimycn. Rźądy państw czlonkNki.h
Unii Eurcpeiśkiei @ru cżęściej rykolłstują w soj.j &iatalności nN€
nożlivości łynikxjąe ze aiŃ zachodz*ych v ich oto@niu, Dotyczy to

Dtrde W}sllim \po/ykN,n,a .t.llN poqępu s dnedz nle lnfomJN
lrol olaz uł1,orł.rpqnu polencJalu ol!Ąiżcli ń,ętDynarodw h ikoF
poia,r, po,poaaroycn cry łn,n$*ych \łMa rcle o.Igirv.Ja le' n,bng,
;adów Dnlela|ąe nd vd{uniu dn tr}lony\.d,d adan Puhl,h}€h pod

m,orr poa.qao"yh s lym pż(.I. s,4JŃm wor/ad leMol,Jlne!o,
Pod.;va n;*Pl {,derii p,n{"os$h oredno" *lJą wrond\(rt

.laF Ue dienie dó \!rpra@an|,$bie {al , po4ci n,./b"dne8o, cl@_
ńe;o k!|n§e!o drto|a aLrywegn w d/ied/ln( Fgulacii doNoaqch sPo

oń$ ńotdFNanE /loón}th, @Fmn,e *pn'al.s)dl dnlla lloE
k,hnóa s alF\ Pądfnił nll do oLIArrw ia glóq(l lol, u $lemi.
aźądania pubti@ego, a takż PMkisanie nołlcn sP6obów un&,
n,enia.Do|ec/ne| leAilyn/acjl so].] nbedośfl s nl^u/eni de§d@si,
Dubtióeqo, tł ,po$b obrm*ry nNą |,106l,ę drlalJ nla !h.lallery7urslę
iako nlob; koe okaniaq( lżłdN nJ Norenlu Pohlyk. .źyl, ,slelNd_
n,u'. z lmow+nyn pmla@,em _wi6l@Mb", ro /n',4 $,a&fni,
uslug publi@nych, PodnioIon zdć@ńrralidńrnll,

EE;łun*1 państwo{€ inienśyvnić uaą śię .lżi,lania el.śt cżnego,

otwańego na sŃlprmy, opanego m pu€łidr*miu. sryn l@aniu i {,yko-

Pwtwmiu dzia|ań inn}th podniotN .lqviych w *Ioko poję§n źądze_

ni; ikmenteńkj.h eg,i rJ od,hodfnie od wlJd*8o adńj n*ll@.nib
9la$ańl pubhchymi na trcl pamm.lrJĄ/ne8U rara&anid Publi,ń,go
alonF.ncqo s ,Jńalh Ysteń Vn@,gJ,/dcii, KVl,n ,P8o,§l,mu
'^"i,.so 

"",- len.L,]lną,dmrcledn|/&ią" - ien ol,eilony pP€de
u\/\Ąlk,; ptr. porodmkńń aw,eńnc międ^ parmerami (@{nua,
Nml *e ŃoiEłfnlu, Rad} ddżą do keo, aŃ u$,, w m \)nen,e

DtrruwodanNą rck q al.ądan,U (Ą.nvm nielJ7 meUaPdd/inirń),

" nmr orl<,lmlu"arunło pRtrn}chkootdyn,cjiżsd MLU.hieraNhii
i h;Mnralnvch sieil3, Na pieŃe niej§ wśród poądanych zdolno_

si vysuwa siĆ uniejęhość: idei§'iił.cji najyażliejszych po.iniotów, klóle



I D K^tna! fuińbą cW., fuE enk linifut ,dŁ 'w rc dbąŃda&bi/
ó 

^ 
G, ślŃeJ, z qdafu. rfu lń: pić Wji, ttts- B- r§zirź. .kennn

Tr - ąrn ],r. do NL.n fu, ,ku k e ĄĄi

Do8ą wlączyó się v $*on}mie adań publim}th; nT\wnia na rćlaqe
mĘd/y lynipodm,ol.ml $ slu oq€rląia /aIozon).h t%lblN, unltdnia
niepo'lfbn.go rclNonia p6erólnyfh Do<ls}^kmó* iNnkfoa me.na_
iimN efektyEnej r@rdrng.ji, zam8aŻosfiie ł}tma*czę strukiur poń_
sNNr{h llabnie sV(Lle lam, g{t/ić morlŃe lN 

'{mie 
leJlla9, ad.n

Jetrlnclrom soĘądu lerrlon,]ne8o, orBMoń gooź.ldw awldoł}rh
, 8o\podirżyth ord ńFnn)m, lomerc}inym podnlolóm prrlJdln}m,

Nowy śpo§ób @Uńićnia dobrero u ądźnia
zMdnicz€ ma@nje w al(§Tnoś.i rządów n.daje śię: poPrawie jatoś.i

i spnMo&i dżalania, ięt9miu efettywno&i j śkuld.oei, dckmaleniu
zdolności nobilimada i lak§mimia za§obół. które nogą bstać v!,J,łG
l .y\he do l eiliacjl ż.t ń pDja$ l,|ą.!( h sie w I ama h poli§ k pubhcżn}th,
lełańU prrygolNmiu do inn@acyjneEo f nloonN D l w Unkacb
s4blo,alho.reh nlm, lł §m nNyn uięciu. p,ez dobF źadżfnie
ozum e j§ rPądfnlr nd pod{d{i. demoLdn.7nJ(h .d\Jd, s |,orym
F,nadlo pźe.dzegJ !ię a\dd stalMMi l .JelĘwo{l: dą-.tąe U a]Gla9, otuos - ł elu loA,+dni! ok lony.h iobhn@ spolea}.h
- są podeJmsJn€ na % , PB oplyńalńm v/ykorz}śl iU doc\?nFh
,ilodt(Ń. !4l sprah,e- !, zarz!.rdnie jdif \,§ " lej Fbpckl}T e dld
wElU nJ mtro odĘla loma lęFj b,8anl/moć8ó źądU 1 Jło el.menty
nie/bśdne dobrego lZddlen,a Uiktui€ \ię ńd^.§§,ef el.krj^no\c ądeUńi<iehot łiJł Pubłm]Ąh ereklMego, Ęm§ledlŃ€8o i o9aednego
re.liżM,a poliryk PUblPnKh, oŻrc,8spodJ,[i 

".ąęno<. ri^.ń.
nU §}sk,e| ,arości Poljl) k gcFdaK7yth, dęnokrdryżq§ plfjr,,y{oy
l llJn\pal€nho,ia h]nhlmMnia v!,]ad/ publi9n).h ,adminnraql omz
n|l tycyPaq§, ,.pl*n,arylToac l plualiżm s żrr,! plblimym, Jdhoqhy
dóFeo Pą.Ićna Uń.ie ię /s!,łF (np.* Bi,l;J K,l§&e Końbll Eurcp.i.
,fu.J): nM.fu{, FnrVIagę. oric"rDN (odPoqie@,alnoE, podh,olN
pubłWh. el.tMo{. rohelenc,§ l inle8reji l F.lllvl pudl;vń Gn_jovy(h i €Uopeisk]ch)'.



Prżs|anki żńżnicowanid i unifikacji dział!ń modęmżacyjnych

Konkctne ro*iązmia vd.łżnć v ranacb z.ł&*a.ej ryżj strategii
at§Mcgo i irą§mego udzialu Eądó* v źądzediu ą bocno zdćtemi-
ń@fie pdmŻni@ ewmn]. lullu@e h§loĄMr ŃrniNe,,r!
ląae ,ikonomi.n. oll LJl.ł pMćsó 

^łh,)Ąlemos 
pol,Nń).hl .

Ume Warmtowania róńi€ująe sy,luĘę ł}śĘP!ją ióMież v Pr4ladlo
lzadN Ddnsll !/lontN\Ń.h l 4i Lulop.DI(iej, \d sluiff lnlojUryn|3

"rotne 
la " tv- p,łl,uar, ,o-jce dorytąc. chdldkleru Pl}ńego pan,

stwa, Belga, Dania, Hivpania, Holmdia, LlkFńburg, sn€ja i wi.lka
Bryania ro ńmEbie pJllmenlame Ąb,i|i, Bulgar,,, 

')D,. 
RePubIi_

La c/e.ka. cśĄń,a. Finlan,J. PlMcja, olaJJ lrlandid. ul§d, LolsJ,
Malą Polska. Ponlgalia, RePublika Feder.lńa Niemis, Run!ńia, slo,
sacid. slNen,J, \łęs] , WlNtD lJ ,el b[Li, wMJń c/ymjkj€m ,óżni_

orńm rl rz lrut.u" t.yorialnó p,,M, pdn\Na, \ /de.ydNaneJ
więli%ści pńsiw Unii nany do cq,1ienia rc 3lruklurą unitamą st6un
kNo $entaLiryaą (ja} * pżyPadla Finlandii, Fimcji, G.Ęji, Holó_
d, c^ Dabl* pJr\&jJhJrĘnJchr, dlbo hźmF zd<.nlra]ŻNea lub

aeelonji^a.q r,ał " p,ap.dku Repuhl,k wloslie], HiwpJ - slJ,

^i;k] | 7 wiele e(h paNNd l.J.,aryineso, Poll cnliig lł,elkF| Bn,
,ui,iil u.."nl". ,o^,łun usuo|oł,yó n,eltoryd pźn\M Je! 6f/nie
oFJ,c/ona l<ćnNJ admjnFtlJija %d.wd n v,ła\iwoel og,lneL możr
oi. o,*r ni. *ł.,ęp** Jar U AngIl, w A ,,i|l. Bel8ii (po ńlmdch
konsMucji w 1993 L) ord Niema*h §lruktu,a rer}łorialna m uklad fcd._

ńqjny, Jśt 1o róPnod.cżne z o8Ianicżniem atresu wlaą ol8anó,
enu,lnlct panl". , Wuya JsosanF ńsha0żnotr poAa]alaqó
m U",qlednrcnie " nlŃ:ie lvllhN d \ann\Fk6 pa Ma inlcfvjN
psz@góln}ch podniolóN fed.ncji, Dla wielkjej Blydii, Gi4ji i Malty
.nal dk,ry,tvon( .l u Ęk9{l@. bdeu. pol,Dm€ ź.dU, * pr/o§ab.h
ru,ru-i ńrna; llaara JkiadN koa],crnvch żplcc/a pall"ń,nlJF
;rro l /ąJu !l pc/ckts^ln)ń PdnshłJ.h olonl..Mk . h Llnii Eul Up€F|,e|

w oinvm /dlRle * plocele deqdod,, p bli.df8o sror,,y,ry$ane
.ą iŃruńenĄ deńolrac]l be4F,lednFi, q tyń l.feFnda osolnonarodo,
łc i tokalne. Najwiękre doświad*nia nają w tej .lzied,inić na śźcżeblu

oaolnolo,płW lrlMdla, wlshy, }r cF Danu Tendenci! Prryimowfla
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pwg&hneco daj. o sbić aać t kż w Europie srcdkNej i wschodniej.
w łm przede wsł.rtin N Paiiśtwach n6ó.Ityc*ich, Polsc, Rumunii, slo_
w.cji. slNenii i m węglahl'. WsponniMe ńżnbe d€.ydują o oddimnej
syb{qi żądów v załisie legiiyni4cji i odpowiedzia1.oś.i, uśrtu@fuia
w eczeku§vie (w rel&ji do sIoł! państwa) oIM v sferc zaldesu Pmd_
miolNego i instrunenlóN Iealizaqi funkcji i kompelńqi. odni@ńoś.i te
wpbwają Ifrnież m weŃtowe cldie dzialania pMególnych oryanów
i urzędóy adninistiaqi plbli.hej o..z kszlalfują m4h.niny ich konimli
i odp(Ni.dżirlności, a niejed.okrctnie §lżnamją iałże kvtan roNiążań
orgmiżacyjóyth Prcduralnycb i kadroi,ych w dninis|t&ji żądNej,

obok czymików rórnicując}.h spońb roanienia i syiuację rząd,jv we
wvysikich pańgtwach czlonkoNskich Unii EurcPjskiej §rsrępują jednak
la*ł ,bieźno&i uslrcjN€ mPomagaiąe pMgsy uńilik&ji, DNie z nich
nają ńałeni€ podślawe, PieN% tj. z$ada demoka|yczn€Bo .ha_
ralleru p.ństsa prAva, si€ljąpa do koircni eurcpejsnej kultury pohycziej
- ndI(ladJ m c.l4 slel§ ĄlĄ Publi%eBo. a lym ffyń rĄn,r/ nd U,ghny
i utędy żądNą obowiązek povan@ani takich warlości, jak Eya. cje
łolności i praw jedno§iek, pluBlizn, IółToup.aMienie i tol.rancja cł
też debołIatyma l€8il}mżrcja ł,la.lz publiunFh ore dżjdańie oigmół
publichylh na podsiavie i w grmicach prawa, Dfuga q, zasada podzia_
lu *ladzy m uśawodawa{ *YkonnĘczą i sądNniaą choć s,yslępuje
w różlych variótaó gkBóloł}lh, *}aa@ w łażdyD prz}padku gianie
i *.ronki dżialania ol8mów źądo*ych. w sposób ogrei.zająq i.h u&ial
w sld@ieniu pnwa i *ytonyvmiu vladry sądNni.rcj. zakJ6 u§aDn_
ł@tń upodabniających sytu,cję prayną i poli§tmą i standaróI pans&
€ronkNskich Unii EuloPejśkiejstwam.ja}śądzę,*1 a@jąc.pfuslankj
dla maliż} po.óMaw@i zGtawirjąc ż boku s?esólore analiży ustrcjore
i in§tr,lucjóalne wtaś.Ńe dla komparatysrył ronslytucyjner'. N u*agacb
rycb ko.€ntrujc §ię ia probie oóatezienia mŃlnych, jałoś.iołyh rie-
runków mim w funtc.jonNaniu źądów

w prakrye pozycja ź4dów o4ldżnion. jeśt od siopnia dostrzeżenia
i łykou}Tlania hian achodzących w srerc podnioiNq, p@dniotowej
i funtcjonalńej żądzenia: lan, gdzie n!śtępujć wlaś.iwe p.zebudowanie

! saEj en M, Mci!rk4, &Fżń w Ąfud ńN*E fuaą Nłru, PłsParż.
J &.Bj fu €D €ngl ?.b, c, R}nlŃi hbbą qryb.i addiĄdry! Pólna4, Iv.]ldnbbnqąeń]żfu@B'-.sl@ia

PnwL.4''1^nĘwj|.ail\'pńfuefuĘ.
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zasad i iNtrunentóM dżalmia źądóv, postają pEslann dh achNania
pEą orsany §llonavee pąńst*a *łłej roli * polilykach publjfuych.
we §dmżniu noĘej koneŃi obfuoś.i 7ądóĘ w Fdtlrcni Publimej
łtsiępują Iime iru.lności. które aynił.ją pmde sł§lkim z sił statych
plżyzły@jeń olł napi* i dŃUnkqi charatterystyan cb dla łM]iaqi
w sfeize polityki, sygnaliDwane fu tenderej. *kają w spiaób mod€loł}
kiefuńli znim, kióre w aĘ p.bi §ię j@ ni8dzie nie dołonaty lub nie
rcslab pEp.Nadzone, P,f,ł9hlceńiż le 2 natury rey nają chańrb
pil)Mły i niejednokJot ie nie d. się skeać jałiegoś *lTaźnie ołreślo
nte^ nunłlU,l,óry moda bt unac 4 p.lna ląln{ie ddei/m'aN,

N@e iozwiązan'a przyjmują się laNiq w państwach @bującycn się *1s.
kiD roryojen i Plniejsąt łykou}stdien tńdyqjnrh .asbów żądzeiia
niż w kaj&n bolytijąqth się z podstawoł}Di trud!ąścimi 8osPodarcąni,
są @e też bar.Łicj a*an§Nme w państwa.h o dtugiej radyq'i demok2cji
i d@ntmliacji niż w klajeh, któ.e ńają w tych dziedzinach skonniejsze
doświ,drenia, w Pa]ńśtwacn pdisjalisqtnrh vchodząglh w słIad U.ii
t U ńp.Fk.J u o n,ńu9 *dliznla ne1fh r@iąań i lloPien Zadtr ansĄ.
nia mian są w du4t §topniu @ależnim. od fałiu, ż jegue kiltmat ic lat
tćmu krajc te znajdował się w kĘgu dpe|nie ińnych kon€Ńi doktrrńal
nych, poliłęnFn i cbnonicznycn. w t]m pl4Padku nakladają się na siebie
adania ryiążne ż dćńmlażm oda.onego s}6i.mu politymcgo z dziala_
dmi nNia*ion}mi na łlą@nie się v nurt a.hodżącrch $Ńl@śnie Znian.

w zniamh * ał§sTości [ądów i ich adńitis'fucji nie ł]stęPuje jeden,
spójny, slobalny prograń pr4kglalcń, JeŃ io ł dużj nierże obszai vie-
loki.runiosy.b po§zukisflń, Pw@gólne rołiązmia lącŻy ! *ięksżym
stopni! sŃIne dąż.ie eczeku§w państwsvycb do achołania krea§wnej
porycji w syslenie źą{Łenia niż j.dnorcdność pr4jnNanycn .egutacji,
Nielrióre ns€ roeiązania Męc, konrufujĄ f ebą o Prymat - prżrklado-
*o, model arządania publicnego opany na partyc}pa.ji ściera się z node
len zaląŁlnia b&ującyń n! łonepcjacn D€.edżr}mu,

Glówne prailidIowości i kierunki zmian modemizaoyjnych
w źądach parństw czlonkowskich Unii Buropejskiej

Przy calej ióborcdności rcryiąań slMgólólln * paó§rweh &loó
kNskich Unii EuioPjskiej w śpnwach plćksźa]eń w rządeh da śię
łfodĘbnić pE.wanoś.iNani,, tióre mają cheak€r doninujący, Na glów_
ne z nich zMcań uwlgg poniżei.



wzmlcnidić |ruycii gefa wladzy wykon.wczei i rezbudowe

w FAp€lr}sle porMa\c/el §rlĄ/{ą lendemj4 {a]e nę shJcnldnF
poryji gefa gabinetu ninhi.N, zmjdu]ą@ Byfe w jego *rTe,yn ł}od_
.ębnieniu inśtytĘonalnyn, znaanytb końpeLenq&h s sfed Pr€ńfiG
*łia, *oorąnacji i roitroli olaz w tądeniu pozycji foimalnej ffifł źądu
z Pozycją lid€ra w polnyh]m zaplen rządoł],m, wmś kompelencii
kfa ź4du j€§t sid()ay w osiainich latach w większości państł, wśród
pańsiw Unii Európejskiej gDgólnie duż. PlrytladóP d6tai%ją w iej
dziedzi e 6reją Hi&Danią trlmdia, Niemcy, lol§lq liNĘą wielka Bry
tania, wlchy, PowM*hne śt je się pNiążanie po4rcji noihatymej kla
gabinetu z p@ycją lidera v ugrupNdiu leEiłnizując}m źąd lub nakji
parl.ńenlarnej iego ugrupowania (n,in, Grecjn, Frmcja, Hisżpmią Irlo
dia, Luk€mbur& Niency. s ffja, wielła Błtdi!). w utladzie i.st tuio
na]nyń§hGnieniU po4^ll *lJ gJh,n(lU nu4 uelJ\ry9nid,e rcAlq/an,
szt Me Podział orgańizlcyjte w srrułlunch źądołlch, łŁlah@ane na
podslawie rególo"),ch nom toŃqluryjnyó, odĘbnych regula.ji uslawo
§}th lub deqzji glów pńśtPa, o@ częś.iej są zastępovane śl.uklurami,
ttÓĘ v sp(Ńb pbT.y nogą być do{oso§rvae na Fdslawie deqzji fffó!
gabińeiów do noł}ch ł}^ań i okolimoś.i dzialmia,

ĘIMi§ą tendeicją jes1 iałŻ l@budowa inslytlcji 1żŃ. centrum źądU
i ,,łdmininĘcji na rzĘ źąd^nia", seŃlNe ro iązmia §ą już jed-
na* zńźniwane i nogą prżyDieńó kształ dMlisrymy - dwie instyllcje,
2 któlych jedna o&luguje ś@fu gabinetu, drDga 2ś gabinet (Francja, wielka
Blylóia) lub łsa{n monolityuy, v którym jedna insłtucj. obsluguje ela
gabineru i a\ gabin.t (n,in, Al§ńa, Dania, Niem€y, Pobra, Ponugdia

stEtegiene ukierunkowanie pógmowańi! żądowego

coru eęściej podejm@m. są póby stlat€8icaego łldlużdia holy-
żonlu czawego programovania dzialań rządŃy.h w poszególn],ch
dziedzinŃh, Dlugólemino,e planNmie i strdeBia stają się elementen
nodemizcji i jnnowacji, rhorży się i okreNo ocenia oraz walołzuje
slrategie dziaiania a ońach pMgólnych polity* plblihych, Pomtają
różnoodn€ prccrmy PkkojNe, w}ły%ne ele są określme nie tylko M
podśtlvie etlĘ dotycbms*lth do§wiadkń, ale i §.orM *ięł54m
slopniu z §rkorzy anien prcgnozy *ydareń, Piżćdniotćm vniłliwej
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analą slają się ł }iązku Z tyn dżialania mieizjąe do rcZpoznalania
prłvl}d polreb i Młjwań spolĘnych,

W §trOktuiach źądowych, najuęiiej v 1 , eninn źądu, pojawia_
ją się sp€cjalnć podhioty, kóre §ą el.menlen ssDis1.j .,adniii§ta.'i na
%u źą.lż.nia", Ió adanienjest łĘoń.8unie progńnwą kmrĄT&ja
i moniloio*aóie dżiald strukur iądsł1ch, Podnioty ie odgyYrają istotną
rolę w Prrelanryańiu Podżillós bimż]o*lah w śirul.turach \radzy 

"yko-ńawcj i ttwijmiu pe6Flqiy odnorądMj,
w ląlż&ji adań Niąźmr.h z prcgramwanien dzialań i @nianiem i€h

*}Tikóv w getsłt niż dotychźs za}6ie łytożys§Tany jst polen jat
doradóv i ekp€rrów, w po@góh}ch pań9hł.ch kladzie się @gólny
n&hk .a lo, by poł§kivać eksP.tóv. kńIzy l4czą ł}Ńki Pozión Medzy
z doświadeć.ień *}ni$ion n z ałłvnod:i v itrłtucjach publimych, Na
malginsie lej Iendencji Pjawiają 3ię dzialania żmicźające do Powiąz$ia
powiękając}th się PPlrłów doradów i etsp.rtów na lreść dec]zji z o,1po
wiedzialnoś.ią za lreś tyó de9zjl Doradcy, okeślając najlepMe sFsby
osiągnięcia elu. *}powiadxjąc śię P 8Piaw.ch naiury prcbl€mu, r1óry ma
być roeiązany, lub ież UlderunkMjąc pEćkonania lomaIn ch degdćnlów
Eądowych, !4stują bMiem zmcny §Tl}ry na P@ldzoną poliq,tęŻ.

Pżyjmowani€ modćlu otwlrtego two%ni. poliłki
zjałiskien @ru bddziej powwhnyn * plstsaó Unii Euopcj§*iej

śi.je się kgtaltowani€ s]6lendtych rołjązlń oiwartego twofunia Poli
ryki y ld&h różn!.h lorm dialogu i koNulbcji sPol*aych, Dotyey |o
s pieŃej tolćjności sPra§ 2 zakrsu Fliłkj sPotMej i etyki publianej,
w dziatdia.h Pmz*eóln)th Państw i źądów pojtqi. się nulilateńlizn
- [ąddje popź@ komultacje i FŃazję, w nn&h lon@Ńi pa ner
stwo obyyatelśkićgo, ,ądy §§nulują Pl@esy ł,ylalimia rept%nbłv_
nych P2itneńw sPol*znych, *tóźy mog4 być slrcną dialog! i porMlnicń
w sPlaweb dotyaąrycn rządznia, obok eiąaków zawodół}th |aką rclę
@iu częś.iej odgĘryają orgmia.je pramdał@v, samoźądy iełłolialne.
morządy zawodoNe i 8sPod!{e, §to',rżysżenia i Niążki twó€e, a nie-
jednołrotnie rlnvnież kościoly i inne eiąki łryń.niNe oraz repr*nta-
cje porcgóln}lh ś,od@isL Mehmizmen dialo8! stają się ńżnorcd.e
.tmstrcnne i vielGtrome konisje dialogu, §yp6ażm. nierź N kobpć_
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s?eft] 4b c MaioŃ, fułał ,sróji,Abtń'I'eNnąM{&}pfu,fobWre'fu4żąbąbFBF*!}!P/M'
|*:] w naóć, 4ą@ufu w p@h Ud Eryd?r, (d.) L fube fubiń*R.

i€nqe stmNią@3, w nNej syluĘi Msia mmenie debat Publimycn
i unacnia słoje łTlyiy lroniraksly nodel fomul@ania polilyki, sana
poliryka ślaje śię w tej $Mqi kmpracyjną grą o mie dodatniej, v kórej
gl,jłn)m nfth ih.ń \ld]. \lę lolv.4{ifj mołtNanie, ,}!i.ró)fr
tradryjńe podeji.ia nak@o kontrclneŻ!.

NieńĘdnyn waruntien pnwidloMgo p@biegu iego PMesU jeśi ieóak
iśrnienie dobre uksztahdmej siei ałioróN niep.istws{rch, klórycn o.8a_
nna.j. mogą ł §p(}ób kPat}My i konsmk§My się wlą.żyć do *giattowa_
ni. polilyk publicznych. w rej dzi€dzini€ Prakty*Nine są dwa roeiąlanh:
ryodrębnienie ołreś]onycn podmioló{ państwG)th jato rePreznta§wn}th
dl6 d yln spiaw i środowisk (@ stanovi pod§tawę nodelu nieni*kiego)
llb perńlneotni kfukurencja mĘdzy różn}mi podmiotami pret€ndująqd
do odegrsia rcli Part €ia oi8a.ów państłovch w określon €h dziedzinach
(m jesi chaiaIdelystFzne dla nod.l! angiekltiego)-

w wielD pizypa.rks.h v *ńrym zakresie lltorryśluje się nożliwoś.i
demokrdji konsenśualnej, losiadanie wię*mśd Parlamentamej.i€ liFłi
duje w §th {,luacjeb dążfua do aajdNmia w podsia*sł!.h sprźweb
pubnmycn porozuńienia z opozrją .h@i!ż na pBzkodżie 1en! ążniu
stoją hisloryQie podzialy na ś@Mch Poliłmych PMgólnych p.ńśiw
i obśBMn€ A|agza w państwen pośiscja]n$mycn - vajenna
wro8oŚĆ P6Mgólnych ugiupNlń. Próbt Fiozunic§ańia się eln §{.]i-
nją9th rc $bą partii i śrcdNist polityM)ych w elu ł}!ńcMnia kon_
promisu proglamN.3o w sPnła.b Publiby.h Ę charalrierys§m€ prde
wszysltiń dla Hóla.dii i Belgii oiź - cn@iaż juź w nniejsrym §iopniu - dla

w varmk&h dal€ko posuniętej delegulacji M§ryne nomy dory€ząe
slery źądz€nia @Ie źęściej są f,flierane pizez ajżnicowane fomy i},
nięktieeo p.awa, na klóie skladają się elast {zne inslrunenty prżygotowav_
crc, infomacyjńej inleęreracyjie, d€cy4jie i sterojące] niejćdiokoinie
ńają on€ charakter nieszanych attów publiano,pł{al,ych i dobNol
.ycb polozunień aintereśowany.h pańnerów p,ńślwo§lch i poapań_
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Wzm&nianie mahanizmos koord}na.tjnrch W Pądnwlch
pmesach d€oyzyjnych

wyraźnie vidsznyn zjawiskien je$ w rrajacń Unii EuroPj§kiej wznac_
nimie nechanimN xoorónaq]ny.h, pl@dur.lnych j łontrolnych w E4
dof,ycn pfu@Rch deqłjnych, w ptffigóln}€h p.4Fadkach podstałWe
ma.zeni. ułskują w tE dzi€dzinie| róźne ioiny 8.binelów weMętrznych
(wiello Bryrtnia, w!ml,y), stale i poŃłłanć ,d ł@ łonitety i rcspo.

ł iemat}tzne (Dmia, Fiólaidia, Holandia, Niency. Po.tu8alia. sa€qą
wielka Bi},la.i.), slonalizorane w lomie śtalycn komiieió§ przy8otF
wał.ze spolkania *kielaźy i podśk.etaży stanu (Hisżpani!, Polska).
prłgoto§awcze psie.lz€nia czlonków 8nbinetu ż 0dżialem lideiós pźńii
l.gi§miają.fch źąd i *yżiłch urzę.lnilróv enr.m źądu (Auslria, s e
cj!), miniśilwie zadali@i (n.in. minislrcNie b€z iekj) jaro koordFatoźy
poseŃlnych p@jettów (G@ja, s ecja, wlehy), syśtefo koófercncji
(komitetóv) Bi+lzyminkbliahych (F.mcja, lolska, wioóy), s}s@n czę-
slych niefomalnych sPotkań elonków gabinetu minisińN (Finlmdią słe
cja iN. lurch dehbłBlidsr.

Uzbmjuie pMedur źądo§]ch s inslrumenĘ prewencńne;
kontóli i formaln€lo Doźądkowmi!

w źądmh Państw Unii Eurcpejstioj naslęPuje sforma]izNanie i poda
ni€ wewnęlźnej kontrcli ,,ścieżłi dolaicid dokumentów .a posiedzenia
gabi.elu ninisLrów orM slódary%cj. poźądko obrad gabinelu, Ma to
§lłaóy miąZk z dąłńiem do ogrbi*nia an8ażNa.ia e8zekuly{ paó
stłon)th w deqzje fonalnie niedopńcowme lub vręcż niedo?usalne
re *zslędów PlaMych, . iałż §ynika z dąźćnia do Dpoźąd}owania pio-
c§u d..yzyjne8o v sposób, kióry po}oli na ag&rmnĘaie vla&iłego
usrluo§mia etapów geneŃWia inicja§v, Ńlt}oru ślieżki Ealn.cji zak a
ffikoMnych do €aliaqi inicjaqw, przygoiNańia i Mgoóienia prcjełlóv.
6tri€9ne8o lo4tźyganiaj a n.sięPnie Ndriidia i monilorNmia d€.yżji,
w tej dżicdzinie Po9srecbnid ąlaażIne Ę kmrónacyjna rola iń§.u§ji
rcaliająqth ad,nia ce.irun Eądu, prewengjna konnola fo.malnópr.Ma
pmiekim.ny.h rcriążań orM stał uklad punhó* poEądk! dzienneBo
obrad góinelu ńinistós,



\ z.b. ? u.ryl,'tąFJ{ w.ół u4tqĄfu , iq @fu.ji łkfu| Pl\Ę*P, w.
, kel d, c, Majonq Dryłr, , i 70 i trż kh. F- FŃqana zagloe ti,.ph' w*rł r d@ a. a.rfrl&, wavNa l97?2'bP4!r,elwpobą.'ft4,r.

Nowć lod.jśćie żądów do sprlw budowdid pMyt avnego
sizeruntU slsdż} 9lon6scżej iinfomscjio sq,,iej pdy

wid@nyD 4aviskiem st ją się w kraj&h Unii Eurcpejskjej zabjegi pań-
§twoł}ch oĘanóv wla&y *rkonas@j o Ua5kóie plzyłolenia spolMe
Eo dl. §ojej a}§Moś.i, Dż,lmia ukierunłMane na osią9ię.ie iego elu
si.ly się elenenten bieźącei polityki i nie wiźą się Już b€zpośred.io tylko
z kol.j.ymi kanPa.iami §rborąmi. core @ęściej j.steśmy świadkami
plmo!,y.h ,}cji podDiolów iządoł}§n duż:ą.ytn budNaniu pozy§sne8o
wizeMku wiaą vykonawcrcj. A](ceplacja sFlMa oraz e{)Ńty st6u-
nek do ź4dżą9ch staje się vŃi*śnie jedi}fi 2 i3iobyó źó.!eI alaą
prawonmeje, preblem wiary8odności slaje się aś wsŃl(Ęśnie k]uac
yą kwstią lą.zącą potilykę, mądzeie i etonomię', w alońiz@sych
sPreżeństqa.h europejśkich poplnie i allmie ze mny poszźąólrytł,
cop ob}walen sbje się tak sano Mżne j.lr uz}s*oie nidbę(h,ej więkvóści
glNówwpailmdcici!4sxuje afu loniwnesówanŃurealiajiirud-
nrEn zadan Ni.Fnych z ęądząien, klóre §rńagają $1Folenia got@ości
do p]świę.enia dobra indFidualnego na r4a dobra $ńlnego, sioPniofu
traci slatMośó funł.jon@fl.ie N sfćżć publi@ej a pone4 nakżós,
żr}azóB i mk ji, z$ruj. Zś na aaGniu gotNość pM8óln}tb ludzi
do świadon€go wlą@ni! śię P realiżaqę ókeślmń prcjektóP publicz_
nych albo pr4Tajnniej do i.h za.k@pt@ania coraz {rnźniej rozNima
jesi pra*da, ż bez zaulmia spolw.ego nie noba sbie }yobrlzić elek
tPrn.go dżiatani! źądówa, Udzial iądów v rządżmiu w ore Nięłs4T
slopńiu o<lbrry! się łsńl*śnić przd żrrz+jzanie publime r€.liz(Me
v rmach slraiegianego prładzrwa!',

wrcd P}mnlłe, klore moga pomó( § U4^[s.u lub 
'.ż 

ł( {7ńmi.
niu przyMlenia 9pol€a€go, na &@gólną uwagę mluguje nNe podejście
rządół do infomMania o soich źmiłach i de.rżjach, a takż nłstko
1o, o sluł l€taho*aniu PiDlunlo prcfesjonalnego, podpouądkNancgo
interercn publiayn, mlnego od patologiczn}€h u*iHań w sfere ko.
flittu interćsu. eryfue8o ł Mich dziaianieh i odpowicdzialncgo źądu,
w twąa€j się baia]ii o łpłw m oPinię publiczną niej§ benmiętnej
i /dr**N.] nlom&|i /a{ęnu]. mlJ t/ęyle] N,JdomJ promoql BT-



wsŃlelE Eądy Mb{ łyeó itrF m*|! rz!&coi,

§ ż.n ,ąąd4u śr,ląąc fuM EnFi* Fa pa*rtl, wl'fi 2u*

|\|||/blń§fuja|ó]!a4 4rNu.. ,!fui I

kó{ dzialań lządo\wch, któn jest pryldzona z *ykorz}§idien profesio-
nalnycn zasad kgtah&mia Fśl.w, w sirukllr&h żądo*1ch twoźone sa
Ęeq,]n...nua ld orma.yne, llore md|ą /, /Jd.nie: o,g lzN ic tDłty
tom %dlrw lMLłów/ mediaml: dma<lanie Dn lDlil)lom naJlep9J!h
\pd\obs ptrdndwianid P(M 7eg.ln{ b :pldw. ńonilolód r plfL N
medialnrh, a nierź (np. łe Eancji i w Niem@ch) lównieź sta.U opinii
publicaej w sp.a§a.h iśtohy€h dla rądz€niaj p.Nad&nie pra. badaw),th
w .lzie.|zinie tonunikacji spoleżnej. Na @rż wĘtgą skalę dokonyw.ne są
legulane ponialy satysftkcji śpolemej - * celu ułEłania odpowiedż na
lr1.nie, w jałim stopni! żąd i adninistacja źąrlNa Zsplk.jają poi%by
i @tiwania obyyateli, Uą§łiłane srniki stają się Fz€dnioien analiz,
lloF §ykn,fluie n§ pr4 kw,Jnow,niu progiJm& Apomag3n,J jdto$i
fu*Ljonosania sfery nUbliane|!,

w elu hłoiz€nia pfuśli.eł do @ngaźNmia się oblwat li w re.]izacię
prcermów lżJdŃh Aiękva n\ /dfuś donepu do in]omsi o PlGjektach i *ynik&h prs. rządóN Niejednolcotnie, n.in, w wielkiej Błi.
ńii i sesji. obEnuje lo także I€B ame publikNfuic projeklów, któt
są dopiero rożważdde, PNvechaie st6@aną z6adą jest j€dnak @dal
Ulrżyńdie pouhego cn akteru obrad 8nbineiów ninisiróv, w §m prede
*łśtkim &jsle reclanentoMnie n oma.ji na teh.i Prebiegu ąś*u§i
źąde,],ch, \ł5,!racoB]vue są §p*jdne Plocedury Fzekaąyania lego
łpU infomacji, ttóre mają na vżględzie Ptizebę zachNa.ia solidlmc
ś.i w Ęńach gabin€tół ninistrół, cole @ę]rci.j Vd.aźme §ą n toni6i
sp€cjal.e prGnury udzielania *}liz.lzającćj inlo.maqi o Pmcach źądU
polity*m z zdeą panaDentmćgo gabineló{ ńinistów. € na uhtwić
BŃldzial ie v nnach §il polnyaDyln wspićrając}.h eabinet ńinhtów,

_ 
Tiem d/idl pode|ń@.n(h s lmJch komurukNJnk U Mjej d/i!_

la].o\iptrl pM/esolne g6b,nrly ń,nFl@ jąl!Jl. po*anl. Zź].re
śu, gsaGólNanej ustaw.Mj inlorneji publicznej, ktÓ.e sianNi elenenl
*śźallwania slande.ló} ,,otwanego .ządu"] 1, w pąństwach @lonkMkich
najdn k tndycje d6tępu obymteli do dokunćntów organóv publiany.h
istnieją v seeji obóie j.dnolitej, stawNej leglleji dołaą@j lrch
kreslii nie na łlko w Replblie Federaln€j Nieniec. che spra*ry te msiaty
piavni€ uregulowane w kilku landaó, P(MdŃlne ałty pBMe w różny
sposb defińiują Predniot inlomacji plblifuej orż w},lą*nia dołęlce



lei §felyrł P@warź § nicb jedia* gerc*ie iozuńienie pojęci. .,dokunenl',
ob€jmuie się nin Tyne łjżdy nni€rial Ęoźądbny v lonie Pisennej
lub iM€j, *ióry d,j€ się odc},lać, ĘĄfu.hać lub inaczej zrozumić, Doty_
czy |o najuę]Ściej mlt€ri!łN opreovanrh i olr4feylh p@ podfiioty
P!bli6e. wy'ączenia są noaŃe rylko na Podślavie i w 8raniq.h przePi,
ńv ustamĘch, l}ń, m lą.zy ńżne rcedacje w tej dzie.lzinie, jst dopuM,
cza]ność ogrmi@nia lra,a do infóm&ji publimej ze wdędu na @hronę
piN i *olno$i pofu8óln}th ośób i Podniotów 8ośpodar.ąth, @h.onę
poźądlo publimego, bgpi@ństtż lub wrnego inlerN eośpodaraego
paNtPa, PołsBhnie pżyjnowaną ,edą jsl obięcie ptaęeó do UzFki
wMia iiloinacii publi.mej dŃrh doryeących osób Pelnią9ch aun}cje
publicm€, jeśli lyl}o tati i.fonaqa nięłga lrmsp.rcntioś ż}da publiź_
nego, ma znacnie da lunlcjondłia ins§łlqi orż ońb pelniąc$h funl
cje publimć, a tNn<Eśni€ jćj udziele.ie nie narug is|oty enlo.y pram
do łtia pqvaE e8o lub też 8odmni łażdej Ńb], \ł sprawach dosi@u do
iirodeji publimE dzillają w po%gólnycn państwaó sp€jalne orea_
ny, ttóre mają pońagaĆ W .głtw@aniu pta, obryateli * tej dzićdzinie.
Najaęś.rej śą to §ądy (P,ede łsłśtkiń adnińhmryjne), w niektół.n
kmjath np, * semji - funrcje iati€ ł}!etni, v po.islavo*ln zakćsie
jedeD z żhików prav, a w jesre imyó krdah np, s ltlsdii (gdzie
kiniejc uźąd KonisaE ds.Inlo.nEji) i ve Francji (8.1zie dziala Ifunisja
ds, DosięPu do Dokonentów Mninistra.yjnrh) śą to spejalne jednG
@boye lub kol€8ia]ne oicmy, Uruchamiano Ę spc.jalnc tmaly tomuni
ł&ji, l(óre nają na elu pN@hne udatępiianie jnfomeji publihej,
w postei ljednoli@nqo syśl€nu śl.on w si4i teleinfoma§4mej, m ma
dlMć 8*ar.n ję źybkości i ńMoś.i dstępu do inlomacji pablim.j,

wzmacnianie pżśiży§toś.i Jżialińia ządów
wyrdisłm kiefunkieo zmiŃ w pańśtwa.n lronlołskich U.ii Euro_

p€jskiej j6i Mhflfuimie prjrz}§lości i odFwi€lnahośd źądó§, polą_
@ne z €lini.Nanien niedoplsżczalnych iążkó* ńjędzy struktunni
źądwyni i ortlznim or& r@bldo*\Mien n*haninóv blokNmia
paIologi@rh naslęFtw konaiłiu i.ieresu w odnisieniu do }.di adńini

x ris]i Eeop€islJ.], l*J fu,@ a lnl@j]pde], 'hionrcn i opińid,, E!fu sludie i Ekp{Ę enobdi §.jmq IPjl Ę



Wńl@ . tid} łe. @ń Ą .s Ń]! ż.&!i

otwaicie na ol@zenie, w tym rósieź na Podmioł lobbingwe. v pży_
p!d*u rząrtów idzie w Pare z prł,jh@anien IWiąłaó s}śleno*yói które
nają blok@ać niebełieeństwo uwildań w konflikty interąśó*. w ramach
tych lołiąz2ń próbuje śię oddzielać zjłresy aktrmości i inter€ńv o cha.
ratteęe prywaf,}m i ptrblimym, i w drugim prąpad*u dodatkNo ódt_
P.rołać śferę polityaną i a{jninŃracyjno_Urzędóiczł PodcjnNa.e śą:
po pi.Nee próby czrlelneeo uregulo*ańia rclacji niędzy biae*m,
Flilyr! i.dm n !lacjŁ l r}m ptrde tr\^.lkim a.Jd l,m$ldDa FUrl
i dzialalności politymejli po drusie poźądkNanie dzi€rlziny lobbingu,
w spońb. kióry na gwamnr@.ć rePr*ntaryvność opinii i równy doslęP
grup inleie§u do pro€dul de€yzyjnych w slruklu.ach iządoĘlh, § tyD
rejestNlnie pódmioiów prowadzą.yth zawodsą dźialalnośi lobbingowąi
po tlzffi€ łyodrębnienić i poddani€ sp€.jalnyt re8ulacjom dżiedziny
zamóvień publialc\ co ma prNadrć dó obieł§niacji *yboróv dokc
n}van !b pta podnioty źądNe w rd}cie kont.aktow.ni. usfug i doke
n@An,, elups toĘrN , UPą{vPń nb pljrfbv ddm N,{jl: poąJk
o8nnimie licóy użnanio*Fh kon€sji i po olcń cądo*ych, polącżone

z nadawmien pźejżyśtego Ólmłieru źądo$1m pl(mn .tecyzyjnyn,
Do prała urzędniceeo vprowadżanć są rozbudeme zabezpi@nia

nają@ o8laniać agiożnie koroPją i in.Fi patologimyni n6tęF6tsa_
mi kófliłtu intet*u. wPrawdzie pźyjęt we ĘŃl@snych p!ónv&h rcz,
wivania dolyeąe nóżiNości tąenia obmoś.i w rząrŁie z Dandalem
pa aneni.mrm róaią się w sŹ@góła.h, \p.Nada §ię żakazy ajmo*mia
pźez czlo.kóN ź4dU i inntch pracMikó§ źądo"ych takicn simNisk
i nro*a<l2lnia takich zajęć, które nogryq Ufudniać vlaściw. **on}wanie
adań * imieniu państwa, odnośi śię lo Prede Py$ikn do Prowadżenil
,t§*!ości g6poda{zei. UEędniq/ avodowi. Nłas*za ci. kióuy ąjnu_
ją łyżs& §lańowisk! q dninŃlracji źądowej, w wielu knjach Podlegają
oganiczeniom Pod Mdęden beife§lNfuia srcich Pźelonań politya-
nych, p.łTależności do panii polnycńylh olu p€lnienia funłcji v fiią?-
lach awodsł1lh, częstyn IWiąZnień jcsl zak& lącZnia atrUdnienia
N addinŃracji żądovej z *ypelnimiem t,ndatu radnego, NornĄ iest
uwaźne noniiorcłmie syllacji naierialnej placNnikół stlukiu źądo,
$,ch umtniaąrych w podejń@aniu det}Żji Publimrch. sluą tenu: sys_
teny oświa&zeń najątkNlch i rcj.slół korzynjj kióE w orż @ńąm
a*resie mają cnarakter publiczny; żakał lub re8l.nentaqe dódatkNeso
alrudnimia: olre\rM o$żn(anle mozlivosi /dlfudniśnia. po od.lY U



ż ul2ędu adńinistracji iządNej, w podfii@ie go9podarcąi] v któreso nad,
@Naniu i lrontrolNxdiu dany pbcMik Ęestniczyl lub z kółm zawi€,
.al konirarty i omo\], w rądNl€b Plreduiaó deq,zyjnych r@iąaniem
p()łs@hnF ślaj€ się ł]lążnie z udż.lu w .Mlrżyganiu pos&Ńlny.b
\pMw o\ób i ol3mów, r lolc 7 Uu Je, nJ !{ oie n1.1 *l lub pei4żnld mog4
tyć ainteEswane okńl@ą deq,zją podniotu iządNego,

wsłll. k d7iJlania ndjąIFmd N ł\rd, lJb te' k fufrnleniu
prłBoleni2 śpolćhelo dla atl]Ąhoś.i żądów prEz tśztalrlJweie wize_
ru nkU in!Ęl ucii t /ądołlrh 7gndnego Z /&ddmi bennleFflnNi, n,.prb_
lopnd.i, obiet§vimu. jaMości, ue.ivości i pźy,vodztwa!,

DGkooalenie relacji między politykmi i użędnikami

Jednyn z ki€mkół mian jest L9laltMnie upoźądłNmy.h i elg
styeny.b urmn relacji mięą Polilytani i urzędnikafii zawodołyni.
Ukiemk@m!.h na wnede e zdolnośi Wńldzidańii przy fun@ iu
odrębnćgo sbfusu orż toópetencjj polityków i uźędnitóv, w dzićdzinie
k.dr rządo*}ch w pafutw&h ęlonkołslicn Unii Europejśtiej utrłmu,
]'e się zró:łiwanią któ.e na Ne nódb § <lvóch podstawo91ch node,
bcn hisioryhych: anglGasłim _ pozbawionyn !)Tźnyó .*h u*hdu
biemróimego. *,],śĘPującyn wspólcreśnie Pmde łs4śrim P wielkiej
Bi}tanii, i lrcatyn.nulńyn badziej s{ormźriósarn i hierarchicz,
t}m, qśtęptrjącrm § więlśmś.i idninitlńcji rząd@ych w kaja.h Unii,
w ianaó r@iązań nodelNyb drlgiego §?U no:łD pmadio *yodĘbnić
waridry: nieni4kij §*tnd}Tamki i chanktelystydn! dl! państw pośtseja

P€8UĘjst vłorlręb.imie stanNi§k Flitlcznych i uźędnlcłlh w itrty_
fucja.h adniiiślhćji źądNej. ?od§tawoĘ rolę w kadlwln uru@aniu
dora&ów poli§m}th w adninisiracji ź.ądNćj odglyvają 8abinety poli_
tyhe, Fmdmetlalne aa@.i. w pżyptdku użędnikół z*oderych na
instlucja sluĄ qłilncj, k!&a ryslępuje sńmśnic y dsóch modelaó:
pieNszy z nicb _ bard.iej sfomalżowany, any mode]en t iery (avan_
sNfm albo zmł!ięłm), nastałimy n prniManie slobilności, z*bd{
ercIucyjne polonywmie pźez u.zędnika kolejnFh §p.bli kariery zawo_
dN.j pĘez a\ ołĘ jego akłWo&j zamdowej; model dngi - ryany

r zó ] K cŃ,ur{r&Mrł3.fu.fu!, +bFuną@,|,.]AhfuĘ.ja Nblófu;



Wńlż e ąĄ rch.c 9iń łowe nefu Ęądads

pozycyjnyn Glanowisk albo otwad}n), jeśr birdziej elanlhy, łnkNy,łykoiłs$e .iejednotioinie in3lfunenty kontrałtŃłnia na olrreślonv e6
lUb do n lUndnld JJ\no .ltry"eane80 adan,J or& dUpus/@ prFńiśy.
fuie się PraMilrów niędzy biaeśom i sluźbą publimąr5, zauwałć
.alą, że siuóa 9vilna N pań§lwach európejskich w *id@zny spośób
pźdbodzi od - nadal jeMze doninująEgo - modelu ałansNego (łarić-
ry) do nodelu poźFyjne8o Gt owisk)- Dfugie z §tn rcłi+tń, Przyjęte
ń,in. ł państvach skand}na$kich, zdaje się lepiej slułć BTelnimiu adań
PłdóP P mnn}ach miaD, w śe!ólnoś.i źś @acnia bobilnos kadr
i zrchtmje zdolność reasowania w lblił€ kadrNej M szyb*o żmieóiająe
śę polźeĘ dajc więk9e możŃoąj §tĘulN ia jalroś.i Fa.y *}slro_
ścią placy óraz mniej@ aglożenie *źenia się partytulim}th intere
ó" @p) uźśdn*o" w 6ahin caJ.l.nJencle ueld\ryeniłh pli}a
urzę.lni@go \prNadune są nawet §e Francji, *iór. byla ihiśtorymą
ojczrżńą-' łśtenu awdsNćgo sluźby c}vilnej,'\ł Poffizególnych §rsteńfuh lQdlółl/ch w adńinist.acji źądo,€i,
* odPowi€dżi na Masują.e Ęmaemia, lroryguj€ śię sFób zróżni@a-
nia statusu poliryłół i uiżę.lnilrów żaĘodoBth oE zasaą ich Ęajennych
rcl&ji. Generalnie chotŁi ó to, Ę popmyić vsŃldralanie §€h obu katg
gorii nedo*!!h, a.h(Mjąc INTtrZśni. odmieóność ió zdań, shlusu,
odpoviedżialno$i, c.raz }łTańĘ dstźega się, ż lornalńe i funk€jona]_
ne aó]r Naie sylmcji politytów i uźędnitów airldnion}d w źądżie
i adminntlacji ządNej nie Pwi.no Ma%ć izolĄi, w oż więlśEj
licóie trajów aio mkjch Unii EuroFjskj€j twolł się w stluklumó
żądołrth 8rupę pośr€dnią niędł polirykami na stanNiskacn kieioMi_
cłth i &]sy!zn}mi uRędnikani sluĄ.}ł'lnej osoĘ z.]icżoie do lej
gfupy (m,in, stłli śłJetam § poMrceóhlch niniśi€Btwmh i ąłektoźy
<l€perlanentN) pod]egają p.4pisn do§uąqm sfużry c}wilnej. a óMo_
@śnie mogą oirłnać drtisję w prz}Tadku himy nądu lub ninistm, Takj

! §ĘEj alr: D, §Ń.( ci ńnnb, sfuż, rynfu || pfuh ąbqjr\n kfun
i pnlt Fe6fu b,@q|rył, prekl 
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P\nny spońb p@jścia od s!.nNisł &iśe Poli§Ęny.n do stano*iśt ś.iślć
adhińistlacyjn}th jesi óankieł5§My łtaga! dla Frmji i Nieni€c6,

1ł Pr4? tu urzśnników ąwodoilch, kllQNe łacżenie ńadaje się
zsadż€ otwarl9go, kodkurencyjneso .aboru do pracy w adniniśha.ji rą
dŃ€j, Mwet jeśli* srsleneh pozygjnycn sfużby c'wiln€j ot§a ość E*n_
k(ii nn nietlórc vĄż* {anNFkJ 

" 
adń,nŃ|,\]ijcql o&.,nnżon1 ptr^/

dopure.ie do ubiegańb śię o P&ę lylko ł!frźnie o*reśonej kde8orii
ltmdydllN, lo j w ł!h roeiąu niach cwal iN a jesi konhlencyjność
poslępovania relrruiacrnego, corź wię@j panstw €uropejsłicb de.yduj€
się na ob$dz ie *yazych nań@i§k utędniczy.h ł administn ji u ądowej

w dziedzinie aądz ia prmMikmi admińńtlaqi źądowej ą!vt.
żalną tendencją jeś śiruklDialiNanie l,dr *otól zadaii a die @ Ęłojewe niedawóo p.eŚdhn}m zjaĘnki€m st(xN yn wołó| po&ia|óv
brażowych. DuĄ wagę pr4eiązuje śię do gkoleó weMętiżnyth. okeila_
ni. ind}vidualnFh ścieżek kmi.ry żawodN.j ofu ok4@}!h @n j fuG
ocen Povoeeól.ych praco*ników i ćsPolóu PmMi.zycn, szkolenia,
w tyn i.łz€ sp€4jalne Pro8lany preznam.e dla łyźgej kadry uizęd_
nidej w rłńach vwnętlznego gkolni.lwa urzędniczego, naltowane są
jako niezbędly elebent odnaĘidia zdolności do dzialania v zmieniających
się wmn(dh, Inóvjdualńą i respotołą sanoMnę lączy się z uświa.ta_
miani€n praco§nikon priołtetów dżabnia, slrat gii § rDseególdycb
.lżiedzinach funkcjonNmia oie pMiązań niędł 

'adaniani, 
dzialmiani

oPćncyjnyni i *}nikańi, co@ cąś.iej póbuje się teź oprMłrażć i *dr.-
żać indywiduali€ i 4sPdM pla.y doslona]enia dzialania. NNą iendencją
wy§tęPującą już w tri€lu państ§achl glóMie t}ch, w kńIyd funktjonuje
§śten połgjny §ltżby .)vilnej, jesl z fudni.nie na podslavie lontmlrlóv
easrtn bb żadmio}ych. z jedd@zeMyn oganimiem Dotsynalnego
oki€§u alrudni€ńia na tyn sanym śanowisłu Pra.y- Mt to lznacni!ć
molyyrcje PE(MikN do Giąlaóia dobrych tlnikóy v pldly ole plć
ciwdzialać ntynie i alien&ji urzędnuej, cnnz aęśDćj Maje się jednak.
ł żjawisko pelnego uryn}Mienia polilyti ładrovej ma nie tylko doditnie,
lle i ujenne strcny, w .sięF§twi€ nN]ch rc}iązań PójNia się bMien
ryąko nieuioźsamiania §ię użędniłóN z mis]ą sdminislracji źądNej i inl.
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rcFn Publimyn, cole prw€hniej łykor4^łuje się ro iąz i. p.le_
cająe na powjążaniU Pózionu $lagrodzoia ż @nmi i Bynitmi prną,
stopniowo odchodzi vię. w pźeglość bwględ.e Uzalehianie ł]na_
8rodznia od 2jnowmeeo §rańowiską pośiadanego śtopnia v hier&chi'
urzęnnicej i $aż! pmq/, w slnłiuż łrn.grc{jzeń Uźędnitóv Mrsu
macz€nie premii uza]eżnion ch ód łFikóv PFcy bierzonych stopnien
siągnięcia żaiożonycb elów, o jśt p iąrane z klas]lil@ją lonp€tenqi
avodonrych, opisem povcZgólnych §tanowisk pmc"r i varloŚ.iowanien
PraqP?, waasia znamnić prżypśrŃane uŚwiadami iu i upół*chnisiu
elosu sluŻby pubnqnej, z jednej strony ponaga io prłcią$ąć do prag/
s adninislr&ji najbardziej *a.tdóciNe jeóo§tki, z drugiej zaś st ony siry
ryfioleniu soistej ffiodys.rpliny i mokólroli pia(sni*ós użędół
źą.loĘcb, Unaoianie elosu sluźby qvilnej lączy śię ż §rnźóyn okeśla_
nien 3tddardów e§krych obNiązujących w admióistncji źądN.j.

Ekonomizejo dziahń żądow
Rżądzenie jesi D Mjej isioty dżialalnością prakrymą i ja*o 1akie pod,

lega ogólnyn zedm odnoeąpyn się d,o *zrsthó żchNó eloł,],cn
i świadonrh o chamkteźe spnvczyn, Pizy łsłs&ich oe.aniae.iach
i tmdnóś.iacn, łiórycn nstĘ.za Mielmie v eF tej Aady, srŃ@ość
i .lonodmość .lzialań stają się w @ru *ięłsąm slopniu podslavą @n
fuakqon@oia źądów. NNtępśtwen jst pomkiwańie rcpĘżań młją_
c}th PoPnwić jakoś i spravnoł dżialoia o@ Ąiękśzyć jego el€t§sność
i skut€aość. ]iNaź}§ł lemu prryjęcie zalożnia, Z znien ość i kó,
iklowóć 61ćry publihej j6l jej @hą śabilną a t}m saDym tNalym

\9ma8anien śiaje się posiad ie iNtnnmlós si.te8o Pź.orienlo*ańit
pfoiniw.cinego o@ drponNanie śtale dosłonalonlni nauędziami
zaźądzŃia kryzyswego

coraz źę&iej Da miejr uelasrymianie źądołTh .o iążań in§ty_
tucjonaln}€h orż *ryodrębnibie podmiotów fo{igłEn EaIzNać ądei.
poliryc4e i wykonałże, poyiązane re zlemięn cżgi.i adań FZaźą_
dovym .lrultulum, s t}m podmiolon pry§,lń}m olu / o8rdn,Pln em
zmgażMeia łyto@*cego podniorów rądó,fcn, zmieifuie obśaó
ka.liNej i urierunl@}vanie nini$eBtw na *yton}vłie fuŃcji pfu8ra_
DNoia i kontrol@ania pźy rów.ffiryn u§uwdiu poa ich $rułiury

' bb. Mżrdżb h,|rrqfu v fufu qvifuj| Pe@& &rryh Nląk (FbMĄ NĘ4
lfu/), krebn! E(z§ fu,ł Md
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orgmżacrjie fun}cji ś.ine Ealiacyjnych, Kgialtwany jst zró2ni@wany
uklad inśqtucjonalny (obejńljąc} użędy, a8€fuje oru caŚciwo Pod
nioiy pi}Ąvatne) dla łfkon}lfuia funkcji ściśle lealża.jnrh, Prł vlrNn_
.lzóiu za§ady uzyskiwania pE ie ponnioty żd.ń na a9a.lżie kontlren ji
(Dańia, Finlandia. sfiecja, wielka Bryianit), w §ad zd ąveśńłacją Pd_
niolóv prcgramNania i ł}*onastPa, pojaviają się do& ośrcż.e pńby
lo.traktowsia zadań w ranach san€j adninńtąi izĄdowej (przede
w§zysi}in w \łielłiej Biym i s *ji),

Elononiacj. dżaiań powiąld. ds|aje z aśięPosaniem fi.aMwania
elóP fńmNmien łynikóy ore z pomkivmiem mivań nają.ych
FprawiĆ j!łość i spa*ność dżalania, a lakż€ zwięlsżyć je8o efektyMoś.
i skut€fuóść, w vję*@ści państw iie jesl ló jednał p!rc zb}ł zaawanso,
w y. nadal bNi€n Podsl.vNe na.zędzia w iej dzi€dżnie, w iyn p@de
wsłstkjn budżety, wiąą naklidy ż @lmi. BudżrĘ adaiNą Ę klÓłlh
śrcdki są skorelwme z rezullaBni. stanNią Miąz Jspe b,.dziej ideę
niż PMh.ą praklykę. w lunkcjonowaniu vądów Ńawiają §ię piób
ł]iorłs§Ąvania tetod óru Pl@dur zMy.h i śoswmych lre @d
mioiy gNpodttcz§{, ldąc lF irop€n, v.litża się ideę noweBo eądz ia
pńli.mean (New Puui. M.fuśeft,/)]', która ai€ntu'e znackn e zb o_
rNe8o pr@8u deq,ą/jnego ore rekon nduj. §ię *}ead?ćnie inŃa
cyjnych ro*iązań *]*onałtłth, Releje nataeo-rczdziel% usifuje się
Z lEm@ą ry.h io ią2nń zsięPować sięrmi §ła&ił}mi dla stsuntów
pfuIo:rony nen€rlżi, ],aś hierarhione Uktnó brmźWą chaiaklerysry@-
.e dli adninśttaqi PaństwNej, probuje §ię uzupe|nitć tspobnj ukgtal
tNmymi w $bób si€ioł],, ztdonyni z 6ób ł]yodzą9§h się z ńżnych
jednostek or8aniaryjnych, budov }Ti po nJ, by *ytonać ściśle określone
zadania, w zaI.żooś.i od przyjęiego modelu zarządzmia, łladzi€ się ndisk
na inwenqę i zdolnoć.i kadry ner(Mi@j (t.aktoM.ej jako klu.zoły ele_
nent śysrenu) lub Podkrć§a się rolę nehaniznó{ rynło*ych, obejmu_
jąc}th kónrarencyjny .haraktel i sobodę konlrlktół w zd@sie adań



Uzupelnisnie fomalnej kontrcli merytorycżną ewslueją
coraz eęściej ńa niej§ uupelnidie, t adycyjnej ko.l.oli ePal!&ją

poląmną z rcżbudową w nęirhrb dehanizmów bldania jałości źąd.r,
*!ch pr@sóv de.yzyjnych o@ ksźaftwanieó profesjmdóyth §ślenóv
za.ądzmia jakoś.ią dzialań źądoĘth. w sf€re konimli kryeria forn6]ne( iąae z badaniem legalnąści w zak€sie ircś.i, fomy i Prmedury) są
cor& eęścĘ unp€lnime o wsłaźniki do§eą€ ja*oś.i uzystmycb v]Ti,
ków. Po.lstawą @nioia mrlo&i dzialań staje się corź ęęś.iej daliza
uzyskanych vyniłóy (w §m poróslyvbie Giągnięiych efektów bezpc
średnich i dluBofalo*ych ż żakladanyni elani), ! nie sita updłłrnienia
lub rm8a elu, Do ewalu&ji ł]koźJ,sfuje §ię niejćdnokohie Ęe.jaft§c_
ne Fdnioł zMgfu€, wdr.ż się prcgrany arządąnia puez ana]izę
$,ników I w t m prłpadku .ie olega już wątplŃą$i, że p.ine pżejęci€
nąhaninów Ńiata bimesu nie jeś jednai nor]iwe, góż źąd?enia nie d2
śię op.zć na nonopolu dvócn kateeoni: Ąaku i straty, §t $myn zŃ ni€
mjduje p.ineBo aslosNeia w tei sfeźe ak§vnoś.i asada fina@wsia
vryiącńie łrników a nie celów

Pod€jnNane Ę próby defi.iNania i nie@nia jakości i e{ekt}moii
uslug Publimlchłt, Jako PUnk odnią§ienia pźy van&ściN.niu dzialań
.żą<tołfch PźyjmNane są @r& eęściej kryted! oŃlnej jatości TaM
i PNgĘhna netoda @n} cAFł, Fundamenl2]De zm@nie w tej dzi€dzi.
ni. ułŃuj. pleqzyj.e okeślmie celów i stmdardów dzialań olaz rachuneł
kszrół. wĘólna Meio.ta ocny cAF śtanNi narĄdzie *omplekwćgo
4źądania jaloś.ią klórc opane jest na 'Zlożiu, ż 6iągnię.ie pożąda-
n tn .mhalów .Łi!|ań orgmix]'i, obywaleli/konsuneniów, pńcMików
i spoleueń$tw! zalą od ja}o9ci prłwództwa, łplyvając.8o na politlkę
i slńte8ię, plawników, relacjc dięąludzkie,zŃby i pl@sy"{.

MpetF ąą wŃ Ps iNlw Ń ! Eąd-i a
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sp€cialne Mwiązlnia dh Dotźeb §rybŃych sytuacji i p@q]ur
d€c}zyjnych mając€ usktywnić i dob% §akoźy§tać wśzystkie

wlchodząc z zalożfiia, ż€ potencjal państwa jst *}PadtNą tlzialeia
ieAo in§tytlcji ore stofunkóv między państweń i spot@ńsNemł, źąą
podejnują ole częściej świadone dżialeia mieżjące do ur.k§frienia
zasbów źądreli.. l%N, kńre no8ą być qkoił§tane do wnMjeni!
rady.yjnych możl;wości gpravcłth żądząc)th i nniejsże.ia d€fig,ru Pod
śl.vo*rh zaśobów RząĄ guraj4 iych lez€N: po pieN* si.viają na
moiliwości rlaiąe ve mŃInotach lokalirch i reBiona]nrn (@ bajduje
odaierciedle.ie w dekoneniracji i ddnlńli4ji)i po drurie pńbują
lepiej oĘanż@ać dziaidit 

",lasne 
i sięgać po nNe te.bnologie Ciaklo-

*ane iako instnnenl oFanieania braków w sfefu peysldwania infoma-
cji i krea§MeBo żaiądzinia i,fomŃjlni or@ w dziedżinic tontaklół
w4nąts}§iefiovqch) po lm.i€ - ole ialją lofuuxejć spole@ć Crot-
tMde jako ins|runent ogdicźnia deflgtu wiedzy o ndtŃjach i opinii
spoteźnej)| Po Waiie zawjerają porczlmienia spolszne i polityhe
(lrż}tNan jako inslrunent Mn oiinia pohtcdej sily *nklu Iądo
łyh); po pi{e - ufuchańiają różne fomy paltne6tła publifuGpr}vatn€,
8o(raktołańejakoinśmfeńl ięL%nirzMŃłfinonsówPubli@ych).

w dnatinialh PadN lĄllle nę lUżnoóJnć ,o^,vań,a mijące na
.elu jak najlepm vykoźystanie polenqah or8!ńizeji międ4narodołych
i po.adpóństło*ych do roAiąłwdia pioblemół istol.ycb dla d ego paó-
stwa, w tyn dla modićni! Pożyqi de€go pamNa v ne8cjacjach i p@
brgacn na aienie międ4tarcdMej, chodzi lu etasel o pńby łięłtrnia
zebó{ polit]@nych i ekonomimycn dane8o Pańs|w v *}tiku czlonko-
stwa w Unii EuloFjski€j, Rządy zd€cydNmie rezygnują z€ sftl€gii 9ńo-
vysiffialności i E}Taź[ie angażlją się @ pozionie ponadpańśtqNyńs,

yśłaxowan. są sp@jalne rcryiąań ifu§tucjonald}lh, p@eduralnFh
i kadrowych na uz]tel Flacji z Unią Europejsłą łykorłśtmi{ polenqah
organiaqjiDĘdąTarcdoł}tbiponadPańst ovchdlaiodiąłry iapóble
ńów i§totdFh dli dtnego póstwa orź sJtuacji mdzł}eajnyth i kĄży8oY4{h,
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w srral€8ii oĘanóP *ykonatrz}.h państw aloókoĘśłjch Unii Europ.i
sliej przyjmuje się zalożóie, że żdolność do słulMego źądż.ni. nusi
Bó nieuslańie od§aana w sposób UMględniający @hodąe miany,
Pźy proinńNacyjn}T ukielun}W.niu atłłnoś.i Ęądów. .a u{agę żaslu-
rlje unrmidie eospodłki oPłlE na liedz, or& Prnyślenie roli Nie_
d4 s żądeniu, zgodnie z zasadą ż ,wiadza najłybftj jrło&i pochodzi
z zastMań wiedzy"6, w Podejś.iu do łzyla i imNacji, @fu eęścjej
przyjmNmł jest pżz źądy bn@Fja aąddia .a e.micy Foź4dku
(stftilnoąi) i cblsu (zńiMy) ! nĘs dziaiiń pr€ferują.ych w śposób
beN4]Ędny shbilność. Ufuhaniane są nehanizny permmentne8o dia
8nozMani. i analizy ryzyk,

Zmiany modemizacyjne w rządżi€ i admini§tracji
rządow€j w Pol§c€ na tle tenden§ji w innych
pń§twach czlonkow§kich Uńi Bufopejskiej

Złożony kontekśt umian ńodćńizaćyjny.h ł źądżniu

R€fleksja bilatrująm pźebieg prmsów Zchodzą.t h w Polse ł ci€U
o§lalni.n Ż0 ht w sfeize ksżlaltweiefi §$ienu i dziala1.ości źądwej na
już swoją boc2rą literatuię!7 Ńe j6t admien teso op.a(ilania vaeŃ_
lNe malizowani€ i wanościwanie pM8ólnycn .Lidaó progrłhołYch
i olennżacyjnych podejmowfuych v ianacb iządćni. v Polse, ani ież
bilaósanie wklidu kolejnyó żądós w pr@6 Diezbędnej nodemi2cji,
Nawet jednat Zmiemjąc tyuo do preds|awienia uoeólniająqrch o@n doty_
9ąc}rch Porómania zmim modemnacyjnyct w rżą.Łić i adńiniśtl&ji rzą
dMj w Polse z p@ł9l!t@ńiani dokonljąc}ni sję w innych państwach
czlonkNśkich Unii E!rcp€jskiej, odnotNać lfub. na Pstępie, że dla okrc_

$ 
^.Togv,zMąqaa.,s.Ą.!r %b w ujeiu noDPŃ.aF n.i\.) cąŃ, bliqip. P&a |ł bb.h l93L19%,
(d ) M .hnij, M, hi§d?h, hMl rqi w Jóab, c,łd*ł ł&t!re ł /l p,

furłrh,kllA111\r)śkqbkMl'W, /i RP, rcd M, chfuj,old]r mi ! bE.
w arr§, liJił Fg*Bóliyi {+.k6v Ełe6i! R, Moj,\Aee,4 ż4d ydhr,
Tątie) fuqĘdjkj Wbihdń Ńi c R]nl<%ti fu4ó4 rytł lłBn4 ! P'
§ §udĄn E i!,ląicu rIź! fu4{mrji, Ń.w Inż: śsh,416 Ła4qgfuj
Pol,bżi blere kdfuqiĘ d Nl4k, ,d,rM. (rcd] M, 6ąMfu. %l!ry m



§u o$lrnich dłldziesiU lai clltitteryst .żne Ęly asadniue, caslo sltoi_
entlw.ne v @sie, wie]ocleneólove, @jeńnie p@jązane znisy, jakie
dokmlwa' się w rraju. ia alóie mięąTalódwej oraz w Elejacn Pokn
z zagrmic+ ąr 1o es fufugo.ej róM@ari Dynamiła zdaźeń *1tika_
ia ż tonieenoś.i mió s]slemoł}th Niążóyó z prże$anoś.i@aniańi
Ustńjoł}mi oraz z połżćĘ rómoleg\ch Pu€*szblceń wmltovmycn
kierunłmi ol!.ji syueji na świsie ił i.nycn pa]ńsrvtrh.

zauBazyć btba p we8ólnopi, ż ak§§loŚć żądo odb}@la się po
pElonie poli§@ym § 1989 r,: po pie @ * róźnych Fóźądłach kón_
s§,ru.]jn}ln, pźy cłn zednie ml@ńić ńialo w t m koniekś.:ie uch§a-
lenie Konstytucji RP w 197 r,| Po dngie - pod vply*en różnic@aiych
kon@Ńi polityMycn rządzenia, wśńd kół.h nić żbBk|o ańachrcnio,
nyth pńb idslogiacji, cu9zacji i @ntlaliacji slely publi@ejj po iźdi.
- * &,isł!h iąr*.cb z ksna|len sDy Fli§€zncj, dla którego charałte
rystyczńe był (i Ę F dużj nierz€ nadr) bacżna zniemość, d!źe zńż,i
@wanie ore n.gromadżenie iendemji konftonucyjnrh; F6 ffińe - Fd
Ępłłen inpulń* vyiikających najpieN z polskiej aplitacji, a @slępnic
z czlo.tosNa Pol§ki w Unii Europ€jstiej i im'lh nrukluiach fiięd4nsrc
deyh i ńiędąPańst*ołFh (w tym Raduie Elropy i ocDE),

Zn&żna zbi€żnośó ki€runków zmian w Pols@ i innych
pŃstweh demokntycżnych EUrcpy

ze§lawienie .tzalJn podejmMylh s rińeh knlJllNdnid misżyrD
i pru.dur żądoł]tn v PoI§ na de imdeicji rejest.NanŃ i Uznawanych
za wanoŚcire w l€j dżie&inie sŃl*Śnie v innych wŃl@nyÓ, dcmo_
kałmŃ pań§N&h EunrPy prMdzić musi do vnisku, że man! q lyn
prłPadku islotne !6la zbieżnośd, wydaje się @gdnione sfomui@anie
opińii, że * sfelze dottryny, rtwiązań orgaiiz$cyjn}th i funkcjo.alnych
kieruŃi zmim rżądo*}!h * Po|se po 1989 r,, ł dużj nićrze odleiada
ty vsŃlGśnyn slłndardom i {}magmbn izą.lzenia, cheiź nie U!e8a
ró*nocżśóić vątpliwoś.i. ż o"$h slandardów rzą.lzącf nusioli si§ uc4ć
na bieżą@, Mmi się prł tyn pBkgtaĘąc3, a tałże, ż! niejeóołstnie
I ki dżed/inle .lż*aN ( daią nodall o §ob,. /ne qkl( r,żłN)r]z!eńd
oru oer iczmia kulluiy poliiymej-

{ zó, A Mlmksw§Ą,!t]!ł].u.|.@ k@pd!,i Pobtai d!§Ń fi-
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o€ena iała łymga asti4żenia, ż! prł porómaniach vażne ą s §m
pźypadku w więk§zyn stopni! 9nć tendenqe i kierb*i niŻ konkrehe
stany u@zyłistnie.ia okeŚlonych €lóv. 'IĆ o atnie są bNiem v duŻj
niefu Mlćżnione od tndFji powegolny.h pańśtw, a w smgoIno$i
od siopnia zawanrcwania s tycb kaj&h Preesów l&blr@tnia się: Po
piefusE zd€@nt.aliMtre8o,polientry@.go.fuókcjonlją§eeowutla_
dzie śsielm §Fl@ństwą po drlgie doktryny zdeentraliN$ego
Zd*nlńli@lkgo, vme& i%iMeo:ię pan§Na pońŃnz8o. po

rrudić n4hanżnóĘ [ądze!ia, v tlórych dominljął. rozy.ja państwo_
vej łladzy hie.aEhicznej oiM legirymżacj, pżeż p.4mus, monopolć, ała_
zy i nakazy aśęFovme ą prz@ oddzialyw.nie konteksiNe, stmdaryżeię,
pŃdlBliację, zbior@e prreiaĘi i kmrdymjęi po fune lonepcji
<lzi.lbia rządó*, w ttórej miEse łymumnia zach@ań, bezpośiedni€gó
arlad/Jnla l Ulderunk."Jn,a nJ sob,hZJqę aimu,ą roĄiąa J t'ćmiują
e el,ślymość i p@alsjące ufuchonić zasby żą.lz.nia tr§ią@ N Meą,
autoryląie i aui iU. parrnelstsie, paitycrlacji i innowig,jności, Uwaga
FNyższa łynag. 1u prłpomnienia w srtuacji, gdy w niejednej anźliże
dzialań rządół w ItI RP spotk.ć nożTa o€ny ab$.anująe od §po|@_
n}th, poliłMych i 86pod.rcrych waruniów dzialania §ch źądów, AutG
ron latich amliz treba z MIą ńmą pr4?omnicć §ianNiśko Pohologóv
Fod}F.lJ|dyń, /e mJha pmśN ź4do§Th nie moz pomln+ vmn
ków f6*cjon@óji Eądo*].b egrekut}w. sdyż ,,gabinety dżialają ałM
v historycmie UkszlaitManwh lrontekiach spolemych, lóre określają
Armie rea]n]€h nożliwości siąAania prelerNanych elów"s,

I'rżsłanki o4ólnie FjzyĘrynej oreny zmian w sfeże żądzóńid

o6nową obiek§ryizwania oce. w a.alinanej i! dżićdzinie noż
lY{ odnNied/ na prlJntr, * jal,m {ónn,U &,alJni,l podeimNanr ptrl
po@gólnć żądy N Pols sbł r@ń więle aiększeńiu żolnoś.i
blokwani5 napięć v masąnie źąd@ej, kiórych podstavoryni elem€n,
,ami są trudmści i ogr.ni@nia: po pieN% w poąśkivaniu i aźą,
dznniu inlomacjańi w (Bie @e}Nktyó; po dnsi€ w kvtaftNaniu
jeóolit€8o prc8ńhu ź4d! i PlrcLśztaląniu elów o8ólnyó v tonkĘtnć
plany i hnrmonogrmy dzialań| po trz€ie - w zagwaianto,aniu integralno,

4 Prt|k 9 PŃe.bb.hq wd&Fd.4, (rd) AŃt vtrki,R R.ó ,eoe



&i s]slenu rządzenia w 3}auacjach p@dążnia }łniłającąo z łryą§óŃ
oru Mdnim rczbieźI}tb @łiwAń i żądań; po (xane , w yłry.lfuiu
§yn.rgii v s}sienie żądrenia F}alającej rykora§lić fakt, e r@nolede
dżalają w qn śyst€mi. liam or8nny, uźędy i ime Podfiioty in$ytĘonal-
n€, któI}th pm.a p{ryima byó nery|o]enie i log§rr€aie s(ŃrdrlNana]
Po piąle w aPeMieniu inPlenentł.ji podjęly.h dć.yŻji i nołilorNaniu

we *sży§ltich tycb dżiedzin&h po.i.jnMme są .lzialania. które nają
.a celu poplavę funieją!€j s}tuacji i zblieńie istnieją.ych ioryiąań do
stmdardów łlaś€iłycń denoka§lz}m pąństwon Eurcry, Rl wn@Śnie
do§lź4 jcóak możi, niE€nnokotnie praYidINoś. że tłożone ł tym
elu l@iążańia p.aMe nngi lon{rmyjnej i u(aw.Mj .asto .ie aajdują
wlasi"ecowylorąsba tr pBtlke, Nieklóte n'obe ne.funiny r{pra\')

"odnalżienia 
się" pokneco źąd! i adni.istncji ,ądowej v Ńwej sytu

acji łldrająpej ż tgultująego się nodelu źądz.ia Ę siałm elenenren
zap@iedzi, klóF j ak doty.hks ńle aaltuly prżenisienia do slcry prałtyti.
Jako pźyklał łśkMó możm l@Dplekową i.fomaqz.cję s{ery źądĘnia
i adńinl§tiołeia, rykoiżyśmie inŃfum.nióv budżfu zad isąo (klóIy
żnalaź| sję j!ż w 20l)9 r, 9 regll&j&h $iawoł}ch finfrsów publianych),
E§ze się8ni€ie do adaniowego ol8!.iru ia rcsp<riw wykóscłch,
cry ież wprNa&enie ak§vąąry€h sFienów *]Tagrcdreń kadr ż4do*1Ńh,

Romiązania dotyvąc. §trlkury, 8łtadu i po.iźialu lronp€lcmji s ramaó
Rldy Mini§tów obNiązujące n. pralomie l9a9 i l99o r, byly vlpracNane
w ap€lnie imrh wamtach poli§mych i eospod&cąch, slrułlun rądu
niala trklad branżo§!, konPeten je powegolny.h aionkó, gabineiu,
w lyn Pr€re9 Rady Mi.istrów nie byly doslarecznie i pre.yz.yjnie olĘŚlc
.e ore sł@rdynN e, xszblt ins§lu.jonalny Pądu w soich podslNc
trych €lemen16.h (niążmycn z dzialmi adninhi.acji państ"oĘej) aż do
jsieni 1996 r, 3tmNil p@ielenie śytua.ji UłśźnltNecj jev* P lataó
198? 1998,

Nd okre" o"lżlnrh dqd/islu l0l s Pdu prł?ddlo *}?rŃuie
noł].h ro iążń ióstyilqonalnych i funrcj@alnylh s ma§z}ni. rządo_
wej. w &iedzinie or8eżrcji R.dy Ministlćł .ajwaźfii€jsz}mi elen€nlaDi
bylo: łyaź.e łmcnienie poł€ji PreDsa Rady Nłinhtńw jało ldelN,
nika pmc iżądu; jtrne ołrcślenie prawnioń i ob@i+ków nidistńw jato
ucze§tników prac rżądu] lelasl}@nisie $fulrtury gabinelu ofu określenie
Z§d rePlerenloweia iżądu ,obs innych oremóv- Reforma źądu zapo-
aą|k@ana w 1996 r, pr4ni6ll nowe, obNiązujące do dnia &isiej%go,
roNi+ói€ §)6tem(re w zaksie łszi.howania skladu Rndy MinistńV,



sńlq c rłdi vr,c @d ioWF nod.lu fudĄń

sięga]ą.a * Pols. 1918 r, tndycj. twofunia P@gólnych urzędów nini
slrów odpNia&ją.]ch za Fsuigólne dziaty adninttracji uama oshla
a prekodę w dosisoN}Naóiu śkladu rządu do śzybko zńieniających
się polEb ł],nilrających z proesu tan§forń&ji, stworzono w ryiąxu
z §m mshmizny elaśq/hego łglaltoĘnia śHadu góinetu, obejm@a
ly onć prepisy o ministach zadaóiolld (2 zak.Fn mdań *rybaeanych
prcz PEze§a Rady Ministrów) oru iee &je pwitające na ołrcśanie
- v iańŃh n)Tacrcnych Przez u§lawg Pźg Prc49 Rady Ministrów
s@gól@e8ó zakrcsu Zdań nini§trół tierująrych pljffigótnFi dziata
mi administracji. w Prźt§Ęe Ustał@e .egula.je 'uel.styoi!ąpe' stfuktu_
.ę źądu orź §prcNadające zMdę, rc minńle^t{a iworżonć Ę podsia*ic
ro4arżąd4ń Rady Minntów !r/yłoży§|.no doPiem N 1909 r.

Dla or8anizrcji rysien! żąd@e8o istotóć znenie nialo oplaNa
nie Ę 1995 r, i *pN.dzenie na pftlońie lat 196/97 reforńy entrum
adm nFtl,cyneso i 8cpodaEżen ;ąJuo, hakNla iunr(iondmia lnńrl.
źądó9 państw denókja§tmych wsk&uje, że ńnienić spńMe8o @nirun
źąd! §.nNi nieodżMy wafunel wlaścifego łykon}§ania adań p@z
cabinety minhtów. stan Ńniejąq, w tej dredżinie w Polee nie odpowiadal
ł}śtępują.1n Potźb.m, w nimi. Użąd Rą Mini§ltós stmwil Pozo_
staiość roeiąuń psujących .to dtrcju poli§unego opartego na kierow_
ni*j rcli PZPR w st6lntu do rżądu, który w ńnen pź.tońu 1989 r,
pm%dl do hisroii, Urząd Rady Ministrów b!,l pozba§iony §lruttut mo8ą_
.tch Bponóc p.emiela i Radę Minńlrów w Progrm@aniu p.ac, Miat
ponieMan€ funkcje ż zakdu organiacji prac gabinetu ninntrów i §!ło
nrwdia adań w akr6ie dzi.lóv adnini aqi rządN€j, ldóre w ńżnych
okresach hislołĘnych Ubane żoslaly za Mze!ólnie sarne lub z]ożo.e
(v tyn dralu adminiśirmja publiczd. i dzialu *,yznańia reli8łne), Polfubę
nim w t.j dżi€dżinie d6tra3ał uądy funkcj@ują.€ v laiach 198ql99],
jed@} gyblo rcbcji §{h tządów nie sNarzalg w!rutów dla doprNadz-
nia p.BsU dą:yzyjnego ł tyn zakrdsie do finalul1, Prz€lonowe znam_
nie dla u*gtaltNmia w pol§kjn żądzie naźędż -adninŃlracji na ź@
rźą.lzenj', nialo utwoEnie w 1997 i., w niej§ Urz§nu Rady Minisńw,

' sźE j bn o RydŃki, fudoą Ę|@ żąfu ! ądnańii żcovl |j okąE pG
z4d. ki@ i!fuBfur 4 żśa.qi{uPiłbbb ho|@ L@fu4 zbrfukiq, (ftd.)

eb9i P&.4,, bŃl do srv R6|I.d*jj



Kancel.rij łeć9 Rady Mini§trów, co poląmne zsi.lo z Pozbawieniem
t€j siruklury konpei€ncji vla&zy.h i *ypNadzmien poza nią Niększości
funkqi, które nie byly iązne bezpośrednio z obsfug4 Rldy Minislrów

Przy analizie rcpiązań nodeinŁującyó w Polsce delę v}tommtwi
v dzi€dzinie adaó publian}ch nie noźna poninąć §t*o@naa po.!sla* dl.
l.FDeo *ykoź}§tmia pote.cjalu Podmiotów P@iźądo9th, znal@ly one
3ię n.in. w uttłie z 27 lipca 2005 r, o pdlrleBtwie pubnmcPłryainF
óre Uśleie z dnia 24lvietnia 2003 i o daala|ności F4,tku publiunego
i volont iacie, l w §t przpa.ltu pmttyfue doś,it<kzenia § *Ytoźy-

aniu §th n@hoiżmów §ykorrywmia zadań publiarych *yglądają &ść
śkonni€ na de europejśkinl..

ośmricania p@}t Ynej @eny zmi.D w źądżniu w Polee
W łonletście zmim acho.izącyó w sirukrurach [ądow}th lifu}ch

pańśtw utonk{Młjcb Unii EurcPjskiej, w §m v@gólnie w wielłjej BIy_
tanii i sz@ii, nje da §ę jedóozneznie połt}Mi. podsunNać zdarzeń
ł rclacjeh niędzy niniśteBtwani i inn}Ti łykmAłcłti podoiotani
adninkireji rządwej na poziomie 61r,]i,F, z j€d.ej bowi€n strcny
@ o.Ł§iói.iedla doninującą l.idencję .urep.j§}9 - v wielu Pź}"adkach

",ylłzdo 
z nini§€Btw. w folnie Urzędóv i agencji tądoł}(h, narzędzil

wykonawee, z drogiej j€dnak stŃny nie jeśi 10 do chwili obćóej v nie-
zbęĄm zakesi. p@iążee z kziałNmie$ zffiego z imycn Paósnv
modeIu opanego na znniejMni! obsady tld@ej i lkierunkNmiu nini_
steBtw na .ealiację funkcji prcgransania i konlrolwmia, co yięej,
od j6ieni 200t L PonNnie baidziej alnkcfjna okałwala się dla de.yden,
tów rządóvy.h kon@Fja nini§teria]nycn nolmhóv vyłonawczy.h, l}}i
Ym FNMN9i, J l dużtj ńież potroduiP d. dni, d?niei*go, napię-ia
konp€tencyjne nięnzy Diniste6twmi i źądolyni Urzędmi eniraln}Ti

a Jako niepowodzenie ,ądów w Pólk Umać tmba hak dośl.lee
nej deterninŃji w załresi€ ro}oju w strukruźe cent.un ądu silnegó
óś.odka analitymego i uąjnego, ohseNeja dzialaó źądN § imr.h
kżjach wkźUj€ jednoaa@ią że łłaści{ie lkdan@en, ośrodek sali
n bh,:L fu*4 łqfuŃ pńlr*wk, E@i: db |fukŃr!.J.l4,

xfuW łrł} R, Kdlńjl| ł.], fuł&, llddq ł Ęal@M. i8,wtkkul, ńffi
łlą i,r Mo!fuo ĄM.źó.ułW@ N4@.ż@aści ?ń]i@j.\hrydl
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lymy, óicre Fa@ją.y IółTież na PotEby opozycji parl,nenrmej, sla
nowi waŻne naźędzie mPonagające źądPnie, w @9i€ rcfomy z Póloły
lal dżi*ięćdziesiąłth, v mi.j@, wofuneBo.a sruzach Komńji Plfuo_
vaniź pźy R dzie Miniśtów, ceńlrAhćgo Użędu Planwania, povolan€
zGtalo RządMe cenrrun studiów sirategiaych, klórc zBodnie z usbvą
ni.lo opr.corFać raPoriy, analą, o@nJ] orŁ i,iom&je doq/ałce stra_
1egjhFh agndnień spo|€@ych, sospodalc4lh otż i.s§tu.jm2]nych,
v łń takŻ w koni€lrŚ.ie icn nięd4malodNrh uw,nbłowań, jak rÓMieŻ
pr@su intcgrrji z Unią Eumpcjsłą w żalożlni! Rcss mialo Pspierać
prem,erJ l Pąd s .łalJ.h ó/ogmnotrdn,a oIr' D,o8no7owdid rmoJJ
36podMgo i spolecmego, jak róMie' Pzestlrmego Zg6poda@a
nia lr'aju órM.nalizNać zgo.lność tio*i i ptćbiegu realizeji plos.anów
kó&otemino*ych i nedniotminoĘch z pre8Bfami siraiegimyDi. lni_
qalo@n €j zfiidy nie śutąIo już jed.ak sjIy F]itycżnej du za8Mlan
tosania łlaś.iwego łrko.zrstani. ukźtałNmeeo r.Wivania. Ta, doblze
PuyBotMna k6dNo i logistymi. do *ykonyffiia śsoicn zadań, jcd,
nonla organiżcyjna §taia 3ię b@jem w nacnyn stopniu mlo przyd2ina
v Pfuh dr§"yjn}th * Mueji,8ó llel]Mrcl*o j.] pow,.żno pżą
dlugi (a (w ranaó ton€Ńi miej ważnćgo 

"tupu 
kMlicy]nego) P,ed,

stawicielNi ugrupNania imćgo niź toj z łtórego Ę,y§odzit się pr.ńier,
w śpoŃb Nąryisty Ó3mniźalo io morircść *lko.zystania Rc§s w dzia
lania.h prc8rams9€h i de9zyj.rn Pr*sa Rad} Mi.i§!ńw, zainicjowale
w 2003 l- p.aa mioż]4cc do pr4lglalenia Rcss w NarodNe cćn_
lań sludiów s,dlegifu)ch nie \Polraly sie Z §l\td,gająqm popźrc,eń
poiEbnym dla icn sfinalżosania, w 200ó i, Rcś .alkowicie nitĘI ze
stnklui rządu. w oglmimnym a}rc§ie jego lunkqe Prejąl niniśer sla_
§-i$ch w zakrcsie roBoju rqionalnąo, w eiekcie Polska je§' ob6ie
jedrym z nieli.n}ttl państu w lińrych 9d g5bineiu nie na hĄdująego
się wj.go bezpośrcnniej blnkości profc§jonalnego cenrfun śtudiów i ana]iz,
Luki iej nić jst s śiaóić *}TFlóić ZeśŃl Dorldcół sfun)8i9n .h Pr€zaśa
Raą Minist.s o@jed.oslkj olg ia€rne (PRM, Nie olega sątpliNo&j.
ż je.lnF z kierunków mod.mizacji nsłny źądNej w Fols Pwimo
naó się orvlalao*aiic silnogo ńrcdka §ludiów stńlegimrh orM sfudiów
i aliz, BPoma8ająe8o ńeł,loryhie PIez* Rady Mi.isirów s żałreśie
prceramNmia straiegimeBo ord * sueŃłołym wlnoeiNaniu inicja
ty*, pojeklós i &idań ninisirów, dr§ponqąeEo niezbędn}m aplwem
n€rytorymyn i lońt}qtryn, znajdując.go się w bieŻących §foinaliz@a
nych łontakach z Pozaźądo§]mi podmioiani naukovłni i jednośtkani
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Tfudno uznać za dokońaony projeki modeinizcji slrutiuly teryloial-
nej pamtwa ore sló rebqi ńiędzy adminiślracją źądMą i gnoźąd@ą
zb}t liene, a rym samyn slabe pNiary, bnk rąll&ji ł do$aBmym
slopniu uBz8lędniający.h śpeq{ikę duż}tn mia$ i zćspolów friejslich, brak
dBtaie.znic lrlarcsnycb rel,cji międł podmiolami .dninśi.acji źądo
*€j i gnożądNej § woj*ództwie to lylko niektóre okolimości, klóre
skladają się na nadal nietfl@Ę§iane v dużj nieE nożliwoś.i eiąde
z deantraliucją pamlwa,

Jednyn z probleńów. któreso i@iąań posz!*iwano inlcn§y,vnie po
lsa9 i. byló w Pol@ dążćnić d.. dosbMni! roaiązań w adńinistnqi
.ządowej i gospodaruej, do ssPóla6nŃ 

"ymae.ń 
oiaz standardów roz

winiętych pańśtw śłiab, w dużj nićre siągnię.iu lak slormulManrh
celów sluż},la Efom. cenrrun Gospodarcr3p Rządu ukierunkwlna ht
o8Gni@nie prez źąd funkcji led}sirybucjny.h M @z dziahń rcgula
cyjnycn i tmtrolnych9. w ranach tej r.fomy dokonano konplełWego
uporządkoNania pąwa materi!)nego otreślając.go zakiesf i instunenry
dziaIania oĘanó{ i użędów rĄdsłfch v dżiedzinie polirykj gNpodeej
na Podslawie kryterium ńmkcjonalnego a nie - o by'o chamkteĄ^§Ęne dla
s},luacji pźed rcfomą * op.iciu o podzia\ brbż]M. w celu ryięl@enia
efeklymoś.i ły*on ry ia funkcji łlaś.icielskiej w stmuntu do nają*u
skańu lańslw. ada.ia ie skmcnlro9mo w jcdnyn uizędzie ninisira
skarbu Państwu. M&ielając tyn śanyn *1kon}rymie funk ji vtaśicietsich
od fmtcji rcedacyjnylh. UtqoEono Wędy ńinistńw sosponalti i infń_
sLfuktuty, Filozofię §th dzia|ań dobre ci ieŃiedlono * ćeoie sranu
qjś€iNelo, zgodni€ z lrtórą: 

"lsbiejący 
Utlad nini§tcGlv i enlralnych

Uźęds gośpodarcą.h je{ dysfunkcjonlln, i llfudnia trłsform4ę gosp}
dnMą. M*hanim kmrółacyjny jest niedrcżny i konniktoBemn sphł-
no& polity*j nakletonomimej jst oglanicńna, PMeduIy deqz},]ne ą
ł],dnźone". żaś kiqonck mian s @nuun gspodmzyn rządu ł}uaź
polrzeba] deeiatyż&ji, d€enhli2rcji, konslidacji. uninł&ji z pańshłani
oEcD, wnGnienia orientacji prorc ojowej orż wdrcrenia asady ńw
nwagi sil i §żmomi@ej końlrolfl.

Isiorneż..czńiewdziaiania.h mod€Tnizująćycb struktury adninislra.ji
ńńN decwi. }wl.huje pld\lĄwy,n§t}Ąurń.lne dla vmoff,enla prdtr
ob}ryateli v ńżr,]th dzie{Łinach gtgólNyó. w ią erupi. .lzialań na
uw,gę Zsllglją p@de łsąstkin uŃolreDie: Państw@ego UPędu Nadz+
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ru UbezpiMni@ego ore LJuędD ochrcny KonkuPncji i Konsmenlów,
w duź€j mielze lorną dstlrwania sy1uacji do slódaldów U.ii EUiG
Pejskjej bylo pNolmie llrich podmiotN instytucjonalny.h jał: Ifupekcja
Tr sporfu Drog@eso, Uuąd lntnicNa c)ż,ilńego, tJźąd Regllacii Tele-
konunił.qi i P@ly, wśńd znie ińłtucjonalnych pżeP.Nadmn}th
ł 1997 r, aajdowAlo się lt*orenie Ąócji T€chniri i -Iecnnobgii, której
zadmi, śkońcentlowano m piom@ji o§i€nięć pohnej nńi badawm
toNtruLtonłjej, vdrażmiu nołych opra@ań o.ź koiarżmil pańncrów
kajo*ycn z orgaiiż&jmi i instytucjmi 2e6niaiyni,

Po7yrysn. /nJ./enie naleł nalomhJ pllyp iaf tr/mamhn ł ,je
wódżkjej adńiniśtr.cji 6polmq, kovteb nniejHnia lieby podniolół
fu.lcjonująq.n w iamach źąd@ej adninistnqi nieApolonej podteglćj
b€zFśrednio ńini§trom i kielwnilrom uźędó, enl.alnyó.

z2sllne w 1989 L necnminy de{rżrjne uądu v iśI@ie nie uszlrtęd_
ru.ł e}magan dohod4i,d Jo I%n4lniś. s wfunlił makNdu
poliłme8o i piogranNego panndóv xpóttwoźąc!.h źąd. Mehmizńy
te 9 bdda qr iczonyD zakisie *],.hodził też naplaiw potr4bóm
{łiiłającyn z parqĄ"aqjnego lrybu podejnowania decrzji w pź6t!re.i
publimej, Nie ułzględóiab @e no§]cb okolimoś.i nłTiłająqth w sz@-
gólnoś.i z przekaaleń viaśnościo*yó w gośPdarce oE ksztailow!ói!
§ię @fu §ilniejw8o gnoźądu tełbiialneAo,

Dla dosloso*)w ia necha.iżDóv derydwmia rządNe8o do an-
dardów mŃlcżeśnych pańśtw podslavowe żnaczenie miato stworzenie
nąianiżmów rc^tr4gania jal najwię*vej liczby sp.aw (ł ryn spo.ów
i kon'Nenji) i pźygotNania do ośtatecaycn de.yzji źądu w fżi.
pźygotNania do psjedz€ń Rady Minnińw, Na $,gnalim y tu prees
\kt dJln \ie ń in, Uom anic ZŃd l@Penia , funlcjon()WE o|ga
n@ opinioddsgonoradc4^ h R d} M,nnllń, w lym ].J !a}!h lomii._
tów (a .aslępnie jednego śrabgo komitetu) orź Petnoncni&ó* źądu,
! także _ pol4cma z upoźądkManiem i Uraida.ją nańvlych §lrulrtur
rozbudN! różTolodnych foim WŃklzialMia niędą,nini§lerialne8o poza
posiedzenimi Rady Ministrół, Po,1stałowe zna@nje dla doŃosNmia
mi?ań in§ty,$cjonabych i funkcjonaln th w tej dziedżinie do wśpot
Qes.ych potźeb miĄ p.rpny Nta§! Z dnja 8 s€rP.ia 1996 t o or8ani_
zacji i trybie piacy Rady Minśnów ore o ałresi. &ialania ni.ist!Ół$,
a la*ż lćgllacje zawarte pooątlrNo w Uchvale nr 13 Rady Minisltów

l5 z dii.m I sly.b]! m L 9ful Ej



z dni. 25 lute8o l99? i, - Regulamio prxc Rady Miniśińv, a nNt§pnie
uniM.e v uch*ale nr ,19 Rady Ministrós z dńia ]9 iar.a 20(ż r. _
R.gllańiń pmcy Rady Mi.istlów, z PeNpekty*, żNU, jaio @8ól.ie
pizydatnę d]a gop8ny koordFacji Fzygolovań de!}żji źądołych UzMć
|Eba ieŻ uNofunie zlźą.Łenien nr ?7 Prććsa Rldy Minklfu " nni
2? a.Nca 2002 i ł sPnłie stalego konitetu Raą Minisirów jako orsa
nu opiniodal@,doradG8o w sprawth należągth do z.łresu .lziaIania
R.ł Mi.istróv ]ub łeże§a R.dy Ministń*, Konnet td zdtą)o łilka
funĘonująaych wkśnjej koniletów lenat}.znycb, kórrh dzial.nie nie
stanowilo dóśtatefu€j 8warmcji uz8odnień ł 8rcnie croŃów 8abinelu
p@d psiedzeniami de9łjnymi R ó Ministów,

w lalach dnwięć&icsiąty.h §ięEnięto w dć§dMniu rządo*]T w §pF,
wacn publióych w stopniu nieob*nym Mześniej po nożli*oni wynikająe
ż wdrażnil żlsidy ro^trry8ania sPiaw spol.cznie istotnych przez porc_
zumiemnie się ainier.wanFh §Lron. w rMach lrch dzialań powolano
§ lutyn 1994 r, T}óFtionną Komkję dó sprrs spoledccospodarc?łt\
id}o plaf,,}T\ nesu!ia.ii i poo/Umi€nid mied4 tĄdem a oryanŻtrje
mi prtrl)tMików i pr.odnMów, Dla stworrenia waru.tl do wtąlzenia
podmiotów niepańsrwo*}ch do decyd@mia o spnwacb poresólnych
środNisk istotne znaczenie ńi.l Pro€s odradzania lóżno.odnych iorn
§ańoźądu, s §m (Pl4 zmcfur]Nmiu środłów budżLu p!fulya) funo_
rządu rohików, w fonie żb rclni.zy.h orź gośpodarczych di+ków bnn
żN]tb i produ€ncrich. w ostatnich Iaiacn auwałć hzeba jednak doś
żmczne ogrmi@ni€ ł sję8aniu w Pols do roallzy8ania w irybie dix]ogu

oddziclnej @ny łysagają o iązania insqtucjoalne i p!@duFlną
ttóE 

"],prmNnńo 
w Pot$e w ostat.im okFsie * dziedzinie zaźądzania

łrył$§ego or& s lTstiach dory94€fch udralu naszego kiaju w Unii
Europ€jskiej, w obu Prłpadtach na merytoryme @ny pżyjęlrh rc}
wiązń (w łn Usrlu@aia od 2010 r naEędzi koordFa.ji pólilyt eufuPi
skjch w żapl@u ninisin sp.av zaermicznrh) wnaeają jc%zć ęokojn.j

B€z *zględu na rozńiar dzialań, lrlórc zostaly *1kona.e v Polsft
* ośatnich labch N @Iu dctosmia bechmihów źądćnia do *spól-
czqsnych qńa8a ń @nić irzba, ż .oNi+ania i$q,i@jonalóe, funk jonal_
le i tad@e v źądN),n egnńcie yiada łykonawe] tymarają nad,]
nodernizaqi, lkierunk@anej na więkvą śPnwnośc. skutemość, jakość
i €lek§Yno&: dzialania, obme rceivaóia { liczdych bowien eleneniach
są l}Tikjen nian nalhdających się na śiebie, eąśkolych, od^ieriadla_
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jących zńaicMne nadyqć, ińteEY oru tofu€ńe meł,toryme. Dar-
% modemimja rządMeeo segm.nlu sltdzy sytona@j stanNi wd'ną
@eryę, tlórcj qkożystanie noŻ popbMć jałość EądEnia i diętszyó
efek§Mość łladł *ykMaŃćj w p6ńśtwie pe jej koMlideję i urienn_
l@eie m Dyślęnie str.legime o@ l.t64 przygotrymje dro| ak§viźa_
cji, smMiaia i wytorżr§leia wieą. ałqwnŃ.i śpol€aej i poli§*j
orM N&jv matElialnFh: a8Gpod.lw ia moiliBłi i ogrdifuia
mpięć, ja}j€ nimą demol,atyaqą iiJoma§zaqa, cobalżacja, integ@i.
nię&}tmrlołą i nćdia'yzacj! 3pohzćńBtwi kea§aft go fu nicjo.@alia
ł kgl.ltljącyn się Mćlop@iotNyn, {ielopodniotwym i *ietopaMo_
*}m mod€lu źądzenia ore qkorł6tmia naizędzi dziatmia sieci@go
§ śrcdMisku spol@futwa i.loma§meAo-


