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GOOD GOVERNANCE JAKO NOWY SPOSÓB 
DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH

Realizacja wielu unijnych polityk szczegółowych, zarówno na poziomie 
europejskim, krajowym, jak i regionalnym wymaga refleksji na temat spo-
sobów ich implementacji, zasad wdrażania, a wreszcie – rezultatów. Wdra-
żanie polityk unijnych na poziomie strategicznym łączy się nieodmiennie 
nie tylko z kompromisem politycznym, co jest przedmiotem danej poli-
tyki, lecz także ustaleniem, w jaki sposób polityki te są wdrażane. Jakość 
zaśwdrażania znakomitej większości polityk szczegółowych UE zależy 
od sposobu ich implementacji, którą z kolei determinują unijne i krajowe 
administracje. Można zatem stwierdzić, iż probierzem efektywności danej 
polityki europejskiej jest sprawność funkcjonowania unijnych i krajowych 
instytucji1, która stanowi tym samym obszar zainteresowania koncepcji 
good governance.

Przedmiotem koncepcji good governance jest zagadnienie o zasadni-
czym znaczeniu, zwłaszcza jeśli mówimy o wdrażaniu polityk szczegó-
łowych UE i jakości ich realizacji. Good governance, którego odpowied-
nikiem w języku polskim jest pojecie dobrego rządzenia, koncentruje się 
na jakości rządzenia, rozumianej jako sposób i efekty sprawowania wła-
dzy2. W tym kontekście realizacja polityk szczegółowych UE, takich jak 
polityka regionalna, wspólna polityka rolna, polityka ochrony środowiska 
naturalnego, sprowadza się do sprawności działań unijnych i krajowych 
struktur administracyjnych. Jakość prowadzenia polityk publicznych 

1 Por. Hans Pitlik / Werner Hölzl / Christof Brandtner / Friedrich Heinemann / Florian Misch 
/ Mustafa Yeter / Geert Steurs / Simon Gagnage / Kristof Mertens, Excellence in public ad-
ministration for competitiveness in EU Member States, Brussels 2012, s. 12.

2 Por. Stefan Kadelbach, European Administrative Law and the Law of a Europeanized Ad-
ministration [w:] Christian Joerges / Renaud Dehousse (red.), Good Governance in Europe’s 
Integrated Market, Oxford 2002, s. 167–207.
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w znacznej mierze decyduje o szansach rozwoju społeczno-gospodarczego 
zarówno państw, jak i poszczególnych regionów.

Ponieważ UE asygnuje bardzo duże środki na realizację poszczegól-
nych polityk, to jednocześnie traktuje good governance jako horyzontal-
ną zasadę wdrażania tych polityk, opartą w głównej mierze na kryterium 
efektywności3. Nie oznacza to, że koncepcja dobrego rządzenia jest trakto-
wana zero-jedynkowo. Oznaczałoby to, że dane struktury realizują zasadę 
good governance w 100% bądź w ogóle tego nie czynią. W rzeczywisto-
ści jest tak, że zasady dobrego rządzenia są wdrażane przez poszczególne 
struktury państwowe w zróżnicowanym stopniu. Nie ma zatem nie tylko 
zdefiniowanej masy krytycznej, swoistego point of no return przy reali-
zowaniu danej polityki, ale także poziomu doskonałości tejże realizacji, 
o którym dałoby się powiedzieć, że zasady dobrego rządzenia są tak oto 
wypełnione w 100%. Dobre rządzenie jest więc we(y)zwaniem do stałe-
go podnoszenia jakości realizacji polityk publicznych. W tym sensie jest 
to naturalny proces podnoszenia efektywności, który powinien następo-
wać podczas wdrażania określonej polityki.

1. Znaczenie koncepcji good governance

Ponieważ koncepcja good governance nie jest zagadnieniem stale obec-
nym w funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich, a następnie UE, to należy 
zastanowić się nad przyczynami wprowadzenia jej do działania zarówno 
Unii, jak i państw członkowskich. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się 
w dokumentach programowych Banku Światowego na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Na podstawie zebranych przez tę instytucję 
doświadczeń z prowadzenia działań pomocowych dla krajów rozwijają-
cych się stwierdzono, że pomimo wdrażania określonych programów po-
mocowych, z których korzystanie obarczone było spełnieniem pewnych 
warunków, ich rezultaty pozostały niezadowalające4. Niska skuteczność 
programów rozwojowych Banku Światowego wynikała przede wszystkim 
z faktu, że oferowane wsparcie w zderzeniu z niskim potencjałem admi-
nistracyjnym państw beneficjentów nie pozwalało na optymalne wyko-
rzystanie zewnętrznej pomocy. W ten sposób rozpoczęła się dyskusja nad 

3 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja good governance – refleksje do dys-
kusji, Warszawa 2008, s. 43.

4 Por. Carlos Santiso, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Condi-
tionality, „The Georgetown Public Policy Review” 1 (2001), s. 3–18.
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sposobami podniesienia jakości rządzenia jako ważnego elementu wspar-
cia i zarazem warunku udzielania pomocy rozwojowej5.

Prowadzenie unijnych polityk szczegółowych stanowi do pewnego 
stopnia analogię programów pomocowych realizowanych właśnie przez 
Bank Światowy. Jest tak, ponieważ zarówno programy pomocowe, jak 
i polityki szczegółowe nastawione są na wprowadzenie zmian6 – najczęś-
ciej jakościowych – w danym obszarze. Realizacja koncepcji good gover-
nance przyczynia się do budowy zaufania w społeczeństwie dla działań 
podejmowanych przez administrację dążącą do optymalizacji swoich 
przedsięwzięć. Skuteczna realizacja zasady good governance jest kluczo-
wa również z punktu widzenia budowy potencjału państwa przy tworzeniu 
przyjaznych warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 
przedsiębiorczości7.

Powyższe uprawnia do postawienia pytania: jakimi cechami powin-
na charakteryzować się wobec tego polityka, aby mogła spełniać wymogi 
dobrego rządzenia? Udzielenie odpowiedzi musi jednak zostać poprze-
dzone wyjaśnieniem pojęcia governance, które w świetle zasady dobrego 
rządzenia jest kluczowe. Pojęcie to nie odwołuje się bowiem wyłącznie 
do działań władzy ucieleśnionej w postaci rządu w dzisiejszej demokracji. 
Obejmuje ono także szersze działania i procesy rządzenia, odnoszące się 
do różnych sposobów służących koordynacji życia społecznego8. W takim 
ujęciu rząd można zatem postrzegać tylko jako jedną z wielu instytucji 
zaangażowanych w proces efektywnego rządzenia9.

Zainteresowanie koncepcją governance wynika z dwóch elementów. 
Pierwszy odnosi się do tego, że granice między państwem a społeczeń-
stwem, w tym działaniami obywatelskimi, coraz bardziej ulegają zatarciu. 
Powodem tego jest występowanie – przykładowo – coraz większej liczby 
partnerstw publiczno-prywatnych, szerszego wykorzystania technik za-
rządzania sektora prywatnego w organizacjach publicznych i instytucjach 
państwowych oraz wzrostu znaczenia tzw. sieci politycznych. Drugi ele-
ment dotyczy natomiast znacznego skomplikowania w zarządzaniu współ-
czesnymi społeczeństwami. Odzwierciedleniem tego są złożone struktury 

5 Por. Tomasz G. Grosse, Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, „Analizy i Opinie” 
85 (2008), s. 2; Nina Drejerska, Good governance w polskiej polityce regionalnej, http://
www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr83_s45.pdf

6 Por. Sam Agere, Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives, 
London 2000, s. 1.

7 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja good governance, s. 3.
8 Por. Jerzy Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 402.
9 Por. Andrew Heywood, Teoria polityki, Warszawa 2009, s. 77–78.
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rządowe, co z kolei skutkuje wielopoziomowym rządzeniem. Powoduje 
to sytuację, w której rząd musi radzić sobie z rywalizacją o władzę z ciała-
mi ponadnarodowymi czy lokalnymi, uwzględniając jednocześnie rosnące 
znaczenie aktorów niepaństwowych. Dlatego też tradycyjny obraz wła-
dzy jako układu poleceń i kontroli zostaje stopniowo zastępowany przez 
taki, w którym przywiązuje się większą wagę do negocjacji, konsultacji 
i partnerstwa10.

Bank Światowy postrzega governance jako sposób sprawowania wła-
dzy przez instytucje o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecz-
nym. Rzecz jasna, sprawowanie władzy to nie tylko instytucje w sensie 
formalnym, lecz także procesy, jakie w nich i pomiędzy nimi zachodzą. 
Procesy te z kolei przekładają się na konkretne decyzje o charakterze wład-
czym. Szczególną uwagę na wspomniane procesy zwraca ONZ, wska-
zując, iż governance to przede wszystkim mechanizmy i procesy, dzięki 
którym obywatele, grupy interesu artykułują swoje stanowisko, egzekwują 
swoje prawa, ale i wypełniają swe obowiązki11.

Dobre rządzenie odnosi się więc do dwóch zasadniczych aspektów. 
Pierwszy wiąże się z funkcjonowaniem instytucji, czyli administracji 
i władz publicznych w sensie materialnym (bez względu na szczebel). 
Drugi zaś skupia swą uwagę na procesach decyzyjnych. W najbardziej po-
wszechnym rozumieniu dobrego rządzenia chodzi o włączanie w procesy 
decyzyjne grup interesów oraz innych interesariuszy (np. organizacji spo-
łecznych i pozarządowych).

2. Tradycyjne versus nowoczesne rządzenie

Realizacja polityk szczegółowych rozumianych jako sprawowanie władzy 
zgodnie z wyznacznikami dobrego rządzenia wymaga w relacjach rządu, 
administracji i społeczeństwa zastosowania następujących zasad: otwar-
tości, partnerstwa, rozliczalności, skuteczności, efektywności i spójno-
ści. Przy takim układzie cech w sprawowaniu władzy zwraca się uwagę 
na sposób realizacji oraz jej rezultaty. Chcąc zwrócić szczególną uwagę 
na specyficzne cechy dobrego rządzenia, należy je zestawić z cechami tzw. 
tradycyjnego rządzenia (zob. tab. 1).

10 Ibidem.
11 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/EXTMNARE

GTOPGOVERNANCE/0,,contentMDK:20513159~pagePK:34004173~piPK:34003707~th
eSitePK:497024,00.html
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Tabela 1. Porównanie cech tradycyjnego i nowoczesnego sposobu rządzenia

Cechy tradycyjnego rządzenia (governing) Cechy nowoczesnego (dobrego) rządzenia 
(good governance)

Brak pełnej transparentności o sposobie funkcjono-
wania władzy publicznej

Podejmowanie decyzji i ich egzekucja (rządzenie) 
w sposób jawny i transparentny, w zgodzie z obo-
wiązującym prawem i procedurami (otwartość) 

Niewielki (często znikomy) zakres partycypacji 
społecznej w realizacji funkcji publicznych 

Stosowanie różnych sposobów zwiększających 
partycypację społeczeństwa w działalności sektora 
publicznego, zwłaszcza rządu

Niewielkie możliwości rozliczania przez społeczeń-
stwo podjętych przez rząd zobowiązań

Społeczne monitorowanie działań rządu (państwa) 
i stwarzanie instytucjonalnych warunków do egze-
kwowania podjętych przez rząd zobowiązań

Niewielki zakres stosowania rachunku ekono-
micznego przy podejmowaniu decyzji przez rząd 
i ocenie ich rezultatów

Stosowanie rachunku ekonomicznego przy podej-
mowaniu decyzji 

Nacisk na skuteczność realizacji decyzji rządu 
(władzy państwowej)

Stwarzanie warunków, głównie instytucjonalnych, 
dla realizacji celów publicznych, zarówno w sposób 
skuteczny, jak i efektywny (badanie relacji efektu 
do nakładu)

Koncentracja na realizacji jednego rodzaju polityki 
publicznej (np. Sektorowej)

Umiejętność koordynacji różnych polityk krajowych, 
wspólnotowych, sektorowych, terytorialnych (w ra-
mach wielopoziomowego systemu zarządzania)

Źródło: Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good go-
vernance w Polsce, Warszawa 2008, s. 13.

Wymienione wyżej zasady nie stanowią katalogu zamkniętego; je-
śli już to przedstawiają raczej minimalny zbiór wyznaczników koncepcji 
dobrego rządzenia. Zasady good governance nie są bowiem dobierane 
pryncypialnie, ale w zależności od kontekstu, w którym ich wspólnym 
wyznacznikiem jest wysoka jakość prowadzenia polityk publicznych. 
Przykładem nieco odrębnego katalogu zasad dobrego rządzenia jest jego 
postrzeganie przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I tak, ONZ 
zwracając uwagę, że dobre rządzenie stanowi przede wszystkim czynnik 
przyczyniający się do likwidacji biedy i promocji rozwoju, wyróżnia aż 
dziewięć zasad (zob. tab. 2)12.

12 Nie jest to zupełnie osobliwe ujęcie. Taki punkt widzenia, zwłaszcza w latach dziewięćdzie-
siątych, prezentował Bank Światowy. Por. World Bank, Reforming Public Institutions and 
Strengthening Governance, A World Bank Strategy, Washington 2000, s. XI, 2, 7.
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Tabela 2. Cechy dobrego rządzenia według ONZ

Cecha Wyjaśnienie

Uczestnictwo Wszyscy mają prawo do wypowiadania się w procesie podejmowania decyzji: 
bezpośrednio lub przez właściwe instytucje.

Rządy prawa Ramy prawne powinny być sprawiedliwe oraz wzmacniać bezstronność 
i prawa człowieka. Instytucje publiczne powinny mieć zdolność do stawienia 
oporu grupom łamiącym prawo

Przejrzystość Swobodny przepływ i dostęp do informacji dla interesariuszy

Reagowanie Instytucje służą interesom wszystkich. Mechanizmy pozwalające na włącze-
nie różnych grup interesariuszy w proces decyzyjny

Dążenie do konsensusu Mediacja między różnymi stronami w celu osiągnięcia porozumienia w naj-
ważniejszych kwestiach

Sprawiedliwość Równe traktowanie różnych grup interesu. Wszyscy mają możliwość utrzyma-
nia lub polepszenia poziomu swojego dobrobytu

Wydajność i skuteczność Działania zaspokajają potrzeby przy najefektywniejszym użyciu zasobów

Odpowiedzialność Odpowiedzialność decydentów przed obywatelami i interesariuszami za po-
dejmowane działania

Strategiczna wizja Przywódcy i opinia publiczna posiadają dalekosiężną perspektywę realizacji 
celów dobrego rządzenia i rozwoju społeczeństwa. Strategiczna ocena 
realizowanych działań

Źródło: opracowanie własne na podstawie: UNED Forum, Governance for Sus tainable 
Development, WHAT Governance Programme A Joint Initiative of the World Humanity Action 
Trust (WHAT), UNED Forum 1 and Global Legislators Organisations for a Balanced Environment 
(GLOBE) Southern Africa, 2001, s. 21–22.

Koncepcja dobrego rządzenia stanowi jeden z modeli zarządzania 
administracją publiczną. Wskazując na specyfikę dobrego rządzenia, na-
leży zwrócić przy tym uwagę na dwa modele, tj. model biurokratyczny 
i model nowego zarządzania publicznego. Pierwszy z nich charakteryzu-
je się występowaniem stosunków hierarchicznych i podporządkowaniem 
wielu jednostek centrali. Owa centrala określa zakres odpowiedzialno-
ści i jurysdykcji wszystkich jednostek, wyposaża je w niezbędne zasoby 
i ściśle kontroluje ich funkcjonowanie. Nowe zarządzanie publiczne na-
tomiast to model rynkowy, w którym uznaje się funkcjonowanie niezależ-
nych i równorzędnych podmiotów. W tym modelu poszczególne podmioty 
prowadzą swoją działalność niezależnie. Relacje podmiotów w ramach 
nowego zarządzania publicznego polegają na konkurowaniu, ale także 
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w pewnych kwestiach – kooperowaniu. Ich wzajemne relacje są uregulo-
wane umową13.

Dobre rządzenie w tym kontekście stanowi model sieci, którą tworzą fir-
my, osoby fizyczne, członkowie związków zawodowych, agencje rządowe 
itp. Najwyższy organ struktury hierarchicznej ustanawia reguły gry i pełni 
funkcję koordynatora, ale jako uczestnik szerszego ładu konstytucyjnego14. 
W tym kontekście koncepcje nowego zarządzania publicznego i dobrego rzą-
dzenia nie muszą wykazywać sprzeczności. Chodzi bowiem o wypracowanie 
takiego modelu, który łączyłby w sobie skuteczność działania nowego za-
rządzania publicznego oraz przejrzystość, respektowanie zasad i uczciwość 
dobrego rządzenia. Porównanie modeli zarządzania przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Good governance jako model zarządzania administracją publiczną

Wyszczególnienie Model biurokratyczny Nowe zarządzanie 
publiczne Dobre rządzenie

Sposób zarządzania Hierarchia Rynek Sieć

Podstawa normatywna Prawo administracyjne Kontrakty Konwencje

Styl kierowania Biurokratyczny – 
administrowanie

Menedżerski – 
zarządzanie

Partnerski – 
konsultowanie

Charakter relacji Dominacja 
i podporządkowanie

Konkurencja 
i współpraca

Równość 
i współzależność

Cel działań Utrwalanie porządku Wywoływanie zmian Budowanie 
porozumienia 
społecznego

Ukierunkowanie działań Procedury Efekty Potrzeby

Organizacja państwa Układy monocentryczne Układy autonomiczne Społeczeństwo 
obywatelskie

Źródło: Jan W. Tkaczyński / Marek Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy euro-
pejskich, Warszawa 2013, s. 67.

Skoro efektywność jest jednym z elementów wspólnych dla dobre-
go rządzenia oraz nowego zarządzania publicznego, to należy skupić się 
nad jego czynnikami. Znamienne jest, że aby dokonać zmiany jakościowej 

13 Por. Jacek Czaputowicz, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji [w:] 
Jacek Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europej-
skiej, Warszawa 2008, s. 148–152.

14 Por. Jan W. Tkaczyński / Marek Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy euro-
pejskich, Warszawa 2013, s. 66–67.
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w funkcjonowaniu administracji, czy szerzej – w sposobie realizacji poli-
tyk publicznych, należy wdrażać zasady dobrego rządzenia na poziomie 
centralnym. Tutaj przesądzającym elementem jest świadomość efektyw-
nego rządzenia przez przywódców politycznych. Ale takie ujęcie wydaje 
się niewystarczające, ponieważ należy uwzględnić także partnerów ze-
wnętrznych. Innymi słowy chodzi nie tylko o zmiany w funkcjonowaniu 
wewnątrz ośrodków władzy, lecz także przeobrażenia na zewnątrz w po-
staci odpowiednich relacji z partnerami, ponieważ relacje oparte na part-
nerstwie sprzyjają efektywności przez lepsze zaspokajanie potrzeb obywa-
teli i wpływają na większy poziom kontroli władzy.

Rysunek 1. Mechanizmy efektywności sektora publicznego

zasady

partnerstwo presja
konkurencyjna

ocena
petenta

niezależne sądownictwo
organizacje strażnicze

zasady budżetowe
audyt publiczny

decentralizacja

rekrutacja
na podstawie
kompetencji 

działanie 
społeczności 

lokalnych

partnerstwo 
publiczno-prywatne

NGO konkurencyjne 
usługi społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Bank, Reforming Public Institutions and 
Strengthening Governance, s. XIV.

Nie ma więc wątpliwości, iż reformy funkcjonowania administracji 
należy wdrażać na najwyższym z możliwych poziomów, tj. centralnie. 
Jednocześnie wypada pamiętać, iż jedynie zmiana wewnętrznych zasad 
działania ośrodków władzy jest dalece niewystarczająca. W tym kontek-
ście Bank Światowy zwraca uwagę na trzy mechanizmy, które wspierają 
efektywność i dobre rządzenie sektora publicznego. Są to15:

15 Por. World Bank, Reforming Public Institutions and Strengthening Governance, s. XIII–XIV.
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a) zasady (wewnętrzne przepisy funkcjonowania systemu i ogranicze-
nia prawne, takie jak: zasady zarządzania środkami publicznymi, 
procedury audytu, administracja oparta na służbie cywilnej, nieza-
leżne sądownictwo, niezależność banku centralnego, organizacje 
strażnicze

b) partnerstwo (decentralizacja wzmacniająca podmiotowość społecz-
ności lokalnych i umożliwiająca im aktywność obywatelską, ankie-
ty oceniające świadczenie usług publicznych, partycypacyjne zasady 
tworzenia prawa na poziomie lokalnym)

c) presja konkurencyjna (konkurencyjny system świadczenia usług spo-
łecznych, udział prywatny w infrastrukturze publicznej, alternatyw-
ne metody rozwiązywania sporów (ADR), rynkowa prywatyzacja 
niektórych działań – sprzyjająca zmianie postrzegania roli władzy 
publicznej).
Efektywność sektora publicznego przedstawia się więc jako zagadnie-

nie kompleksowe i wielowymiarowe. Pominięcie jednego z mechanizmów 
może zniweczyć wysiłki w obszarach dwóch pozostałych. Co do inten-
sywności ich występowania, to należałoby powiedzieć, że jest ono uzależ-
nione od konkretnej sytuacji. Każdy z mechanizmów musi być dostosowa-
ny do intensywności występowania pozostałych.

3. Dobre rządzenie w ujęciu Unii Europejskiej

Zaprezentowane rozumienie zasady good governance jest bardzo bliskie 
UE z uwagi na fakt, że organizacja ta realizuje w 27 państwach członkow-
skich wiele polityk szczegółowych, których celem jest poprawa jakości 
życia obywateli. Punktem wspólnym wszystkich zasad dobrego rządze-
nia w Unii jest to, iż stanowią one podstawę demokracji i rządów prawa 
w państwach członkowskich. Mają przy tym zastosowanie do wszystkich 
poziomów rządzenia: globalnego, europejskiego, krajowego, regionalnego 
bądź lokalnego.

W ujęciu UE good governance przedstawia się jako część składowa 
ustroju demokratycznego, w którym kluczowym elementem są: dialog, de-
bata, partycypacja polityczna, a wreszcie ochrona praw indywidualnych 
przez niezależne prawodawstwo. Rola demokracji w tym kontekście pole-
ga na tworzeniu warunków do aktywnego działania obywateli. Dlatego też 
instytucje UE muszą odpowiadać na oczekiwania społeczeństwa obywa-
telskiego dotyczące otwartości rządów czy uczestnictwa w podejmowaniu 
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decyzji. Tylko w ten sposób UE może zbliżyć się do rozwiązywania real-
nych problemów jej obywateli.

Demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu powinna zapewnić oby-
watelom możliwość udziału w debacie publicznej. To oznacza, iż w ta-
kim stopniu, w jakim to możliwe, obywatele powinni mieć dostęp do wia-
rygodnej informacji na temat prowadzonych polityk unijnych. Według 
KE jest to istotne, ponieważ sprzyja akceptacji podejmowanych decyzji. 
W wymiarze europejskim rozważania grup roboczych na temat wcielenia 
w życie zasad dobrego rządzenia skierowują uwagę na udzielenie odpo-
wiedzi na dwa następujące pytania. Po pierwsze, w jakie kompetencje 
wyposażyć instytucje unijne, aby wypełniały swoje obowiązki i je komu-
nikowały. Po drugie, jak uczynić komunikację strategicznym narzędziem 
zarządzania UE16.

Taki stosunek do dobrego rządzenia wydaje się zbyt powierzchowny, 
gdyż ukierunkowuje dyskusję nad efektywnością zarządzania procesami 
decyzyjnymi na efektywność komunikowania. Tocząca się debata skupi-
ła się bowiem w głównej mierze na aspektach związanych z komuniko-
waniem działań unijnych polityk. Potwierdzają to rekomendacje z roku 
200117, które skupiają się – oprócz działań edukacyjnych – na strategii ko-
munikowania (na różnych poziomach unijnej administracji) oraz przenie-
sieniu jej do środowiska internetu18. Uzupełnieniem komunikacyjnej roli 
dobrego rządzenia jest postulat zwiększenia jakości stanowionego prawa 
w UE, jak również obywatelskiej partycypacji w tym procesie19.

Innym aspektem poruszanym w trakcie debaty nad europejskim 
kształtem koncepcji good governance była decentralizacja procesów sta-
nowienia prawa. Oś dyskusji toczyła się wokół mechanizmów umożli-
wiających partycypację krajów członkowskich, regionów czy instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego w formułowaniu oraz wdrażaniu unijnych 
regulacji prawnych. Konsensus w tym zakresie obejmował zgodę co do za-
stosowania decentralizacji w takich sektorach, w których jest to możliwe 

16 Por. White Paper on European Governance, Broadening and enriching the public debate 
on European matters, Work area nr 1, s. 7–8, http://ec.europa.eu/governance/areas/group1/
report_en.pdf

17 Ibidem.
18 Przykładowo można tutaj wymienić postulat zwiększenia liczby publikacji elektronicznych 

kosztem tradycyjnych publikacji drukowanych. Ibidem, s. 18–20.
19 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej, 
COM(2010) 543 wersja ostateczna z 8 października 2010 roku, a także Communication 
from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Econo-
mic and Social Committee and The Committee of The Regions EU Regulatory Fitness, 
COM(2012) 746 final z 12 grudnia 2012 roku.
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i przyczyniałoby się do zwiększenia efektywności. Kwestię decentralizacji 
wdrażania polityk szczegółowych UE pozostawiono natomiast każdora-
zowej ocenie z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań20.

Wynikiem debaty21 na temat dobrego rządzenia było opublikowanie 
w roku 2001 przez KE Białej Księgi pt. European Governance. KE zapropo-
nowała pięć głównych kryteriów dobrego rządzenia, które odnoszą się do22:

 ● otwartości

 ● partycypacji

 ● rozliczalności

 ● efektywności

 ● koherencji.

Ad 1. Otwartość dotyczy instytucji administracyjnych, które powinny 
być maksymalnie transparentne dla obywateli i opinii publicznej. Ważną 
rolę pełnią państwa członkowskie, których zadaniem powinno być jasne 
komunikowanie podejmowanych decyzji, także na poziomie europejskim. 
Otwartość może być interpretowana jako realizacja prawa do dobrej admi-
nistracji. Mowa o prawie każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną 
podjęte decyzje w sprawie dotyczącej jednostki, o prawie dostępu do akt 
sprawy, a także obowiązku administracji uzasadniania swoich decyzji23. 
W ostatnim przypadku urzędnik nie może podjąć decyzji, która opierałaby 
się na niewystarczających lub niejasnych podstawach24.

Ad 2. Partycypacja rozumiana jest jako szeroki udział społeczeń-
stwa w pracach administracyjnych, na każdym poziomie władz publicz-
nych (multilevel-partnership), a także na każdym głównym etapie re-
alizacji polityk publicznych, tj. od koncepcji, przez realizację po ocenę 

20 Por. White Paper on European Governance Decentralisation Better involvement of national, 
regional and local actors, Report by Working Group 3b, http://ec.europa.eu/governance/
areas/group7/report_en.pdf

21 Por. Perceptions of The European Union a qualitative study of the Public’s, attitudes to and 
expectations of The European Union in the 15 member states and the 9 candidate coun-
tries summary of the results, czerwiec 2001, http://ec.europa.eu/governance/areas/studies/
optem-summary_en.pdf

22 Por. European Governance, a White Paper, COM(2001) 428 final z 25 lipca 2001 roku, 
s. 10–11.

23 Por. art. 41 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE, Dz.U. UE nr C 83 z 30 marca 2010 roku, 
a także Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Zasady służby cywilnej mające zastoso-
wanie do służby cywilnej UE, Strasburg 2012, s. 6.

24 Por. art. 18 ust. 2 Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, Luksemburg 
2005.
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danej polityki25. Komisja kładzie nacisk na udział organizacji społecznych 
i pozarządowych w pracach administracji (tzw. dialog obywatelski) oraz 
przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych (tzw. dialog spo-
łeczny). Partycypacja może przyczynić się do wzrostu poziomu zaufania 
i tym samym – do większej akceptacji podejmowanych i wdrażanych 
polityk.

Ad 3. Rozliczalność oznacza precyzyjne określenie zakresu odpowie-
dzialności poszczególnych instytucji, a zwłaszcza zapewnienie podziału 
władzy między władzę ustawodawczą i wykonawczą. Na poziomie eu-
ropejskim jest to jasne określenie prerogatyw poszczególnych instytucji 
UE i zakresu ich odpowiedzialności. Na poziomie krajowym oznacza 
to odpowiedzialność państw członkowskich za wdrażanie polityk unijnych 
na każdym poziomie.

Ad 4. Efektywność dotyczy poprawy potencjału administracyjnego 
(state capacity) w zakresie skutecznego, sprawnego i terminowego26 rea-
lizowania celów polityk publicznych. Cele polityk publicznych powinny 
być jasno określone na podstawie oceny przyszłych skutków planowanych 
działań (ewaluacja) albo na doświadczeniu z przeszłości. W wymiarze 
polityk europejskich efektywność zależy także od podejmowania decyzji 
zgodnie z zasadą proporcjonalności i subsydiarności. Zasada proporcjonal-
ności zakłada, że instrumenty dostarczania usług i polityk publicznych będą 
proporcjonalne do zakładanych celów, a więc realizowane w sposób opty-
malny i oszczędny. Podejmowanie decyzji na odpowiednim szczeblu wiąże 
się z realizacją zasady subsydiarności27. Według niej działania wyższego 
poziomu administracji są jedynie pomocnicze względem działań realizo-
wanych na niższych poziomach zarządzania. Chodzi więc o to, aby struk-
tura, znajdując się na wyższym poziomie w układzie organizacyjnym, nie 
przejmowała bez wyraźnej potrzeby i uzasadnienia zadań, które może le-
piej i skuteczniej wykonać struktura znajdująca się na poziomie niższym28.

Ad 5. Koherencja oznacza integrację zarządzania różnymi polityka-
mi publicznymi, zarówno europejskimi, jak i krajowymi, a także między 

25 Por. Communication from the Commission towards a reinforced culture of consultation and 
dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties 
by the Commission, COM(2002) 704 final z 11grudnia 2002 roku, s. 3–22.

26 Por. art. 41 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. UE nr C 83 z 30 mar-
ca 2010 roku.

27 Por. Jan W. Tkaczyński, Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, 
Kraków 2005, s. 113–132; idem, Varia Europejskie, Toruń 2003, s. 46–62, a także Marek 
Bankowicz / Jan W. Tkaczyński, Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2002, s. 167–182.

28 Por. Danuta Kabat-Rudnicka, Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Euro-
pejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Kraków 2010, s. 172–176.
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różnymi poziomami władz publicznych w ramach wielopoziomowego 
systemu rządzenia (multilevel governance)29. Z perspektywy unijnej ko-
herencja dotyczy także integracji działań horyzontalnych (zmiany demo-
graficzne, zmiany klimatu), sektorowych i terytorialnych. Wymaga poli-
tycznego przywództwa i dużej odpowiedzialności ze strony wszystkich 
instytucji (unijnych i krajowych) w celu zapewnienia spójnego podejścia 
w ramach złożonego systemu.

Stosunek KE do koncepcji dobrego rządzenia ma charakter proaktyw-
ny30. Wskazuje się kilka obszarów, w których podjęcie działań przez UE 
pozwoliłoby na lepsze wdrożenie tej zasady. Są to31:
1) lepsze zaangażowanie i większa otwartość. Bez względu na to, 

w jakim obszarze UE tworzy politykę, musi być ona bardziej czytelna 
i prostsza, aby mogła być zrozumiała dla obywateli (np. konsultacje 
on-line, systematyczny dialog z partnerami regionalnymi i lokalnymi)

2) lepsza polityka i mechanizmy jej wdrażania. Chodzi o weryfikację, 
czy dane działania muszą być podejmowane każdorazowo na pozio-
mie europejskim, czy też powinny być realizowane na niższych pozio-
mach rządzenia. W szczególności KE dochodzi do wniosku, że należy 
rozstrzygnąć, czy każdorazowo należy odwoływać się do środka le-
gislacyjnego jako sposobu prowadzenia polityki (hard law). W tym 
kontekście rozważa się użycie miękkich form realizacji polityk unij-
nych, takich jak nowe metody zarządzania (np. wytyczne, zalecenia, 
opinie, sprawozdania)

3) wkład w globalną koncepcję dobrego rządzenia. Mowa tutaj o pro-
mowaniu zasad good governance w krajach trzecich, także za pośred-
nictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych (np. Bank 
Światowy)

4) reorganizacja instytucji unijnych i krajowych w kierunku większej 
koordynacji działań. Konieczna jest niezbędna współpraca instytucji 
unijnych i państw członkowskich w celu opracowania wspólnej spój-
nej koncepcji dobrego rządzenia uwzględniającej cele długookresowe.
Wdrażanie jednej z polityk szczegółowych UE, tj. polityki regional-

nej nie przewiduje uwzględnienia zasad dobrego rządzenia na każdym 

29 Chodzi tutaj także o koordynację na poziomie wyspecjalizowanych agencji, jak również 
agencji regulacyjnych. Por. Communication from the Commission The operating frame-
work for the European Regulatory Agencies, COM(2002) 718 final z 11 grudnia 2002 roku, 
s. 2–14.

30 Por. A system for Good Governance in The European Union, Contributions to the White 
Paper on governance, http://ec.europa.eu/governance/contrib_euromed_en.pdf, s. 3.

31 Por. European Governance, a White Paper, s. 4–6.
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z etapów jej wdrażania. W zastosowaniu koncepcji good governance upa-
truje się, co warto tutaj przypomnieć, sposobu na podniesienie efektyw-
ności jej realizacji. Dotyczy to szczególnie partnerskiego stosunku do za-
rządzania środkami na wszystkich poziomach. Zasady dobrego rządzenia 
będą warunkowały w sposób szczególny skuteczne wdrażanie wymiaru 
terytorialnego polityki spójności32.

Realizacja unijnych polityk rozwojowych w średnioterminowej per-
spektywie czasowej wymaga podjęcia decyzji o charakterze politycznym 
i programowym. Dokumentem określającym główne kierunki rozwoju 
UE w perspektywie do roku 2020 jest Strategia Europa 2020. We wspo-
mnianym dokumencie został zdefiniowany ambitny cel modernizacji 
UE w postaci wzrostu gospodarczego, charakteryzowanego jako: inteli-
gentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Pierwszy 
cel, związany z innowacyjną gospodarką, oraz trzeci – z polityką spo-
łeczną, nie są głównym przedmiotem zainteresowania z punktu widze-
nia wdrażania koncepcji good governance. Jest nim natomiast cel drugi, 
który można określić jako wspieranie gospodarki bardziej konkurencyj-
nej i efektywniej korzystającej z zasobów w sposób bardziej przyjazny 
środowisku33.

Rozwój zrównoważony wykracza poza obszar związany z ochroną 
środowiska, ale odnosi się także do wymiarów ekonomicznego oraz spo-
łecznego (zob. tab. 4). Potwierdza to układ celów w ramach Strategii Euro-
pa 2020, tj. cel 1 i cel 3. Zrównoważony rozwój oznacza więc taki, w któ-
rym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy 
oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi ekologicznej i trwa-
łości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub oby-
wateli, zarówno współcześnie, jak i w przyszłości34. Realizacja35 wymie-
nionych celów i kierunków rozwoju będzie jednak wymagać zastosowania 

32 Por. uwaga 16, s. 29 Decyzji Rady 2006/702/WE z 6 października 2006 roku w sprawie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz.U. UE nr L 291 z 21 października 
2006 roku.

33 Por. Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważo-
nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 wersja ostateczna 
z 2 marca 2010 roku, s. 12, 16.

34 Por. Jan W. Tkaczyński / Marek Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy euro-
pejskich, s. 593.

35 Por. Annex progress Report on The Europe 2020 Strategy to The Communication from 
The Commission to The European Parliament, The Council, The European Econom-
ic and Social Committee and The Committee of Regions, Annual Growth Survey 2012, 
COM(2011) 815 final z 23 listopada 2011 roku.
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bardziej efektywnych narzędzi aniżeli w Strategii Lizbońskiej36, stąd w li-
teraturze przedmiotu zwraca się uwagę zwłaszcza na nowe metody zarzą-
dzania finansami37, możliwości ekspansji stwarzanych przez duży rynek 
wewnętrzny, wymianę handlową, politykę gospodarczą oraz trwałe zasady 
Unii Gospodarczej i Walutowej38.

Tabela 4. Wymiary zrównoważonego rozwoju w kontekście dobrego rządzenia

Wymiar ekologiczny Wymiar ekonomiczny Wymiar społeczny

Zasady dobrego rządzenia:
otwartość, partycypacja, rozliczalność, efektywność, koherencja

Zdrowie człowieka

Struktura ekosystemów

Ochrona funkcji ekosystemów

Stabilność gospodarcza

Utrzymanie i dalszy rozwój struk-
tur gospodarki rynkowej

Rozwój osobowości

Ochrona zdrowia

Zabezpieczenie stabilności 
społecznej

Zabezpieczenie zdolności roz-
woju i zdolności funkcjonowania 
społeczeństwa

Źródło: Jan W. Tkaczyński / Marek Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy euro-
pejskich, s. 593.

Powyższe pozwala stwierdzić, iż wzrost zrównoważony to wzrost 
oparty także na zasadach dobrego rządzenia, w którym kluczowym ele-
mentem jest jakość funkcjonowania poszczególnych struktur administra-
cyjnych. Jakość administracji publicznej jest ważna dla osiągania celów 
Strategii Europa 2020, ponieważ ma wpływ na konkurencyjność gospo-
darczą oraz społeczne nastroje. To istotne, zwłaszcza w czasie spowol-
nienia gospodarczego, kiedy to państwa zmuszone są sprostać rosnącej 
presji społecznej na budżety krajowe ze względu na potrzebę zapewnie-
nia wysokiej jakości usług publicznych. Wszystko to powinno towarzy-
szyć świadomości, iż dobre rządy oraz stabilność prawna są niezbędne 
dla otoczenia biznesowego.

Należy uznać, że wzmocnienie instytucji i zdolności administra-
cyjnych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawa jakości 

36 Por. Maciej Duszczyk, Od Strategii Lizbońskiej do Europa 2020 – lekcja dla Unii Europej-
skiej [w:] Janusz Adamowski / Konstanty Wojtaszczyk (red.), Strategie rozwoju Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2010, s. 513–531.

37 Por. Renaud Thillaye, Gearing EU Governance towards Future Growth, The side-lining of 
Europe 2020 and its worrying consequences, London 2013, s. 12–20.

38 Por. Eliza Frejtag-Mika, Miejsce Europy w globalnym świecie entropii – stabilizacja czy roz-
wój [w:] Sławomir Bukowski (red.), Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów 
Polski oraz krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 173–183.
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prawodawstwa tkwią u podstaw zmian strukturalnych, sprzyjając wzro-
stowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia oraz włączeniu społecz-
nemu. Ogólnym wskaźnikiem dobrego rządzenia w kontekście jakości 
administracji publicznej, jakim posługuje się KE, jest wskaźnik jakości 
rządzenia (government effectiveness). Jest to sumaryczny wskaźnik bio-
rący pod uwagę jakość administracji w ogóle, a która to jest uzależnio-
na od systemu regulacji, niezależności oraz jakości świadczonych usług. 
W 2011 roku Polska plasowała się na 23 miejscu z 27 państw UE.

Wykres 1. Wskaźnik jakości rządzenia admtinistracji publicznej w UE

 
Źródło: Quality of public administration, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/26_public_
administration.pdf

Wykres 1 wskazuje wyraźnie na zróżnicowanie w jakości rządzenia 
administracji publicznej w UE. Pod tym kątem państwa członkowskie 
dzielą się na te, w których wskaźnik jakości administracji plasuje je po-
wyżej średniej unijnej (w tej kategorii państw najczęściej znajdują się 
stare państwa członkowskie, a stopień zróżnicowania pomiędzy nimi jest 
stosunkowo niewielki), i takie, które osiągają wskaźnik poniżej średniej 
UE i występuje wśród nich znaczne zróżnicowanie. Na ostatnim miejscu 
w rankingu znajduje się Rumunia, której do średniej brak nieco ponad 30, 
a do lidera zestawienia aż około 50 punktów. Co znamienne, w drugiej 
grupie krajów wskaźnik jakości administracji w roku 2011 w stosunku 
do 2010 uległ zmniejszeniu z wyjątkiem Hiszpanii, Czech i Węgier.

4. Polski wymiar dobrego rządzenia

Dobre rządzenie może stanowić zbiór wartości o charakterze horyzon-
talnym dla ogółu polityk publicznych państwa, może także charakte-
ryzować sposób realizacji polityk szczegółowych, takich jak rozwój 
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gospodarczy czy innowacyjny. Wyłania się zatem pytanie, w jakim za-
kresie wartości te znajdują odzwierciedlenie w dokumentach strategicz-
nych dotyczących polityk rozwojowych w krótko- i długoterminowej 
perspektywie rozwoju.

Analiza dokumentów strategicznych39 pozwala na udzielenie odpo-
wiedzi pozytywnej na to pytanie. Koncepcja dobrego rządzenia jest bo-
wiem obecna w ramach realizacji unijnych polityk szczegółowych w Pol-
sce na poziomie planowania strategicznego. I tak, Strategia Rozwoju Kraju 
2007–2015 (SRK) wskazuje na najważniejsze cele prowadzące do popra-
wy rządzenia w Polsce. Są to m.in.: efektywne wykorzystanie środków, 
konsolidacja finansów publicznych, wprowadzenie budżetu zadaniowego, 
ukształtowanie sprawnego, niedrogiego i efektywnego systemu admini-
stracji. W obszarze uwarunkowań instytucjonalno-regulacyjnych mowa 
jest o procesie stanowienia prawa. W tym zakresie przewiduje się podjęcie 
systemowych działań reformatorskich, zwłaszcza w obszarze administra-
cji publicznej, bezpieczeństwa powszechnego, sposobu stanowienia prawa 
i jakości prawa, a także zwalczania nieprawidłowości w życiu publicznym. 
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, struktur demokracji i życia oby-
watelskiego zwraca się uwagę na sprawność pracy sądów i skuteczność 
egzekwowania prawa40.

Kontynuacją priorytetów działań w zakresie wdrażania koncepcji do-
brego rządzenia są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), 
w których głównym założeniem celu 1 jest reforma w sferze publicznej, 
oparta na nowoczesnych standardach sprawowania władzy i mechani-
zmach zarządzania. Reforma rozumiana jako przygotowanie administra-
cji do kreowania warunków rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. 
W tym zakresie za najistotniejszą kwestię uznano wzmocnienie umiejętno-
ści wypracowania i wdrażania długofalowych strategii i programów, przy 
poszanowaniu zasady partnerstwa. Co więcej, good governance uznano 
za jedną z zasad wdrażania NSRO. Podobnie jak w SRK, sprowadza się 
dobre rządzenie do jakości tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyj-
nych oraz legislacyjnych41, poprawy funkcjonowania wymiaru sprawied-
liwości, poprawy jakości kadr administracji rządowej i samorządowej, 

39 Poza niżej omówionymi należy zwrócić uwagę na następujące dokumenty: Strategia roz-
woju kapitału ludzkiego, Warszawa listopad 2011, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/
pliki/srkl_-_wersja_z_15_listopada.pdf, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
do roku 2030, Warszawa, grudzień 2008.

40 Por. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Warszawa 2006, s. 67.
41 Na temat jakości stanowienia prawa w kontekście sprawności państwa por. Michał Boni 

(red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009, s. 299.
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a taże do promowaniu dialogu i partnerstwa między zainteresowanymi 
instytucjami42.

Inne opracowanie o charakterze problemowym, którego autorem jest 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, interpretuje dobre rządzenie w trzech 
aspektach jako43:
1) efektywność rządów: zdolność (potencjał) władz publicznych i admi-

nistracji (na różnych szczeblach zarządzania) do efektywnego, spra-
wiedliwego i oszczędnego realizowania polityk publicznych (w tym 
dostosowanie skali interwencji publicznej do rzeczywistych potrzeb 
społecznych)

2) rozwój gospodarki (wysokiej jakości polityk gospodarczych)
3) demokratyzację (przejrzystość i transparentność funkcjonowania 

władz publicznych oraz administracji, a także zdolność do włącza-
nia w prace administracyjne obywateli, w tym organizacji społecz-
nych i pozarządowych, na zasadach odpowiedniej reprezentatywności 
i pluralizmu).
W obszarze polityki regionalnej także Krajowa Strategia Rozwoju Re-

gionalnego 2010–2020 – przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego – odwołuje się do zasady good governance. Jej umiejscowie-
nia upatrywać można w ramach celu 3 polityki regionalnej do 2020 roku, 
tj. tworzenia warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji 
działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie44. W innym miejscu 
tego dokumentu, w kontekście nowej generacji strategii rozwojowych, 
wskazuje się, iż dokumenty te poza koncentracją na szansach rozwojo-
wych powinny uwzględniać również pryncypia dobrego rządzenia na po-
ziomie regionalnym. To istotne, ponieważ wynika stąd wyraźnie zalecenie 
do przenoszenia zasad dobrego rządzenia na poziom regionów. Strategia 
odwołuje się więc do dwóch wymiarów good governance. Pierwszy od-
nosi się do planowania strategicznego polityki regionalnej, zapewnienia 
odpowiedniego poziomu koordynacji i kooperacji w systemie wielopozio-
mowego zarządzania. Drugi wymiar natomiast dotyczy rozumienia good 
governance jako zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, obej-
mującego promowanie dialogu i partnerstwa między zainteresowanymi 
instytucjami (interesariuszami)45.

42 Por. Narodowa Strategia Spójności 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 
Warszawa 2007, s. 39, 42, 45.

43 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja good governance, s. 7.
44 W KSRR cel został określony jako sprawność.
45 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010– 

–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 2010, s. 15, 89–90.
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Uzupełnieniem dokumentów o charakterze strategicznym są działania 
przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007–2013 (POKL zob. tab. 5). W ramach 5 Priorytetu – Dobre rządzenie 
– przewidziano realizację działań46 związanych z poprawą regulacji i wa-
runków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz usprawnienia zarządzania 
finansami publicznymi. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż na re-
alizację omawianego Priorytetu przeznaczono 487 350 980 euro z budże-
tu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co stanowi 4,9% wkładu 
EFS w POKL47.

Tabela 5. Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście dobrego 
rządzenia

Cele szczegółowe Oczekiwany efekt

Poprawa zdolności regulacyjnych 
administracji

1. Uproszczenie krajowych aktów prawnych
2. Usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw UE
3. Optymalizacja systemu oceny skutków regulacji
4. Wdrożenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych
5. Usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz 

aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Poprawa jakości usług oraz 
polityk związanych z rejestracją 
działalności gospodarczej i funk-
cjonowaniem przedsiębiorstw

1. Skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalno-
ści gospodarczej z 31 do 7 dni

2. Redukcja obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności 
gospodarczej o 25%

Modernizacja procesów zarzą-
dzania w administracji i wymiarze 
sprawiedliwości

1. Modernizacja zarządzania finansowego: wdrożenie systemu 
wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym 
u wszystkich dysponentów środków budżetowych

2. Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania 
finansowego

3. Efektywne zarządzanie instytucjami publicznymi
4. Zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy 

w terminie powyżej12 miesięcy poprzez poprawę procesów 
zarządzania w wymiarze sprawiedliwości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2011, 
s. 185–191.

Analiza celów szczegółowych, oczekiwanych efektów oraz poszcze-
gólnych działań wskazuje, iż POKL pozostaje spójny z wyżej omówiony-
mi dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do good governance, po-
nieważ koncentruje swoją interwencję w trzech obszarach priorytetowych. 

46 W ramach Priorytetu przewidziano łącznie 5 działań, w tym 10 poddziałań, których celem 
jest podniesienie potencjału administracji. Por. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, styczeń 2013, s. 150–194.

47 Por. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2011, s. 185.
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Znaczna część środków wydatkowana jest na projekty systemowe, mające 
na celu wspieranie jakości świadczonych usług przez poszczególne struk-
tury administracyjne48.

Dotychczasowe badania ewaluacyjne dotyczące oceny działań po-
dejmowanych na rzecz administracji samorządowej w ramach Priorytetu 
wskazują na umiarkowanie pozytywne rezultaty. Dzieje się tak m.in. dla-
tego, że odbiorcy wsparcia nie mieli wpływu na zawartość merytoryczną 
prowadzonych działań. Do tego należy dodać, iż realizowane działania 
bardzo często nie miały wpływu np. na skrócenie załatwiania spraw 
w urzędach. Mimo to przeprowadzane szkolenia z zakresu poprawy ob-
sługi obywateli i modernizacji zarządzania były pozytywnie przyjmo-
wane przez adresatów wsparcia. Działania bardzo często przyczyniały 
się do podniesienia satysfakcji49 z obsługi w poszczególnych urzędach. 
Co istotne, podczas realizacji działań mających na celu wprowadzenie 
zmian jakościowych w funkcjonowaniu urzędu okazywało się, że istot-
ną przeszkodą są bariery mentalnościowe dotyczące poziomu akceptacji 
wprowadzanych zmian50.

POKL stanowi program, którego wydatkowanie zakończy się najpóź-
niej z końcem 2015 roku. Powstaje zatem pytanie o zakres wsparcia do-
brego rządzenia w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. 
Aby móc udzielić odpowiedzi, należy przygotować dokumenty o charak-
terze strategicznym, określające kierunki rozwoju w perspektywie krótko- 
i średnioterminowej, także w obszarze sprawności państwa. Tymczasem 
dotychczas opracowano dwa takie dokumenty. Pierwszym jest strategia 
„Sprawne Państwo 2020”, drugi dotyczy strategii rozwoju kraju Polska 
2030. W ramach pierwszego dokumentu planuje się podjęcie działań we 
wszystkich pięciu obszarach dobrego rządzenia określonych przez KE.

48 Mowa tutaj przykładowo o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Rządowym Centrum Le-
gislacji, czy poszczególnych ministerstwach. Por. Plan Działania dla Priorytetu V POKL 
na rok 2013, ip.mac.gov.pl/download/57/12194/PDVPOKL2013__zatwierdzony_przez_
IZ_POKL31_01_2013.pdf

49 Por. TNS Pentor, Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Raport z badania omnibusowego zrealizowanego 
na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, grudzień 2011, 
s. 4–31.

50 W wywiadach z osobami zaangażowanymi we wdrażanie projektów w administracji sa-
morządowej pojawiały się opinie, iż niechęć do wdrożeń częściej wyrażali pracownicy 
z długim stażem zawodowym. Por. Anna Kowalewska / Jacek Szut / Ewa Glińska / Jerzy 
Głuszyński, Jak doskonalą się samorządy? Ewaluacja pn. Ocena projektów konkursowych 
zrealizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1. Modernizacja Zarządzania w administracji 
samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa grudzień 
2012, s. 7–10.
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Według dokumentu, sprawne państwo to państwo otwarte, pomoc-
ne, skuteczne i efektywne, o silnej pozycji międzynarodowej i wysokiej 
aktywności obywateli w życiu społecznym oraz politycznym. W sposób 
szczególny zwraca się uwagę na realizowanie modelu nowoczesnego rzą-
dzenia charakteryzującego się51:

 ● przejrzystością (np. prawa, procedur i procesu decyzyjnego)

 ● efektywnością (np. poprzez usprawnienie komunikacji oraz wymiany 
dokumentów, spłaszczenie wewnętrznych struktur organizacyjnych 
na wzór organizacji sieciowych, korzystanie w procesie decyzyjnym 
z zewnętrznych ekspertów, wdrożenie mechanizmów oceniających 
efektywność instytucji publicznych)

 ● szeroką współpracą przy realizacji zadań, inicjatyw i rozwiązywa-
niu problemów między różnymi podmiotami, w tym między rządem 
a jednostkami samorządu terytorialnego

 ● zaangażowaniem i partycypacją obywateli w procesie podejmowa-
nia decyzji przez organy administracji publicznej, a także w tworze-
niu lepszego prawa i dążeniu do wysokich standardów świadczonych 
usług.

Drugi dokument w postaci długookresowej strategii rozwoju kra-
ju Polska 2030 także nawiązuje do realizacji działań mających na celu 
wdrażanie zasad dobrego rządzenia. Dokument określa polskie priorytety 
rozwojowe w perspektywie roku 2030, co oznacza, iż jeśli będzie kon-
sekwentnie wdrażany, może odcisnąć swoje piętno na kształcie dobrego 
rządzenia w realizacji polityk publicznych w Polsce. Do zagadnień zwią-
zanych z good governance odnosi się obszar trzeci Strategii, a mianowi-
cie efektywność i sprawność państwa. Sprawność państwa charaktery-
zują konkretne cechy. Ma ono być: przejrzyste, przyjazne, pomocnicze, 
partycypacyjne52.

Wymierne korzyści płynące z integracji europejskiej sprawiają, 
że nowe państwa członkowskie (w tym, rzecz jasna, Polska) przyjmu-
ją standardy rządzenia proponowane przez instytucje unijne. Nie jest 
to jednak proces całkiem naturalny. Warunkiem bowiem realizacji nie-
których działań jest zapewnienie skutecznych mechanizmów wdrażania 

51 Por. Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, grudzień 2012, s. 34–40, https://mac.gov.
pl/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf

52 Por. Polska 2030, trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 
Warszawa, styczeń 2013, s. 58–60.
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europejskich polityk szczegółowych (np. polityki regionalnej53 czy wspól-
nej polityki rolnej54). Dostosowanie jest tym bardziej akceptowalne, im 
większe korzyści finansowe otrzymują państwa beneficjenci w ramach da-
nej polityki. W innym przypadku reformy nie są już tak efektywnie wdra-
żane w życie (np. rynek pracy, stabilność finansów publicznych, ochrona 
środowiska naturalnego)55.

Konieczne jest tutaj także zwrócenie uwagi, że celem nie jest jedy-
nie administracyjne dostosowanie procedur, ale zmiany o charakterze ja-
kościowym w sposobie rządzenia56. W tym sensie krajowe struktury stają 
się odbiorcą wzorów europejskich w zakresie zarządzania np. polityką 
regionalną. Państwa członkowskie dokonują więc reform administracyj-
nych, mając na uwadze rosnące zainteresowanie efektywnością polityk 
europejskich. Nie inaczej jest z koncepcją dobrego rządzenia. Zmiany 
w tym zakresie inspirowane są przez KE bądź inne instytucje unijne. 
Wynikają też, bez wątpienia, z wymiany doświadczeń przez państwa 
członkowskie57.

Dobre rządzenie nie jest warunkiem wydatkowania środków w ra-
mach polityk UE sformułowanym wprost w prawie UE. Trudno jednak 
nie traktować regulacji unijnych dotyczących merytorycznych zasad wy-
korzystania finansowego wsparcia jako administracyjnych elementów do-
brego rządzenia. Przykładem może być konstrukcja systemów zarządzania 
środkami unijnymi w ramach polityki spójności. Stąd mowa o skonstruo-
waniu odpowiednich mechanizmów zarządzania, monitorowania i kontro-
li, bez których uruchomienie środków jest niemożliwe58.

53 Por. Sławomir Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, 
Warszawa 2012, s. 151–158.

54 Por. Stanisław Szumski, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007, 
s. 177–182.

55 Por. European Parliament, Report on the European Semester for Economic Policy Co-
ordination (2011/2071(INI)), Committee on Economic and Monetary Affairs, A7- 
-0384/2011 z 15 listopada 2011 roku, s. 21–42.

56 Ma to wyraz także na poziomie konstytucyjnym. Na ten temat patrz: Jarosław Szymanek, 
Europeizacja ustroju politycznego RP [w:] Janusz Adamowski / Konstanty Wojtaszczyk 
(red.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej, 91–132.

57 UE w sposób szczególny promuje wymianę doświadczeń między państwami członkowski-
mi w obszarach, które mogą stanowić przedmiot wspólnego zainteresowania, bez względu 
na krajowe kultury administracyjne, np. rynek pracy, wykluczenie społeczne, innowacje 
społeczne, zmniejszenie energochłonności gospodarki itp. Wsparcie benchmarking’u odby-
wa się za pośrednictwem instrumentów finansowych UE. Por. Jan W. Tkaczyński / Marek 
Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, s. 40–41.

58 Por. tytuł VI Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności, a także rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 PE i Rady w spra-
wie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.U. UE nr L 250 z 23 września 
2009 roku.

Lizbońska Unia Europejska_2.indd   138 12.07.2013   12:43



139Good governance jako nowy sposób działania Unii Europejskiej…

Szczególnie taki wymiar ma realizacja polityki spójności na poziome 
regionalnym i lokalnym, gdzie zasadniczą rolę odgrywa sprawność me-
chanizmów absorpcji. Dla przykładu wymienić można59:

 ● właściwe procedury wynikające z unijnych i krajowych regulacji 
prawnych, dotyczące poszczególnych etapów procesu absorpcji środ-
ków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 ● sprawność funkcjonowania systemu informacyjnego – przepływ in-
formacji wewnątrz systemu wdrażania środków unijnych

 ● sprawność funkcjonowania systemu przyznawania dotacji unijnych 
(ocena projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie)

 ● sprawność funkcjonowania systemu krajowego współfinansowania 
projektów europejskich, mająca wpływ na utrzymanie płynności fi-
nansowej projektu i sytuację finansową JST

 ● sprawność funkcjonowania systemu audytu i kontroli środków unijnych

 ● zastosowanie planowania strategicznego i wieloletniego planowania 
finansowego na poziomie krajowym i regionalnym (programowanie60).

Finalny rezultat unijnych polityk w Polsce wynika, z jednej strony, 
z wpływu europejskich wzorców (na ogół dobrze przyjmowanych w Pol-
sce61), z drugiej zaś – z oddziaływania lokalnej tradycji administracyjnej. 
Rola administracji jest tutaj kluczowa, ponieważ stanowi ona swoisty filtr 
wzorców europejskich, przystosowując je do uwarunkowań miejscowych. 
Tymczasem uwarunkowania te odnoszą się do krajowych, regionalnych 
bądź nawet lokalnych mechanizmów działania, interesów czy też dotych-
czasowych rozwiązań instytucjonalnych62.

59 Por. Maria Jastrzębska, Finanse samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 153–155, 
a także Rafał Cieślak, Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie [w:] Elżbieta 
Kornerbeger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środ-
ków europejskich, Warszawa 2012, s. 181–234.

60 Por. Adam Szewczuk / Magdalena Kogut-Jaworska / Magdalena Zioło, Rozwój lokalny i re-
gionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 142–188.

61 Nieco ponad połowa (57%) Polaków uważa, że UE idzie w dobrym kierunku, aby wyjść 
z kryzysu i stawić czoła nowym globalnym wyzwaniom. Na tym tle wyróżnia się zatem 
nieco większe poparcie wśród Polaków dla Strategii Europa 2020. Około dwie trzecie pol-
skiego społeczeństwa wysoko ocenia ważność: wspierania gospodarki, która zużywa mniej 
zasobów naturalnych i emituje mniej gazów cieplarnianych (69%), pomocy w zwiększaniu 
konkurencyjności bazy przemysłowej UE poprzez promowanie przedsiębiorczości i rozwi-
janie nowych umiejętności (65%) oraz poprawy jakości i atrakcyjności unijnego systemu 
szkolnictwa wyższego (64%). Por. Komisja Europejska, Standardowy barometr nr 76, Opi-
nia publiczna w Unii Europejskiej Jesień 2011, Raport krajowy Polska, s. 3–4.

62 Por. Tomasz G. Grosse, W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej 
i Wschodniej, Warszawa 2012, s. 265.
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Realizacja polityk unijnych wiąże się z koniecznością przyjęcia wielu 
zasad dobrego rządzenia. I tak, przykładowo, w odniesieniu do polityki re-
gionalnej wiąże się ono z programowaniem w perspektywie strategicznej, 
dążeniem do skutecznej implementacji polityki regionalnej oraz jej cyklicz-
nym monitorowaniem i ewaluacją. Eksperci krajowi zwracają uwagę na po-
prawę jakości funkcjonowania administracji odpowiadającej za wdrażanie 
polityki regionalnej w Polsce63. Jednak w literaturze przedmiotu nie brakuje 
opinii, iż proces przepływu zasad zarządzania i dobrych praktyk z admini-
stracji publicznej, zajmującej się politykami unijnymi, do pozostałych seg-
mentów administracji następuje powoli i mało efektywnie64.

Nie brak także twierdzeń, iż realizacja polityk szczegółowych UE 
w Polsce ma charakter czysto odbiorczy. Jako przykład można wskazać 
politykę regionalną, zwłaszcza w części dotyczącej programowania roz-
woju, który stanowi lustrzane odbicie systemu programowania rozwoju 
na poziomie UE. W tym przypadku bezkrytyczne wdrażanie przez ad-
ministrację rozwiązań unijnych oznacza praktyczną utratę strategicznej 
podmiotowości w tej polityce65. Kiedy dodać do tego fakt „twórczego” 
uzupełniania regulacji unijnych przez administrację krajową w postaci wy-
tycznych (zaleceń), to stanowi to bardzo złożony obraz wdrażania polityk 
szczegółowych. Stąd należy wskazać, że w gąszczu regulacji administra-
cyjnych bardzo trudno niekiedy zidentyfikować cechy dobrego rządzenia.

Poziom realizacji zasad dobrego rządzenia w Polsce trafnie obrazują ba-
dania Banku Światowego dotyczące standardów rządzenia. Wskazują one 
na duże zapóźnienia w stosowaniu zasad dobrego rządzenia w naszym kraju 
w porównaniu z innymi państwami europejskimi, jak i w skali globalnej. 
Badanie standardów dobrego rządzenia uwzględnia następujące wskaźniki:
1) głos i rozliczalność zakresu udziału obywateli w pracach instytucji 

rządowych, demokratyczny wybór władz
2) stabilność polityczna i brak przemocy: prawdopodobieństwo stabil-

nych rządów, bezpieczeństwo obywateli, pokój i przeciwdziałanie za-
grożeniom terrorystycznym

3) efektywność rządów: wskaźnik dotyczy potencjału administracyjne-
go rządów do efektywnego realizowania polityk i usług publicznych 
(state capacity)

63 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ocena systemu realizacji polityki spójności 
w Polsce w ramach perspektywy 2004–2006, Warszawa 2011, s. 36, 167.

64 Ibidem, s. 36.
65 Por. Tomasz Geodecki / Grzegorz Gorzelak / Jarosław Górniak / Jerzy Hausner / Stanisław 

Mazur / Jacek Szlachta / Janusz Zaleski, Kurs na innowacje, jak wyprowadzić Polskę z roz-
wojowego dryfu, Kraków 2012, s. 46.
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4) jakość regulacyjna: dotyczy formułowania i implementowania regula-
cji, głównie związanych z rozwojem prywatnego sektora

5) rządy prawa: w szczególny sposób wskaźnik ten dotyczy warunków 
działalności gospodarczej

6) kontrola korupcji: wskaźnik dotyczy głównie postrzegania zagrożeń 
korupcyjnych (zob. tab. 6).

Tabela 6. Wyniki osiągane przez Polskę w sześciu wymiarach rządzenia badanych 
przez Bank Światowy (skala od –2,5 do +2,5)

Sześć wymiarów rządzenia 2000 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011

Głos i rozliczalność 1,04 1,08 1,02 0,81 0,87 1,01 1,02 1,04

Stabilność polityczna i brak 
przemocy

0,41 0,66 0,20 0,58 0,88 0,90 1,00 1,09

Efektywność rządów 0,62 0,57 0,44 0,38 0,51 0,64 0,70 0,68

Jakość regulacyjna 0,64 0,70 0,78 0,71 0,79 0,93 0,99 0,96

Rządy prawa 0,60 0,56 0,40 0,41 0,55 0,68 0,69 0,73

Kontrola korupcji 0,51 0,34 0,20 0,27 0,41 0,48 0,46 0,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, info.worldbank.org/gover-
nance/wgi/pdf/wgidataset.xlsx

Badania Banku Światowego, dotyczące efektywności rządzenia, mie-
rzonej pod kątem jakości usług publicznych, jakości służby cywilnej i jej 
niezależności od różnego rodzaju presji politycznej, jakości tworzenia 
i wdrażania polityk oraz wiarygodności zaangażowania rządu w realiza-
cję tych polityk, wskazują nie tylko słabość instytucjonalną Polski w tym 
obszarze w porównaniu ze średnią unijną, ale i w porównaniu z innymi no-
wymi państwami członkowskimi UE66. We wszystkich mierzonych przez 
Bank Światowy aspektach rządzenia Polska plasuje się za państwami „sta-
rej” UE-15 oraz za większością nowych państw członkowskich UE, wyłą-
czając jedynie Bułgarię i Rumunię. Przy tym, spośród sześciu wymiarów 
rządzenia najgorsze wyniki osiąga Polska w obszarze kontroli korupcji, 
efektywności rządów i rządów prawa67.

Analiza zastosowania zasad dobrego rządzenia w realizacji polityk 
szczegółowych UE pokazuje, że jest to zagadnienie, któremu przypisuje 

66 Por. Jan W. Tkaczyński, Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europej-
skiej, Warszawa 2009, s. 122–124.

67 Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja good governance, s. 10.
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się bardzo znaczącą rolę z punktu widzenia ugrupowania jako całości. Ma 
ono tym większe znaczenie, im bardziej pogłębia się kryzys w UE. Tymcza-
sem analiza stanu wdrażania dobrego rządzenia w aspekcie proponowanym 
przez UE wskazuje, iż w warstwie deklaracyjnej, tj. na poziomie dokumen-
tów strategicznych, dobremu rządzeniu przypisano należytą rolę. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że na próżno szukać bezpośredniego odwołania w Stra-
tegii Europa 2020 do zasad dobrego rządzenia określonych w roku 2001.

Inaczej kwestia dobrego rządzenia ma się do jej wdrażania w praktyce. 
Dotyczy to nie tylko UE jako całości, ale poszczególnych państw, takich 
jak Polska. Tutaj postępy są uzależnione przede wszystkim od tego, w ja-
kim stopniu wdrażanie danej polityki obarczonej odpowiednimi prioryte-
tami i zasadami przynosi wymierne korzyści. Tam, gdzie zakres korzyści 
jest minimalny, bądź też nie przewyższa poniesionych kosztów wdrażanie 
zasad dobrego rządzenia, proces ten postępuje bardzo opornie. Do tego 
należy dodać niechęć struktur administracyjnych do przyjmowania i wpro-
wadzania w życie impulsów modernizacyjnych, gdyż często narusza to ist-
niejący układ interesów. Wprawdzie Polska prezentuje przy tym dobrze 
rozbudowaną rządową strukturę dokumentów diagnostycznych i progra-
mowych, jednak niemniej niezadowalająco przedstawia się sytuacja, jeśli 
chodzi o wdrażanie zasady good governance w praktyce działania polskiej 
administracji. Jakość jej funkcjonowania nadal znacząco bowiem odbiega 
od standardów unijnych.
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