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Governance i jego 
konceptualne podstawy



Z jednej strony musi ono [państwo] stać się wierzchołkiem 
hierarchii społecznej, aby móc kierować i zarządzać 
społeczeństwem, a z drugiej strony musi jednocześnie zrzec 
się możliwości władczego podejmowania decyzji, aby nie 
ingerować w autonomię i samoorganizację społeczeństwa.

Helmut  Willke,  Tragedia  państwa.  Prolegomena do teorii 
państwa i policentrycznego społeczeństwa, „Zarządzanie 
Publiczne” 1 (1), 2007, s. 128.
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Governance podważa wszystkie składowe 
tego ujęcia państwa. Państwo nie jest 
już organizacją naczelną, która kieruje 
ogólnospołeczną hierarchią, nie dysponuje 
monopolem w sferze władztwa prawnego 
i przymusu, nie zarządza jednolicie 
interpretowanym terytorium. Jest 
natomiast jednym z wielu podmiotów 
dysponujących zasobami umożliwiającymi 
sprawowanie władztwa politycznego, 
silnym o tyle, o ile dzieląc się tym 
władztwem z innymi podmiotami, potrafi 
z nimi współdziałać i jest w stanie sięgać 
po środki przymusu prawnego i fizycznego, 
aby takie współdziałanie wymusić. 

TEZA1



Przestaje być konceptualnie  
i praktycznie organizacją omnipotentną 
i monocentryczną. Jego władztwo jest 
ograniczone – prawnie i faktycznie – 
wskutek decentralizacji i dekoncentracji 
władzy. Samo przestaje też być 
organizacją jednolitą, gdyż inaczej nie 
mogłoby być już skuteczne w wypełnianiu 
przypisanego mu władztwa.

TEZA2



Jesteśmy w fazie globalnego kryzysu 
gospodarki rynkowej i systemu 
kapitalistycznego. Rzecz w tym, aby starając 
się ten kryzys przełamać, nie zepchnąć 
naszego rozwoju na manowce, w kierunku 
rozwiązań antyrynkowych i totalitarnych. TEZA3



Governance jako intelektualna podbudowa 
działań antykryzysowych ma w tym 
kontekście zasadnicze znaczenie. Koncepcja 
współzarządzania czy współrządzenia 
ma mianowicie tę wielką zaletę, że 
zapobiega antyrynkowemu i autorytarnemu 
odchyleniu. Jej przyjęcie oznacza, że dążymy 
do rozwiązania realnych, konkretnych 
problemów, z góry odrzucając możliwość 
rozwiązania jednostronnego, odgórnego, 
władczego i totalnego. 

TEZA4



Odrzucając hurtem pokusę społecznego 
konstruktywizmu, wizję świata 
społecznego zaprogramowanego, 
zaplanowanego i deterministycznego,  
„skazujemy” się świadomie na działanie 
wynikające z dyskursu, interakcji  
i współdziałania wielu różnych podmiotów. 
Dążymy do rozwiązania, które na problemy 
instytucjonalnej koordynacji odpowiada 
orientacją nie na siłę i władczy przymus, 
ale na konsekwentne porozumienie  
i współdziałanie, orientacją nie na metodę 
imperatywną, lecz interaktywną.

TEZA5



Działanie naprawcze zawsze wiąże się  
z wieloma dylematami, które muszą być  
w wymiarze intelektualnym rozstrzygane 
symultanicznie, chociaż wynikające z tych 
rozstrzygnięć działania naprawcze mogą 
być sekwencyjne. TEZA6



Triada: dysfunkcje – dylematy – 
działania jest metodologiczną platformą 
współzarządzania. W każdym z kroków tej 
sekwencji potrzebne jest współmyślenie 
i współdziałanie. Stają się one możliwe, 
gdy kluczowych interesariuszy danego 
systemu łączy choćby w minimalnym 
stopniu wspólnotowość aksjologiczna  
i współodpowiedzialność. 

TEZA7



Szczególne znaczenie w tej triadzie 
ma faza środkowa – rozstrzyganie 
dylematów. Nie może to wynikać tylko 
z obserwacji funkcjonowania systemu 
i diagnozy dysfunkcji. Konieczne 
jest w tym wypadku odwołanie się 
do jakiegoś zestawu wartości i reguł 

– porządku normatywnego, który 
pozwala ocenić, w jakim stopniu 
możliwe rozwiązania są zgodne  
z aksjologicznym ukonstytuowaniem 
tego systemu (organizacji) i czy nie 
prowadzą do jego destrukcji.

TEZA8



Włodzimierz Cimoszewicz

Ur. w 1945 r., polski polityk i prawnik, doktor nauk prawnych. 
W latach 1993–1995 wicepremier oraz minister sprawiedliwości 
i prokurator generalny, w latach 1995–1996 wicemarszałek 
Sejmu II kadencji, w latach 1996–1997 prezes Rady Ministrów 
i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 
2001–2005 minister spraw zagranicznych, w 2005 marszałek 
Sejmu IV kadencji. W latach 1989–2005 poseł na Sejm X, I, II, III 
i IV kadencji oraz w latach 2007–2015 senator VII i VIII kadencji, 
od 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.



RAPORT O STANIE 
PAŃSTWA

Państwo i my. Osiem grzechów głównych 
Rzeczypospolitej

Autorzy

Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, 
Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner (red.), 
Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur (red.), 
Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, 
Dawid Sześciło

Kraków 2015



Brak wyobraźni strategicznej 
i suwerennej myśli 
rozwojowej

Unikanie rządzenia 
i ucieczka od 
odpowiedzialności

Obywatelska 
pasywność i 
roszczeniowość

Systemowa niezdolność do 
kojarzenia bezpieczeństwa 
i rozwoju

Rozmyty ład 
konstytucyjny

Formalistyczny 
legalizm

Destrukcja 
sfery 
publicznej

Niezdolność posługiwania 
się różnymi trybami 
rządzenia

1

6
7

8
3
4

5
2

GRZECHY GŁÓWNE 
RZECZYPOSPOLITEJ



GRZECH1
BRAK WYOBRAŹNI 
STRATEGICZNEJ I SUWERENNEJ 
MYŚLI ROZWOJOWEJ

Dominuje reaktywny sposób rządzenia, czego 
wyrazem stała się doktryna „ciepłej wody w kranie”.A

Działania doraźne często pogarszają sytuację, 
zamiast ją poprawiać.

Pozbawione zdolności wyprzedzającego i trafnego 
rozpoznawania dysfunkcji i wyzwań państwo 
działa z opóźnieniem i chaotycznie, jak podczas 
kryzysu uchodźczego.

C

B



GRZECH2
NIEZDOLNOŚĆ POSŁUGIWANIA 
SIĘ RÓŻNYMI TRYBAMI 
RZĄDZENIA

Niezdolność wykorzystywania różnych trybów 
rządzenia przejawia się także w nieumiejętności ich 
doboru do osiągania celów strategicznych państwa.

A

W konsekwencji wadliwy dobór mechanizmów 
rządzenia względem celów prowadzi do 
niezadowalających lub wręcz przeciwnych do 
założonych rezultatów.

Władza jest zasobem i narzędziem polityki, ale 
polityka nie  sprowadza się do władzy.C

B



GRZECH3
ROZMYTY ŁAD  
KONSTYTUCYJNY

Konstytucyjny porządek jest wypierany przez 
chaotyczny etatyzm.A

Brak aksjologicznych i normatywnych podstaw, 
podzielanych przez główne siły polityczne, powoduje, 
że polityka jest osadzona na ruchomych piaskach 
doraźnych partyjnych interesów i konfliktów, nierzadko 
motywowanych osobistymi resentymentami.

Ważnym aspektem ładu konstytucyjnego jest jakość 
standardów etycznych i profesjonalnych uosabianych 
przez przedstawicieli części instytucji wyłączonych  
z rywalizacji politycznej, w szczególności Narodowego 
Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału 
Konstytucyjnego i mediów publicznych.

C

B



GRZECH4
FORMALISTYCZNY  
LEGALIZM

Legalizm systematycznie góruje nad celowością, co 
powoduje, że system prawny działa jak automat 
proceduralny, który wyklucza odpowiedzialność  
i blokuje rozliczalność. Przepis staje się osłoną aparatu 
urzędniczego przed odpowiedzialnością i działa jak 
urzędniczy bezpiecznik.

A

Magiczne myślenie – przepis zmienia świat.

Źródłem nieustannych problemów jest historycznie 
utrwalone rozumienie prawa – jako narzędzia rządzenia, 
a nie jako systemu reguł wiążących zarówno obywateli, 
jak i rządzących.

C

B



GRZECH5
DESTRUKCJA SFERY  
PUBLICZNEJ

Słabe są obywatelskie i demokratyczne mechanizmy 
korekty złego rządzenia.A

Nadrzędność interesu jednostkowego  
i korporacyjnego nad wspólnotowym.

Państwo odwraca się od obywatela, a energię działania 
czerpie przede wszystkim z absorpcji środków unijnych.C

B



GRZECH6
UNIKANIE RZĄDZENIA 
I UCIECZKA OD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Manipulowanie opinią publiczną stało się 
najważniejszym  instrumentem sprawowania 
władzy politycznej.

A

Bez polityki, czyli faktycznego rządzenia 
rozumianego jako świadome przyjmowanie 
odpowiedzialności za rozwiązywanie trudnych 
problemów demokracja niknie.

Cyniczny rozum polityczny – obiecajmy ludziom 
wszystko, czego chcą.C

B



OBYWATELSKA  
PASYWNOŚĆ  
I ROSZCZENIOWOŚĆ

Nieodpowiedzialność po stronie rządzących musi 
rodzić podobne nastawienie po stronie obywateli.A

Wielu obywatelom nasze państwo jawi się głównie 
jako źródło opresji.

Możemy mówić o zjawisku swoistej autarkii 
obywatelskiej.C

B GRZECH7



GRZECH8Istnieją grupy (korporacje) zawodowe silnie 
lgnące do państwa po to, aby eksploatować jego 
zasoby. Trudno o lepszy przykład takiej strategii 
dostosowawczej niż górnictwo węgla kamiennego.

A

W rezultacie wektorem działania staje się 
zdecydowanie bardziej zawłaszczanie zasobów niż 
tworzenie warunków sprzyjających ich pomnażaniu.

Chytre państwo zastawia różne fiskalne pułapki 
na swoich obywateli. W pułapki zastawiane przez 
państwo wpadają głównie słabsi i mali. Silni i duzi 
potrafią je skutecznie omijać.

C

B

SYSTEMOWA NIEZDOLNOŚĆ DO 
KOJARZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
I ROZWOJU



KONKLUZJE

Współczesne państwa działają  
w systemie silnego funkcjonalnego 
zróżnicowania – władza 
jest rozdzielona między 
wyspecjalizowane struktury. Została 
rozproszona, znaczna jej część 
straciła charakter stricte polityczny  
i stała się publiczna – zatem nie 
powinna podlegać partyjnemu 
podporządkowaniu, powinna 
być niezależna od podmiotów 
rywalizujących o władzę polityczną.



Hierarchie niewątpliwie ułatwiają 
utrzymywanie stabilności systemu, 
ale jednocześnie utrudniają jego 
przeobrażenie. A to staje się 
współcześnie ich zasadniczą wadą – 
w świecie społecznym, w którym 
zmiany zachodzą szybciej niż 
kiedykolwiek i są nieuniknione.



Agenda państwa nie może być 
przeciążona. Nie może ono przyjmować 
na siebie odpowiedzialności za 
wszystko i wszystkich. 
Nie może pozwolić 
innym na ucieczkę od 
odpowiedzialności  
i przerzucanie jej na 
państwo. To tylko pozornie 
je wzmacnia. Faktycznie 
jednak osłabia i czyni jego 
trudną dualną misję – 
stabilizującą i rozwojową – 
niewykonalną.



Państwo nie może przyjmować 
na siebie obowiązków  
i zobowiązań, których wypełnić 
nie zdoła. Jeśli tak działa, to 
podważa swoje społeczne 
ukonstytuowanie, prowadzi do 
własnego rozkładu.



Polityka, aby łączyć kategorie 
pragmatyczne i aksjologiczne, musi 
obejmować nie tylko samo działanie, 
ale też dyskurs, który ją ogranicza  
i ukierunkowuje. Nie może być tylko 
techniczno-biurokratyczna i partyjna, 
lecz – aby była skuteczna – musi być 
także publiczna i obywatelska.



Poważnie traktując koncepcję governance, w naturalny sposób stajemy 
się aktywistami i optymistami. Odrzucając wiarę w idealny i niezmienny 
ład społeczny, który można władczo ustanowić i zapobiegać jego erozji, 
nie przechodzimy jednak na pozycję intelektualnych ironistów, którzy 
świadomi kolejnych systemowych porażek ludzkości stracili przekonanie, 
że da się wypracować rozwiązanie lepsze i zadowalające, i uznają, że 
spośród wielu rozwiązań niesatysfakcjonujących i dysfunkcjonalnych 
można co najwyżej preferować te, które umożliwią łagodniejszy upadek.
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