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Wstęp
Sprawność vs. zdolność do
„Sprawne państwo” – ta zbitka utrwaliła się jako nazwa marzenia
niesionego przez kolejne potransformacyjne pokolenia zaangażowanych Polaków. Do sprawnego państwa wzdychamy w debacie
publicznej często – robiliśmy to tyle razy, że stało się to już dla nas
właściwie mechanicznie odprawianym rytuałem dyskusyjnym.
Znacznie rzadziej stawiamy otwarcie pytanie: sprawne w c z y m
ma być nasze państwo? Jak gdyby było to całkowicie oczywistym
— albo jakbyśmy takiej świadomości kierunku wcale w żądaniu
i projektowaniu reform nie potrzebowali.
Emblematycznym przykładem reformy administracji publicznej
jest fala zmian, które przetoczyły się przez Zachód – głównie jego
anglofońską część – pod hasłem Nowego Zarządzania Publicznego (NPM – New Public Management). NPM nie był z pewnością ruchem bezkierunkowym. Posiadał swoją definicję historycznej sytuacji własnej wspólnoty politycznej (brytyjskiej, amerykańskiej),
a także wizję drogi, którą ta wspólnota musiała dla swojego dalszego rozwoju obrać.
Za pakietem recept i technik NPM (zamykanych czasem hasłowo w triadzie: dysagregacja + rywalizacja + bodźcowanie1) stało
wyjściowe przeświadczenie, że kluczowym problemem do rozwiązania jest przerost państwa i rządu. Państwo, rozumiane jako
aparat administracyjny, NPM wizualizuje jako ciężar dźwigany na
plecach przez społeczeństwo. NPM napędzane jest zatem pewną
konkretną emocją – nadzieją, że sprawienie, iż państwo „przestanie przeszkadzać”, uwolni energię obywateli, którzy dzięki temu
będą zdolni utrzymać lub odzyskać inicjatywę na cywilizacyjnym
froncie.
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W niedawnym raporcie Fundacji im. Stefana Batorego poświęconym służbie cywilnej autorzy, Jacek Kozłowski oraz Robert Sobiech,
zwracają uwagę, że reformy inspirowane NPM (w tym będące reakcją na skutki NPM) cieszyły się szerokim zainteresowaniem opinii publicznej na Zachodzie. W Polsce tymczasem obywatele byli
i są niemal zupełnie niezainteresowani dyskusją o transformacji
administracji2.
Nie jest jednak do końca jasne, dlaczego właściwie Polacy powinni być zainteresowani problemami takimi jak np. „fragmentaryczność, rozproszenie kompetencji i regulacji wynikające z wielości
rodzajów administracji publicznej (administracja państwowa, rządowa i samorządowa)” albo „rozmyte zwierzchnictwo nad służbą cywilną” (przykłady głównych problemów zidentyfikowanych
w raporcie). NPM miał swoją opowieść nadającą reformom znaczenie – wpisana była weń określona odpowiedź na pytanie
o główne potrzeby wspólnoty, rezonująca z ówczesnymi doświadczeniami, aspiracjami i emocjami obywateli. Czy polska
dyskusja o administracji z czymś podobnym rezonuje? Czy
toczy się wokół jakichś ważniejszych znaczeń?
To kamyk również do własnego ogródka. Język „sprawnego państwa” był od lat jednym z filarów tożsamości Klubu Jagiellońskiego. „Sprawność” państwa definiowaliśmy w jednym z naszych
dawniejszych raportów jako zdolność do kompleksowego prowadzenia polityki w wymiarze ponadsektorowym – jej planowania,
koordynacji, wdrażania i ewaluacji ponad branżowymi silosami3.
Wydaje mi się, że użyteczność tak ogólnego i otwartego języka się
wyczerpała. Odwoływanie się do haseł „poprawy funkcjonowania
państwa” albo budowy „państwa sprawnego” jest najwyraźniej
niewystarczające dla ożywienia poczucia ważkości.
Wybić się z peryferyjności
Z powyższego względu ta krótka książka nie jest pomyślana jako
neutralna, technokratyczna analiza. Jest książką z tezą. Przygląda
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się pewnemu praktycznemu problemowi, formułuje na podstawie
tego spojrzenia pewne uogólnione stanowisko i stara się na jego
rzecz argumentować. W pierwszej kolejności stara się jednak wpisać problem w angażującą perspektywę znaczeniową. Odnieść
go do nadającej sens opowieści.
Taką znaczącą perspektywą jest dla mnie doświadczenie polskiej
peryferyjności. Budząca na Zachodzie dyskusje polityka NPM była
programem skonstruowanym z perspektywy wielopokoleniowego osadzenia w rdzeniowej sferze systemu międzynarodowego.
To dlatego nie jest to dla nas, równie jak dla społeczeństw zachodnich, angażujący temat do dyskusji, a nie dlatego, że zachodnie
wzorce są podejściem podważającym nasze sprawdzone wzorce
rozwojowe – wówczas zapewne polemizowalibyśmy z filozofią
NPM i starali się formułować polemiczne kontrkoncepcje oparte
na naszym doświadczeniu; może wysuwalibyśmy jakiś polski odpowiednik reakcyjnego wobec NPM neoweberyzmu. To po prostu
od początku była opowieść o cudzych, nie naszych aspiracjach.
Polska nie jest częścią rdzeniowej sfery globalnego systemu. Nie
operuje na froncie życia gospodarczego, naukowego ani kulturowego. Pełni role wspierające na zapleczu. Zapleczu wprawdzie
bliskim, a nie odległym, jak przez większą część naszej historii – za
naszego życia Polska przemieniła się ze światowego peryferium
w półperyferium. Półperyferyjność to dla nas doświadczenie wyjątkowe, ale nie całkiem bezprecedensowe – podobnym statusem
Polska cieszyła się przejściowo w XVI wieku. Czymś rzeczywiście
bez precedensu byłby natomiast cywilizacyjny awans do rangi
części globalnego rdzenia. Zadaniem dla pokoleń „długiego”
XIX wieku było wybicie się na niepodległość, pracą pokoleń powojennych było wybicie się na suwerenność – granicą wciąż leżącą przed nami jest zaś wybicie się na podmiotowość.
Co jest potrzebne do wybicia się na podmiotowość? Skąd wiadomo, że jest się już krajem „rdzeniowym”? Idąc tropem Immanuela Wallersteina – autora mającego największy wpływ na sposób
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rozumienia peryferyjności w naszym dyskursie — trzeba by wyjść
od stwierdzenia, że system światowy jest przede wszystkim „gospodarką-światem”4. Nie wchodząc w tej chwili w rozwijanie niuansów Wallersteinowskiej terminologii, poprzestańmy na stwierdzeniu, że jądrem naszych zainteresowań będzie musiała być
rzeczywistość gospodarcza. Rozróżnienie na obszary rdzeniowe
i peryferyjne to sposób nazwania światowego podziału pracy.
Status w ramach tego rozróżnienia jest więc relacyjny – nie wynika np. z poziomów obiektywnego komfortu życia, takich jak zagrożenie ubóstwem czy stan zdrowia publicznego, lecz ze stopnia, w jakim kontroluje się najbardziej uprzywilejowane w danym
momencie historycznym rodzaje produkcji. Wallerstein utożsamia
te rodzaje produkcji z quasi-monopolami, tzn. uważa, że wysoka
wartość dodana wynika zawsze z bycia globalnym quasi-monopolistą, a niska wartość dodana z operowania w obszarze konkurencyjnym. To współbrzmi ze współczesnym naciskiem na innowacyjność – gospodarcza wartość bycia innowatorem polega
na tym właśnie, że przez pewien czas można cieszyć się statusem
quasi-monopolisty. Obszary rdzeniowe to obszary wyspecjalizowane nie tyle w jakimś „prestiżowym” w danym momencie historii
rodzaju produkcji, ale wyspecjalizowane w powoływaniu do istnienia nowych rodzajów unikatowej wartości (zdolności technologicznych, mód na nieopanowane jeszcze gdzie indziej estetyki,
wzorców), w miarę jak poprzednie są opanowywane przez pozostałych uczestników wymiany i przestają dostarczać monopolistycznej renty.
Tak rozumiana „rdzeniowość” byłaby zatem zbieżna nie ze zdolnością do produkowania np. robotów przemysłowych albo sond
kosmicznych, ale z meta-zdolnością do innowacji (bycia na czele
peletonu) i stopniem wpływu kultury (meta-zdolnością do uwodzenia obcych swoimi doświadczeniami, ideami i estetykami).
Dopiero objawem tych meta-zdolności jest duża liczba producentów uczestniczących w globalnych łańcuchach wartości5
z wysokich pozycji.
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Lektura prac autorów takich jak Douglas McGregor6, Robert Putnam7 czy James Coleman8 może wieść do uogólnionego przekonania, że zdolności te nie mają warunków do pomyślnego funkcjonowania bez istnienia pewnych sprzyjających okoliczności
towarzyszących. Okoliczności te polegają na szerokim rozpowszechnieniu w społeczeństwie cech takich jak zaufanie, otwartość, szczerość i poczucie bazowego bezpieczeństwa – rozwinę
tę diagnozę w rozdziale Zarządzanie oparte na lęku vs. zarządzanie oparte na bezpieczeństwie. W tym miejscu zaznaczam jedynie,
że po wykonaniu pracy nad niniejszą książką myślę o wspomnianych cechach jako o strategicznych zasobach wspólnoty – strategicznych, bo kluczowych dla wybijania się z peryferyjności.
Pisząc książkę o anatomii porażki naszego pierwszego, przedrozbiorowego państwa, Jan Sowa zwracał uwagę, że najdotkliwszym
efektem modelu gospodarczego I RP (m.in. słabość handlu, bardzo niska monetaryzacja wymiany, skrajny niedorozwój rynków
instrumentów takich jak weksle czy kredyt) było wyjałowienie
wspólnoty z kapitału społecznego9. Nie chodzi jednak w tej chwili
tylko o zwrócenie uwagi, że dla sukcesu w zmaganiu z peryferyjnością potrzebny jest dostęp do kapitałów wykraczających poza
kapitał finansowy (czyli również ludzkiego i społecznego – idąc
za rozumieniem wspomnianego Colemana). Chodzi o to, że potrzebujemy nie dowolnych, ale szczególnych form kapitału ludzkiego i społecznego – tych, które napędzać będą innowacyjność,
inicjatywę i zdolność do przedsiębiorczego podejmowania próby
za próbą, mimo nieuchronnych niepowodzeń. Klucz do ich zdobycia leży w moim przekonaniu w relacjach napędzających działanie naszych firm, stowarzyszeń, fundacji – i urzędów. Naszych
miejsc pracy.
Administracja w czasach automatyzacji
Kryzys koronawirusowy to niecny problem. „Niecny” w sensie
formalnym, klasyfikacyjnym – bo to dziwnie brzmiące sformułowanie jest chyba najlepszym polskim tłumaczeniem angielskiej frazy
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wicked problem. W parze z przeciwstawnym kind problem
(po polsku proponuję: „łaskawy problem”) stanowi ono osnowę
niedawnej książki dziennikarza Davida Epsteina, poświęconej mitom otaczającym strategie życiowe oparte na hiperspecjalizacji10.
Rozróżnienie na problemy łaskawe i niecne Epstein zaczerpnął
z dyskusji psychologów badających skuteczność różnych technik
podejmowania decyzji – Daniela Kahnemana, Garry’ego Kleina
i Robina Hogartha. Było im potrzebne, aby się porozumieć – doszli
bowiem do wniosku, że ich z gruntu odmienne poglądy na temat
źródeł skuteczności w podejmowaniu decyzji wynikają z odmiennych rodzajów wyzwań będących przedmiotem ich badań11.
Problemy łaskawe to takie, które mają dobrze zdefiniowane granice, rządzą się znanym zestawem reguł, oferują szybką i wiarygodną informację zwrotną (natychmiast wiemy, czy zadziałaliśmy
prawidłowo czy nieprawidłowo) oraz charakteryzują się występowaniem często powtarzających się wzorców (charakterystycznych
sytuacji, ustawień, objawów). Przykładami obszarów, w których
mamy do czynienia z łaskawymi problemami, są dla Epsteina szachy, gry sportowe (golf, koszykówka), ratownictwo pożarowe
(pod warunkiem, że gasi się budynek taki jak zwykle, a nie np. wieżowiec po ataku terrorystycznym) czy obrona przeciwpowietrzna
w czasie pokoju (odróżnianie ruchów zwykłych samolotów od jednostek mogących nieść zagrożenie). Problemy niecne są na przeciwnym biegunie – trudno zakreślić ich granice, nie jest jasne, jakie
zasady nimi rządzą, informacja zwrotna jest niedostępna, mało
wiarygodna lub bardzo opóźniona, mało jest w nich charakterystycznych, powtarzających się wzorców.
Rozwiązywanie problemów łaskawych wymaga od ludzi treningu
i wprawy. Dobre obeznanie ze „środowiskiem gry” i zdolność błyskawicznego rozpoznawania objawiających się na bieżąco powtarzalnych schematów są przepisem na mistrzostwo. Na tym właśnie
opiera się skuteczność specjalizacji – na znajomości na wylot i rozpoznawaniu na jeden rzut oka subtelnych i niezauważalnych dla
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laika charakterystycznych sygnałów zapowiadających objawienie
się jakiegoś wzorca. Głęboka wprawa pozwala robić to odruchowo, wykształca ekspercką intuicję. Na niej bazują właśnie arcymistrzowie szachowi, którzy w lot rozpoznają schematy taktyczne
objawiające się w ruchach przeciwnika.
Problemy niecne to często po prostu albo problemy nowe (jak radzenie sobie z nierutynowymi zdarzeniami), albo nie mające póki
co precyzyjnego, umożliwiającego pełne prognozowanie naukowego modelu (jak zjawiska zależne od ludzkich zachowań), albo
zagadnienia dotąd niepodejmowane (vide: innowacje). Mierzenie
się z takimi wyzwaniami wymaga nie tyle wyćwiczonych odruchów
poznawczych, co zdolności żonglowania modelami zaczerpniętymi z różnych kontekstów i znajdowania dla nich nowych połączeń
i zastosowań. Wymaga zatem w pierwszej kolejności budowania
w jednej głowie bogatej biblioteki takich modeli, z których można
czerpać analogie do mierzenia się z problemami, do których nie
mogliśmy się przygotować treningiem.
Administracja publiczna – aparat organizacyjny państwa – wydaje
się tym podmiotem, którego rola w społeczeństwie polega dokładnie na byciu domyślnym adresem, do którego rzeczywistość
powinna pukać z problemami charakteryzującymi się niecnością.
Jest niejako wyspecjalizowana – z braku lepszego słowa – w konfrontowaniu się z problemami, których nie można właściwie rozwiązać dzięki zdolnościom opartym o hiperspecjalizację. Rozważmy tylko niewyczerpującą listę dobrze znanych przykładów:
• pandemia COVID-19
• pułapka średniego dochodu
• optymalna integracja gospodarki z globalnymi łańcuchami wartości
• zapaść demograficzna
• kryzys migracyjny
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• erozja dochodów budżetowych na skutek działalności rajów
podatkowych
• cyfryzacja gospodarki
• transformacja klimatyczno-środowiskowa
• tlące się ryzyko konfliktów zbrojnych w bliskiej odległości
wschodniej granicy państwa.
Administracja publiczna może być pierwszą i najbardziej tradycyjną
instytucją zderzakową dla niecnych problemów, przynajmniej tych
o wielkiej skali i konsekwencjach dotykających całego społeczeństwa, ale w żadnym razie nie jest jedyną organizacją operującą poza
łaskawym środowiskiem.
Epstein zwraca uwagę, że cały współczesny świat charakteryzuje się
raczej dynamicznymi zmianami i ogólną niecnością, a nie powtarzalnością i łaskawością. Im coś lepiej zdefiniowane i możliwe do powtarzania, tym bardziej prawdopodobne, że da się to zautomatyzować. My,
jako nie-automaty, potrzebni jesteśmy wciąż do tego, by przebijać się
przez pierwotną efemeryczność rzeczy nieuporządkowanych. Niecne
problemy nie pozwalają nam uczyć się z doświadczenia – wymagają od
nas wynajdywania rozwiązań bez doświadczenia12.
W miarę jak coraz większa część wyzwań, z którymi mierzymy się
w gospodarce i w społeczeństwie, wpada w kategorię Do rozgryzienia,
a stosunkowo mniej w kategorię Do przerobienia, zmieniają się także
optymalne strategie przygotowania do stawiania czoła wyzwaniom
świata. Aby być sprawnym w rozgryzaniu, potrzeba narzędzi takich jak
zdolność do myślenia lateralnego i zauważania nieoczywistego; zdolność do generowania dużej liczby prowizorycznych, nieautocenzurowanych pomysłów; zdolność do kojarzenia ze sobą osiągnięć różnych, również bardzo od siebie odległych, dyscyplin; zdolność do niestrudzonego
eksperymentowania; zdolność do ryzykowania, przyjmowania porażek
i identyfikowania w nich niedostępnych gdzie indziej wglądów.
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Nie jesteśmy już w epoce przemysłowej, w której mogło nie mieć wielkiego ogólnego znaczenia, czy pracownicy byli w pracy generalnie
zainspirowani, zadowoleni, zmotywowani, zainteresowani, zaangażowani i czy dobrze się dogadywali między sobą. Ale w epoce wiedzy
i informacji nasze powodzenie jest w sposób krytyczny uzależnione
od zdolności do efektywnego łączenia potencjałów naszych umysłów
i dzielenia się nimi – zdolności współpracy oraz inspirowania siebie nawzajem i siebie samych. To z tego powodu jesteśmy zakładnikami jakości relacyjnych takich jak zaufanie, otwartość, szczerość, autonomia,
bezpieczeństwo, solidarność czy spełnienie osobiste w nie mniejszym
stopniu niż specjalistycznej wiedzy.
Transformacja do gospodarki wysokorozwiniętej w rzeczywistości
opartej na wiedzy – wyczyn, którego usiłujemy dokonać – to wyzwanie
całkiem niepodobne do tej transformacji, którą przećwiczyliśmy w poprzednim pokoleniu (od centralnie planowanej gospodarki przemysłowej do wolnorynkowej gospodarki usługowo-przemysłowej). Filozofie
i praktyki zarządzania oraz organizacji, które rozwinęły się i sprawdziły
w boju w tamtym czasie – w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątychi dwutysięcznych – będą okazywać się coraz mniej pomocne, może
nawet przeszkadzające, dla poradzenia sobie z dzisiejszym wyzwaniem. W związku z tym ważne jest, abyśmy krytycznie dopatrywali się
w sobie głęboko zakorzenionych odruchów poznawczych i niewidzialnych przedzałożeń, które mogą być dziedzictwem tamtych filozofii
i doświadczeń. Czytelnika zainteresowanego dalszą lekturą proszę
zatem o rozważenie, a nawet przyjęcie – choćby prowizorycznie, na
czas lektury – myśli, że niektóre wartości uznawane za samooczywiste
przez ostatnią generację lub dwie będą musiały być rozebrane, tak jak
rozbiera się rusztowanie po zakończeniu pewnego etapu robót. Rewizji tych przedzałożeń poświęcony jest rozdział Zarządzanie oparte
na lęku vs. zarządzanie oparte na bezpieczeństwie.
Republikanizm osobisty
Nie pisałem tej książki z założeniem, że „ma być” republikańska.
Nie traktowałem swojej pracy jako ćwiczenia z interpretacji doktry-
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nalnych założeń i przymierzania ich do określonego zagadnienia.
Jej genezą była prośba Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, aby
przygotować raport dotyczący wąskiego, praktycznego problemu
– adekwatności wynagrodzeń oferowanych urzędnikom państwowym. Moje rozumowanie szło zatem od bardzo wąskiego pragmatycznego pytania („Czy państwo powinno, czy nie powinno więcej płacić urzędnikom?”) poprzez pytania rozszerzające definicję
problemu („Co to znaczy: »państwo powinno«?”; „O jaki problem
tak naprawdę się troszczymy, zadając to pytanie?”; „Czy są inne
czynniki powiązane z tym problemem poza wynagrodzeniami?”).
Republikanizm to tradycja obecna w pejzażu kulturowym Zachodu
od przeszło 2000 lat. Przez czas tak długi musiała nieuchronnie się
rozwidlać oraz zlewać w rozmaitych kontekstach, konfiguracjach
i proporcjach z innymi nurtami. Najlepszą ze znanych mi zwięzłych
charakterystyk tej tradycji dają Stanisław Filipowicz i Nina Gładziuk
w swoich dwóch esejach zawartych w tomie Republika. Rozważania o przemianach archetypu13.
Dla mnie – człowieka dokonującego recepcji i rekonstrukcji tej tradycji w Polsce wczesnego XXI wieku – jej istota daje się w głównych zarysach oddać poprzez wypunktowanie trzech charakterystycznych motywów:
1. vita activa (lub inaczej mówiąc: indywidualna obywatelska podmiotowość)* jako ideał dobrego życia
2. idea dobra wspólnego jako wyznacznik politycznego sensu
 . koncepcja ustroju mieszanego jako figura (metafora) idealnej
3
politycznej metody

*
Do myślenia za pomocą terminu vtia activa przekonała mnie Hannah Arendt – ma on w moim
odczuciu, mimo językowej obcości, podwójny walor zwięzłości i intuicyjności. H. Arendt jest
przykładem autorki powojennej wpisującej się w tradycję republikańską. Zob.: H. Arendt,
Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
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Motywy drugi i trzeci wymagają krótkiego dookreślenia, aby mogły być zrozumiałe.
Czym jest dobro wspólne? W rozumieniu, które stosuję, jest to
dobro („interes”) wspólnego dzieła, wokół którego zawiązana
jest nasza wspólnota polityczna (naród – w nieorganicznym sensie). Dziełem tym, osią organizacyjną wspólnoty politycznej, jest
nasze państwo. Główne implikacje takiego sposobu rozumienia
można rozpisać w trzech punktach. (1) Państwo jest wspólnym
dziełem, „wielkim projektem” wykraczającym z obu stron poza
ramy naszego biologicznego życia (było pracą w toku, gdy przychodziliśmy na świat, dalsze etapy pracy mają być w toku, gdy będziemy z niego odchodzić) – w przeciwieństwie do nas odznacza
się zdolnością historycznego długiego trwania. (2) Jeżeli państwo
jest dziełem w toku, to dobro wspólne można rozumieć jako rozwój („postęp prac”, stopień doskonałości w stosunku do innych
porównywalnych dzieł); dobro wspólne będzie w związku z tym
zbieżne z ideami takimi jak podmiotowość (nieperyferyjność) międzynarodowa czy racja stanu. (3) Jeżeli naród jest wspólnotą dzieła
(wspólnotą polityczną), to taka polityczna narodowość jest czymś
innym niż wspólnota pochodzenia albo wspólnota tożsamości kulturowej – pełnoprawnym członkiem narodu jest każdy, kto przejęty jest rozwojem w pierwszej kolejności tego samego co my dzieła
(inaczej mówiąc: wiąże swoją lojalność polityczną z tym samym
co my państwem, tą samą ojczyzną); myślenie republikańskie jest
więc antynacjonalistyczne.
Jaki sens może mieć dzisiaj idea ustroju mieszanego? Co to znaczy,
że może być metaforyczną figurą idealnej metody politycznej?
Centralnym słowem, wokół którego owinięte jest jej znaczenie,
jest dla mnie równowaga. W pierwotnym, antycznym kontekście
wysuwanie koncepcji ustroju mieszanego było odnoszeniem się
do klasycznych twierdzeń filozofii polityki mówiących, że różne
wspólnoty rządzą się różnymi metodami, ale te zestawy praktyk
układają się według jednego z trzech schematów (rządy jednostki,
rządy elity, rządy wszystkich), z których każdy ma swoją odmienną
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logikę. Ustrój mieszany miał być syntezą doświadczeń zebranych
z tych trzech form bycia – konglomeratem rozwiązań ustrojowych
zbierającym to, co w trzech ustrojach było unikatowymi zaletami
oraz pozbywającym się ich unikatowych wad. Sensem intelektualnego (i politycznego) ćwiczenia było zatem znalezienie złotego
środka – punktu równowagi między wielowymiarowymi napięciami. Mówimy naturalnie o środku w sensie środka ciężkości, punktu
równowagi, a nie środka rozumianego geometrycznie, jako punkt
w połowie odległości między dwoma skrajnościami (z równowagą, jak wiemy, nie jest bynajmniej tak, że „leży zawsze pośrodku”).
Uogólniając, można zatem powiedzieć, że istotą republikańskiej
metody politycznej jest ciągłe poszukiwanie nieustannie przesuwającego się punktu równowagi pomiędzy oddziaływaniem
istniejących we wspólnocie sił społecznych na los państwa. Gdy
Cyceron spisywał swój klasyczny opis koncepcji ustroju mieszanego, takimi istotnymi siłami mogli być szlachetnie i nieszlachetnie
urodzeni, a ważne w życiu publicznym napięcia mogły być adekwatnie podsumowane jako zwarcie tendencji ku oligarchizacji
i ku demokratyzacji rządów.
Dziś, jak się zdaje, społeczeństwo jest bardziej spluralizowane –
na pewno mamy wielu rodzajowo się różniących silnych, zorganizowanych aktorów usiłujących popychać państwo w stronę określonego kursu. Z jednej strony to oczywiście stronnictwa polityczne, ale z drugiej również związki wyznaniowe, ruchy społeczne,
związki zawodowe i korporacje zawodowe, media, samorządy
i związki różniących się między sobą cechami i interesami miast,
gmin, powiatów. Istotne politycznie podziały są niewątpliwie
wielopłaszczyznowe.
Osoba spoglądająca na te podziały po republikańsku – metodą
analogiczną do metody Cycerona – uznałaby za swoje zadanie odnajdywanie elementów prawdy i elementów zagrożenia w każdej
z tych postaw. Słusznych interesów i grupowych egoizmów. Roszczeń do równouprawnienia i roszczeń do dominacji. Specjalistycz-
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nych insightów i błędów wąskiej perspektywy. Tak jak starożytni
filozofowie rozpoznający zarówno w monarchii, jak i arystokracji
oraz demokracji unikatowe zalety i wady, wychodziłaby z założenia, że każda siła społeczna, która zdołała skupić wokół siebie
poważny potencjał, dowodzi samym tym sukcesem, że swoim
istnieniem niesie jakąś istotną prawdę o potrzebach wspólnoty –
nawet jeżeli czasami trudno ją wydestylować z haseł niesionych
przez ruch. Jednocześnie zakładałaby, że każda niesie też w sobie
zalążki katastrofy.
Drugim zadaniem jest wyważenie, w jakim stopniu ta prawda pasuje do naszych aktualnych potrzeb – do wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji, w jakiej znajduje się w danym momencie państwo.
Prawdy reprezentowane przez walczące między sobą siły społeczne osoba myśląca po republikańsku traktowałaby bowiem
analogicznie jak traktuje się prawdy temperamentów. Czy lepsza
jest ugodowość czy konfrontacyjność? Ustrukturyzowanie czy
elastyczność? Otwartość na abstrakcje czy koncentracja na najbliższym konkrecie? To zależy, z czym się mamy mierzyć i w jakich
warunkach działać. Republikanin wie, że prawda łagodzącej konflikty postawy mediatora nie przeczy prawdzie konfrontującego się
z konfliktami postawy wodza – i wie, że w pewnych okolicznościach
historycznych potrzebujemy więcej wodzów niż mediatorów,
a w innych dominacja wodzostwa byłaby stromą ścieżką prowadzącą do katastrofy. Wie też, że potrzebujemy zarówno mediatorów, jak i wodzów, bo w osobowości żadnego z nas nie zmieszczą
się jednocześnie sprzeczne ze sobą cechy osobowości (jak niechęć do konfliktu i fascynacja konfliktem), które są potrzebne, aby
doskonale pełnić te role.
Skąd mamy wiedzieć, czy w danej chwili potrzebujemy więcej ugodowości, czy konfrontacyjności? Potrzebujemy reprezentantów
obu opcji, którzy będą ze sobą wchodzić w dyskusję – w odniesieniu do kolejnych problemów i zmian okoliczności będę reprezentować opcję podejścia do nich z perspektywy ugodowości lub
konfrontacyjności. Albo z perspektywy dużych miast lub małych
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miasteczek. Albo z perspektywy pracodawców lub pracowników.
Potrzebujemy w życiu społecznym reprezentantów „wcieleń” –
alternatywnych temperamentów, perspektyw czy interesów, aby
mieć dostęp do prawdziwej, pomocnej dla rozpoznawania aktualnego punktu równowagi, dyskusji.
Republikanin to zatem ktoś, kto widzi pragmatyczną wartość pluralizmu – dostrzega, tak jak Machiavelli w Rozważaniach nad historią Rzymu Liwiusza*, że społeczne podziały są funkcjonalne dla
dobra wspólnego. Bez pluralizmu wspólnota byłaby jak ciało bez
mięśni antagonistycznych, z kończynami zdolnymi tylko do zginania, ale już nie do prostowania, a w dodatku z niesprawnym mózgiem – bo to dyskusja jest mózgiem wspólnoty, jej urządzeniem
do bezpiecznego przeprowadzania symulacji scenariuszy postępowania, zanim się coś zrobi naprawdę.
Istnienie autentycznego pluralizmu jest więc fundamentem republikańskiej metody politycznej. Pluralizm jest niezbędny do rozumienia i aktualizowania swojego rozumienia dobra wspólnego. Wynika z tego, że republikanin jest antyhegemonistą – odrzuca ideę, że
wspólnota potrzebuje dominacji jednej z istotnych sił społecznych
i marginalizacji pozostałych. W tym sensie republikanizm nie jest
ani prawicowy, ani lewicowy – jest w najwyższym stopniu centrowy.
To też jest powód, dla którego republikanin jest państwowcem.
Państwo bowiem – poza tym, że jest wspólnym dziełem i osią
wspólnoty – jest też samo w sobie siłą i aktorem. Jest w dodatku

*
„Kto potępia waśnie między szlachtą a ludem w Rzymie, ten – moim zdaniem – potępia zasadniczą przyczynę wolności tego miasta i zważa bardziej na hałas i tumult powstałe z tych
zamieszek niż na zbawienne skutki, które z nich wypłynęły” – zob.: N. Machiavelli, Książę; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tłum. L. Żaboklicki, Unia
Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2008, s. 148. Tymi zbawiennymi skutkami były zdaniem
Machiavellego potrzebne, w porę wprowadzane rozwiązania prawne. Przytaczam tę opinię,
ponieważ Machiavelli funkcjonuje w kulturze jako arcykapłan postawy nakierowanej na bezwzględną polityczną skuteczność – jeżeli taka postać była przekonana do wartości republikańskiej metody równowagi, to jest to argument, aby nie uznawać jej za naiwną bądź nieśmiałą.
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siłą ulokowaną w centrum – dokładnie pomiędzy wszystkimi niepaństwowymi siłami działającymi w społeczeństwie. Jeżeli republikańska metoda polityczna potrzebuje równowagi społecznych sił
i nie może chronić dobra wspólnego w sytuacji, gdy zachwianie
tej równowagi prowadzi do formowania się hegemonii – państwo
musi pełnić też rolę swoistego offshore balancera, kompensującego „spontaniczne” społeczne nierównowagi sił. Państwo działające po republikańsku upodmiatawia więc słabszych, aby wyrównać
ich szanse w relacjach z silniejszymi.
Osoba działająca metodą republikańską musi mieć wreszcie –
i to może najbardziej kontrowersyjny aspekt tego stanowiska –
instrumentalny stosunek do demokracji i demokratyzmu. Zasady
równowagi sił dotyczą także wpływu na życie publiczne ze strony
tzw. klasy ludowej oraz opinii publicznej. Stąd republikanin jest
przywiązany do wbudowanych w państwo i wspólnotę mechanizmów stabilizujących oddziaływanie demokratycznych żywiołów,
takich jak zakorzenione i silne instytucje, rządy prawa czy wolne
media. Jednocześnie jest czuły na niebezpieczeństwo, że mechanizmy te zaczną sprzyjać dominacji żywiołów elitarystycznych
– taka chwila byłaby bowiem czasem na docenienie tej prawdy,
która zaszyta jest w populizmie. Drugą stroną medalu jest więc
równie instrumentalny stosunek do elitaryzmu.
Tak rozwija się współcześnie w moim przekonaniu republikańska idea
ustroju mieszanego – jako metafora antyhegemonistycznej, centrowej metody politycznej opartej na rdzeniowej idei równowagi.
Republikanizm zatem jest dla mnie zasadniczo rozwiniętą odpowiedzią na pytanie o to, czym jest dla mnie patriotyzm. Jak widać, nie jest ani rzucaniem życia w ofierze na ołtarzu ojczyzny, ani
sprzątaniem po psie i płaceniem podatków. Jest wykorzystywaniem posiadanej energii kreatywnej dla osiągania rzeczy, które
wzmacniają Polskę.
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Republikanizm jako antypaternalizm
Co może mieć wspólnego republikańska filozofia życia z pracą,
wynagrodzeniami, zarządzeniem zespołami? Zaskakująco wiele.
Najkrócej mówiąc, dziedzina stosunków pracy i dziedzina niematerialnych kapitałów będących do dyspozycji obywateli należą do
najważniejszych domen, w których państwo ma do odegrania rolę
offshore balancera. Dziś nie robi tego wystarczająco aktywnie,
aby sprostać wymogom istniejącej społecznej nierównowagi, którą od lat punktujemy w dyskusji publicznej, mówiąc o folwarcznej
kulturze pracy.
Ze względu na swoją koncentrację na dobru wspólnym i równowadze postawa republikańska w znacznej mierze sprowadza się
do bycia rzecznikiem podmiotowości. Nie tylko podmiotowości
międzynarodowej państwa, ale też podmiotowości organizacji
zbiorowych oraz podmiotowości indywidualnej ludzi jako obywateli – i jako pracowników. Te różnopoziomowe i różnopłaszczyznowe podmiotowości są bowiem potrzebne do dobrego funkcjonowania systemu społecznych interakcji, którego produktem może
być dobro wspólne. Szczególnie dziś, kiedy naszym naczelnym
wyzwaniem jest wyrwanie się z peryferyjności, co wymaga zbudowania szczególnego rodzaju bogactwa. Potrzebujemy bowiem
bogactwa w zasoby nienaturalne, takie jak zaufanie, otwartość
i szczerość, które są niezbędnym paliwem dla innowacyjności,
kreatywności i przedsiębiorczości – najbardziej strategicznych
zdolności dla wspólnoty, która chce odnaleźć podmiotowość
w epoce wiedzy.
Przeciwieństwem podmiotowości indywidualnej, osobistej jest
uwikłanie w zależność paternalistyczną. Paternalizm to układ relacji oparty na zasadzie dobrotliwej dominacji – kontrola jest przemieszana z pomocą i selektywną szczodrością. Brak zaufania jest
jego jądrem – założenie, że otoczeni paternalistyczną opieką nie
mogą dobrze funkcjonować w warunkach pełnej samodzielności,
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stanowi jego moralne uzasadnienie. Paternalizm jest bliskoznaczny z autorytaryzmem. Może mieć twarz zarówno konserwatywną
(w tej wersji będzie paternalizmem państwa żądającego od obywateli konformizmu – politycznego w życiu zawodowym, biznesie i w poszukiwaniu sprawiedliwości, obyczajowo-kulturowego
w pozostałych sferach życia), jak i liberalną (w tej wersji będzie
paternalizmem sprywatyzowanym – kapryśnością przedsiębiorców i szefów w firmach, feudalizmem na uniwersytetach, wymuszaniem konformizmu w kulturze i w mediach).
Paternalizm może kwitnąć tam, gdzie nie ma bazowego bezpieczeństwa – gdzie jest się egzystencjalnie na łasce i niełasce
pana. Myślenie po republikańsku to pragnienie takiej wspólnoty,
w której instytucja łaski pańskiej ma trudności ze znalezieniem
punktów zaczepienia. Dlatego postulowana w tej książce koncepcja zarządzania opartego na bezpieczeństwie (zob. rozdział
Pomost do podmiotowości) jest w swym duchu koncepcją republikańską. W oparciu o nią można by pracować po republikańsku. Ale
republikanizm to tylko, jak wspominałem, etykietka przyklejona
post factum, pojęciowa kondensacja powodów, którym taka organizacja pracy ma służyć. Sensem jest wielkoskalowe wyzwolenie
kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem pośrednim jest stworzenie warunków do budowania zaufania, otwartości i szczerości – postaw, które byłyby naiwne i nieracjonalne
w środowisku przesyconym paternalizmem.
Krótka uwaga o technice czytania
Książka podzielona jest na dwie części. Część pierwsza poświęcona jest w znacznej mierze przeglądowi dostępnych danych
liczbowych i próbom manewrowania między kategoriami statystycznymi. To poszukiwanie poczucia orientacji co do pytań
o racjonalność sposobu, w jaki nasze państwo gospodaruje tą częścią zasobów, którą przeznacza na własne potrzeby (zatrudnienie
i wynagrodzenia).
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Część tę traktuję z perspektywy całości jako czyszczenie przedpola – czytelnikowi zaznajomionemu w jakimś stopniu z rzeczywistością administracyjną może wydać się, że znajduje w niej sporo
oczywistości. Dlatego czytelnik taki nie powinien mieć wyrzutów
sumienia, jeżeli z częścią pierwszą zapoznawał się będzie ruchem
konika szachowego.
Jest ona istotna o tyle, że prowadzi do poglądu, iż nieatrakcyjność
administracji jako pracodawcy nie wynika w pierwszej kolejności
z poziomów oferowanych kandydatom wynagrodzeń. Istotność
części pierwszej polega więc właściwie na tym, że otwiera drzwi
dla części drugiej, którą uważam za ważniejszą. To głównie z nią
korespondują wątki zasygnalizowane we wstępie.
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Część pierwsza:
Objawy, parametry,
klasyfikacje

Punkt wyjścia:
nieatrakcyjność administracji
Sygnalizowałem we wstępie, że geneza tej książki związana jest
z próbą odpowiedzi na dosyć prozaiczne pytanie: czy państwo
oferuje zbyt niskie wynagrodzenia swoim pracownikom? Obawialiśmy się w Klubie Jagiellońskim, że populistyczna taktyka polityczna skutkuje skąpieniem adekwatnych środków na wynagrodzenia
urzędników i funkcjonariuszy publicznych, za co jako społeczeństwo płacić będziemy spadkiem sprawności naszego państwa.
Obawa, że państwo płaci zbyt mało, była punktem wyjścia.
W pewnym momencie zorientowaliśmy się jednak, że ta obawa
nie nadaje się na problem badawczy. Koniec końców nie jest przecież warunkiem sprawności państwa oferowanie wynagrodzeń
jak najwyższych, tylko wynagrodzeń optymalnych – dających najlepszą kombinację kosztów (obciążenie dla budżetu) i korzyści
(jakość pracy aparatu państwowego) wspólnocie. Wynagrodzenia
są tylko środkiem do celu, jakim jest pozyskiwanie, utrzymywanie
i motywowanie pracowników.
Chodzi więc nie tyle o to, czy wynagrodzenia są z jakiegoś punktu
widzenia wysokie czy niskie (chociaż jest to ważna składowa zagadnienia), tylko o to, czy administracja publiczna jest atrakcyjnym
pracodawcą.
W swoim zeszłorocznym (2019) sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej zwracał uwagę, że mieliśmy do czynienia z dramatycznie niską liczbą kandydatów zgłaszających się do rekrutacji, wysokim
wskaźnikiem fluktuacji (odejść), niską „zastępowalnością pokoleń” wśród pracowników (coraz wyższa średnia wieku, na miejsce
odchodzących starszych pracowników nie wchodzą młodzi), częstymi skargami pracowników na niedobory kadrowe utrudniające
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realizację zadań oraz złe nastroje panujące w korpusie służby cywilnej14. Nie był to pierwszy taki sygnał – pogłębianie się tego rodzaju
zjawisk Departament Służby Cywilnej KPRM sygnalizował już we
wcześniejszych latach.
Ton tegorocznego sprawozdania (opublikowanego w marcu
2020 – w momencie rozpoczynania się w Polsce kryzysu koronawirusowego) był nieco bardziej optymistyczny. Odnotowywało ono
kilka dających nadzieję objawów. Wskaźnik fluktuacji (odejść) lekko
się poprawił, był to drugi rok z rzędu z wynikiem lepszym niż o rok
wcześniejszy – sugestia odwrócenia złego trendu z lat wcześniejszych (zob. rysunek 3). W budżecie na 2019 r. pierwszy raz od 10
lat zapisano wzrost kwoty bazowej, podobnie było w budżecie na
rok 2020. Szef Służby Cywilnej, rysując perspektywę na przyszłość,
kładł nacisk na dalszy wzrost wynagrodzeń – między wierszami widać, że odmrożenie kwoty bazowej jawiło się jako przełom, znak
przemiany świadomościowej, wyczerpania się w wyobraźni decydentów idei „taniego państwa”15.
Liczba kandydatów w rekrutacjach była jednak jeszcze niższa niż
rok wcześniej – w odpowiedzi na statystyczne ogłoszenie o pracę
wpływało średnio 7 aplikacji (zob. rysunek 1). Optymizm mógł więc
wynikać raczej z nadziei na przyszłość niż zadowolenia ze stanu aktualnego. W przededniu kryzysu administracja nie wydawała się postrzegana jako atrakcyjny pracodawca.
Nieatrakcyjność administracji w oczach pracowników to problem dla
nas wszystkich. W ostatecznym rozrachunku płaci za to interes publiczny.
Mała siła przyciągania kandydatów przez administrację rodzi zjawisko
negatywnej selekcji. Oznacza to, że praca przyciąga osoby, które interesują się nią ze złych powodów – na przykład dlatego, że nisko oceniają swoje kompetencje i szanse na zatrudnienie u „dobrych” pracodawców, albo oczekują, że w administracji znajdą pracę niewymagającą
wiele zaangażowania.
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Rysunek 1. Średnia liczba kandydatów na 1 miejsce w rekrutacjach do pracy w służbie cywilnej (bez stanowisk kierowniczych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Szefa Służby Cywilnej za 2018 i 2019 r.

Rysunek 2. Struktura wiekowa korpusu służby cywilnej w porównaniu do całego rynku pracy (2019).

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2019 r. i danych GUS (P2349 Ludność wg typu aktywności i wieku – aktywni zawodowo pracujący)
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Rysunek 3. Wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (odejść) w korpusie służby cywilnej.

Źródło: Zatrudnienie i fluktuacja w służbie cywilnej w 2019 r., [załącznik
nr 1 do:] Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej
i realizacji zadań tej służby w 2019 r., s. 9

Tabela 1. Wskaźnik fluktuacji (odejść) według typów urzędów.
Typ urzędu

Poziom fluktuacji (odejść)
2018

2019

Urzędy żeglugi śródlądowej

15,70%

18,60%

Wojewódzkie inspektoraty
nadzoru budowlanego

16,50%

14,90%

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

12,60%

13,50%

Regionalne dyrekcje
ochrony środowiska

15,40%

13,00%
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Typ urzędu

Poziom fluktuacji (odejść)
2018

2019

Wojewódzkie urzędy
ochrony zabytków

13,70%

12,90%

Placówki zagraniczne

4,80%

12,70%

Wojewódzkie inspektoraty
jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych

8,60%

12,50%

Urzędy centralne

12,70%

11,80%

Urzędy wojewódzkie

13,60%

11,50%

Wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska

12,30%

11,20%

Kuratoria oświaty

11,20%

11,20%

Komendy powiatowe
(miejskie) Państwowej
Straży Pożarnej

11,80%

11,10%

Ministerstwa z KPRM

14,40%

10,70%

Powiatowe inspektoraty
weterynarii

10,90%

10,70%

Okręgowe urzędy górnicze

8,80%

10,60%

Wojewódzkie inspektoraty
farmaceutyczne

7,80%

10,40%

Oddziały Straży Granicznej

10,00%

9,80%

Powiatowe inspektoraty
nadzoru budowlanego

8,90%

9,60%

Wojewódzkie inspektoraty
inspekcji handlowej

10,30%

9,20%

Komendy wojewódzkie
Policji (wraz z Komendą
Stołeczną Policji)

9,60%

9,10%
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Typ urzędu

Poziom fluktuacji (odejść)
2018

2019

Wojewódzkie inspektoraty
weterynarii

12,50%

8,80%

Urzędy morskie

9,40%

8,70%

Wojskowe komendy
uzupełnień

8,00%

8,50%

Okręgowe urzędy miar

7,80%

8,40%

Urzędy statystyczne

7,40%

8,10%

Archiwa państwowe

6,60%

7,90%

Wojewódzkie inspektoraty
ochrony roślin i nasiennictwa

9,40%

7,60%

Graniczne inspektoraty weterynarii

9,50%

7,50%

Komendy powiatowe
(miejskie) Policji

8,70%

7,30%

Wojewódzkie sztaby
wojskowe

6,50%

6,30%

Wojewódzkie inspektoraty
transportu drogowego

5,70%

6,20%

Krajowa Administracja
Skarbowa

5,80%

5,90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Szefa Służby
Cywilnej za 2018 i 2019 r.
Niewielka liczba kandydatów w postępowaniach rekrutacyjnych
powoduje również kończenie wielu z nich bez rozstrzygnięcia,
czyli bez zastąpienia osoby, która wcześniej zwolniła stanowisko.
Rośnie w związku z tym liczba wakatów i stopniowo spada wolumen pracy, jaką administracja jest w stanie wykonać.
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Wysoki wskaźnik odejść wśród specjalistów przekłada się na zaburzone procesy uczenia się organizacji. Część wiedzy zdobytej
dużym kosztem w działaniu (na przykład kosztem popełnionych
błędów – nieuniknionych w procesach, które realizuje się po raz
pierwszy, a takich w administracji przecież nigdy nie brakuje) znika wraz z pracownikami. Osoby mniej doświadczone tracą możliwość uczenia się od bardziej doświadczonych, w związku z czym
zmuszone są niekiedy wyważać otwarte już kiedyś drzwi. Organizacja zaś narażona jest na powtarzanie kolejny raz błędów, z których mogłaby w innym układzie wyciągnąć już wnioski.
Zjawiska te przekładają się na obniżoną kulturę pracy, zwiększoną liczbę prostych lub możliwych do uniknięcia błędów albo wydłużony czas załatwiania spraw. Sprawiają też, że państwo ma
coraz większe problemy z nadążaniem za rzeczywistością, bo
zbyt mało informacji jest w stanie monitorować i zbyt mało wiedzy przetwarzać. W konsekwencji traci na sprawności w praktycznie każdej sferze polityk publicznych – od polityki zagranicznej
(np. dlatego, że ma mniejszą świadomość rozwoju sytuacji w poszczególnych państwach i organizacjach) po zdrowie publiczne
(np. dlatego, że brakuje jej zdolności do skutecznego kontrolowania obrotu lekami).
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O biurokracji w Polsce
Urzędnik – czyli kto?
Administracja publiczna jest strukturą złożoną i niejednorodną.
Dziewiętnastowieczne powiedzenie głosiło, że urzędnik jest
ustami ustawy – i rzeczywiście rodzajów urzędniczych zajęć jest,
umownie mówiąc, tyle, ile jest regulacji w porządku prawnym.
Ze względu na tę mnogość granice pojęcia „urzędnik” są trochę
nieostre – słowo ma tradycje bycia stosowanym w rozmaitych,
węższych, szerszych i poprzesuwanych względem siebie znaczeniach. Dawniej nie było na przykład niczym niezwykłym mówić
o urzędnikach bankowych albo ubezpieczeniowych, nawet jeżeli
zatrudniające ich instytucje szły w awangardzie kapitalizmu i należały wyłącznie do prywatnych właścicieli. Dzisiaj w Polsce cały
czas mamy wiele różnych rodzajów urzędników.
Z drugiej strony w pewnych kontekstach znaczenie tego pojęcia
jest bardzo zawężone. Przykładowo Ustawa o służbie cywilnej
dzieli członków korpusu służby cywilnej na: pracowników służby
cywilnej i urzędników służby cywilnej. Podział ten nie jest związany z zakresem obowiązków, jest to raczej coś w rodzaju dwóch
rang w ramach korpusu: „urzędnik” jest tutaj po prostu pracownikiem, który zdał odpowiednie egzaminy i uzyskał mianowanie,
za co przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia i pewne dodatkowe uprawnienia, a jednocześnie bierze na siebie pewne dodatkowe ograniczenia. Zarówno pracownicy, jak i urzędnicy służby
cywilnej pracują jednak na tego samego rodzaju stanowiskach,
jedni i drudzy wykonują „urzędniczą” pracę.
Już tych parę przykładów dowodzi, że konieczne jest w punkcie
wyjścia bardziej precyzyjne zdefiniowanie zakresu grupy, której
będziemy się przyglądać. Nie myślimy bowiem o wszystkich pra-
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cownikach, których można w najszerszym sensie jako urzędników
określić, ale z drugiej strony nie mamy też na myśli skrajnie zawężonej definicji legalnej. Dlatego ściśle mówiąc:
1. Interesują nas pracownicy wykonujący „pracę urzędniczą”,
a zatem co do zasady: a) biurową, b) związaną z zarządzaniem usługami publicznymi lub z realizacją organizatorskiej funkcji państwa.
2. Interesują nas pracownicy zatrudniani przez władze publiczne
(a więc nie firmy ani organizacje pozarządowe).
3. Wyłączamy z zakresu naszej analizy urzędników samorządowych, w przypadku których polityka kadrowa jest prowadzona autonomicznie w oparciu o odrębne budżety każdej
z blisko 3000 jednostek samorządu terytorialnego. Myślimy
o naszym zadaniu w kategoriach zarządzania na poziomie krajowym, zamykamy je więc w granicach wyznaczonych przez ramy
budżetu państwa.
Gdybyśmy koniecznie chcieli znaleźć krótką i jednocześnie adekwatną nazwę dla kategorii pracowników, o którą nam chodzi,
moglibyśmy posłużyć się prowizorycznym określeniem „urzędnicy budżetowi” (wynagradzani bezpośrednio z budżetu państwa)*.
Na te wyjściowe założenia nakładają się niestety dodatkowo ważne ograniczenia praktyczne, związane przede wszystkim z tym,
w jaki sposób już skonstruowane są możliwe do wykorzystania
zbiory danych. GUS ani żadna inna instytucja nie przeprowadzi-

*
Określenie „urzędnicy państwowi” mogłoby być o tyle nieścisłe, że przymiotnik „państwowy”
bywa w prawie używany w znaczeniu „obejmujący sektor rządowy i samorządowy łącznie” –
tak jak w pojęciu „państwowego długu publicznego” z Ustawy o finansach publicznych. Również określenie „urzędnicy rządowi” nie jest całkowicie celne, ponieważ nie chcemy wykluczać
urzędników pracujących np. w Kancelarii Prezydenta RP, Narodowym Banku Polskim albo Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich, które nie są przecież instytucjami wchodzącymi w skład rządu
(rozumianego – tak jak się to najczęściej stosuje – jako struktura kierowana przez Radę Ministrów).
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ły oczywiście nigdy powszechnego spisu urzędników, a nawet
gdyby coś takiego miało miejsce, niekoniecznie byłby to spis odpowiadający zakresowi naszego zainteresowania.
Różne pragmatyki służbowe
Zintegrowanego spojrzenia na urzędników państwowych nie ułatwia nam na pewno prawo. Nie ma bowiem jednego kodeksu, który regulowałby całość spraw związanych z prawami i obowiązkami
tej profesji – zamiast tego istnieją zbiory odrębnych przepisów
szczegółowo regulujących pracę różnych grup urzędników, zwane pragmatykami. I tak:
• w wypadku osób zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy ministerstwie wiodącą ustawą regulującą zatrudnienie
będzie Ustawa o służbie cywilnej
• w przypadku pracy w Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Prezydenta
RP stosować już będziemy głównie Ustawę o pracownikach urzędów państwowych
• własną ustawę mają osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach
• osobna ustawa określa zasady dotyczące pracowników samorządowych
• pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia część przepisów
dotyczących swojego zatrudnienia znajdą w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• status osób wchodzących w skład korpusu kontrolerskiego Najwyższej Izby Kontroli uregulowany jest w Ustawie o Najwyższej
Izbie Kontroli
• dla osób zainteresowanych natomiast podjęciem pracy w Rządowym Centrum Legislacji ustawą bazową będzie Ustawa o Radzie
Ministrów, ograniczająca się w zasadzie w tej kwestii do odesłania
do przepisów wykonawczych.
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W dużym uproszeniu, w odniesieniu do zatrudnienia różnice pomiędzy poszczególnymi pragmatykami można zasadniczo sprowadzić do:
1. Minimalnych kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska,
a także hierarchii stanowisk i zasad ich wynagradzania.
2. Praw i obowiązków, w tym zakazów, osoby zatrudnionej.
3. Warunków przeprowadzania naborów.
Przykładowo: osoba chcąca podjąć zatrudnienie na stanowisku
radcy Prezesa Rady Ministrów w KPRM musi posiadać wykształcenie wyższe i przejść przez otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs). Tymczasem gdyby chciała podjąć zatrudnienie na analogicznym stanowisku w Kancelarii Prezydenta RP, musiałaby co prawda
posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, jednak nie musiałaby startować w postępowaniu konkursowym, bo takiego ustawa
nie przewiduje. Konkurs mógłby się odbyć (co stosuje na przykład
Kancelaria Sejmu), jednak nie musi (nie przeprowadza ich Kancelaria Prezydenta RP).
W odniesieniu natomiast do stanowisk wyższych Kancelaria Prezydenta RP ponownie stawia wyższe wymogi, gdzie na stanowisko dyrektora, oprócz wykształcenia wyższego magisterskiego,
wymagany jest 3-letni staż pracy (w tym roczny na stanowisku
kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych). Takich wymagań ustawodawca natomiast nie przewidział dla osób
zatrudnionych w korpusie służby cywilnej, gdzie jedynym wymogiem jest wykształcenie wyższe magisterskie i kompetencje
kierownicze.
Innym przykładem odnoszącym się do zakazów może być kwestia
podlegania pod tzw. ustawę antykorupcyjną16, która przewiduje
szereg zakazów (np. zakaz zasiadania w zarządach spółek, zakaz
posiadania akcji i udziałów spółek powyżej określonego limitu)
dla określonych stanowisk. I tak osoba zatrudniona na stanowisku
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głównego specjalisty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie podlegać tym zakazom (jest to tzw. stanowisko równorzędne
płacowo do stanowisk kierowniczych), podczas gdy osoba zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP już nie.
Całe to zróżnicowanie jest w pewnej mierze uzasadnione ważnymi względami ustrojowymi. W wielu z tych przypadków odzwierciedla fundamentalne założenia o rozdziale władz i niezależności
szeregu struktur składających się na nasze państwo (władze krajowe i samorządowe; legislatywa, judykatywa i egzekutywa; w ramach legislatywy niezależność od siebie Sejmu i Senatu; w ramach
egzekutywy niezależność od siebie rządu i prezydenta; niezależność Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, itd.).
Czy w Polsce mamy dużo urzędników?
Ilu mamy zatem w Polsce „urzędników budżetowych”?
Statystyki o zatrudnieniu w gospodarce narodowej publikowane
przez GUS nie pozwalają znaleźć na to pytanie odpowiedzi pełnej
i posłużyć mogą tylko jako punkt wyjścia. GUS prezentuje dane
o zatrudnieniu w rozbiciu na 22 sekcje PKD. Administracja publiczna mieści się w jednej z nich, oznaczonej literą „O” oraz tytułem:
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.
Jak widać, liczby dla całej sekcji będą obejmować też setki tysięcy
nie-urzędników. Na wniosek GUS udostępnia dane nieco bardziej
uszczegółowione, które dla 2017 r. kształtowały się następująco:
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Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie w sekcji „O” gospodarki w 2017 r.
Sekcja „O” – Administracja
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne i zdrowotne (łącznie z zatrudnionymi
poza granicami kraju)

951 288

Bezpieczeństwo narodowe
i publiczne

330 133

Administracja publiczna,
w tym m.in.:

428 636

1) administracja państwowa

171 311

2) administracja samorządu
terytorialnego

256 361

Pozostałe jednostki tj. wymiar sprawiedliwości, ochrona przeciwpożarowa, KRUS,
ZUS, NFZ

192 519

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z GUS
Te dane nie są wystarczająco szczegółowe dla naszych założeń.
Duże grupy urzędników pracujących na rzecz państwa mieszczą
się w kategoriach „Bezpieczeństwo…” i „Pozostałe…”. W każdej z tych grup przemieszani są jednak z osobami wykonującymi
pracę o innym charakterze – w szczególności z żołnierzami i funkcjonariuszami policji (a także innych służb) w pierwszej oraz z sędziami, prokuratorami, Służbą Więzienną oraz ratownikami straży
pożarnej w drugiej.
Informacje o liczbie cywilów pracujących w instytucjach odpowiadających za bezpieczeństwo można wyłuskać z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Odsianie urzędników z grupy
„Pozostałe” wymaga już wyjścia poza dane GUS-owskie – posłu-
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żyłem się w tym celu rocznymi raportami z działalności ZUS, KRUS
i NFZ w 2017 r.
Tabela 3. Liczba urzędników pracujących na rzecz państwa
w 2017 r.
Administracja publiczna –
państwowa (rząd + pozostałe
niesamorządowe)*

171 311

Pracownicy cywilni wojska*

43 461

Pracownicy cywilni instytucji
bezpieczeństwa publicznego*

29 993

Pracownicy ZUS**

45 362

Pracownicy KRUS***

6 180

Pracownicy NFZ****

4 897

SUMA

301 204

Źródła: *Rocznik Statystyczny RP 2018
** Raport roczny ZUS za rok 2017
*** Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w
2017 r. w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego,
Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
**** Sprawozdanie z działalności NFZ za 2017 r.

Mówimy zatem o zbiorowości liczącej w 2017 r. w przybliżeniu
300 tys. pracowników. Jak oceniać taką liczbę?
Możemy spróbować porównać się z innymi państwami. Widzimy
jednak, że policzenie urzędników w samej Polsce było pewnym
wyzwaniem – nie wystarczyło znalezienie odpowiedniej liczby
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w powszechnie dostępnym dokumencie. Dlatego porównanie
międzynarodowe będzie z konieczności oparte na uproszczeniu.
Eurostat publikuje dane na temat liczby osób zatrudnionych
w sekcji „O” rozmaitych gospodarek europejskich. Liczbę tę możemy bez trudu oczyścić z personelu wojskowego – liczebność armii
poszczególnych państw jest informacją łatwo dostępną – jednak
jeżeli chodzi już np. o policję lub sądownictwo, rzecz przestaje być
tak prosta i wymagałaby pogłębionej dla każdego kraju indywidualnie analizy organizacji i finansowania tych sfer państwowości.
Opierając się na danych Eurostatu, wybrałem do porównania
8 państw. Zwracam uwagę z jednej strony na państwa, które tradycyjnie postrzegamy jako silne i dobrze zorganizowane: Niemcy,
Wielką Brytanię, Francję, Szwecję i Holandię, a z drugiej strony te,
które zwykliśmy uważać za rozwojowo podobne do nas, czyli pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja).
Założyłem, że – patrząc z punktu widzenia wielkich zagregowanych wskaźników – zapotrzebowanie na pracę aparatu państwowego może być bezpośrednio uzależnione od liczby mieszkańców kraju (każdy dorosły rozlicza się z podatków, każdy
potrzebuje dokumentu tożsamości, itd. – siłą rzeczy, im więcej
obywateli, tym więcej spraw do załatwienia) oraz od wielkości
gospodarki (wiele regulacji, za stosowanie których odpowiada
administracja, dotyczy obrotu gospodarczego – np. im więcej
firm, tym więcej spraw podatkowych w aparacie skarbowym; im
większa produkcja zwierzęca, tym więcej pracy dla powiatowych
lekarzy weterynarii). Innymi słowy, większa populacja i większa
gospodarka niejako naturalnie uzasadniają większą administrację. Dlatego liczbę urzędników odnoszę też poniżej do populacji (liczba urzędników / 1.000 mieszkańców) oraz wielkości PKB
(liczba urzędników / 100 mln € PKB).
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Tabela 4. Porównanie liczby urzędników w wybranych krajach UE (2017).
Liczba
urzędników
(sekcja
„O” bez
wojska)

Liczba
urzędników
/ 1.000
mieszkańców

1

Niemcy

2 648 600

1

2

Francja

2 093 500

3

Wielka
Brytania

4

Polska

Liczba
urzędników
/ 100
mln €
PKB

40,8

1

2 Słowacja

37,8

2 Słowacja

165,3

1 785 500

3

Niemcy

32,1

3

Polska

119,1

955 200

4

Francja

31,3

4

Czechy

108,4

5 Holandia

454 300

5

Szwecja

30,3

5

Francja

100,3

6

Węgry

400 100

6

Czechy

29,1

6

Niemcy

86,3

7

Czechy

308 300

7

Wielka
Brytania

27,1

7

Wielka
Brytania

85,3

8

Szwecja

302 500

8 Holandia

26,6

8

Szwecja

82,9

9 Słowacja

205 500

9

25,2

9 Holandia

69,0

Węgry

Polska

Węgry

201,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
Uproszczone dane, którymi się posługujemy, nie sugerują, aby
Polska była państwem nadmiernie zbiurokratyzowanym. Z jednej
strony liczba osób pracujących dla państwa jest stosunkowo mała
w stosunku do liczby obywateli (najmniejsza w grupie państw wybranych do porównania). Z drugiej strony jest jednak stosunkowo
duża w porównaniu do wielkości gospodarki, a więc też w stosunku do zasobów, którymi dysponujemy. To drugie zjawisko jest charakterystyczne dla wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej.
Nałożenie jednego na drugie daje obraz relatywnej równowagi.
To oczywiście zbyt mało na stwierdzenie, że znaleźliśmy jakiś biurokratyczny złoty środek – nie analizujemy tutaj, jak zatrudnienie
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rozkłada się pomiędzy setki funkcji realizowanych przez państwo
i czy jest optymalne pod tym względem – ale oceniając rzecz
na tym poziomie ogólności, zdajemy się ostrożnie równoważyć potrzeby i możliwości. Nie widzimy w każdym razie żadnej
czerwonej lampki – takiej, jaka zapala się w przypadku Węgier
i (w mniejszym stopniu) Słowacji, które są na czele jednego i drugiego rankingu jednocześnie, co sugeruje wysokie zbiurokratyzowanie tych krajów.
Do podobnych wniosków można dojść, patrząc na statystki dotyczące udziału całego aparatu państwowego w całym rynku pracy
poszczególnych gospodarek UE.
Rysunek 4. Procent pracowników zatrudnionych w sekcji „O”
gospodarki w krajach europejskich (2017).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
Pod względem rozmiaru tej sekcji rynku pracy Polskę charakteryzuje… przeciętność. Wielkość tego wskaźnika dla Polski jest zbliżona do średniej unijnej, a nawet nieco od niej mniejsza.
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Czy budżet państwa wydaje dużo na administrację?
Budżet państwa na 2019 r. przewiduje wydatki na wynagrodzenia
osób zatrudnianych bezpośrednio przez państwo na poziomie
ok. 37 mld zł17. Jeżeli odpisać od tej liczby żołnierzy, funkcjonariuszy policji i służb, sędziów, prokuratorów, a także innych pracowników niebędących urzędnikami w rozumieniu, które zarysowaliśmy
wyżej, otrzymamy szacunkową kwotę na poziomie ok. 13 mld zł.
Kwotę tę trzeba odnosić do liczby 502 mld zł – to suma wydatków
budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Budżet
środków europejskich bierzemy pod uwagę, ponieważ wynagrodzenia wielu urzędników są w części finansowane z tych właśnie
środków – kwota 13 mld zł zawiera zarówno środki pochodzenia
krajowego, jak i europejskiego. Widzimy zatem, że na zatrudnienie kadry urzędniczej państwa idzie ok. 2,6% wszystkich wydatków budżetowych.
Rysunek 5. Wydatki na wynagrodzenia urzędników państwowych na tle wszystkich wydatków budżetowych – zmiany
w ostatnich latach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw budżetowych na
lata 2013-2019

47

Jak oceniać taki poziom kosztów? Niestety bardzo trudno o wartościowy poznawczo benchmark. Bardzo orientacyjną statystykę
możemy uzyskać za cenę znacznie bardziej ogólnego postawienia pytania. Możemy posłużyć się dostępnymi międzynarodowymi danymi na temat wydatków na wynagrodzenia wypłacane ze
środków publicznych w ogóle*. Przyjrzyjmy się takiemu poglądowemu porównaniu poniżej.
Tabela 5. Państwa UE według wydatków na pracowników zatrudnionych w sekcji „O” gospodarki narodowej (2017).
A

B

C

D

E

F

Państwo

Zatrudnieni
w sekcji
"O"
(tys.)

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenia
w sekcji
"O"
(waluta
lokalna)

Roczne
wydatki
na wynagrodzenia
pracowników
zatrudnionych
w sekcji
„O”
(waluta
lokalna)
(mln)

Wszystkie
wydatki
podmiotów
zaliczanych
do general
government
(waluta
lokalna)
(mln)

D/E

1

Finlandia

115

3 490

401

121 347

0,33%

2

Włochy

1 251

2 370

2 965

844 895

0,35%

Nie będziemy jednak niestety w stanie zniuansować ich w taki sposób, żeby wyłowić z nich
informacje o urzędnikach, odfiltrowując żołnierzy, nauczycieli, sędziów i wszystkie pozostałe grupy pracowników publicznych, o których też już wcześniej wspominaliśmy. Trzeba mieć
dodatkowo na uwadze, że wykorzystana tutaj baza danych prowadzona przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) agreguje liczby zebrane z wielu różnych badań prowadzonych w poszczególnych krajach według różnych metodyk, z myślą o różnych regulacjach
i różnych celach.

*
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A

B

C

D

E

F

Państwo

Zatrudnieni
w sekcji
"O"
(tys.)

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenia
w sekcji
"O"
(waluta
lokalna)

Roczne
wydatki
na wynagrodzenia
pracowników
zatrudnionych
w sekcji
„O”
(waluta
lokalna)
(mln)

Wszystkie
wydatki
podmiotów
zaliczanych
do general
government
(waluta
lokalna)
(mln)

D/E

3

Portugalia

296

1 086

321

88 876

0,36%

4

Grecja

331

1 096

363

85 311

0,43%

5

Dania

146

33
350**

4 869

1 114 250

0,44%

6

Luksemburg

24

4 862

117

23 764

0,49%

7

Szwecja

338

33
300**

11 255

2 263 975

0,50%

8

Irlandia

96

4 077

391

77 363

0,51%

9

Francja

2 428

3 045*

7 393

1 439 839

0,51%

10

Austria

282

3 505

988

181 897

0,54%

11

Węgry

436

225
569*

98 348

17 999 980

0,55%

12

Wlk.
Brytania

1 923

2 578

4 957

839 843

0,59%

13

Czechy

340

34 408

11 699

1 965 604

0,60%

14

Litwa

81

1 029

83

13 961

0,60%

15

Słowenia

59

1 932*

114

18 564

0,61%

16

Estonia

39

1 485

58

9 274

0,62%

17

Rumunia

423

4 270*

1 806

288 108

0,63%
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A

B

C

D

E

F

Państwo

Zatrudnieni
w sekcji
"O"
(tys.)

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenia
w sekcji
"O"
(waluta
lokalna)

Roczne
wydatki
na wynagrodzenia
pracowników
zatrudnionych
w sekcji
„O”
(waluta
lokalna)
(mln)

Wszystkie
wydatki
podmiotów
zaliczanych
do general
government
(waluta
lokalna)
(mln)

D/E

18

Chorwacja

117

9 019***

1 055

165 713

0,64%

19

Hiszpania

1 291

2 418

3 122

478 126

0,65%

20

Łotwa

63

1 079

68

10 220

0,67%

21

Bułgaria

219

1 076*

236

35 399 700

0,67%

22

Polska

1 088

5 041*

5 485

820 191

0,67%

23

Malta

15

1 834**

28

4 042 200

0,68%

24

Słowacja

224

1 154

258

34 107

0,76%

25

Niemcy

2 856

3 915

11 181

1 293 953

0,86%

26

Cypr

31

2 641

82

7 344

1,11%

27

Belgia

394

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

28

Holandia

491

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

ŚREDNIA:

0,59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ILO (kolumny B i C)
oraz Eurostatu (kolumny D i E)
* brak danych za rok 2017, w tabeli dane za ostatni dostępny rok – 2016
** brak danych za rok 2017, w tabeli dane za ostatni dostępny rok – 2014
*** brak danych za rok 2017, w tabeli dane za ostatni dostępny rok – 2011
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Widzimy zatem, że Polska plasuje się powyżej unijnej średniej
i należy do państw, które przeznaczają relatywnie więcej środków
ze swoich budżetów* na wynagrodzenia swoich funkcjonariuszy.

Zwróćmy uwagę, że tym razem nie mówimy o budżecie państwa, tylko sumie wszystkich
budżetów wchodzących w skład kategorii tzw. general government, która obejmować będzie dodatkowo m.in. budżety samorządów czy wielkie pozabudżetowe fundusze, takie jak
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowy Fundusz Drogowy.

*
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Motywacja finansowa
Ile zarabiają w Polsce urzędnicy?
Na administrację publiczną – nawet wyłączając tę jej część, która
podlega samorządom – składają się setki organizacji odpowiadających za wielką liczbę często bardzo odmiennych od siebie
dziedzin życia. Dlatego w ramach administracji będziemy mieli
nieuchronnie do czynienia z wielką mnogością funkcji i sposobów
funkcjonowania. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
bardzo różnią się od urzędów skarbowych, jedne i drugie zaś mało
mają wspólnego z Urzędem ds. Kombatantów albo Departamentem Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Musimy
mieć świadomość tego wielkiego zróżnicowania, gdy przyglądamy się danym uśrednionym dla administracji publicznej jako całości. Administracja w małym stopniu daje się ująć w kategoriach
odrębnej „branży” gospodarki, gdyż jej rozmaite segmenty merytorycznie powiązane są z różnymi branżami działalności. Czytając
dane opisujące administrację jako całość, warto mieć to zastrzeżenie stale na uwadze.
Nie ma żadnej publikacji, która prezentowałaby przeciętne wynagrodzenie „urzędnika budżetowego”. Dysponujemy natomiast danymi niejako otaczającymi naszą grupę zainteresowania
z dwóch stron – z jednej strony możemy spojrzeć na wynagrodzenia w szerszej kategorii, jaką jest sekcja „O” gospodarki, z drugiej
strony mamy dane dotyczące kategorii węższej, czyli korpusu
służby cywilnej.
GUS podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sekcji
„O” w 2017 r. wyniosło 5.305 zł brutto18. Sama służba cywilna
wynagradzana była przeciętnie nieco lepiej – ostatnie sprawozdanie Szefa SC mówi o kwocie 5.524 zł brutto w tym samym
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2017 r19. Obie kwoty obejmują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszystkie stałe dodatki (np. wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”, dodatek służby cywilnej dla urzędników
mianowanych, dodatki funkcyjne).
Poszukajmy punktów odniesienia, które pomogą nam ocenić tę
liczbę.
Cała sekcja „O” jest bardziej oddalona od naszej grupy zainteresowania niż korpus służby cywilnej, ale ma tę zaletę, że pozwala na
łatwe porównania międzynarodowe. Ich przeprowadzanie umożliwia baza danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) – zestawiłem w oparciu o nią porównanie przeciętnego wynagrodzenia w sekcji „O” do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
ogółem.
Tabela 6. Atrakcyjność wynagrodzeń w sekcji „O” na tle
całej gospodarki w wybranych* krajach (kwoty w walutach
poszczególnych krajów) (2016).
A

B

C

D

Kraj

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
– sekcja "O"

Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
– gospodarka
ogółem

Wynagrodzenie
w sekcji "O"
w stosunku do
wynagrodzenia
w gospodarce
ogółem (B/C)

1

Nowa Zelandia

6 280

4 640

1,35

2

Polska

5 050

4 047

1,25

3

Wielka Brytania

2 556

2 281

1,12

Baza ILO nie zawiera niestety rekordów dla Holandii; zestaw państw nieco różni się więc od
tego z tabeli nr 4. Zamiast Holandii podajemy dane dla Nowej Zelandii. Mimo że tym razem
nie ogranicza nas zamknięty w granicach Europy zasięg działania Eurostatu, w bazie ILO
rekordy nt. wynagrodzeń dla wielu państw rozwiniętych (USA, Japonia, Kanada, Australia,
Korea Pd., Tajwan) niestety również nie są dostępne.

*
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A

B

C

D

Kraj

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
– sekcja "O"

Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
– gospodarka
ogółem

Wynagrodzenie
w sekcji "O"
w stosunku do
wynagrodzenia
w gospodarce
ogółem (B/C)

4

Czechy

31 760

29 056

1,09

5

Szwecja (2014)

33 300

31 400

1,06

6

Francja

3 045

2 989

1,02

7

Słowacja

1 063

1 044

1,02

8

Niemcy

3 814

4 078

0,94

9

Węgry

225 569

277 543

0,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO)
Wygląda na to, że w krajach o porównywalnym do Polski poziomie rozwoju oraz w krajach rozwiniętych praca dla państwa jest
przeważnie mniej atrakcyjna w porównaniu do pracy w sektorze
prywatnym niż u nas.
Można przeciwko temu sposobowi rozumowania wysunąć zarzut,
że rynek pracy jako całość nie jest dobrym punktem odniesienia.
Z jednej strony mieści w sobie tysiące miejsc pracy, które dla
urzędników nie są atrakcyjne, z drugiej strony gospodarki różnią
się strukturą – w państwach lepiej rozwiniętych gospodarczo rynek pracy może na przykład być w większym procencie złożony
z wyżej płatnych usług specjalistycznych, w gospodarkach słabiej
rozwiniętych można spodziewać się większego udziału prac prostych i nisko wycenianych. Jeżeli w administracji publicznej miejsce znajduje podobny typ pracownika co w prywatnym sektorze
usług specjalistycznych, to może to porównanie tych dwóch sektorów dałoby nam bardziej wartościową informację?
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Klasyfikacja PKD/NACE/ISIC oprócz sekcji „O” zawiera też sekcję „M” pt. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Składa się na nią siedem działów: 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70. Działalność firm
centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 72. Badania naukowe i prace rozwojowe (obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze i techniczne, ale także społeczne
i humanistyczne), 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (tutaj m.in. tłumaczenia, fotografia i projektowanie specjalistyczne),
75. Działalność weterynaryjna.
Przyjrzyjmy się, jak wypada w różnych krajach atrakcyjność pracy dla
państwa w porównaniu z pracą w sektorze usług specjalistycznych.
Tabela 7. Atrakcyjność wynagrodzeń w sekcji „O” na tle sekcji „M” w wybranych krajach (kwoty w walutach poszczególnych krajów) (2016).
Kraj

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
– sekcja "O"

Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
– sekcja "M"

"O" / "M"

1

Nowa Zelandia

6 280

6 160

1,02

2

Polska

5 050

5 008

1,01

3

Czechy

31 760

35 117

0,90

4

Szwecja (2014)

33 300

39 000

0,85

5

Wielka Brytania

2 556

2 998

0,85

6

Słowacja

1 063

1 339

0,79

7

Niemcy

3 814

5 081

0,75

8

Francja

3 045

4 068

0,75

9

Węgry

225 569

436 212

0,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO)
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Okazuje się, że wzięcie za punkt odniesienia sektora prywatnych
usług specjalistycznych zmienia bardzo mało w rankingu państw,
w których administracja publiczna jest relatywnie najlepszym wyborem zawodowym – Polska jest cały czas u szczytu zestawienia.
Dane o sekcji „O” są poręczne do porównań międzynarodowych,
ale warto byłoby dowiedzieć się czegoś bardziej precyzyjnego
o rozkładzie wynagrodzeń w samej Polsce. Do tego celu lepiej posłużą nam już liczby zebrane dla korpusu służby cywilnej.
Departament Służby Cywilnej KPRM publikuje na swojej stronie
dane, które pozwalają prześledzić sytuację wynagrodzeniową
urzędników w podziale na województwa.

Rysunek 6. Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie
w KSC w korpusie
Przeciętne wynagrodz
służby cywilnej w 2017
r. (PLN
brutto)
w 2017
r. (PLN
brutto)
w listopadz

KSC ogółem: 5 524

Źródło: broszura Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 r., DSC KPRM, https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/broszura_ksc_-_2017_5.pdf
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Rysunek 7. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 r. (PLN brutto)

Polska ogółem: 4 611

Źródło: wynagrodzenia.pl (na podstawie danych GUS)
Okazuje się, że w każdym województwie służba cywilna oferuje
przeciętne wynagrodzenia wyższe niż przeciętne wynagrodzenie
oferowane w tym samym regionie przez firmy.
Kto tyle zarabia?
Na każdą tego rodzaju średnią naturalnie składają się przypadki
powyżej i poniżej pułapu przeciętnego. Może być tak, że zróżnicowanie dotyczyć będzie nie tylko poszczególnych urzędników,
ale układać się będzie w wyraźne prawidłowości dotyczące całych
urzędów, typów urzędów i grup stanowisk. Rzeczywiście, są takie
obszary w administracji, gdzie nie można spodziewać się wynagrodzenia dorównującego średniej krajowej czy wojewódzkiej.
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Kto więc zawyża średnią?
Raczej nie urzędnicy zajmujący wyższe miejsca w hierarchii służbowej. W 2006 roku firma doradcza Hay Group przygotowała raport na temat wynagrodzeń w administracji publicznej w Polsce
i w Europie20. Jednym z jego ustaleń było spostrzeżenie, że praktyka ustalania wynagrodzeń w służbie cywilnej charakteryzuje się
tym, że stanowiska wejściowe, niewymagające doświadczenia,
wynagradzane są nawet lepiej niż stanowiska tego samego wejściowego szczebla w sektorze prywatnym. Bardzo niski natomiast
w porównaniu do rynku jest wzrost płacy w miarę przechodzenia
na kolejne szczeble kariery. Innymi słowy, w administracji rozkład
wynagrodzeń pomiędzy niższe i wyższe stanowiska jest bardzo
płaski – do tego stopnia, że raport w konkluzjach stwierdza, że
właśnie zbyt małe zróżnicowanie płac jest jednym z głównych problemów systemu wynagradzania w służbie cywilnej.
Tezę o niskim w porównaniu z firmami zróżnicowaniu wynagrodzeń w administracji potwierdzają też statystyki opracowywane
przez GUS. Najświeższe dane dostępne w chwili pisania tych słów
dotyczą sytuacji w październiku 2016 r. Zróżnicowanie wynagrodzeń mierzone wskaźnikiem zróżnicowania decylowego (relacja
decyla IX do decyla I) było w sektorze prywatnym wyższe o przeszło 65% dla grupy stanowisk specjalistycznych i aż o 140% dla
grupy stanowisk kierowniczych21.
Twierdzenie, że pewne zróżnicowanie między stanowiskami różnego szczebla (wejściowymi, specjalistycznymi, kierowniczymi)
jest zasadne i potrzebne, jest zasadniczo niekontrowersyjne, podobnie jak kolejność stanowisk w drabinie wynagrodzeń. Różnice
zdań dotyczyć będą co najwyżej skali różnic między poziomami.
Znacznie mniej oczywiste jest, jak powinno kształtować się zróżnicowanie wynagrodzeń w różnych kategoriach urzędów – czy
właściwe jest choćby wycenianie pracy ministerstw wyżej niż pracy Krajowej Administracji Skarbowej albo urzędów wojewódzkich
wyżej niż powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
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Pytanie jest o tyle zasadne, że nie ma między tymi kategoriami
równości – zróżnicowanie jest wyraźnie widoczne w danych. Średnia jest ciągnięta w górę przez ministerstwa, urzędy centralne oraz
placówki zagraniczne. Różnice te przedstawia rysunek:

PLN

PLN

Rysunek 8. Kategorie urzędów z wynagrodzeniami powyżej
i poniżej średniej dla sektora przedsiębiorstw (przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w 2017 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za rok 2017
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Tabela 8. Zróżnicowanie wynagrodzeń według kategorii
urzędów w 2017 r. (tylko służba cywilna).
Kategoria
urzędu

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie całkowite (PLN
brutto)

Placówki
zagraniczne

8 615

1 264

1%

2%

Ministerstwa
z KPRM

8 152

12 672

11%

16%

Urzędy Centralne

6 462

10 954

9%

11%

Krajowa
Administracja
Skarbowa

5 692

47 179

40%

41%

Urzędy wojewódzkie

4 775

8 310

7%

6%

Pozostała
administracja
niezespolona

4 550

15 709

13%

11%

Wojewódzka
administracja
zespolona

4 364

14 704

12%

10%

Powiatowa
administracja
zespolona

3 564

8 590

7%

5%

119 382

100%

100%

SUMA

Liczba etatów

% korpusu

Udział w
środkach na
wynagrodzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za rok 2017
Największy rozdźwięk między liczbą pracowników a wielkością
konsumowanych zasobów w postaci środków budżetowych widać w przypadku ministerstw – zatrudniają one 11% osób pracują-
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cych w służbie cywilnej, konsumują zaś 16% wszystkich środków
przeznaczonych na wynagrodzenia. Różnice w przypadku pozostałych kategorii są mniejsze – w żadnym przypadku nie przekraczają dwóch punktów procentowych.
Zwróćmy jednak uwagę, że różnica wielkości i ciężaru budżetowego nawet w przypadku ministerstw nie osiąga porażających
rozmiarów – mówimy o wychyleniu o raptem 4 pp. Dodatkowo
trzeba wziąć pod uwagę, że przewaga statystycznie „uprzywilejowanych” kategorii urzędów nie wynika tylko z rodzaju pracy, jaki
wykonują, ale też z tego, że placówki zagraniczne, ministerstwa
i urzędy centralne, inaczej niż wszystkie pozostałe kategorie, nie
są równomiernie rozmieszczone na terenie kraju. W zdecydowanej większości funkcjonują w ramach „niestatystycznych” na tle
Polski jako całości rynków pracy i konsumpcji – w ramach lokalnego rynku warszawskiego (wszystkie resorty i większość urzędów
centralnych) oraz rozmaitych lokalnych rynków zagranicznych
(placówki). Gdyby postawić sobie za cel zmniejszenie nierówności pomiędzy różnymi kategoriami urzędów, do pewnego stopnia
można by to osiągnąć dzięki delokalizacji urzędów centralnych
i części ministerstw poza Warszawę (deglomeracja).
Najbardziej niepokojące wydaje się to, że poniżej poziomu wojewódzkiej średniej rynkowej znajduje się szereg jednostek świadczących na poziomie „liniowym” krytycznie ważne, często specjalistyczne usługi publiczne, w tym przede wszystkim – inspekcje
odpowiadające za różne aspekty naszego bezpieczeństwa.
Dla pogłębienia informacji na temat sytuacji w tym obszarze ponad poziom globalnej statystyki poprosiliśmy dziesiątki inspekcji o udostępnienie informacji na temat wynagrodzeń pobieranych przez pracowników zatrudnionych na podstawowych
stanowiskach merytorycznych. Nazwy tych stanowisk identyfikowaliśmy na podstawie przeglądu ogłoszeń rekrutacyjnych. Informacje zebrane z odpowiedzi na nasze wnioski przedstawiają
tabele nr 9, 10, 11 i 12.
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Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto na podstawowych stanowiskach merytorycznych
w powiatowych inspektoratach nadzoru budowalnego
(PINB) dla miast na prawach powiatu (z wyłączeniem stolic
województw)*. Na czerwono zaznaczone wynagrodzenia
niższe od wojewódzkiej średniej dla sektora przedsiębiorstw.
Miasto

Nazwa stanowiska

Średnie
wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie: średnie
wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)**

Mysłowice

specjalista

2 358

4 659

Jastrzębie-Zdrój

inspektor nadz bud.

2 796

4 659

Leszno

specjalista

2 878

3 750

Częstochowa

inspektor nadz. bud.

2 914

4 659

Jastrzębie-Zdrój

specjalista

3 094

4 659

Rybnik

inspektor nadz. bud.

3 290

4 659

Chełm

inspektor nadz. bud.

3 359

3 981

Bielsko-Biała

inspektor nadz. bud.

3 374

4 659

Tarnobrzeg

specjalista

3 441

3 865

Nowy Sącz

inspektor nadz. bud.

3 489

4 395

Grudziądz

inspektor nadz. bud.

3 500

3 977

Płock

inspektor nadz. bud.

3 740

5 432

Siedlce

inspektor nadz. bud.

3 748

5 432

Radom

inspektor nadz. bud.

3 757

5 432

Tarnobrzeg

inspektor nadz. bud.

3 774

3 865

Chorzów

inspektor nadz. bud.

3 817

4 659

Koszalin

inspektor nadz. bud.

3 900

4 206

Wałbrzych

inspektor nadz. bud.

3 911

4 943

Piotrków Trybunalski

inspektor nadz. bud.

3 949

4 325

Żory

inspektor nadz. bud.

3 998

4 659
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Miasto

Nazwa stanowiska

Średnie
wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie: średnie
wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)**

Słupsk

inspektor nadz. bud.

4 040

4 630

Siemianowice Śląskie specjalista

4 128

4 659

Mysłowice

4 140

4 659

inspektor nadz. bud.

Tychy

inspektor nadz. bud.

4 164

4 659

Bielsko-Biała

ekspert nadz. bud.

4 224

4 659

Leszno

inspektor nadz. bud.

4 232

3 750

Konin

inspektor nadz. bud.

4 302

4 215

Skierniewice

inspektor nadz. bud.

4 345

4 325

Koszalin

starszy inspektor
nadz. bud.

4 370

4 206

Gdynia

specjalista

4 390

4 630

Jaworzno

inspektor nadz. bud.

4 400

4 659

Łomża

inspektor nadz. bud.

4 477

4 024

Bytom

inspektor nadz. bud.

4 484

4 659

Nowy Sącz

specjalista

4 520

4 395

Gdynia

inspektor nadz. bud.

4 580

4 630

Kalisz

inspektor nadz. bud.

4 762

4 215

Sopot

inspektor nadz. bud.

4 900

4 630

Sopot

specjalista

5 200

4 630

Siemianowice Śląskie inspektor nadz. bud.

5 472

4 659

Jelenia Góra

6 344

4 943

inspektor nadz. bud.

* W tabeli pominięto 12 PINB, które nie udzieliły wnioskowanych informacji (Elbląg, Gliwice, Krosno, Legnica, Ostrołęka, Przemyśl, Ruda Śl.,
Sosnowiec, Świnoujście, Tarnów, Włocławek, Zamość).
** Najpóźniejsze dane wojewódzkie dostępne w czasie opracowywania
odpowiedzi otrzymanych od urzędów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi PINB na wnioski
o udzielenie informacji publicznej zebranych w maju 2019 r.
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Tabela 10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto na podstawowych stanowiskach merytorycznych
w wybranych powiatowych inspektoratach weterynarii
(PIW). Na czerwono zaznaczone wynagrodzenia niższe
od wojewódzkiej średniej dla sektora przedsiębiorstw.
Miasto

Nazwa stanowiska

Kościan

referent

2 073

4 215

Lipsko

referent

2 317

5 432

Mońki

referent

2 320

4 024

Biłgoraj

specjalista

2 327

3 981

Gostyń

referent

2 475

4 215

Sokółka

referent

2 509

4 024

Ostróda

referent

2 599

3 750

Sierpc

referent

2 768

5 432

Włodawa

referent

2 822

3 981

Sejny

referent

2 875

4 024

Międzyrzecz

inspektor wet.

3 018

3 987

Przasnysz

referent

3 033

5 432

Kraśnik

referent

3 125

3 981

Tuchola

inspektor wet.

3 230

3 977

Wągrowiec

referent

3 233

4 215

Zambrów

inspektor wet.

3 258

4 024

Namysłów

referent

3 265

4 251

Opoczno

inspektor wet.

3 302

4 325

Radzyń Podlaski

insp. wet. i referenci

3 326

3 981

Lipsko

inspektor wet.

3 372

5 432

64

Średnie
wynagrodzenie
brutto (V
VII 2019)

Porównanie: średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)*

Miasto

Nazwa stanowiska

Średnie
wynagrodzenie
brutto (V
VII 2019)

Porównanie: średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)*

Ostróda

inspektor wet.

3 493

3 750

Sejny

inspektor wet.

3 493

4 024

Kraśnik

inspektor wet.

3 493

3 981

Łobez

inspektor wet.

3 500

4 206

Ostrów
Mazowiecka

inspektor wet.

3 513

5 432

Wolsztyn

inspektor wet.

3 555

4 215

Mława

inspektor wet.

3 609

5 432

Wągrowiec

inspektor wet.

3 755

4 215

Szamotuły

inspektor wet.

3 772

4 215

Szamotuły

inspektor wet.

3 772

4 215

Gostyń

inspektor wet.

3 796

4 215

Ostrów Mazowiecka

st. inspektor wet.

3 861

5 432

Sokółka

inspektor wet.

3 898

4 024

Sierpc

inspektor wet.

3 908

5 432

Przasnysz

inspektor wet.

3 971

5 432

Węgrów

inspektor wet.

3 977

5 432

Kościan

inspektor wet.

3 987

4 215

Kwidzyn

inspektor wet.

4 005

4 630

Kwidzyn

starszy inspektor wet.

4 005

4 630

Namysłów

inspektor wet.

4 016

4 251

Biłgoraj

inspektor wet.

4 020

3 981

Ostrołęka

Insp. wet./
st. Insp. wet.

4 031

5 432

Złotów

inspektor wet.

4 062

4 215

Złotów

starszy inspektor wet.

4 062

4 215
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Miasto

Nazwa stanowiska

Średnie
wynagrodzenie
brutto (V
VII 2019)

Porównanie: średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)*

Ostrów Wlkp.

inspektor wet.

4 094

4 215

Mońki

inspektor wet.

4 358

4 024

Hajnówka

inspektor wet.

4 472

4 024

Włodawa

inspektor wet.

4 486

3 981

* Najpóźniejsze dane wojewódzkie dostępne w czasie opracowywania odpowiedzi otrzymanych od urzędów
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi PIW na wnioski
o udzielenie informacji publicznej zebranych w okresie maj-lipiec 2019
Tabela 11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto na podstawowych stanowiskach merytorycznych
w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych (WIF). Na
czerwono zaznaczone wynagrodzenia niższe od wojewódzkiej średniej dla sektora przedsiębiorstw.
Miasto

Nazwa
Stanowiska

Bydgoszcz

inspektor farm.

4

3 673

3 977

Kraków

inspektor farm.

3

4 181

4 395

Rzeszów

inspektor farm.

6

4 230

3 865

Szczecin

inspektor farm.

3

4 338

4 215

Kielce

inspektor farm.

10,8

4 340

4 021

Lublin

inspektor farm.

4

4 349

3 981

Białystok

inspektor farm.

9

4 382

4 024

Wrocław

inspektor farm.

6

4 641

4 943
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Ilość
Średnie
etatów wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie: średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)*

Miasto

Nazwa
Stanowiska

Ilość
Średnie
etatów wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie: średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze
przedsiębiorstw
w województwie
(dane za XI 2017)*

Gdańsk

inspektor farm.

10

4 675

4 630

Warszawa

inspektor farm.

2

4 860

5 432

Katowice

inspektor farm.

1

5 096

4 659

Olsztyn

inspektor farm.

10

5 124

3 750

Gorzów Wlkp.

inspektor farm.

10

5 265

3 987

Poznań

inspektor farm.

2

5 551

4215

Łódź

inspektor farm.

13

5 946

4325

Opole

inspektor farm.

6

6 630

4251

* Najpóźniejsze dane wojewódzkie dostępne w czasie opracowywania odpowiedzi otrzymanych od urzędów
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi WIF na wnioski o udzielenie informacji publicznej zebranych w maju 2019
Tabela 12. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto na podstawowych stanowiskach merytorycznych w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska
(WIOŚ). Na czerwono zaznaczone wynagrodzenia niższe od
wojewódzkiej średniej dla sektora przedsiębiorstw.
Miasto

Nazwa
stanowiska

Szczecin

insp. ochr. środ.

Ilość
etatów

Średnie
wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie:
średniego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw w województwie (dane
za XI 2017)*

3

2 485

4 206

Szczecin

specjalista

9

2 834

4 206

Białystok

specjalista

7

2 928

4 024
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Miasto

Nazwa
stanowiska

Ilość
etatów

Średnie
wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie:
średniego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw w województwie (dane
za XI 2017)*

Olsztyn

inspektor

12

2 971

3 750

Warszawa

insp. ochr. środ.
ds. kontroli

38

2 973

5 432

Opole

insp. ochr. środ.

7,75

3 103

4 251

Gdańsk

insp. ochr. środ.

15

3 244

4 630

Białystok

insp. ochr. środ.

24

3 272

4 024

Warszawa

insp. ochr. środ.
ds. interwencyjnych

3

3 368

5 432

Wrocław

insp. ochr. środ.

14

3 374

4 943

Katowice

insp. ochr. środ.

31

3 453

4 659

Gdańsk

starszy insp. ochr.
środ.

12

3 632

4 630

Lublin

specjalista

12

3 702

3 981

Katowice

specjalista

6,25

3 794

4 659

Łódź

stanowiska
inspektorskie

15

3 966

4 325

Wrocław

specjalista

8

3 984

4 943

Zielona Góra

insp. ochr. środ.

4

4 005

3 987

Kielce

insp. ochr. środ.

24,5

4 144

4 021

Gdańsk

starszy specjalista

8

4 212

4 630

Opole

specjalista

8

4 247

4 251

Zielona Góra

specjalista

5,75

4 257

3 987

Kielce

specjalista

3

4 281

4 021

Olsztyn

insp. ochr.
środ.

31

4 294

3 750
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Miasto

Nazwa
stanowiska

Ilość
etatów

Średnie
wynagrodzenie
brutto
(V 2019)

Porównanie:
średniego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw w województwie (dane
za XI 2017)*

Rzeszów

specjalista

24

4 321

3 865

Rzeszów

insp. ochr. środ.

65

4 479

3 865

Poznań

specjalista

19

4 526

4 215

Kraków

insp. ochr. środ.

13

4 792

4 395

Poznań

starszy specjalista

8

4 828

4 215

Łódź

stanowiska specjalistyczne

21,5

4 834

4 325

Gdańsk

główny specjalista

12

5 190

4 630

Poznań

główny specjalista

37,8

5 767

4 215

Bydgoszcz

insp. ochr. środ.

32

b.d.

3 977

Bydgoszcz

specjalista

61,5

b.d.

3 977

* Najpóźniejsze dane wojewódzkie dostępne w czasie opracowywania odpowiedzi otrzymanych od urzędów
Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi WIOŚ
na wnioski o udzielenie informacji publicznej zebranych w maju 2019
Rozchodzenie się wynagrodzeń w administracji i w firmach
W warunkach niskiego bezrobocia i trudności w znalezieniu pracowników rynek pracy reaguje dynamicznym wzrostem wynagrodzeń. Dziennikarze ekonomiczni już od kilku lat powtarzają, że przeszliśmy w Polsce
od rynku pracodawcy do rynku pracownika.
Otoczenie konkurencyjne, w którym funkcjonują firmy, wymusza niemal
automatyczną reakcję na tego rodzaju zmiany rynkowe. Urzędnicy z ko-
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lei obawiają się, że ich pracodawcy – instytucje administracji publicznej
– podlegają innym bodźcom i uwarunkowaniom niż firmy, więc mogą
długo ignorować zmianę sytuacji na rynku pracy oraz jej skutki. Rodzi się
obawa, że praca dla administracji oznacza niezałapanie się na pozytywne dla pracowników zmiany rynkowe.
Jeżeli wynagrodzenia w firmach dynamicznie rosną, a oferowane przez
administrację pozostają w stagnacji, powstaje zjawisko rozwierających
się coraz szerzej „nożyc” płacowych między sektorem prywatnym a publicznym. W takiej sytuacji status społeczno-ekonomiczny urzędników
relatywnie by się pogarszał.
Aby przekonać się o skali problemu, trzeba porównać dane o dynamice
wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz w administracji. Wynik
takiego porównania przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 9. Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto – porównanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (wynagrodzenia
dla gospodarki narodowej, sektora przedsiębiorstw oraz sekcji „O”) oraz
rocznych sprawozdań Szefa Służby Cywilnej
Globalne spojrzenie na sytuację służby cywilnej i szerszego sektora
administracyjno-bezpieczeństwowego (sekcja „O” PKD) nie potwierdza istnienia takiego zjawiska w ostatnich latach. Dynamika wzrostu
wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i w administracji jest bardzo
zbliżona. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zmieniały się
w sposób bardziej płynny, a w służbie cywilnej nieco bardziej skokowy.
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Z tego względu zdarzyło się nawet, że w pewnym momencie (2016)
przyspieszenie w płacach urzędników wyprzedziło przyspieszenie w
firmach (tu podobne odbicie odnotowano rok później). Przez cały okres
2009-2018 przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rzeczywiście zbliżyły się do wynagrodzeń w administracji, dynamika tego
zjawiska była jednak bardzo łagodna. Trudno mówić na tej podstawie o
„rozwierających się nożycach”.
Podsumowanie kwestii finansowej
1. Ani polskie, ani międzynarodowe dane o wynagrodzeniach nie potwierdzają, że zatrudnienie w administracji publicznej jest w naszym
kraju finansowo mniej korzystne niż praca u prywatnego pracodawcy.
2.Nie widać też dowodów na to, że sektor prywatny pod względem
oferowanych zarobków mocno odskoczył w ostatnich latach od administracji publicznej. W sektorze przedsiębiorstw płace rosły tylko trochę
szybciej niż w administracji, w której też nie stały w miejscu (nawet przy
zamrożonej kwocie bazowej).
3. Rozkład wynagrodzeń w administracji publicznej jest wyraźnie bardziej „egalitarny” (spłaszczony) niż w firmach. Oznacza to, że teza
1 (praca w administracji nie jest finansowo mniej atrakcyjna od firm)
może być nieprawdziwa z punktu widzenia dwóch grup pracowników: tych najmocniej wierzących w wartość swojej pracy, a w związku z tym w swoją zdolność do zajęcia nieprzeciętnie wysokiej pozycji
w hierarchii służbowej, oraz tych głęboko wyspecjalizowanych w cenionych komercyjnie obszarach wiedzy i umiejętności. Inaczej mówiąc,
administracja publiczna pod względem finansowym jest konkurencyjną
propozycją dla szeregowych „generalistów”*, ale już niekoniecznie dla
menedżerów i ekspertów. Państwo ma jednak sposoby, aby sobie z tym
ograniczeniem do pewnego stopnia radzić – przyjrzymy się im w rozdziale Czasami państwo musi – czyli o bypassach na problem ekspertów.
4. Ważnym i niebezpiecznym wyjątkiem od tezy 1 jest grupa urzędów,
które odpowiadają za specjalistyczny nadzór i dokonywanie inspekcji.
W ich wypadku regułą są wynagrodzenia niższe niż oferowane przez
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firmy. Tymczasem są to często urzędy wymagające pracowników wykształconych w rzadziej spotykanych profilach (np. weterynaria), którzy
jednocześnie dysponując tego rodzaju specjalizacją, posiadają relatywnie łatwo dostępną i atrakcyjną alternatywę zawodową w postaci
prowadzenia własnej działalności. Zarówno krytyczna waga funkcji pełnionych przez te urzędy (zapewnianie bezpieczeństwa), jak i rzadkość
koniecznego wykształcenia, łatwość znalezienia jakościowo odmiennego sposobu funkcjonowania w zawodzie, wreszcie – last but not least
– związane z wykonywaniem kontroli zagrożenia korupcyjne, powinny
skutkować wyceną ich pracy wyraźnie powyżej, a nie poniżej średniej.

Tj. osób, od których na wejściu wymaga się odpowiedniego kierunkowo wykształcenia,
ogólnego zrozumienia problematyki pracy, doświadczenia w szerokim sensie zbieżnego z
tą problematyką oraz zestawu uniwersalnych umiejętności. Generaliści jednocześnie powinni mieć zdolność do relatywnie łatwego adaptowania się do pracy w nowej problematyce,
np. w innym departamencie albo resorcie. Są to więc w pewnym sensie „uniwersalni specjaliści”. Kształcenie dobrze przygotowanych generalistów dla administracji jest założeniem
filozofii funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

*
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Czasami państwo musi –
czyli o bypassach na problem ekspertów
Wprowadzenie
Stwierdziliśmy do tej pory, że przeciętne wynagrodzenia w administracji, poza wybranymi obszarami problematycznymi, nie
odstają wyraźnie od przeciętnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. Wspomnieliśmy również, że dla administracji charakterystyczne jest bardzo niskie (jak na standardy panujące w pozostałej części rynku pracy) zróżnicowanie wynagrodzeń między
różnymi stanowiskami. Połączenie obu obserwacji może prowadzić do wniosku, że o ile administracja jest odpowiednio wyposażona w środki finansowe potrzebne do pozyskiwania „generalistów”, o tyle ma bardzo słabe zdolności do pozyskiwania
osób do pracy, która wymaga bardziej specyficznej specjalizacji.
Finansista biegły w budowaniu modeli finansowych dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, menedżer projektów rozumiejący konstrukcję i rozwiązania
systemu podatkowego lub ekspert procedur i wdrożeń systemów IT – oferując niską premię wynagrodzeniową za rozwój zawodowy, administracja strukturalnie nie jest zdolna do kształcenia i utrzymywania lub rekrutowania tego rodzaju specjalistów.
Ta niezdolność nie usuwa jednak potrzeby korzystania z usług
specjalistów. W rzeczywistości administracja płaci za ich pracę
i robi to po rynkowych lub nawet ponadrynkowych stawkach –
tyle tylko, że nie w formie pensji.
Sposób 1 – usługi doradcze
Im większy deficyt specjalistycznych kompetencji wewnątrz organizacji, tym większe jej uzależnienie od zewnętrznych usług
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doradczych. Zakup usług zewnętrznych to już całkiem inna
część budżetu jednostki niż środki na wynagrodzenia własnych
pracowników. Urząd płaci za całą usługę, a usługodawca płaci specjaliście – swojemu pracownikowi lub podwykonawcy.
Koniec końców wynagrodzenie pochodzi z budżetu zamawiającego, czyli z administracji, a ustalone jest według stawek
funkcjonujących na prywatnym rynku pracy. Chociaż trzeba też
pamiętać, że usługodawca bierze na siebie ryzyko ekonomiczne związane z efektami pracy – jeżeli nie będą one odpowiadały
warunkom zamówienia, grożą mu kary umowne poważnie obniżające wynagrodzenie. W skomplikowanym doradztwie o takie
sytuacje nietrudno.
Korzystanie przez administrację ze specjalistycznych usług doradczych jest ogólnie rzecz biorąc zasadne i korzystne dla interesu publicznego. Jest naturalne, że know-how dotyczący wielu
specjalistycznych zagadnień będzie gromadzić się, rozwijać i doskonalić znacznie lepiej w firmach, które zajmują się tymi zagadnieniami stale, na potrzeby wielu różnych klientów, niż w organizacji, która potrzebuje określonych kompetencji rzadko i tylko
na własne potrzeby. Sięgamy więc po wiedzę i umiejętności tam,
gdzie one są. Tym jednak, nad czym warto się zastanowić, jest
skala zależności od zewnętrznego wsparcia i zdolność do dobrego z niego korzystania.
Chociaż firmy doradcze mogą wyręczyć zamawiającego w wielu
zadaniach wykraczających poza jego realizacyjne kompetencje
lub zdolności przerobowe, to nawet najlepiej dobrany zespół
doradców nie rozwiąże problemu zamawiającego samodzielnie.
Po drugiej stronie potrzebny jest partner, który będzie umiał
m.in.: właściwie zdefiniować, czego potrzebuje, być partnerem
do merytorycznej dyskusji w trakcie pracy, ocenić to, co od doradców otrzymał oraz dobrze to wykorzystać. Niezdolność do
utrzymywania doświadczonych w organizacji pracowników i zatrudniania ukształtowanych już gdzie indziej specjalistów osłabia
więc skuteczność i efektywność współpracy z zewnętrznymi kon-
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sultantami. Traktowane jako lekarstwo na problemy kadrowe,
usługi zewnętrzne będą pomocne tylko w ograniczonym stopniu.
Nie jest też tak, że każdą funkcję można bez szkody poddać outsourcingowi. Administracja musi zachować zdolność do pełnienia
funkcji organizacyjnych i koordynacyjnych, choćby po to, żeby
zgrywać i harmonizować pracę wykonywaną przez zewnętrznych
wykonawców. To zaś wymaga własnych specjalistów, nieraz całego ich sztabu.
Usługi doradcze wykorzystywane w tej funkcji (organizacja i koordynacja), będą też prawdopodobnie złym interesem z finansowego punktu widzenia. Nawet dobrze przygotowane zamówienia
publiczne na specjalistyczne usługi doradcze generują wysokie
ceny. Im usługi bardziej dostosowane do potrzeb zamawiającego,
tym mniejsza konkurencyjność postępowań (mniej rywalizujących
ofert) – a przecież właśnie z takimi sytuacjami będziemy mieli do
czynienia tam, gdzie zewnętrznymi rękami chcemy realizować
projekty, za które odpowiedzialne jest państwo. Ceny są jeszcze
wyższe, jeżeli brak doświadczenia sprawia, że specyfikacja potrzeb zamawiającego jest źle przygotowana – wtedy wykonawcy
doliczają do swej ceny odpowiednie premie za ryzyko nieporozumień i sporów, zabezpieczając się przed ciężarem kar i nieopłaconych zgodnie z planem faktur.
Gdyby miał to być prosty wybór między zatrudnieniem specjalistów
w urzędzie z wysokimi pensjami a skorzystaniem z usług zewnętrznego wykonawcy, to drugie rozwiązanie musiałoby więc być znacznie droższe i jednocześnie oferować mniejszą produktywność.
Sposób 2 – body leasing
Rozwiązaniem pośrednim pomiędzy całkowitym wyeksportowaniem zadań do zewnętrznych wykonawców a samodzielną ich realizacją bywają umowy tzw. outsourcingu personalnego, zwanego też body leasingiem.
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Rozwiązanie jest popularne przede wszystkim w branży IT i od kilku lat jest stosowane w projektach informatycznych realizowanych
przez państwo. Pozwala ono korzystać z kompetencji specjalistów
dobranych według potrzeb konkretnego projektu, a jednocześnie
„zbliżyć” proces prac projektowych do swojej organizacji i zachować zdolność bieżącego nimi sterowania. Pracownicy udostępniani w ramach body leasingu pracują pod kierunkiem zamawiającego, tak jakby byli jego własnymi pracownikami. Nie są jednak
indywidualnie rekrutowani do pracy w jednostce publicznej, tylko
„dostarczani” „w pakiecie” na podstawie jednej umowy z firmą,
która zobowiązuje się udostępnić zamawiającemu pracowników
odpowiadających określonej specyfikacji.
Pomijając kwestie praktyczne, jak możliwość uniknięcia przeprowadzania wielu procesów rekrutacyjnych i odstraszającej wielu kandydatów formalizacji takich procesów w sektorze publicznym, podstawową zaletą umów bodyleasingowych dla administracji jest fakt, że
budżetowo są one zakupem usług, a nie zwiększaniem zatrudnienia.
Taka forma dobrze też odpowiada pracy projektowej, gdy potrzeba
specjalistów o określonym profilu na określony czas (np. 2-3 lata),
a nie na stałe (do przyszłych projektów być może potrzeba będzie
specjalistów o innych kompetencjach). Z drugiej strony jednak firmy
udostępniającej pracowników nie można obciążyć odpowiedzialnością za ostateczny produkt czy efekt – za integrację prac i ich kierunek
odpowiada zamawiający.
Body leasing pozwala więc w znacznym stopniu uzupełniać własne
braki kadrowe. Niemniej jednak, aby dawał dobre rezultaty, wciąż
wymaga po stronie zamawiającego ludzi, którzy będą potrafili dobrze definiować potrzeby, które projekt ma zrealizować, i skutecznie
sprawować nad nim bieżący nadzór. Na poziomie kierownictwa instytucji lub poziomie wyższych stanowisk wciąż więc potrzeba osób
rozumiejących zagadnienia techniczne, a z drugiej strony cieszących
się zaufaniem jej szefa (co do których nie będzie wątpliwości, że patrzą na problemy z perspektywy wewnętrznej – z punktu widzenia
interesów instytucji).
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Oparcie się na body leasingu ma też dwie szersze wady. Po pierwsze, dla organizacji to w dużym stopniu zmarnowana szansa rozwojowa. Body leasing sprawia, że w toku pracy nad wyjątkowym
projektem organizacja rozwija nie swój, ale cudzy potencjał. Po
drugie, umowy bodyleasingowe strategicznie uzależniają od polityki zewnętrznego podmiotu. Firma dostarczająca specjalistów
zorientowanych w potrzebach zamawiającego, wykorzystywanych rozwiązaniach i dotychczasowych pracach może na przykład
zdecydować, że nie wystartuje w kolejnym przetargu albo odmówić aneksowania umowy i jednym ruchem pozbawić organizację
prawie całego know-how.
Sposób 3 – dochody z dodatkowych tytułów
Ponieważ potrzeba zatrudniania osób o kompetencjach wysoko
wycenianych przez rynek pracy nie daje się całkowicie wyeliminować nawet za pomocą usług zewnętrznych, sektor publiczny znalazł pewne obejścia, które może stosować w przypadkach, kiedy
za konieczne uznaje zatrudnienie kogoś (a nie wynajęcie), a jednocześnie nie może zaoferować na umowie o pracę akceptowalnej
dla drugiej strony stawki.
Takim sposobem jest wynagradzanie wybranych specjalistów i kadry
menedżerskiej poprzez oferowanie, obok zatrudnienia w urzędzie,
dodatkowych możliwości zarobkowania. Przykładem mogą być miejsca w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W bezpośrednim
nadzorze Skarb Państwa posiada ich niemal 400, z czego niektóre
z nich to potężne grupy kapitałowe posiadające liczne spółki-córki,
spółki-wnuczki i spółki-prawnuczki. Mając na względzie minimalny
skład organu nadzorującego (co do zasady 3 osoby), potencjalnie
jest kilka tysięcy miejsc możliwych do zaoferowania. Wynagrodzenie
tymczasem w takich spółkach, o ile jest wypłacane (bo nie musi być),
może wahać się od kilkuset złotych do nawet 12 tys. zł, najczęściej zaś
wynosi od 2 do 6 tys. zł.
Należy jasno zaznaczyć – pełnienie funkcji w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nie jest otrzymywaniem dodatkowe-
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go wynagrodzenia za pracę pełnioną w urzędzie. Jest to osobny
rodzaj pracy świadczonej w dni wolne od pracy lub po godzinach
pracy i z którą wiążę się szczególny rodzaj odpowiedzialności jako
członka spółki prawa handlowego. Jednak możliwość świadczenia
tej dodatkowej pracy, a tym samym osiąganie dodatkowego dochodu, ma charakter transakcji wiązanej i jest formą kompensowania dochodu uzyskiwanego w ramach pracy urzędniczej.
Wnioski
• Organizacje, z których składa się administracja publiczna, mają
charakter organizacji opartych na wiedzy*. Muszą mieć dostęp do
najwyższych dostępnych na rynku kompetencji specjalistycznych.
• Nieatrakcyjność administracji jako pracodawcy wymusza pozyskiwanie tych kompetencji okrężnymi drogami.
• Rozwiązania takie jak zewnętrzne usługi doradcze czy body leasing mają zalety i wady, nie należy patrzeć na nie jednostronnie.
• Nieatrakcyjność administracji jako pracodawcy sprawia jednak,
że rozwiązania tego typu wybiera się często nie dlatego, że są najlepszym rozwiązaniem, ale dlatego że są jedyną pozwalającą funkcjonować opcją.
• Koszty pozyskania kompetencji i tak obciążają budżet, tyle tylko
że w innej formie (wydatki na usługi obce). Wobec częstego braku alternatywy w postaci zbudowania odpowiednich kompetencji
wewnątrz, może się to wiązać z kupowaniem za te same lub większe pieniądze gorszych efektów.

Do porównywania urzędów administracji publicznej do innych organizacji opartych na
wiedzy, takich jak kancelarie, firmy doradcze, biura architektoniczne, studia projektowe,
agencje kreatywne, itd., zamiast myślenia głównie w kategoriach podziału sektor prywatny – sektor publiczny, przekonująco namawia np. książka Macieja i Izabeli Kisilowskich: M.
Kisilowski, I. Kisilowska, Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Warszawa 2016.

*
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Część druga:
Motywacje, potrzeby,
powołanie

Zarządzanie oparte na lęku vs.
zarządzanie oparte na bezpieczeństwie
Krok do tyłu – w stronę teorii na temat tego, dlaczego ludzie
tak naprawdę nie chcą pracować w administracji
Ustaliliśmy dotąd, że główną przyczyną problemu zdefiniowanego na wstępie nie jest niedobór pieniędzy. Raz, że poziom wynagrodzeń jest generalnie konkurencyjny w stosunku do rynku pracy,
dwa, że budżet przewiduje poważne środki w pozycjach przeznaczonych na usługi zewnętrzne. Gdzie w takim razie dopatrywać
się głównego źródła nieatrakcyjności administracji publicznej?
Proponuję w tym rozdziale pewną uargumentowaną hipotezę.
Co decyduje o atrakcyjności miejsca pracy?
Pracujemy, aby realizować swoje potrzeby. To banalne stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do pracy najemnej.
Mając wybór między różnymi ofertami pracy, wybierać będziemy
więc te, które w naszym mniemaniu powinny zapewniać największy stopień realizacji naszych potrzeb.
Ocena dostępnych możliwości pod tym kątem to złożony
i w znacznej mierze podświadomy proces. Wykonywanie pracy
nie tylko coś nam daje, ale też zawsze coś kosztuje (mniej lub więcej wysiłku, czasu, stresu oraz rozmaitych innych rodzajów dyskomfortu i ryzyka). Szukamy zatem najlepszej z naszego subiektywnego punktu widzenia kombinacji korzyści i kosztów. To jeden
wymiar złożoności.
Drugi wymiar wiąże się z tym, że korzyści i koszty związane
z pracą są bardzo różnej natury, co sprawia, że bywają trudno porównywalne. Wynika to z tego, że mamy jako ludzie liczne i zróż-
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nicowane potrzeby. Z jednej strony szukamy w pracy sposobu na
zaspokojenie potrzeb ekonomicznych – odpowiedniego wynagrodzenia i świadczeń materialnych umożliwiających utrzymanie
się i kultywowanie określonego stylu życia. Z drugiej strony wiążemy z pracą pewne potrzeby funkcjonalne – mamy w szczególności nadzieję nabywać i rozwijać dzięki niej wiedzę, kompetencje
i umiejętności, które będziemy mogli spożytkować dla posunięcia
naprzód swoich planów i celów w życiu zawodowym, społecznym
i prywatnym. Mamy poza tym cały wachlarz potrzeb psychologicznych – potrzebę celu, potrzebę bycia pożytecznym, potrzebę więzi z innymi ludźmi, potrzebę kreatywności czy wykorzystywania
swojego potencjału, potrzebę sprawdzania się w obliczu wyzwań,
potrzebę szacunku społecznego (prestiżu), itd.22
Trzeci wymiar złożoności polega na tym, że potrzeby nie są sobie
równe. Z jednej strony niektóre są bardziej podstawowe od innych
i muszą być zaspokajane w pierwszej kolejności – tak jak w słynnej piramidzie Maslowa. Z drugiej strony – jak mógłby wyrazić się
ekonomista – krzywe użyteczności rozmaitych korzyści i kosztów
związanych z pracą nie są liniowe. Inaczej mówiąc, różnica pensji
wynosząca 500 zł ma inne znaczenie dla naszego uogólnionego
dobrostanu w sytuacji, kiedy wybieramy między ofertami opiewającymi na 2.500 zł i 3.000 zł, trochę inny w przypadku wyboru między pensjami 4.500 zł i 5.000 zł, a całkiem inny gdybyśmy
wybierali między wynagrodzeniami rzędu 15.000 zł i 15.500 zł.
A porównywanie wynagrodzenia do wynagrodzenia to najprostszy możliwy przykład – najbardziej wymierny i jednorodny.
Rozumiejąc ofertę pracodawcy jako obietnicę zaspokajania określonych potrzeb pracobiorców na określonym poziomie i za określoną cenę, możemy wyróżnić zasadniczo trzy czynniki, z których
oferta ta będzie zbudowana: 1) wynagrodzenie; 2) organizacja
pracy; 3) kultura organizacyjna.
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Poza pesymizmem i optymizmem
Przed wyzwaniem odpowiedniego skonfigurowania wynagrodzeń, organizacji pracy i wewnętrznej kultury staje każda bez wyjątku organizacja. To, w jaki sposób odpowiada na ten dylemat,
ma związek z przekonaniami żywionymi przez jej liderów i przez
społeczeństwo na temat „natury ludzkiej” – na temat tego, „jacy
są ludzie”: co ich porusza, a co demobilizuje; jak typowo zachowują się w określonych sytuacjach; co biorą pod uwagę w swoim
myśleniu, a co ich nie obchodzi; czego się spodziewają, a czego
nie oczekują. A także na temat relacji między ludźmi: do czego te
relacje służą; co z nich może wynikać; jak bardzo są istotne w porównaniu do zachowań indywidualnych; jakim ogólniejszym normom podlegają. Od odpowiedzi na tego rodzaju pytania zależy,
w jaki sposób będziemy wyobrażać sobie skuteczną organizację.
Nie jest to oryginalna obserwacja. Przeciwnie – słynna i wpływowa
jest stara koncepcja Douglasa McGregora, który już pod koniec
lat 50. pisał, że zasadniczo można wyróżnić dwie spójne teorie
stojące za różnymi praktykami stosowanymi w zarządzaniu23.
Pierwszą, którą nazywa umownie „teorią X”, charakteryzuje
McGregor za pomocą następujących założeń:
• Kierownictwo organizacji jest odpowiedzialne za zorganizowanie składników niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – pieniędzy, materiałów, sprzętu, ludzi.
• W odniesieniu do ludzi proces ten polega na ukierunkowywaniu
ich wysiłków, motywowaniu ich, kontrolowania ich działań i modyfikowaniu ich zachowań tak, aby pasowały do potrzeb organizacji.
• Bez aktywności kierownictwa w tego rodzaju interwencjach ludzie byliby bierni lub nawet oporni w stosunku do potrzeb organizacji. Trzeba ich zatem przekonywać, nagradzać, karać i kontrolować – ich działania muszą być poddane kierowaniu.
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• Przeciętny człowiek jest z natury leniwy – pracuje tak mało, jak
tylko możliwe.
• Brak mu ambicji, nie lubi odpowiedzialności, woli, gdy ktoś wyznacza mu kierunek.
• Jest z natury skupiony na sobie i obojętny w stosunku do potrzeb
organizacji.
• Jest z natury oporny wobec zmian.
• Jest naiwny, niezbyt bystry, podatny na demagogię i hochsztaplerstwo.
Założenia alternatywnej „teorii Y” są następujące:
• Kierownictwo organizacji jest odpowiedzialne za zorganizowanie składników niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – pieniędzy, materiałów, sprzętu, ludzi.
• Ludzie nie są z natury bierni ani oporni w stosunku do potrzeb organizacji. Stali się tacy pod wpływem swojego doświadczenia w niej.
• Motywacja, potencjał do rozwoju, zdolność do podejmowania
odpowiedzialności, gotowość do działania na rzecz celów organizacji – wszystko to już w ludziach jest. Kierownictwo tych rzeczy
nie zaszczepia. Rolą kierownictwa jest natomiast umożliwienie ludziom dostrzeżenia i rozwinięcia tych swoich cech.
• Podstawowym zadaniem kierownictwa jest zaaranżowanie warunków
pracy i metod działania w taki sposób, aby najlepszym sposobem na
osiągnięcie swoich własnych celów było dla ludzi ukierunkowanie swych
autonomicznych działań w kierunku zbieżnym z celami organizacji.
Każdy z nas ma jakieś przekonania na ten temat – czasami świadomie
wyrobione, znacznie częściej ukształtowane „w tle”, podświadome.
Nie jest tak, że któraś z tych „teorii” jest fałszywa, a któraś prawdziwa – przynajmniej w rozumieniu pragmatycznym. Są okoliczności,
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w których silnie potwierdzają się założenia teorii X. Są też okoliczności, w których nie potwierdzają się zupełnie, a za to rzeczywistość dobrze wyjaśnia teoria Y. Zależy to od tego, na którym szczeblu zaspokojenia potrzeb znajdują się ludzie, z którymi pracujemy.
Jeśli wierzyć choćby w ogólnym zarysie Abrahamowi Maslowowi, różne rodzaje ludzkich potrzeb stają się dla nas ważne i przestają być takie
w zależności od naszej aktualnej sytuacji życiowej. Taki jest sens jego
słynnego schematu piramidy. Niższymi piętrami (bardziej podstawowymi potrzebami) trzeba zająć się w pierwszej kolejności, ale kiedy już
je pokonamy – kiedy wespniemy się poziom wyżej – właściwie przestają dla nas istnieć. Głównym źródłem motywacji są zawsze potrzeby
z poziomu o jeden stopień wyższego niż ten, który został już zabezpieczony. Z drugiej strony nie istnieją też dla nas potrzeby wyższego rzędu, kiedy zagrożone jest zaspokojenie tych bardziej podstawowych.
Rysunek 10. Klasyczna piramida potrzeb A. Maslowa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. H. Maslow, A Theory of Human
Motivation, “Psychological Review”, Vol 50(4), July 1943, pp. 370-396
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Zarządzanie oparte na lęku vs. zarządzanie oparte na bezpieczeństwie
Rysunek 11. Hierarchia potrzeb i dążeń na podstawie
koncepcji A. Maslowa (interpretacja/dostosowanie)
podstawowe czynniki zaspokajania:

Źródło: opracowanie własne w oparciu o: A. H. Maslow, dz. cyt.
i D. McGregor, dz. cyt.
W swojej wersji trójkąta maslowowskiego (rys. 11) wyróżniłem
graficznie „próg bezpieczeństwa” dzielący drugie i trzecie piętro
piramidy. Model Maslowa rozumiany zbyt rygorystycznie może
budzić wątpliwości – nie jest np. logicznie oczywiste, że rzeczywiście potrzeby związane z szacunkiem albo samorealizacją będą
głównym napędem tylko dla tych osób, które wcześniej zaspokoją
na rozsądnym poziomie swe potrzeby towarzyskie. Sam Maslow
prezentował zresztą tę strukturę jako orientacyjną. W tym jednak punkcie, w którym dotyka przejścia od pragnień związanych
z lękiem o bezpieczeństwo do pragnień związanych z uczest-
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nictwem we wspólnocie, wydaje mi się nie tylko głęboko prawdziwy, ale też cenny dla dyskusji takich jak będącą przedmiotem
niniejszego rozdziału.
„Mechanika Maslowa” wyjaśnia, w jaki sposób pogodzić rozbieżne doświadczenia, z których jedne wskazują na prawdziwość
„teorii X”, inne zaś na realność pozornie sprzecznej „teorii Y”.
Uwidacznia też – co będzie szczególnie istotne dla naszego przypadku – dlaczego w funkcjonowaniu organizacji fundamentalnie
ważne jest wyraźne stanięcie po którejś ze stron tej granicy. Po
stronie zarządzania opartego na lęku lub zarządzania opartego
na bezpieczeństwie.
Przykłady na poparcie twierdzenia o zdolności obu tych podejść
do budowania wysoce skutecznych organizacji wyszukiwać można bez większego trudu – zadbali o to zwolennicy modeli zarządzania czerpiących z jednej i drugiej perspektywy, opisujący odpowiednie success stories w popularnych książkach biznesowych.
Po obu stronach odnaleźć można też szeroko rozpoznawalne archetypy organizacyjne. Dwa biegunowe noszą twarze Jacka Welcha i Frederica Laloux.
Jack Welch to były szef koncernu GE – sprawował tę funkcję przez
dwie dekady, od 1981 do 2001 roku. To z jego rządami i filozofią
zarządzania utożsamia się popularyzację i globalną karierę modelu opartego na praktyce klasyfikowania pracowników w rankingi
przydatności. Neutralnym językiem określę się tę praktykę frazami takimi jak stack ranking, forced ranking albo vitality curve.
Popularnie znana jest jako rank and yank (literalnie: „klasyfikuj
i szarp”). Polega ona na regularnym (np. corocznym) rankingowaniu wszystkich pracowników w ramach działu lub określonej
grupy stanowisk według osiągniętych wyników (wskaźników).
Przyjmuje się przy tym zasadę, że pracownicy z wynikami z dołu tabeli (klasycznie: dolne 10%) kwalifikują się do zwolnienia. Chodzi
o to, aby organizacja mogła na ich miejsce zatrudnić pracowników
bardziej produktywnych i tym sposobem sukcesywnie, rok w rok,
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podwyższać jakość swojej siły roboczej. Liderzy rankingu (klasycznie: górne 20%) zgarniają natomiast dla siebie budżet nagród
i mogą awansować.
Nieodłącznym składnikiem rank and yank jest zatem system
wskaźnikowania efektów pracy i rozliczeń trzymających się przyjętej konwencji parametryzowania rzeczywistości. Wskaźnikokracji towarzyszy w warstwie kulturowej kult rywalizacji i patos zwyciężania, pokonywania rywali (nieprzypadkowo książka, w której
Welch sam wykładał swoją filozofię, nosiła tytuł Winning24). To nieustanna rywalizacja – a więc emocje związane z zawsze realnym
widmem zwolnienia z jednej strony oraz szansą na poważne korzyści materialne z drugiej – ma pobudzać ludzi do zaangażowania
i zapewniać organizacji skuteczność. Charakterystyczny jest passus
z książki Welcha, w której przekonuje, że wartości organizacyjne
są fundamentalnie ważnym instrumentem zarządzania, wspominając jednocześnie, że osobiście woli nie nazywać ich „wartościami”, tylko „zachowaniami” (dalej rzeczywiście mówi o budowaniu
katalogów konkretnych pożądanych przez firmę zachowań w rozmaitych typowych sytuacjach służbowych, które idealnie powinny
być „tak praktyczne jak komendy musztrowe”25).
Recepta Welcha niewątpliwie dowiodła swojej skuteczności – do
tego stopnia, że stała się domyślną matrycą organizacyjną międzynarodowego biznesu. Model rank and yank wychodzi z pesymistycznej diagnozy antropologicznej (natura człowieka jest taka, że
do produktywnej pracy potrzebuje precyzyjnych wytycznych, nieustannej kontroli oraz dobrze skalibrowanych kijów i marchewek)
i dobrze się do niej przystosowuje. W środowisku, które stwarza pracownikom, jego diagnoza się w pełni potwierdza, więc
i wszystkie metody korekcyjne okazują się zupełnie na miejscu.
Zwolennikiem twierdzenia, że to właśnie środowisko pracy w klasycznych organizacjach biznesowych odpowiada za niekonstruktywne postawy ludzi, jest Frederic Laloux. Według niego, podobnie zresztą jak według samego McGregora, teoria X nie jest może
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nieprawdziwa – jest jednak samospełniającą się przepowiednią.
Laloux to były konsultant strategiczny firmy doradczej McKinsey,
autor książki pt. Pracować inaczej (tyt. oryg.: Reinventing Organizations)26, w której syntetyzuje swoje wnioski z badania i obserwacji kilkunastu odnoszących sukcesy organizacji, które oparły swój
model funkcjonowania na programowym odejściu od założenia
o zewnątrzsterowności pracowników. Wylansował w niej tezę,
że organizacje tego typu reprezentują odrębny, dojrzalszy paradygmat myślenia o działaniach zbiorowych, w którym organizację
wyobrażamy sobie już nie jako mechaniczne narzędzie („organizacja jako maszyna” to figura wyobraźni stojąca za modelem
Welchowskim), ale jako żywy organizm z własną świadomością
i zdolnościami adaptacyjnymi. Laloux zarysowuje teorię wyłaniania się w historii kolejnych paradygmatów organizacyjnych, których wyróżnia zasadniczo pięć, oznaczając każdy z nich umownym kolorem i jednym przymiotnikiem. Opisywany przez siebie
paradygmat określa jako ewolucyjny-turkusowy (evolutionary-teal), natomiast tradycyjny i dominujący paradygmat organizacji-maszyny nosi w tej nomenklaturze etykietę wyczynowy-pomarańczowy (achievement-orange). Stąd kojarzone z Laloux hasło
„organizacje turkusowe”.
Moc samospełniającej się przepowiedni ma też teoria Y. Laloux
pokazuje na przykładach, jakie zestawy praktyk zarządczych sprawiają, że ludzie w pracy są wewnątrzsterownie skorzy do wysiłku,
angażowania pełni swoich zdolności i brania odpowiedzialności
za los wspólnego dzieła, jakim jest organizacja. W rozwiązaniach
tych można dostrzec dwie najważniejsze logiki: eliminowania zakłóceń wywoływanych lękiem oraz wzmacniania w zamian odpowiedzialności relacyjnej.
Jedną z głównych idei turkusowych organizacji jest samozarządzanie. Jest to koncepcja, która ma być antytezą lub alternatywą
dla piramidy organizacyjnej, czyli hierarchii służbowej – chodzi
o jej zastąpienie siecią zobowiązań i zależności rówieśniczych.
Idealnym stanem docelowym wynikającym z turkusowej filozofii
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byłaby więc organizacja bez szefów, a już na pewno bez średniego
szczebla zarządzania.
Jedną ze zmian, które mają to umożliwiać, jest odejście od
definiowania opisów stanowisk (sztywno przypisanych do
stanowiska zakresów obowiązków) i przejście do myślenia
w kategoriach ról potrzebnych organizacji. Organizacja potrzebuje na przykład, aby ktoś spełniał określone role przypisane tradycyjnie do stanowisk kierowniczych, ale nie potrzebuje ich konsolidować w ręku jednej osoby ani obudowywać
statusem i władzą.
Substytutem kierowania w turkusowej organizacji jest tzw. proces doradczy (advice process). Przyjmuje się zasadę, że do
podjęcia decyzji uprawniony jest każdy, kto: 1) zauważa potrzebę działania lub szansę domagającą się wykorzystania;
2) czuje, że któraś z pełnionych przez niego ról uzasadnia podjęcie tej decyzji właśnie przez niego; 3) zasięgnął opinii wszystkich kolegów, na których decyzja ta będzie miała istotny wpływ
oraz kolegów dysponujących specjalistyczną wiedzą na temat
przedmiotu decyzji. Do podjęcia decyzji nie potrzeba kompromisu ani konsensu, istotne jest jedynie uczciwe zasięganie
opinii i przyjmowanie ich w dobrej wierze. Ta metoda dotyczy
wszystkich lub prawie wszystkich decyzji w organizacji – w tym
tych związanych z zakupami, instrumentami finansowymi, podziałem ról między pracowników oraz tworzeniem ról nowych
i likwidowaniem niepotrzebnych, jak również przyjmowaniem
i zwalnianiem pracowników.
Dopełnieniem procesu doradczego są ustalone metody ujawniania i rozwiązywania sporów. W turkusowej organizacji oczekuje się, że w warunkach rozproszonej decyzyjności ludzie nie
będą mieli oporów przed otwartym wzajemnym rozliczaniem
się z podjętych zobowiązań (w warunkach tradycyjnych organizacji taka dynamika jest hamowana przez ryzyko i lęki związane
z instytucją podległości służbowej). Koledzy nie wykonują zadań
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zleconych przez kierowników (wszak nie ma kierowania, jest
jedynie uzgadnianie), tylko podejmują zobowiązania wobec
siebie i wiedzą, że czyjaś praca zależy od ich pracy, podobnie jak ich praca od pracy jeszcze innych osób. Procedury rozwiązywania sporów mogą się różnić w szczegółach, ale co do
zasady opierają się na zasadzie dwustronności: mogą w nich
występować na różnych etapach mediatorzy, ale nie ma żadnych arbitrów dających odgórne rozstrzygnięcie – rozwiązanie sporu wymaga dogadania się w sprawie rozwiązania przez
samych zainteresowanych.
Filozofia turkusowych organizacji bardzo niechętnie podchodzi
do zwalniania kogokolwiek z załogi, zdecydowanie preferując
udzielanie ludziom wsparcia w opanowywaniu potrzebnych kompetencji i poszukiwanie dla nich ról dobrze dopasowanych do ich
mocnych stron i predyspozycji. Nierespektowanie, lekceważenie
i stosowanie w złej wierze procesu doradczego i dwustronnego
rozwiązywania sporów byłoby jednym z niewielu kulturowo prawomocnych motywów uzasadniających usunięcie kogoś z organizacji wbrew jego woli.
Obie recepty – Welcha i Laloux – opisane w tak dużym skrócie,
poprzez zasygnalizowanie jedynie ich najbardziej wyrazistych
elementów, wyglądają nieco karykaturalnie, jak przerysowany
literacko opis pracowniczej utopii (Laloux) i antyutopii (Welch).
Mocniejsze zagłębienie się w obie wizje (i praktyki) rozmywa
to ostre wrażenie w jednym i drugim przypadku. Nie będziemy
się tym jednak tutaj zajmować – dla celów niniejszego wywodu takie wyostrzenie jest nawet użyteczne, pozwala bowiem
w czytelny sposób nakreślić pole dyskusji. Wróćmy za to jeszcze
do piramidy Maslowa.
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Rysunek 12. Potrzeby i pragnienia, do których odwołują się modele J. Welcha (rank and yank) i F. Laloux (organizacje turkusowe).
podstawowe czynniki zaspokajania:

Źródło: opracowanie własne
Nietrudno zauważyć, że nakreśliliśmy dwie wizje odwołujące się
do całkiem innych ludzkich potrzeb.
Logicznym fundamentem modelu welchowskiego jest dźwignia
założona na potrzebie bezpieczeństwa – to podstawa jego motywacyjnej mechaniki. Co to oznacza? Bazą relacji pracownika
z organizacją jest wspólna obu stronom świadomość zagrożenia,
przed którym pracownik szuka u pracodawcy schronienia. Pracodawca daje pracownikowi sposobność osiągnięcia wysokiego poziomu dochodów i zbudowania z nadwyżek majątku, które mogą
pozwolić mu zbudować życiową stabilność. Jednocześnie nie daje
gwarancji trwałości tego dochodu, dbając wręcz o to, by groźba
utraty pracy wyglądała zawsze realnie. Welchowski pracodawca
wie, że potrzeba zaspokojona znika i przestaje motywować, dlatego nie oddaje bezpieczeństwa za darmo i woli, żeby stabilność
była króliczkiem, którego pracownicy będą musieli stale gonić.
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Uzupełnieniem tego podstawowego mechanizmu jest odwołanie
do potrzeb związanych z szacunkiem. Welchowska organizacja
buduje swoją kulturę na etosie walki, osiągnięć indywidulanych
i życiowego sukcesu, oferując najlepszym również nagrody dla
ego: realny dostęp do funkcji kierowniczych. Z mieszanki wysokich na wyższych szczeblach dochodów, władzy zwierzchnika
nad podwładnymi oraz heroicznego rysu, jaki ma życie w cieniu
nieustającego ryzyka, buduje pewną obietnicę. To obietnica, która
mówi o uczciwej, realnej szansie na nasycenie głodu statusowego.
Filozofia „turkusowego zarządzania” zwraca się do innych źródeł
energii. Tutaj punktem ciężkości jest potrzeba poczucia własnej
wartości. W organizacji bez szefów doświadczenie autonomii,
asertywności (posiadania i wyrażania własnego zdania oraz bezpośredniego, zdrowego wyrażania emocji i postaw) oraz integralności (uczciwości wobec siebie samego, zbieżności zachowań
z własnymi przekonaniami i wartościami) ma być dostępne dla każdego. To nie tylko przynęta na pracowników, ale warunek sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu znaczenie tych postaw jest
nieustannie komunikowane, a umiejętności ich manifestowania
programowo rozwijane jako kluczowe kompetencje zawodowe.
Laloux bardzo duży nacisk kładzie na konieczność zbudowania
bezpiecznego środowiska, w którym eliminuje się nie tylko podpowierzchniowy przymus wynikający z podległości służbowej, ale
także tropi się i odcina od „tyranii ego” (zachowań dyktowanych
przez pragnienia i lęki związane z „twarzą”, dominacją, byciem
lubianym, statusem).
W takim środowisku, w którym każdy może bez obaw o siebie i bez
zadawaniu gwałtu innym wyrażać pełnię swojej tożsamości i podejmować potrzebne decyzje, zaistnieć mogą prawdziwe zaufanie
i solidarność, oparte na szczerości, otwartości i odpowiedzialności. Tym samym turkusowa organizacja oferuje swoim członkom również zaspokajanie potrzeb relacyjnych (vide: „bliskość” na schemacie piramidy). Jest to w ogóle model bardzo
silnie zorientowany na wspólnotowy wymiar pracy. Organiza-
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cja jest tu rozumiana jako żywy organizm z własną świadomością i ewoluującym w czasie powołaniem, którego nie powinno
się wyznaczać, ale raczej się w nie wsłuchiwać i je wydobywać
(ustawicznie formułować i przeformułowywać w nieustannej wspólnotowej dyskusji). To kontrmetafora dla dominującej kulturowo wizji organizacji jako maszyny, której właściciele „używają”, a którą
pracownicy „obsługują”*.
Silny związek skuteczności organizacji z rozwojem osobistym
działających w jej obrębie ludzi (Laloux często używa metafory
wspólnej wędrówki: osoba wspiera organizację w jej pracy zewnętrznej, organizacja w tym samym czasie wspiera ją w jej pracy
wewnętrznej) oraz sam fakt, że organizację rozumie się tutaj jako
istniejącą dla realizowania jakiegoś celu w świecie, a nie dla samego „zwyciężania” w zestawieniach finansowych, dodają do miksu
motywacyjnego istotny komponent samorealizacyjny.
Oto zatem dwa bardzo odległe od siebie modele. Dla jednego
z nich deprywacja bezpieczeństwa/stabilności jest warunkiem
skuteczności, a więc czymś potrzebnym, funkcjonalnym i konstruktywnym. Drugi uczy się funkcjonować w warunkach bez tej
deprywacji. Jeden z nich jest „bezpieczniejszy”, bo społecznie
doskonale go znamy, wiemy, jak działa i mamy odpowiednie odruchy. Drugi jest w tym wymiarze mniej komfortowy, ale w zamian
otwiera drogę do uruchomienia niedostępnych wcześniej potencjałów zaangażowania, kreatywności i innowacyjności. Niezależnie
od tego, który z nich bardziej trafia nam do przekonania, oba opierają się na czytelnym odwołaniu do określonych ludzkich potrzeb.

Na marginesie warto zauważyć, że to spotkanie indywidualnej i powszechnej odpowiedzialności członków (kolegów, partnerów – bo słowo „pracownicy” w turkusowym środowisku zaczyna już zgrzytać) organizacji za jej los z uznaniem dla wagi, kreatywnego potencjału
i autotelicznej autonomii wspólnoty, wywołuje silne skojarzenia republikańskie.

*
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Tożsamość organizacyjna polskiej administracji
Do jakich potrzeb apeluje nasza administracja publiczna? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba w pierwszej kolejności scharakteryzować tożsamość organizacyjną polskiej administracji publicznej. Zestawiłem taką charakterystykę, posiłkując się metodą
zainspirowaną badaniem i analizą z książki F. Laloux. Pożyczyłem
z niej dwa narzędzia.
Pierwszym jest model czterech ćwiartek, który Laloux przywołuje
jako zaczerpnięty od filozofa Kena Wilbera. Jest to schemat myślenia o dowolnych zjawiskach pozwalający zwracać uwagę na kilka fundamentalnie ważnych rozróżnień, jednocześnie nie tracąc
z pola widzenia istotnych współzależności:
perspektywa
zewnętrzna

perspektywa
zbiorowa

perspektywa
indywidualna

perspektywa
wewnętrzna

Źródło: F. Laloux, dz. cyt. (wyd. oryg.), s. 227
Stoi za nim kilka zdroworozsądkowych konstatacji: 1) dobre zrozumienie każdego zjawiska wymaga nałożenia na siebie dwóch
płaszczyzn postrzegania: płaszczyzny wewnętrzne-zewnętrzne oraz płaszczyzny indywidualne-kolektywne; 2) nałożenie
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na siebie tych dwóch płaszczyzn daje nam cztery aspekty (ćwiartki) zjawiska: wewnętrzny indywidualny (np. aspekt psychiczny),
wewnętrzny zbiorowy (np. aspekt kulturowy), zewnętrzny indywidualny (np. aspekt behawioralny) i zewnętrzny zbiorowy (np. aspekt
instytucjonalny); 3) stan rzeczy w każdym z aspektów wpływa na stan
rzeczy w pozostałych trzech; stan rzeczy w każdym aspekcie jest
w znacznej mierze wypadkową oddziaływania trzech pozostałych.

perspektywa
zbiorowa

perspektywa
indywidualna

Zastosowanie tego modelu do organizacji daje nam obraz tego,
co nazywam tożsamością organizacyjną:
perspektywa
wewnętrzna

perspektywa
zewnętrzna

PRZEKONANIA I
SPOSOBY
MYŚLENIA LUDZI

ZACHOWANIA
LUDZI

KULTURA
ORGANIZACYJNA

SYSTEMY/
MECHANIZMY
ORGANIZACYJNE

Drugim narzędziem wyciągniętym żywcem z książki Laloux jest
kwestionariusz pytań badawczych, które wykorzystywał do zbadania organizacji, które posłużyły jako inspiracja do napisania
książki. Kwestionariusz ten został opublikowany razem z nią jako
załącznik27. Pytania tam zawarte odniosłem do swojej wiedzy
o funkcjonowaniu polskiej administracji publicznej.
Ten fragment raportu, mimo skorzystania z gotowych narzędzi,
jest niewątpliwie najbardziej subiektywną i publicystyczną jego
częścią. Zestawiając poniższą charakterystykę, opierałem się na
własnym siedmioletnim doświadczeniu funkcjonowania w instytucjach centralnej administracji publicznej oraz obserwacjach
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przekazywanych od innych osób przy okazji funkcjonowania
w środowisku pracowników tejże administracji. Formalne badanie musiałoby korzystać z odmiennych dla każdego z czterech
aspektów specjalistycznych metod – w szczególności dla płaszczyzny wewnętrznej konieczne byłoby zastosowanie pogłębionych metod wywiadowych i warsztatowych, aby wydobyć na
powierzchnię wiedzę wykraczającą poza obiegowe i odruchowo
powtarzane frazy.
Zdając sobie sprawę z metodologicznej niedoskonałości poniższej charakterystyki, pozostawiam ją jako zachętę do dyskusji,
a być może też do podjęcia badawczego wyzwania przez kogoś dysponującego odpowiednimi zasobami i naukowymi kompetencjami.

perspektywa
wewnętrzna

perspektywa
zewnętrzna

PRZEKONANIA I
SPOSOBY
MYŚLENIA LUDZI

ZACHOWANIA
LUDZI

KO

N
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sk

perspektywa
zbiorowa

ut

ek

perspektywa
indywidualna

Zanim przejdę do subiektywnej charakterystyki każdego z czterech elementów, potrzebna jest uwaga sygnalna, bez której
konfundujący będzie opis kultury organizacyjnej. Sądzę mianowicie, że kształt kultury funkcjonującej w naszej administracji jest
w znacznej mierze pochodną nieprzystawalności przekonań pracujących w niej ludzi do panujących mechanizmów organizacyjnych. Naturę tego konfliktu scharakteryzuję po omówieniu zawartości czterech komponentów tożsamości organizacyjnej.

KULTURA
ORGANIZACYJNA

FL

IK

T

SYSTEMY/
MECHANIZMY
ORGANIZACYJNE

I. PRZEKONANIA I SPOSOBY MYŚLENIA
WEWN.

ZEWN.

ZBIOR.

IND.

I

• Ludzi motywują: 1) pieniądze, 2) status i władza, 3) lęk przed
karą i krzywdą.
• Wszelkie rzekome ludzkie potrzeby/dążenia poza pieniędzmi,
władzą i statusem są nierzeczywiste. Odwołania do nich służą
przesłanianiu rzeczywistości.
• Im ostrzejsza konkurencja, tym większa sprawność i skuteczność. Między ludźmi to tak samo prawdziwe jak między firmami.
Mocna rywalizacja między pracownikami przekłada się via lepsze
rezultaty indywidualne na większą efektywność organizacji.
II. ZACHOWANIA
ZEWN.

II

ZBIOR.

IND.

WEWN.

Strategia A
• Emigracja wewnętrzna
• Niewychylanie się
• Asekuranctwo
• Konformizm wobec form, niechęć do analizowania treści i znaczeń
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Strategia B
• Formowanie małych kręgów wzajemnego wsparcia
• Uprawianie polityki korytarzowej
• Treść i forma działań (wykonywania zadań) podporządkowane
zasadzie konformizmu wobec bardziej wpływowych
III. KULTURA
ZEWN.

ZBIOR.

IND.

WEWN.

III

Elementy wynikające z konfliktu między przekonaniami (I) a mechanizmami (IV):
• Wyrzekanie się swoich potrzeb wartościowane pozytywnie jako
społecznie konstruktywne i szlachetne. Etos służby publicznej rozumianej jako poświęcenie (martyryzm).
• Kompleks niższości wobec „normalnego rynku” – brak poczucia
zagrożenia związanego ze wskaźnikokracją utożsamiany z rozleniwieniem, niższą efektywnością i niższą wartością pracy. Niskie
poczucie własnej wartości, ufundowane na trzech deficytach: 1)
deficycie samoakceptacji, 2) deficycie asertywności, 3) deficycie
celowości.
o Ad 1): Pracownicy administracji publicznej,
a w szczególności menedżerowie, mają głęboko zinternalizowane przesłanie tzw. Nowego Zarządzania Publicznego (paradygmatu z lat 80., w myśl któ-
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rego wzorcem efektywności jest firma działająca na
konkurencyjnym rynku, postulującego emulowanie
w administracji w maksymalnym stopniu mechanizmów rynkowych). W związku z tym wszystkie różnice
w organizacji pracy w stosunku do standardów komercyjnego rynku pracy interpretowane są automatycznie
jako zacofanie. Administracja zawsze usiłuje dorównać
firmom w efektywności, jest zawsze do tyłu, gorsza
z samej swej nieprzekraczalnej natury. Myśl, że administracja mogłaby stosować rozwiązania opozycyjne do
rynkowego standardu i tym sposobem tworzyć wartość
dla społeczeństwa efektywniej niż firmy, jest niemożliwa
do pomyślenia.
o Ad 2): Ludzie administracji nie mają mocnego przekonania, że istnienie ich stanowisk pracy ma moralną legitymację – to odpowiednik postawy „przepraszam, że żyję”
w życiu osobistym. Związane jest to z nasiąknięciem dyskursem neoliberalnym, przepuszczającym rutynowo cały
sektor publiczny przez metafory biurokratycznej smoły
i kuli u nogi społeczeństwa. W związku z tym administracja nieustannie „zdaje egzamin” przed społeczeństwem,
a stawką jest społeczne uznanie dla moralnego prawa do
istnienia. To okalecza administrację i jej ludzi w ważnych
kompetencjach: zdolności do posiadania i wyrażania własnego zdania oraz bezpośredniego, zdrowego wyrażania
emocji i postaw.
o Ad 3): Organizacje składające się na administrację publiczną nie podejmują się formułowania swojego powołania/sensu działalności. Czasami można się natknąć na
oficjalnie określoną misję (w duchu korporacyjnego schematu wizja-misja-cele) – być może dlatego, że misja daje
się już wyrazić w kategoriach zbliżonych do opisu realizowanych zadań. To charakterystyczne dla administracji,
że myśli o sobie jako strukturze realizującej zadania, a nie
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wnoszącej określony wkład w życie społeczne. Administracja abdykuje z roli wyraziciela swojego powołania być
może dlatego, że uznaje to za rolę polityków. Politycy jednak przeważnie nie wypełniają tej luki, a już praktycznie
nigdy nie wypełniają jej dobrze („dobrze” nie w sensie
kierunku prowadzonej polityki, ale w sensie jakości rozumowania: udanego wydestylowania naczelnego sensu,
który mógłby być kierunkowskazem dla wszystkich działań organizacji).
• Autosarkastyczny humor.
• Obawa, że jeśli ktoś (pracownik) się za bardzo rozwinie, to nas
(departament, urząd, administrację) porzuci.
Dodatkowo (bez związku z konfliktem między przekonaniami (I)
i mechanizmami (IV)):
• Postawa dobrego gracza zespołowego ceniona wyżej niż wyjadacza indywidualisty.
• Stosunek do porażek: problem stabuizowany. Silne poczucie
zagrożenia związane ze niezastosowaniem się do obowiązujących norm (w szczególności widmo odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Wrażenie
chodzenia po polu minowym. Bardzo niska skłonność do ryzyka.
Główne źródło lęku w relacjach. Kultura relacji daje bodźce raczej
do ukrywania porażek, a nie ich dobrowolnego ujawniania, wspólnego naprawiania i przepracowywania.
• Silosowość – każdy szef jest królem z własną domeną.
• Szanowanie życia poza pracą (tzw. work-life balance).
balance
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IV. SYSTEMY/MECHANIZMY
(struktury, procesy, praktyki)
ZEWN.

ZBIOR.

IND.

WEWN.

IV

• Przeważnie zarobki nieco ponad przeciętną, brak możliwości
wypracowania wysokiego dochodu.
• Małe rozwarstwienie dochodowe między wyższymi a niższymi
stanowiskami.
• System wynagrodzeń promujący długi staż pracy w administracji.
• Bezpieczeństwo zatrudnienia.
• Ograniczona rola celów-wskaźników i przez ich pryzmat rozumianych indywidualnych osiągnięć.
• Wsobne mechanizmy rekrutacyjne: ogłoszenia publikowane
we własnym serwisie rekrutacyjnym, doświadczenie w administracji publicznej bardzo często jako nienegocjowalne kryterium
formalne.
• Dobre możliwości godzenia pracy ze sprawami prywatnymi: stały 8-godzinny rytm pracy, możliwość brania i odrabiania wyjść prywatnych, dodatkowe dni urlopu dla urzędników mianowanych.
• Przepływ informacji oparty na menedżerach, którzy: 1) zbierają informacje od podwładnych, filtrują i syntetyzują je dla swoich
przełożonych; 2) dystrybuują wiedzę między podwładnych na
podstawie swojego wyczucia na temat tego, kto co musi wiedzieć,
żeby wykonywać swoje obowiązki.
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• W zarządzaniu neurotyczne podejście do zakresów obowiązków/kompetencji komórek organizacyjnych (obawa przed naruszaniem i wypychaniem z „naszego terytorium”) i osób (każdy ma
swoje miejsce w szeregu – opis stanowiska i przydział do wydziału/referatu/samodzielnego stanowiska).
• Możliwości korzystania ze szkoleń zależne od urzędu, ale statystycznie nieimponujące – w 2018 r. na szkolenia w służbie cywilnej przeznaczono w przeliczeniu na jednego pracownika
511 zł28; z reguły muszą być ściśle uzasadnione aktualnym zakresem obowiązków – dostępne jest więc wsparcie albo w rozwoju
umiejętności ogólnoprzydatnych (podstawowe języki obce, obsługa pakietu Microsoft Office, podstawy prawa cywilnego), albo
w zakresie dostosowawczym (np. szkolenia z nowelizacji prawa
zamówień publicznych albo stosowania RODO), a jeśli mają dotyczyć kompetencji bardziej specjalistycznych, muszą być indywidualnie przez pracownika zidentyfikowane i uzasadnione przydatnością na zajmowanym stanowisku.
• Podstawowych celów działalności, głównych kierunków działania,
a czasami (rzadko) także pogłębionych sensów dostarcza coś spoza
organizacji i spoza administracji publicznej – proces polityczny.
Konflikt między treścią
PRZEKONAŃ (I) i MECHANIZMÓW (IV)

ZBIOR.

IND.

WEWN.

ZEWN.

I
IV

Wysiłek i jakość pracy nie przekładają się istotnie na dochody (bo
też celem pracy nie jest maksymalizowanie dochodów pracodawcy – zarobienie zbyt dużo mogłoby dla państwa być nawet szkodliwe). Dostęp do stanowisk związanych z prestiżem społecznym i
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pewnym zakresem władzy jest utrudniony (stanowiska eliminowane z „puli” przez nominacje polityczne). Nie ma lęku o przetrwanie
regulującego indywidualny wysiłek.
Wnioski rodzące się z postrzegania takich mechanizmów (IV) przez
pryzmat takich przekonań (I):
• Skuteczność i sprawność organizacji opartej na takich mechanizmach muszą być niskie, a efekty jej pracy mało warte.
• Jedyny wyobrażalny sposób osiągnięcia innego rezultatu to heroizm
pracowników polegający na zaparciu się swojej ludzkiej natury: wysiłku
i zaangażowaniu bez nagrody i wyrzeczeniu się naturalnie upragnionej
bezproduktywności bez usprawiedliwiającego to zagrożenia.
Stąd zatem: martyryzm, kompleks niższości, autosarkazm i lęk
przed porzuceniem (vide opis ćwiartki III.).
Do jakich potrzeb apeluje nasza administracja publiczna?
Wróćmy teraz do pytania otwierającego poprzednią sekcję. Do jakich zatem uniwersalnych ludzkich potrzeb apeluje nasza administracja publiczna
jako pracodawca?
Jeżeli za punkt wyjścia obrać myśl, że najbardziej charakterystyczną cechą pracy w administracji jest stabilność zatrudnienia, to poszukiwania można zacząć od drugiego piętra piramidy Maslowa
– w obszarze potrzeb związanych z trwałym bezpieczeństwem. Rzeczywiście, można przyznać, że administracja takie utrwalone bezpieczeństwo
w większości przypadków zapewnia. Dostarcza go za pomocą kombinacji
mocnych uprawnień pracowniczych i nieznacznie ponadprzeciętnych wynagrodzeń.
Wyjątkiem są te instytucje, w których płaci się wynagrodzenia odstające
wyraźnie w dół od przeciętnej – same uprawnienia nie są bowiem wystarczające, aby uznać tę potrzebę za zabezpieczoną przez pracodawcę.
Skupmy się jednak w tej chwili na przypadkach typowych, nie wyjątkach.
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Zagwarantowanie poprzez pracę stabilnego bezpieczeństwa to
wybór w duchu McGregorowskiej teorii Y. Jednocześnie pamiętamy, że zdaniem Maslowa potrzeby zabezpieczone przestają być
źródłem motywacji – w świadomości człowieka w pewnym sensie
przestają istnieć. Źródłem motywacji stają się w ich miejsce potrzeby kolejnego, wyższego rzędu.
Administracja nie idzie zatem tropem welchyzmu, który – przypomnijmy – nie oddawał bezpieczeństwa za darmo, tylko oferował
je w pakiecie z wbudowaną zapadnią, na zasadzie „co zostało
ofiarowane, może szybko być zabrane”. Administracja przyjmuje
rozwiązanie rodem z organizacji turkusowej, gdzie lęk o osobiste
egzystencjalne przetrwanie uważa się za siłę kontrproduktywną.
Tutaj niestety właściwie kończy się „turkusowość” administracji.
Organizacje scharakteryzowane przez Laloux, jak pamiętamy, w
zamian za brak presji egzystencjalnej oferują motywacje osadzone w potrzebach znajdujących się poza progiem bezpieczeństwa.
Nawet organizacje welchystowskie dostrzegają potrzebę uzupełnienia swojego wspartego presją arsenału motywacyjnego o
wyższego sortu marchewkę, w postaciach osiągalnej perspektywy wysokiego statusu społecznego oraz etosu profesjonalnego,
opartego na doskonałości zawodowych umiejętności.
Trudno wskazać, jakie uzupełnienie oferuje administracja. Spójrzmy jeszcze raz na cechy jej tożsamości organizacyjnej, tym razem
przez pryzmat piramidy potrzeb.
Bliskość/relacje
Administracja mogłaby już dziś, nie zmieniając niczego w swojej organizacji, apelować do pewnych potrzeb z domeny bliskości. Jak widzieliśmy, struktura wynagrodzeń jest w niej stosunkowo płaska w stosunku
do całego rynku pracy. W zależności od wyjściowych założeń, możemy
uznać to albo za problem, albo za wartość.
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Wartość polegałaby na egalitaryzmie – założeniu, że wszyscy ludzie posiadają immanentnie równą wartość, a ich pozycja w hierarchiach społecznych oraz różnice w kompetencjach i zakresach
odpowiedzialności powinny przekładać się na różnice majątkowe
i dochodowe według ograniczonych, rozsądnych i sprawiedliwych w społecznym odczuciu proporcji.
Za problem uznamy to wówczas, gdy za punkt wyjścia obierzemy założenia, w myśl których człowiek z natury stroni od wysiłku i odpowiedzialności, a do przezwyciężania tej awersji motywują go tylko pieniądze (pamiętamy przy tym o ekonomicznej prawdzie, że użyteczność krańcowa
każdej kolejnej złotówki dochodu jest coraz niższa, dlatego wynagrodzenie, aby dalej motywowało, musi rosnąć nie liniowo i proporcjonalnie
do wzrostu wysiłku i odpowiedzialności, ale wykładniczo).
Administracja ma egalitarną strukturę wynagrodzeń, co teoretycznie jest
formą wspólnotowej solidarności, ale tej swojej cechy nie wyraża, nie
komunikuje światu ani nie celebruje. Tak jakby miała ją wbrew sobie, nie
wierzyła w żadną solidarność, a całą sytuację traktowała jako kłopotliwe
obciążenie.
Szacunek/status
W Maslowowskiej sferze szacunku administracja ma po prostu mało do
zaoferowania. Prestiż społeczny urzędnika jest niski, podobnie jak niewysoki jest jego status materialny. Uznanie dla pracy administracji i docenienie jej ze strony społeczeństwa (niezależnych mediów, kultury) jawią się jako absurdalne fantazje, śmieszące nawet ludzi „z wewnątrz”.

Poczucie własnej wartości
Administracja nie oferuje również zbyt wiele przestrzeni do zaspokajania potrzeb ze sfery poczucia własnej wartości.
Autonomia w pracy jest bardzo ograniczona, nie funkcjonuje w administracji nic przypominającego samozarządzanie. Przeciwnie,
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organizacja bardzo silnie wspiera się na menedżerach – to w ich
rękach skupia się cała praktycznie moc decyzyjna i odpowiedzialność za sytuację organizacji.
Ponieważ administracja publiczna jest w pewnym sensie podsystemem systemu politycznego, od urzędników oczekuje się, a nawet
w formalny sposób wymaga, zdolności chowania do kieszeni własnego zmysłu aksjologicznego oraz bezszelestnego konformizmu
wobec kierunków wyznaczanych przez politycznie dobieranych
zwierzchników. Piszę to nie, aby atakować, ale żeby skonstatować
prosty fakt – wzorzec urzędniczego profesjonalizmu sprawia, że
praca w administracji nie obiecuje bogatego doświadczenia integralności (co nie znaczy, że nie da się jej w tej pracy zachowywać).
Jeśli chodzi o rozwój osobistych kompetencji i umiejętności, administracja ma do wspierania go ambiwalentny stosunek. Cały czas
ma na uwadze, że rozwój taki wiąże się z ryzykiem – że człowiek
zatrudniony na stanowisku z enumeratywnym opisem zadań zacznie tęsknić za innymi rolami albo że porzuci pracę w komórce
bądź administracji w ogóle, bo stanie się atrakcyjny dla rynku.
Administracja nie jest też miejscem obiecującym rozwój asertywności. Jej kultura organizacyjna jest ciężko obciążona kompleksem
niższości, który raczej nakłada na pracowników dodatkowe psychiczne pęta niż pomaga im wyplątywać się ze swoich. Nakłada
się to na strukturalną (dla uniknięcia wątpliwości: uzasadnioną!)
podrzędność i służebność administracji wobec klasy politycznej.
Są to warunki wręcz utrudniające rozwijanie zdolności do posiadania i wyrażania własnego zdania oraz bezpośredniego, zdrowego
wyrażania emocji i postaw.
Samorealizacja
Ludzie rozpoczynający karierę w administracji publicznej robią to
czasami wiedzeni nadzieją, że w takiej pracy można znaleźć drogę
do samorealizacji – realizacji jakiegoś wyższego powołania, budowania czegoś większego niż oni sami i, mówiąc już najbardziej
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wzniośle, wypełnienia tego potencjału pozostawienia śladu w
świecie, z którym się urodzili. Nic dziwnego – wydaje się, że organizacja publiczna powołana do realizowania celów i potrzeb wspólnoty jest miejscem, w którym powinno dać się to odnaleźć znacznie
łatwiej niż w takiej, która została powołana do życia dla realizacji
prywatnych potrzeb i celów konkretnego przedsiębiorcy.
Nie jest niestety łatwo tę początkową wiarę utrzymać. Organizacje składające się na administrację publiczną mają w zwyczaju nie
dyskutować, nie mówić ani chyba nawet nie myśleć na temat tego,
na czym polega ich powołanie (fundamentalny cel, racja bytu,
przewodni sens*). Być może to pułapka źle pojmowanego profesjonalizmu, który w administracji rozumiany jest poprzez wzorzec
apolitycznego technokraty. Administracyjne tabu polityczności

Wymienne używanie wyrażeń „powołanie”, „fundamentalny cel”, „racja bytu” czy „przewodni sens” jest poszukiwaniem takiego omówienia, które okrężną drogą dobrze naprowadzi na znaczenie odpowiadające angielskiemu słowu purpose. Chodzi tutaj o równoważnik
zdania lub zdanie proste odpowiadające na pytanie: „Po co istnieje ta organizacja?” albo
„Co mam(y) do zrobienia w świecie?”. Wymaga to posiadania w pierwszej kolejności odpowiedzi na pytanie: „Co mnie/nas przede wszystkim w świecie uwiera (z rzeczy będących
w szeroko rozumianej sferze mojego/naszego oddziaływania)?”. Pozwolę sobie na przykłady – obciążone osobistym, subiektywnym i prowizorycznym oglądem rzeczywistości,
ale ilustracyjnie użyteczne. Gdybym sam miał formułować takie zdanie, wyszedłbym dzisiaj
od konstatacji, że z rzeczy będących w szeroko rozumianej sferze oddziaływania państwa,
najbardziej uwiera mnie (pół)peryferyjny status Polski w systemie światowym. Gdybym więc
zastanawiał się nad powołaniem poszczególnych instytucji rządowych realizujących polityki
publiczne, powiedziałbym na przykład, że powołaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest wyprowadzenie Polski z pułapki średniego dochodu, powołaniem Ministerstwa
Finansów – zmaksymalizowanie rozwojowej użyteczności dochodów i wydatków publicznych, powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej – zorganizowanie sprawnej i uczciwej
zrzutki na wspólny projekt cywilizacyjny i na zbiorowe potrzeby, itd., itp.

*

Dla uniknięcia wątpliwości: powyższe przykłady nie są próbą uzurpowania sobie prawa do
wyznaczenia takiego powołania dla przywołanych instytucji czy, tym bardziej, dla rządu
w ogóle. Chodzi jedynie o to, że ono w ogóle powinno być sformułowane przez kogoś
(premiera? ministra? dyrektora generalnego? panel pracowników albo panel wszystkich interesariuszy?). Niekoniecznie przez jedną osobę i niekoniecznie wyryte w kamieniu – ciągła
dyskusja i sukcesywne przeformułowywanie jest nawet wskazane. Najważniejsze jest samo
wprowadzenie skonkretyzowanego kierunkowskazu, który dawałby klucz do interpretowania małych i dużych problemów rozwiązywanych w codziennej pracy.
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(które swoją drogą jest daleko idącym kulturowym rozszerzeniem
rzeczywiście formalnie obowiązującej urzędników zasady neutralności politycznej29) może prowadzić do konstatacji, że „sensotwórstwo” należy zostawić politykom.
Kiedy Frederic Laloux pisze o swoich turkusowych organizacjach,
jednym z trzech filarów definiujących dla niego tę koncepcję jest
coś, co nazywa ewoluującym powołaniem (evolutionary purpose).
Chodzi mu o to, że najbardziej progresywne organizacje odchodzą od podążania za sensem wyznaczonym „metodą wizjonerską”
przez głowę organizacji (w duchu np. słynnego Start with Why
Simona Sineka30), ale przyjmują, że organizacja jest organizmem
z własną odrębną i doskonalszą od indywidualnej świadomością,
której trzeba pomóc przemówić, a nie pozwalać ją zdławić przez
ego pojedynczego człowieka. Sęk w tym, że instytucje publiczne
nie formułują żadnych tego rodzaju twierdzeń na temat sensu swojej działalności w świecie, nawet taką tradycyjną metodą.
W domenie samorealizacji jako inny z podstawowych czynników
zaspokajania tej potrzeby umieściłem na schemacie piramidy również mistrzostwo. Terminu tego używam za Danielem Pinkiem,
który uczynił zeń jeden z leitmotivów swojej popularnej książki
o motywacji w pracy31. Rozumiem go nie tylko jako poczucie „znania się na rzeczy” lub „znania się na wielu rzeczach” (to umieściłem pod hasłem umiejętności w domenie wartości własnej),
ale realizowaną w praktyce pasję bycia w czymś tak dobrym,
jak się tylko jest w stanie. Wydaje mi się, że to nie mniej niż powołanie pasuje do samorealizacji rozumianej jako wypełnianie
swojego potencjału.
Mistrzostwo tym się też w moim rozumieniu różni od dających
poczucie własnej wartości umiejętności, że niekoniecznie zależy
od korzystania z instruktażu rozmaitych nauczycieli (np. trenerów,
bardziej doświadczonych współpracowników). To może pomóc,
ale niedostępność takich form nie powstrzyma osoby motywowanej mistrzostwem od budowania wiedzy i umiejętności na własną
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rękę. Ich dostępność nie będzie też wystarczająca, bo mistrzostwo to przede wszystkim postawa – postawa samodzielnego
studiowania i zbierania doświadczenia. Nasze pytanie będzie
zatem brzmiało: czy administracja jest obiecującym miejscem
poszukiwań dla osób spragnionych trudno dostępnych wiedzy
i doświadczeń?
Na to pytanie odpowiedź jest – na szczęście – mniej jednoznaczna niż na większość podobnych, zadanych wyżej. Istnieje
przynajmniej jedna grupa ludzi, dla których administracja jest
najlepszym miejscem do pogoni za mistrzostwem, mianowicie
prawnicy. Dotyczy to prawników wielu specjalizacji: legislatorów, szeroko rozumianych „zamówieniowców” (np. specjalistów
od partnerstwa publiczno-prywatnego czy procesu inwestycyjnego), specjalistów od rynków regulowanych (energetycznego,
telekomunikacyjnego, kolejowego, finansowego), podatkowców i innych administratywistów, a także specjalistów od prawa
europejskiego czy międzynarodowego – a to i tak niewyczerpująca lista. Dla nich praca dla państwa rzeczywiście wiąże się
z możliwością zdobycia cennych i nieraz unikatowych, niedostępnych nigdzie indziej doświadczeń i wiedzy. Administracja
jest natomiast z reguły miejscem gorszym od innych dla rozwoju
nieprawniczych zainteresowań. Kiedy administracja ma zapotrzebowanie na pracę najwyższej klasy ekonomistów, informatyków, inżynierów, PR-owców, szuka ich w charakterze wykonawców na rynku, słusznie zakładając, że to tam, a nie w urzędach,
się oni koncentrują.
Konkluzja
Graficzne podsumowanie miksu motywacyjnego polskiej administracji mogłoby zatem wyglądać tak:

109

Rysunek 13. Potrzeby i pragnienia, do których jako pracodawca odwołuje się polska administracja publiczna.
podstawowe czynniki zaspokajania:

Źródło: opracowanie własne
Z całej palety ludzkich potrzeb administracja odwołuje się głównie do potrzeby bezpieczeństwa/stabilności. Robi to, inaczej niż
model rank and yank, z pozycji ulokowanej już powyżej progu
bezpieczeństwa – to znaczy, że daruje swoim ludziom poczucie
stabilności prawie na przywitanie, oraz nie stosuje co do zasady
mechanizmów zagrażających tej stabilności. To sprawia, że potrzeba bezpieczeństwa/stabilności zostaje właściwie usunięta
z równania, nie motywuje. Wobec tego administracja potrzebuje sprężyn inspirujących do działania, które będą zaczerpnięte
z obszarów potrzeb relacyjnych (bliskość), osobowościowych
(szacunek i poczucie własnej wartości) i spełnieniowych (samorealizacja). Tych sprężyn jest jednak prawie zupełnie pozbawiona.
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Wynika to, jak sądzę, z napięcia pomiędzy (a) stanem świadomości
zanurzonym w McGregorowskiej teorii X oraz (b) odziedziczonymi
mechanizmami pasującymi bardziej do McGregorowskiej teorii Y
(konflikt między przekonaniami (I) a mechanizmami (IV) sygnalizowany wyżej). Oddziaływania tych dwóch sił występują z podobną
mocą w dwóch odwrotnych kierunkach, dlatego wzajemnie się prawie znoszą. Przypadkiem, bez własnej inicjatywy, woli i być może
nawet świadomości, administracja świeci jedynie mocno przyćmionym światłem samorealizacji. Finalnie pozostawia to administrację
bez jakiegokolwiek sprawnego silnika motywacyjnego.
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Pomost do podmiotowości
Dwie drogi
Administracja publiczna z pewnością nie jest strukturą „turkusową”. Jednocześnie jednak nie jest zorganizowana według modelu
rywalizacji i ryzyka. Znajduje się w rozkroku między jednym i drugim, co jest sytuacją pod wieloma względami gorszą niż gdyby
niepodzielnie rządził w niej niewątpliwie mniej sympatyczny system Welcha. Najważniejszym zadaniem jest więc sama likwidacja
rozkroku. Można to osiągnąć, wybierając dowolny z dwóch dostępnych kierunków: pod górę piramidy potrzeb lub z góry.
Pod górę, ale nie na szczyt
Trzeba mieć świadomość, że droga pod górę ma swoje poważane
ograniczenia. Nie jest dla nas dostępna w całości, a jedynie w wersji
okrojonej – „turkusowa administracja” jest trudna do wyobrażenia.
To głównie konsekwencja faktu, że administracja publiczna jest
podsystemem systemu instytucji politycznych społeczeństwa.
W związku z tym myślenie o organizacjach państwowych jako maszynach do czegoś i narzędziach w rękach kogoś jest zdeterminowane w
sposób znacznie bardziej fundamentalny niż w prywatnych przedsiębiorstwach. Społeczeństwo oddaje mandat do sprawowania władzy
określnym ludziom, w mniej lub bardziej kierunkowy sposób zatwierdza też pewien program rządzenia. To stoi w sprzeczności z postulatem traktowania organizacji jako żywego organizmu, posiadającego
autonomiczną ponadjednostkową świadomość, która formułuje wolę
podążania w tym lub innym kierunku. Wyborcy wybrali ekipę rządzącą i program, więc minister i społeczeństwo mają prawo oczekiwać, że
obejmowane ministerstwo będzie wdrażać jego wizję, nie zaś własne,
dowolnie wybrane ewoluujące powołanie. Społeczeństwo powołało
to ministerstwo (i każdy inny urząd) do robienia czegoś określonego,
a nie czegokolwiek, co ono samo uzna za warte swojego czasu.
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Podobnie rzecz ma się z drugą z fundamentalnych idei turkusowych organizacji, czyli samozarządzaniem. Powód jest ten sam, ale
mechanizm niemożności trochę inny. Przypomnijmy, że rdzeniem
samozarządzania jest odejście od hierarchicznego podejmowania
decyzji i zastąpienie go kombinacją trzech praktyk: (1) prawem
każdego pracownika (członka organizacji) do podjęcia każdej koniecznej decyzji, którego skutki zabezpieczone są (2) procesem
doradczym (wiedza) oraz (3) metodyką rozwiązywania sporów
(odpowiedzialność). To radykalne przewartościowanie w stronę
osobistej autonomii, z którym wiąże się oddanie poczucia kontroli
nad rzeczywistością, które w strukturze hierarchicznej mieli prezesi i właściciele (poczucia skądinąd fałszywego, twierdzi Laloux). To
przewartościowanie jest właśnie odpowiedzią na uświadomienie
sobie fałszywości poczucia kontroli dawanego przez system hierarchicznego podporządkowania oraz sposobem na pogodzenie
się z tą fałszywością i na przystosowanie się do nowego rozumienia
rzeczywistości. W związku z tym porzucenie hierarchicznego podporządkowania na rzecz samozarządzania nie jest możliwe bez
określonego stanu świadomości u szefa organizacji i jej właścicieli.
Nie brakuje przypadków turkusowo niegdyś funkcjonujących organizacji, które po zmianie warty na szczycie albo pod naciskiem
właścicieli cofnęły się do lepiej kulturowo zapoznanego, bardziej
tradycyjnego modelu funkcjonowania.
Przekładając to na administrację i państwo – odpowiednikiem prezesa w urzędzie jest często polityk* (w wielu urzędach – zawsze),
„właścicielem” i „założycielem” jest natomiast społeczeństwo. Nie
może być wątpliwości, że jako społeczeństwo nie funkcjonujemy

Używam tutaj tego słowa w szerokim rozumieniu – „człowiek poszukujący sposobów znaczącego udziału w działalności publicznej”. W tym szerokim sensie wieloletni urzędnik lub
niezależny ekspert przyjmujący propozycję zostania ministrem staje się politykiem, nawet
jeśli nigdy nie brał i nie zamierza brać udziału w żadnych wyborach ani być członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Jest to skądinąd rozumienie nacechowane pozytywnie – tak
rozumiany polityk jest właściwie ostatecznym wypełnieniem ideału obywatela.

*
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dziś w stanie świadomości, który pozwalałby nam bez głębokiego
niepokoju i wzburzenia obserwować przestawienie się administracji na samozarządzanie. Wydaje się, że żadne społeczeństwo
na świecie nie doszło jeszcze do tego etapu. Nie ma też żadnej
aktywnej w polityce grupy zabiegającej o dokonanie się takiego
przewartościowania. Nie są spełnione warunki konieczne transformacji i nie zanosi się na to, aby miało się to zmienić.
Nie zrażajmy się jednak. Laloux był nam potrzebny do zwizualizowania horyzontu teoretycznych możliwości i tę rolę spełnił. Punkt
praktycznych możliwości, mimo że nie tak daleko wysunięty,
jest cały czas warty starań. Te powinny być łatwiejsze, gdy nasza
wyobraźnia sięga odpowiednio dalej.
Droga pod górę polega na zbudowaniu warunków do tego, aby
administracja mogła zaoferować swoim ludziom pole do realizowania potrzeb wykraczających poza bezpieczeństwo. Sądzę, że
dojście do tego wymaga dwóch kroków uprzednich: 1) znalezienia obrazu siebie docelowego („czym chcemy być dla naszych
pracowników?”), 2) określenia sposobu dojścia do tego stanu
(„jakie środki mamy w dyspozycji, które pomogłyby nam czymś
takim się stać?”).
Czym powinna chcieć być administracja
Obraz docelowego siebie to coś pokrewnego do metafor charakteryzujących omawiane wcześniej modele. Jeżeli organizacja welchystowska chce być dobrze naoliwioną maszyną a organizacja
turkusowa ewoluującym, adaptującym się do rzeczywistości organizmem, to czym powinna chcieć być administracja? Potrzebujemy taki obraz wymyślić, ponieważ nie możemy skorzystać z już
gotowego. Ustaliliśmy wszak, że bycie ewoluującym organizmem
jest poza zasięgiem.
W swojej książce Laloux prezentuje jeszcze jeden model organizacyjny operujący poza progiem bezpieczeństwa – to w jego
nomenklaturze organizacje zielone, dla których definiującą me-
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taforą jest organizacja jako rodzina. Nie wchodząc w tym miejscu
w szczegółowe omówienie i przeskakując od razu do konkluzji –
ten obraz też nie jest odpowiedni dla administracji publicznej, przede
wszystkim dlatego, że akcentuje wyłącznie funkcje wsobne (rodzina
służy rozwojowi członków rodziny), a nie oferuje wizji interesującej
z punktu widzenia potrzeb właścicieli. W organizacji z założenia służebnej wobec potrzeb społeczeństwa to krytyczna słabość.
Powinien zatem być to obraz, który będzie z jednej strony w zasięgu możliwości, a z drugiej będzie apelował nie tylko do potrzeb
pracowników (mimo że to właśnie atrakcyjność organizacji dla
pracowników jest przedmiotem naszych rozważań), ale jednocześnie i społeczeństwa.
Patrząc na aspekt proceduralny: nie wydaje się, abyśmy mieli do
dyspozycji metodę inną niż uprzednie sformułowanie przez kogoś
takiej konstytuującej metafory (to może ukształtować się w publicznej dyskusji) i przyniesienie jej do realizacji „w teczce” przez
zdeterminowanego lidera z mocnym politycznym mandatem.
W ramach próby animowania tego wysiłku pozwalam sobie w kolejnych akapitach wyłożyć pewien pomysł.
Proponuję, aby zbudować ten obraz na bazie elementów, które
już istnieją. Podstawowym i nieusuwalnym składnikiem tożsamości organizacyjnej administracji publicznej – niezależnie od technikaliów przyjętego modelu organizacyjnego – jest społeczne
oczekiwanie, że będzie ona służyć budowaniu i utrzymaniu dobra
wspólnego. Drugim charakterystycznym elementem jest egalitarna polityka wynagrodzeniowa. Trzecim jest dawana stałym pracownikom gwarancja bazowego bezpieczeństwa.
Myślę, że te trzy elementy można logicznie i konstruktywnie połączyć w metaforze administracji jako pomostu do podmiotowości.
To obraz, który można czytać według dwóch kluczy: zbiorowego
i indywidualnego. Odniesiony do wspólnoty, mówi on o najogólniejszym powołaniu całej administracji: pracy na rzecz podmiotowości (nie-peryferyjności) Polski. Odniesiony do indywidualnej
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osoby, mówi o obietnicy potrójnego wyzwolenia: wyzwolenia od
lęku, wyzwolenia od podległości i wyzwolenia od sensowej pustki
komercyjnego rynku pracy (większej jego części). Spróbujmy to
uchwycić na schemacie:
Rysunek 14. Pomost do podmiotowości – obraz docelowego
siebie dla administracji publicznej.

Źródło: opracowanie własne
Ustalenie takiego obrazu docelowego siebie pomaga nam zidentyfikować priorytety – wartości wyznaczające najwyższą instancję
organizacyjnych norm działania i postępowania. Pomaga też zidentyfikować brakujące elementy i nakreślić ścieżkę dojścia.
Omówmy poszczególne
wymiaru tego obrazu.
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części

składowe

indywidualnego

„Wyzwolenie od pustki” to apel do szeroko rozpowszechnionego doświadczenia opisanego przez antropologa Davida Graebera
w książce Praca bez sensu. Teoria31. Autor używa w niej w techniczny sposób pojęcia bullshit jobs, którym oznacza prace nie dające
światu nic wartościowego (dowiadujemy się z niej między innymi,
że według danych sondażowych wykonywanie pracy, która we
własnym mniemaniu wykonujących ją pracowników mogłaby bez
szkody dla kogokolwiek przestać istnieć, to doświadczenie 37%
Brytyjczyków i 40% Holendrów). Zakorzenienie w realnych potrzebach i aspiracjach społeczeństwa to potężna przewaga, jaką
ma sektor publiczny nad wielką częścią sektora prywatnego.
Marnowanie tej siły opisywałem już wyżej, wspominając o relacji
tożsamości organizacyjnej administracji do potrzeby samorealizacji. W tym miejscu należałoby powtórzyć to, co pisałem o potrzebie formułowania powołania organizacji. Jest fundamentalnie
ważne, aby wprowadzić w codzienne życie administracji kulturę
ciągłego dyskutowania o powołaniu i nieustannego nawiązywania
do niego w toku pracy. O powołaniu, czyli o wartości, jaką swoją pracą dajemy Polsce i społeczeństwu, a nie o zadaniach, jakie
wykonujemy. Sądzę, że wykształcenie się takiej kultury można
wywołać tylko oddziaływaniem pośrednim, konkretnie zaś: przez
modelowanie zachowań poprzez przykład dawany przez ludzi cieszących się w organizacji autorytetem (role modelling; w pierwszej
kolejności zadanie to ciąży na kierownictwie; ćwiartka zachowań),
a także tworzenie forów i okazji do dyskusji na temat treści tego
powołania (ćwiartka systemów/mechanizmów). Wartościowe, jeśli nie konieczne, mogłoby być też realizowanie z pracownikami
warsztatów, które wyciągałyby na powierzchnię, dawały wyraz
i pozwalały wejść w polemikę z żywionymi w głębi świadomości
przekonaniami o świecie, które być może rodzą w nich dzisiaj niechęć do poważnego potraktowania problemu powołania (ćwiartka indywidualnych przekonań i sposobów myślenia).
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Rysunek 15. Pośrednie kształtowanie kultury organizacyjnej
przez zmiany w pozostałych trzech ćwiartkach.
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Źródło: opracowanie własne
„Wyzwolenie od lęku” to w znacznej mierze nawiązanie i kontrapunkt
dla szeroko rozpowszechnionego doświadczenia, które w Polsce zyskało miano zarządzania folwarcznego33. „Folwark w pracy” to wariant
modelu rank and yank podlany lokalnym sosem autorytaryzmu, tradycyjnie od pół tysiąclecia rządzącego w Polsce relacjami między niżej
i wyżej postawionymi. Okazuje się, że jedno z drugim jest wspaniale
kompatybilne. W kontrze do tego misją administracji jako pracodawcy
ma być nie tylko dawanie niefolwarcznej alternatywy, ale także wyposażanie obywateli w zestaw niematerialnych kapitałów pozwalających
twardo stanąć na swoich własnych nogach i uodpornić się na uwikłanie
w relacje folwarczne nawet po opuszczeniu administracji. Podobnie
jak Laloux i McGregor, administracja powinna traktować lęk jako siłę
kontrproduktywną w pracy i szkodliwą dla rozwoju kraju, bo tłumiącą innowacyjność, kreatywność, szczerość, zaufanie i zdolność do
współpracy, czyli czynniki o kardynalnym znaczeniu w gospodarce
opartej na wiedzy.
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Na wyzwolenie od lęku w życiu zawodowym składają się trzy komponenty: bazowe bezpieczeństwo, wspólnota oraz rozwój osobisty.
Do bazowego bezpieczeństwa odnosiłem się już wielokrotnie. Jedynym, co warto dodatkowo zaznaczyć, jest to, że programowy brak
groźby zwolnienia jako kary za gorsze wskaźniki warto docenić nie
tylko jako warunek organizacyjnego i społecznego rozwoju, ale także jako wyraz wspólnotowego ducha. Organizacja funkcjonująca
w ten sposób mówi (o ile nie wstydzi się tego komunikatu i nie zakłóca go innymi gestami): „nie zostawiamy nikogo z tyłu (o ile aktywnie
nie sprzeniewierza się naszym wartościom)”. Wyciągnięcie na powierzchnię tego motywu w opowieści administracji o sobie już byłoby formą apelowania do potrzeb z obszaru bliskości/relacji (a nie tylko bezpieczeństwa/stabilności) za pomocą warunków zatrudnienia.
Komponent oznaczony na schemacie jako „wspólnota” to już bezpośredni i skoncentrowany apel do potrzeb bliskości. Warto zauważyć,
że posiadanie silnych więzi grupowych przyczynia się do zaspokajania dwóch potrzeb jednocześnie: zarówno potrzeby bliskości, jak
i potrzeby bezpieczeństwa/stabilności (nie jest to zresztą nietypowe –
Maslow zauważał, że większość naszych działań i postaw służy zaspokajaniu w jakimś stopniu kilku potrzeb naraz). Więź grupowa pozwala
budować kręgi bezpieczeństwa, co jest ewolucyjnie bardzo głęboko
zakorzenionym ludzkim odruchem. Kiedy kręgiem bezpieczeństwa
nie jest dla pracowników cała organizacja, spontanicznie konstruują
w jej wnętrzu małe kręgi, chroniące członków od groźnego środowiska i działające w opozycji do szerszego organizacyjnego otoczenia.
To psychologiczny fundament postaw silosowych i sitwiarskich. Problem ten szeroko i sugestywnie opisał Simon Sinek w książce Liderzy
jedzą na końcu34.
Traktowanie całej organizacji jako dużego kręgu bezpieczeństwa
chroniącego wszystkich pracowników to zatem jeden wymiar wspólnotowości – solidarność. Manifestuje się ona poprzez bezpieczeństwo zatrudnienia, wspieranie gorzej sobie radzących zamiast ich
porzucania, a w razie przejściowego kryzysu – poprzez solidarne
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dzielenie jego konsekwencji przez wszystkich zamiast pozbywania się
niektórych. W razie strukturalnie i fundamentalnie szkodzącego organizacji przerostu zatrudnienia, solidarność domaga się redukowania
go metodami gwarantującymi, że nikt nie zostanie pozostawiony na
lodzie bezrobocia i zubożenia (stopniowość redukcji, wypuszczanie
w pierwszej kolejności pracowników samodzielnie znajdujących alternatywne zajęcie lub źródło utrzymania, silne zaangażowanie we
wsparcie w znalezieniu odpowiedniej pracy dla odchodzących ludzi,
itp.). To w znacznej mierze administracja dziś już ma, potrzebuje jednak z dumą wyciągnąć to na swój sztandar, zamiast, tak jak dziś, wstydliwie przemilczać. Przywołany Sinek daje do tego gotowy, inspirujący, nowoczesny i nieroszczeniowy język, przekonująco ukazujący,
w jaki sposób takie praktyki służą, a nie szkodzą, skuteczności organizacji (nota bene: dochodzi do tych postulatów w poszukiwaniu recept na zwiększanie biznesowej skuteczności poddanych konkurencyjnej presji firm, nie publicznych instytucji).
Drugi wymiar wspólnotowości to egalitaryzm. To aspekt spokrewniony z solidarnością, ale odnoszący się ściśle do potrzeb z grupy bliskości/relacji, a nie stabilności/bezpieczeństwa. Tak jak wskazywaliśmy
wyżej: to wyjście z założenia, że wszyscy ludzie posiadają immanentnie równą wartość, a ich pozycja w hierarchiach społecznych oraz
różnice w kompetencjach i zakresach odpowiedzialności powinny
przekładać się na różnice majątkowe i dochodowe według ograniczonych, rozsądnych i sprawiedliwych w społecznym odczuciu proporcji. Znów, podobnie jak w przypadku solidarności, administracja
już dziś w istotny sposób realizuje tę wartość w swoich praktykach (relatywna płaskość wynagrodzeń), powinna jednak dowartościować je
i promować jako wyraz swojej organizacyjnej filozofii.
Trzeci wymiar wspólnotowości to zespołowość. Pod tym hasłem kryje
się założenie, że liczy się dla nas skuteczność funkcjonalnych całości
organizacyjnych, a nie indywidualna rywalizacja. Poza werbalnym
docenieniem graczy zespołowych, może się to objawiać np. w programowym przyznawaniu równych premii dla wszystkich członków
zespołu. To, czy różnicować premie pomiędzy różnymi zespołami,
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zależałoby od tego, czy ich zadania są przedmiotowo odmienne
czy tożsame, a także tego, czy uwarunkowania osiągania wyników
są porównywalne. Różne zadania lub istotnie różne uwarunkowania
osiągania wyników uzasadniałyby nieróżnicowanie premii również
pomiędzy zespołami, w duchu założenia, że są to wkłady w zintegrowany wpływ wywierany na rzeczywistość przez organizację jako całość. Chodzi o wyrobienie poczucia odpowiedzialności (ownership)
za los i oddziaływanie funkcjonalnej całości, a nie tylko własne wąsko
wygrodzone poletko. Drugą stroną tej monety jest jednak autonomia, o której mowa będzie osobno. W tym miejscu trzeba tylko zwrócić uwagę, że związek odpowiedzialności za większą całość z autonomią jest bezwzględny – domaganie się jednego bez drugiego jest
nieprawomocne (to ostatnie stwierdzenie stosuje się w obie strony).
Czwarty wymiar wspólnotowości to inkluzywność. Chodzi o uznanie,
że organizacje wchodzące w skład administracji publicznej, niezależnie od swojego partykularnego powołania, wszystkie wypełniają
też ogólniejszą misję społeczną, polegającą na przerzucaniu pomostów ponad różnicami społecznymi. Oznacza to w szczególności
programowe dostosowywanie się do szczególnych potrzeb osób
nieuprzywilejowanych. Przykładem działania wpisującego się w tę
wartość jest realizowana przez koalicję urzędów inicjatywa prostego
języka35, stosowane w służbie cywilnej preferencje dla osób z niepełnosprawnością w rekrutacjach czy klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Poza tym, że należy tego typu działania rozwijać
i traktować w każdym urzędzie jako kwestie kluczowe, warto też komunikować je do wewnątrz i na zewnątrz pod wspólnym motywem
aksjologicznym, na zasadzie: „Jesteśmy organizacją, która wierzy
w …, dlatego robimy …”.
Piąty wymiar wspólnotowości to konstatacja, że w ostatecznej instancji sensem naszej pracy jest dobro wspólne powszechnej wspólnoty politycznej. To motyw zbieżny z „wyzwoleniem od pustki”
i w tym miejscu właściwie powtórzony. Umieściłem go w tym miejscu
na schemacie, aby dodatkowo i odrębnie zaznaczyć jego znaczenie
w kontekście wspólnotowości jako wartości organizacyjnej.
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Trzecim składnikiem wyzwolenia od lęku jest rozwój osobisty. Jeżeli
ludzie przychodzą do administracji zainspirowani perspektywą pracy na rzecz rozwoju społecznego i narodowego, zdecydowani, aby
temu poświęcać swoją energię, czas i zdolności, to wydaje się adekwatnym zrobienie z administracji czegoś w rodzaju świątyni rozwoju
osobistego. To sensowne z kilku powodów. Po pierwsze, społeczność ludzi już na wstępie zaintrygowanych ideą rozwoju wydaje się
najbardziej podatnym gruntem dla takiej zachęty. Po drugie dlatego,
że szerokość horyzontów i zdrowo ufundowana pewność siebie są
fundamentalnie istotne dla jakości naszej pracy na rzecz dobra wspólnego. Po trzecie dlatego, że dla niektórych (głównie prawników)
administracja już dziś kojarzy się z dostępem do wyjątkowych możliwości rozwojowych (aczkolwiek o zakresie wąsko zakreślonym).
Po czwarte dlatego, że niematerialne kapitały w postaci kompetencji
psychospołecznych, umiejętności zawodowych i wiedzy o świecie są
podstawą zdolności do pomyślnego autonomicznego funkcjonowania i w z związku z tym fundamentem osobistej podmiotowości, która ma być motywem przewodnim naszego obrazu i „metanagrodą”
oferowaną przez administrację.
Co rozumiem przez figurę „świątyni osobistego rozwoju”? W pierwszej kolejności odejście od założenia, że pracownik powinien umieć
i rozwijać w pracy tylko to, co jest mu bezpośrednio potrzebne na zajmowanym stanowisku. To wiąże się z odejściem w ogóle od organizacji pracy w oparciu o sztywny podział i przydział stanowiskowy. Alternatywą jest oparcie się na mniejszej jednostce pracy, jaką jest rola.
Oto przykłady: stanowiskiem mógłby być na przykład „specjalista
ds. wsparcia projektów”. Z pełnieniem tego stanowiska mogłyby być
związane role: „opiekun projektu A”, „opiekun projektu B”, „opiekun
projektu C”, „trener w zakresie Z”, „autor opinii w zakresie Y”, „autor
materiałów informacyjno-tezowych z zakresu X na potrzeby osoby
ZYX”, „osoba kontaktowa w relacjach z XYZ”, „autor specyfikacji do
zamówień z zakresu ABC”, „osoba monitorująca i upowszechniająca wnioski z publikacji z problematyki V”. Każda organizacja i każda
komórka organizacyjna ma do obsadzenia znacznie więcej ról niż sta-
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nowisk. Każdy pracownik pełni wiele różnych ról. Role te mogą być
pomyślnie konfigurowane w rękach poszczególnych osób na wiele
różnych sposobów. Te konfiguracje mogą się zmieniać i w praktyce
prawie na pewno będą się zmieniać w czasie. Myślenie w kategoriach ról zamiast sztywno zdefiniowanych stanowisk otwiera oczy na
to, jak rozległe jest pole elastyczności. Role określonego typu mogą
być koncentrowane (np. finanse i „biurokracja” – w ramach stanowisk
ds. pomocy technicznej; role mentora, drugiej pary oczu, pośrednika w relacjach z kierownictwem, oceniającego osiągnięcia w pracy –
w ramach stanowisk naczelnikowskich) lub rozdzielane albo rozpraszane pomiędzy pracowników. Podobnie w przekroju merytorycznym, pracownik pełniący role związane z określonym rodzajem
wiedzy i umiejętności może, jeśli będzie się chciał w tym kierunku
rozwijać, po trochu i sukcesywnie obejmować role związane z innym
rodzajem wiedzy.
Widać zatem, że praktyczne pole możliwości jest szerokie. Pole
możliwości stojące przed pracownikiem powinno więc być w proporcjonalnym stopniu otwarte. Administracja powinna wychodzić
z założenia, że rekrutuje osoby do pracy w organizacji a nie pracy
na stanowisku. Jeżeli taka osoba spędzi w organizacji więcej czasu, to prawdopodobnie przejdzie przez cały szereg rozmaitych ról,
które będzie obejmować i zdawać w wyniku dynamiki zmieniających się organizacyjnych potrzeb, zewnętrznej sytuacji, własnych
zainteresowań i relacji ze współpracownikami. Administracja powinna stać się ostatnim miejscem, które można będzie kojarzyć
ze stanowiskiem-pułapką.
Sprzężona z taką organizacją pracy jest polityka szkoleniowo-rozwojowa, która promuje szerokość zainteresowań zamiast ją tłumić.
Organizacja powinna dbać o zbudowanie w swoim wnętrzu środowiska, które będzie inspirować do poszerzania i rozwijania zainteresowań. Innowacje i przełomy rodzą się przecież na pograniczach
specjalizacji, w interdyscyplinarności, a nie monotematycznym zanurzeniu36. Poza tym administracja jest organizmem w sensie merytoryki niezwykle pojemnym – trudno znaleźć taki obszar profesjonalnej
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wiedzy, który nigdzie w administracji publicznej nie byłby użyteczny.
Dlatego należy odrzucić podejście, w myśl którego pracownikom nie
można zbyt szeroko otwierać okna do wiedzy, bo zapragną czegoś
innego i wyfruną. Warto wręcz pójść w odwrotnym kierunku i poważnie rozważyć instytucję w rodzaju obowiązkowej rotacji (przeniesienia się do innego urzędu albo przynajmniej innego departamentu) raz
na co najmniej (przykładowo) 5 lat. Niezależnie od tego, aktywności
szkoleniowo-rozwojowe w administracji muszą być traktowane nie na
zasadzie „nice to have, jeśli starczy czasu”, ale jako coś, co przynależy
do rdzenia misji organizacji.
Wyzwolenie od podległości, czyli autonomia, to ostatni składnik
przynależący do naszego obrazu. Mówiliśmy już trochę o tym, że
dominującą na całym świecie strukturą koordynacji pracy w dużych
organizacjach jest hierarchia (piramida) podległości. Mówiliśmy też,
że projekt zastąpienia jej samoząrzadzaniem w administracji skazany
jest – z powodów, powiedzmy, strukturalno-ogólnospołecznych – na
porażkę. Niezależnie od tego, sądzę, że wybrane elementy samozarządzania są możliwe do wprowadzenia i pogodzenia z hierarchicznym szkieletem.
Jedną z praktyk, które można by w tym duchu zaadoptować, jest giełda ról. Chodzi o możliwość wymieniania się przez samych pracowników rolami, które pełnią. Wymaga to przyjęcia techniki rejestrowania
wszystkich istniejących w danym momencie ról oraz ich bieżących
właścicieli. Tworzenie i likwidowanie ról byłoby w dalszym ciągu zadaniem należącym głównie do dyrektorów. Metoda samego przekazania może być różna. Laloux przywołuje przykład firmy The Morning
Star Company, w której pracownicy zawierają między sobą proste
pisemne umowy. Inną metodą jest korzystanie z narzędzia IT, takiego
jak np. dedykowana do koordynacji w samozarządzających organizacjach aplikacja GlassFrog. W każdym razie podjęcie się jakiejś roli
jest zobowiązaniem wobec całego zespołu, a w szczególności wobec tych jego członków, których praca bezpośrednio opiera się na
wynikach naszej. Co płynnie prowadzi do drugiej wartej do przejęcia
praktyki – oceny rówieśniczej.
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Ocena rówieśnicza (peer-based evaluation) to praktyka, która mogłaby zastąpić obecną codwuletnią ocenę okresową. Składałaby się
z dwóch części – zespołowej (podstawowej) i indywidualnej (dodatkowej). W części podstawowej ocena rówieśnicza polega na zarezerwowaniu raz do roku paru godzin na otwarte dla wszystkich pracowników spotkanie poświęcone podsumowaniu ostatniego roku
pracy zespołu (najmniejszej funkcjonującej w organizacji komórki,
np. wydziału). Oczekiwaniem wobec takiego spotkania byłoby, aby
członkowie zespołu otwarcie podzielili się swoją oceną tego, co się
udawało, co się nie udawało, co powodowało trudności, gdzie były
ich źródła, w jakim stopniu udawało się zespołowi przyczynić do realizacji misji organizacji, jak efektywnie udawało się korzystać z organizacyjnych zasobów, jak zespół planuje pracować w kolejnym roku,
itd. Po takim wprowadzeniu odbywałaby się dyskusja ukierunkowana na zebranie od współpracowników sygnału zwrotnego, trudnych
pytań i wniosków do pracy w kolejnym roku. Ważnym zastrzeżeniem
jest, że przeprowadzenie wartościowej dyskusji w tym formacie będzie utrudnione w warunkach braku u uczestników klarownej i wspólnej wizji powołania organizacji. To coś, czego doprawdy nie sposób
wyolbrzymić, absolutny fundament.
Ocena indywidualna może być drugim składnikiem i uzupełnieniem
oceny zespołowej. Chociaż z punktu widzenia dbania o skuteczność organizacji warto koncentrować się na sprawności zespołowej, to nie należy ignorować tego, że wyczucie, jak indywidualnie
dajemy sobie radę z naszą pracą, jest naturalną potrzebą każdego.
Codzienny, spontaniczny feedback może być niewystarczający, aby
tę potrzebę zaspokoić. Dlatego dobrą praktyką może być powtórzenie czegoś przypominającego ocenę zespołową na mniejszą
skalę. Zamiast prezentacji podsumowującej pracę zespołu mielibyśmy zatem wypowiedź podsumowującą pracę indywidualną,
grono dyskutantów składałoby się z koleżanek i kolegów z zespołu (i ewentualnie doproszonych przez samego zainteresowanego
współpracowników nienależących do zespołu), a całość trwałaby
najpewniej krócej i pozwalała w jednej sesji omówić pracę wszystkich
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osób (chociaż podzielenie tego procesu na kilka krótszych sesji też
może mieć sens).
Zwróciło być może uwagę czytelnika, że nie wspomniałem do tej
pory, w jaki sposób taki zmodyfikowany proces oceny przekładałby
się na wynagrodzenia (premie, podwyższenie stopnia służbowego w
służbie cywilnej) i ewentualnie inne uprawnienia pracownicze. To nie
przypadek. Ważne bowiem jest, aby takiego bezpośredniego przełożenia nie było. Wprowadzałoby bowiem ono potężne zakłócenie
do procesu, skłaniając do wypowiedzi przekalkulowanych, nieotwartych lub nawet w skrajnych przypadkach nieszczerych i zmanipulowanych. To niweczyłoby całą jego wartość i pożyteczność. Dobra
wiadomość jest taka, że w obrębie praktyk związanych z samozarządzaniem wypracowano też rozwiązania odnoszące się do kwestii aktualizowania wynagrodzeń.
Ten punkt na pewno najsilniej narusza nasze wdrukowane odruchy
myślowe, ale ma sens i jest bezpieczny. Chodzi bowiem o samodzielne wyznaczanie własnego wynagrodzenia. Jego stosowalność wymaga spełnienia kilku warunków wstępnych. Pierwszym jest jawność
wynagrodzeń – bezwzględny i bieżący dostęp wszystkich pracowników do pełnej i zindywidualizowanej informacji o wynagrodzeniach
pobieranych przez wszystkich pozostałych pracowników. Drugim
jest również bieżący dostęp do pełnej i przejrzyście zaprezentowanej
informacji o sytuacji finansowej organizacji, w szczególności pełnej
informacji o środkach dostępnych na wynagrodzenia (obejmującej
również szczegółową informację o już wykorzystywanych lub spodziewanych środkach, np. z projektów unijnych). Trzecim jest uzgodnienie wysokości dostosowanego wynagrodzenia ze – mówiąc pewnym skrótem – społecznością pracowników organizacji.
Ten trzeci element wymaga kilku słów dodatkowego opisu. Jego
istotą jest zapewnienie całemu procesowi krytycznego elementu odpowiedzialności. Można tu mówić o odpowiedzialność w literalnym
sensie – liczenia się przy określaniu swojej kwoty z koniecznością
odpowiadania na trudne pytania, a nawet wyrzuty mogące nadejść
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ze strony każdego praktycznie pracownika organizacji. To znaczy, że
ustalona kwota musi być sensownie uzasadniona i stosownie osadzona w kontekście (wynagrodzeniach innych pracowników, zasobach
organizacji, sytuacji zewnętrznej, itp.). Mechanizm takiego uzgodnienia może być w szczegółach różny.
Laloux opisuje m.in. jedno rozwiązanie (procedurę), które wydaje się
nieźle pasować do administracyjnej wrażliwości. Polega ono na powołaniu komitetu złożonego z pracowników wybranych w wewnętrznych
wyborach. Rola komitetu polega na opiniowaniu listów dotyczących
wysokości własnego wynagrodzenia w kolejnym roku – listów, które
każdego roku przygotowuje każdy z pracowników. List, oprócz określonej kwoty, zawiera uzasadnienie. Jest to miejsce, w którym można
powołać się na zmiany w pełnionych rolach, nadzwyczajny wkład
wniesiony lub wnoszony w związku z jakąś sytuacją, odnieść się do
kontekstu, powołać się na istotne dane, przywołać opinie współpracowników. Do listu można załączać np. dowody poparcia zmiany wynagrodzenia otrzymane od współpracowników. Komitet opiniuje, na
ile te argumenty są trafne, dowody rzetelne, a szerszy kontekst odpowiadający postulatowi wyrażonemu w liście. Siłą komitetu jest to, że
ma przekrojowy obraz wynikający ze znajomości wielu listów od wielu pracowników. Na jego podstawie opracowuje dla indywidualnych
spraw rekomendację, która może iść w obie strony: wskazywać, że
kwota jest w porównaniu z innymi wysoka i wydaje się pomysłem brawurowym albo przeciwnie, że jest relatywnie niska i biorąc pod uwagę wszystkie znane okoliczności, może być przesadnie skromna*. Jest

To istotne: programowo od początku przyjmuje się, że rolą komitetu nie jest „targowanie się”, „urywanie” w interesie pracodawcy jakichś złotówek z pierwotnych postulatów. To
dlatego, że ten sposób funkcjonowania w ogóle odrzuca filozofię, że pracownik pracuje za
tyle, na ile się zgodził, i jeżeli źle oszacował skłonność pracodawcy do płacenia – to jego
strata, a dla pracodawcy uczciwe zwycięstwo. Sensem samozarządzania jest staranie o przekroczenie tego antagonizmu pracodawcy i pracownika. Konsekwentnie więc w tym samym
duchu kształtuje podejście do wynagrodzeń: szuka kwot sprawiedliwych, a nie najniższych,
do jakich ludzi da się podstępem, manipulacją, asymetrią wiedzy i presją skłonić.

*

127

to rekomendacja, a nie decyzja. Autor listu może się z nią nie zgadzać
i obstawać przy swoim. W takim wypadku komitet może albo przyjąć
to do wiadomości, albo wejść z zainteresowanym w proces rozjemczy
– w tym drugim przypadku sprawa rozstrzygnie się, kiedy obie strony,
pracownik i komitet, zgodnie stwierdzą, że w toku dyskusji doszły do
porozumienia. W dużych organizacjach komitetów może być kilka – po
jednym na określoną grupę komórek organizacyjnych (kilkaset osób)
– aby zapewnić, że jego członkowie są postrzegani jako „jedni z nas”,
a nie „władza” złożona z odległych, w większości obcych ludzi.
Istnieje też mniej radykalne i bardziej mechaniczne rozwiązanie, które
opiera się na ocenie wzajemnej. To mechanizm zaczerpnięty z Holakracji – komercyjnie rozwijanej metodyki zarządzania organizacją
opartej o zasadę samozarządzania. Polega na tym, że pracownicy regularnie (np. raz do roku) wypełniają prostą ankietę złożoną z dwóch
pytań odniesionych do wszystkich pracowników, z którymi mieli
szansę współpracować. Konstrukcja pytań wygląda następująco:
(1) „Ta osoba wnosi (znacznie) więcej lub (znacznie) mniej niż ja” (skala od -3 do +3); (2) „Ta osoba ma dobre podstawy, aby oceniać moją
pracę” (skala od 1 do 5). Odpowiedzi zbiera, porównuje i przelicza
algorytm, przyporządkowując pracowników do jednego z kilku istniejących w organizacji koszyków wynagrodzeniowych37.
Niezależnie od radykalności wariantu, wydaje się, że te rozwiązania wymagają albo całkowitej likwidacji dodatków z tytułu stopnia
w służbie cywilnej, albo ich zautomatyzowania (np. poprzez uzależnienie od stażu pracy, co robiłoby z nich de facto drugi dodatek stażowy dla urzędników mianowanych). Podobnie – jak sygnalizowałem
już w innym kontekście – z duchem tych rozwiązań nie są zgodne indywidualnie różnicowane nagrody okresowe (premie).
Trzy możliwe moim zdaniem do wszczepiania w administrację elementy samozarządzania, jak widać, do pewnego stopnia polegają na
sobie wzajemnie. Wskazane byłoby więc niewyciąganie ich pojedynczo metodą à la carte, ale wdrożenie łącznie, jako całego trójelementowego pakietu.
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Podsumowując, administracja z tożsamością organizacyjną przemodelowaną w duchu metafory pomostu do podmiotowości apelowałaby do ludzkich potrzeb w następujący sposób:
Rysunek 16. Potrzeby i pragnienia, do których odwoływałaby się administracja zorganizowana wg koncepcji pomostu
do podmiotowości.
podstawowe czynniki zaspokajania:

Źródło: opracowanie własne
W ostatecznym rozrachunku, tj. w przełożeniu na piramidę potrzeb,
jest to zatem struktura podobna do tej, którą nakreśliliśmy wcześniej
dla organizacji turkusowych. Inaczej rozkładamy punkty ciężkości,
opierając się najmocniej na potrzebach z grupy bliskości, a w nieco mniejszym stopniu na tych z domeny poczucia własnej wartości
(które były fundamentem u F. Laloux), ale dążymy do zbliżonej konstrukcji motywacyjnej.
Alternatywa: droga z góry
Druga droga to ścieżka prowadząca z góry w dół, do modelu rank
and yank, w stronę którego już i tak ciąży mentalność ludzi admini-
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stracji. Polegałaby ona zatem jedynie na usunięciu przeszkód, które
nie pozwalają tej mentalności zamanifestować się konsekwentnie
w systemach i mechanizmach rządzących organizacją. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że pozwala odwołać się do modelu, który jest
ready-made, a przy tym sprawdzony, dobrze kulturowo zapoznany
i w pewnym wąskim sensie wydajny. Z pewnością można się spodziewać, że w porównaniu do konfiguracji obecnej byłby receptą na skuteczniejsze państwo.
Ta ścieżka jest jednak tylko pozornie łatwiejsza. W rzeczywistości
istnieją dla jej przejścia kluczowe, trudno usuwalne przeszkody.
Po pierwsze, o ile posiłkowe (tj. dla celów informacyjnych, jako
pomoc w ocenie „jak dobrze nam idzie”) wskaźnikowanie efektów pracy jest w większości przypadków i możliwe, i pożyteczne,
o tyle zbudowanie ich w taki sposób, żeby można było ściśle się
na nich opierać na potrzeby oceny indywidualnej efektywności
oraz ustalania nagród i kar, nie powodując jednocześnie pogorszenia skutków działalności organizacji, wydaje się bardzo trudne.
W systemach, w których od wyrabiania ściśle określonych wskaźników zależą żywotne interesy ludzi albo organizacji (np. dostęp
do kluczowych zasobów), pojawia się nieuchronnie zjawisko
tzw. perverse incentives. Polega ono na tym, że system nieintencjonalnie zachęca swoich uczestników do zachowań, które pozwalają
„nabijać punkty” za cenę powodowania szkód wymykających się
przyjętym wskaźnikom (to, co nie jest mierzone, nie istnieje). Funkcjonowanie w tym modelu może stosunkowo łatwiej uchodzić na
sucho komercyjnym firmom, od których społeczeństwo właściwie nie spodziewa się wiele więcej niż tego, że będą generować
i dystrybuować (poprzez zatrudnienie, zlecenia) dochody. Oczekiwania w stosunku do państwa i administracji są jednak znacznie
szersze, ocena właściwości ich działania złożona zaś z większej
liczby kryteriów, wymagających realizowania i równoważenia
wielu wartości jednocześnie. Tam, gdzie firma może iść na skróty,
stwierdzając na przykład, że stan środowiska, zdrowie publiczne,
rozwarstwienie społeczne, dochody budżetowe, powszechność
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dostępu do istotnych dóbr i usług, sprawiedliwość, itp. nie są ich
zmartwieniem („wystarczy, że będziemy trzymać się prawa”), tam
państwo i administracja są odpowiedzialne za każdą z tych rzeczy.
Takie uwarunkowania wymagają zaangażowania ludzkich zdolności poznawczych w sposób bardziej horyzontalny (widzenie szerszej perspektywy) niż wertykalny (myślenie w głąb, odkrywanie
i wykorzystywanie głęboko ukrytych detali). Trzeba kontekstowo
rozważać, co jest w określonej sytuacji postępowaniem właściwym, a nie co da największy zysk (pieniężny, punktowy czy inny
– to bez znaczenia; istotą problemu jest filozofia bezwzględnej
koncentracji na apriorycznie przyjętym wskaźniku).
Po drugie, system welchowski mocno polega na bogatej ofercie
możliwości merytokratycznego awansu. W administracji natomiast
dostępność stanowisk, na które można awansować zawodowych
urzędników, jest ograniczona. Jest tak z jednej strony dlatego, że
administracja, inaczej niż organizacja biznesowa, nie zdobywa
żadnych nowych rynków, nie dokonuje akwizycji i nie wykonuje innych podobnych aktywności, które sprawiałyby, że rośnie.
Z drugiej strony te stanowiska kierownicze, którymi dysponuje,
są w znacznej mierze „przebrane” przez kierowników przychodzących z zewnątrz i dobranych z uwzględnieniem dodatkowych
kryteriów politycznych. Aby system welchowski mógł zadziałać
w administracji, potrzebne byłoby zatem co najmniej pełne odpolitycznienie stanowisk dyrektorskich i przynajmniej w jakimś
znaczącym stopniu wiceministerialnych (w przypadku tych drugich w połączeniu z podwyższeniem wynagrodzeń do poziomu wyższego niż dla dyrektorów, dziś bowiem są one często
znacznie niższe).
Po trzecie, nie wydaje się, aby dało się uciec od ułożenia się takiej reformy w historię odebrania dużej, kilkusettysięcznej grupie
społecznej czegoś (stabilności zatrudnienia), co uważa za swoje
prawo i wokół czego zbudowała swój styl życia. Wymagałoby to
wzniecenia silnego konfliktu społecznego i wiązało się ze strategicznie istotnymi kosztami politycznymi. To nie jest oczywiście nie
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do wyobrażenia – znamy z najnowszej historii przykłady takich konfliktów, które były uznawane przez decydentów za per saldo politycznie zyskowne. Wprowadza to jednak do równania komplikujący
warunek – wymaga sprzyjających okoliczności politycznych.
Po czwarte, rank and yank świetnie odnajduje się w warunkach
rynku pracodawcy, ale stąpa po cienkim lodzie w sytuacji rynku
pracownika, kiedy wiarygodność groźby zwolnienia albo jego
ewentualna dolegliwość robią się niskie. Jeżeli wrócimy po obecnym kryzysie do sytuacji niskiego bezrobocia i niedoboru pracowników, szybko może się okazać, że wielka i politycznie kosztowna
reforma dała bardzo niewielką poprawę atrakcyjności administracji w oczach kandydatów.
Co jest bardziej naiwne?
Oto więc dwie możliwe drogi: jedna prowadzi pod górę, a druga
wiąże się ze schodzeniem w dół piramidy potrzeb. Uwadze czytelnika z pewnością nie umknęło, że większe nadzieje wiążę z pierwszą. Jednocześnie spodziewam się, że ona spotykać się będzie
z zarzutem naiwności.
Przytoczyłem wcześniej szereg argumentów podważających prawomocność założenia, że jedynymi silnymi motywatorami są dla
ludzi lęk, pieniądze i status. Na koniec chciałbym jednak dodać
jeszcze jeden argument – posiłkowy i pragmatyczny, ale potencjalnie przeważający.
Oto mój tok rozumowania: (1) administracja jest dziś w oczach
kandydatów nieatrakcyjnym pracodawcą; (2) nie istnieją warunki
do przestawienia administracji na model funkcjonowania przypominający sprawną firmę (elastyczność w zwalnianiu pracowników,
satysfakcjonujący system wskaźnikowania efektów pracy, wysokie
budżety wynagrodzeniowe i możliwości dużego różnicowania
wynagrodzeń, szerokie możliwości awansu) – nie udało się ich
stworzyć przez całe pokolenie, mimo że właśnie to transformacyjna generacja była głęboko przesiąknięta liberalną wyobraźnią;
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(3) istnieje alternatywny – a w dodatku bardziej zgodny z duchem
czasu – wzorzec, do którego można się odwołać bez spełniania
tamtych warunków, konstruktywnie wykorzystując te cechy tożsamości organizacyjnej administracji, które ją od firmy odróżniają;
(4) jeżeli jednej drogi nie byliśmy w stanie przez 30 lat otworzyć,
a drugiej dotąd nawet nie próbowaliśmy, to może warto w końcu
dać jej podobną szansę.
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Uwagi końcowe
Idea opisana w rozdziale Pomost do podmiotowości nie była pomyślana jako zbiór wskazówek dla menedżerów administracji
publicznej. To zarysowy pomysł na przebudowę wielkiej struktury, jaką jest tożsamość organizacyjna. Wymaga w związku z tym
strukturalnych dostosowań, np. zmian regulacyjnych. Te dostosowania nie są jednak istotą tak pomyślanej modernizacji, a jedynie
procesem, który musi odbyć się w jej tle. Niedobrze by się stało,
gdyby wydestylować ją do postaci postulatu uchwalenia takiej czy
innej nowelizacji.
Jeżeli miałbym osadzić rolę tej opowieści w modelu czterech
ćwiartek, do którego nawiązywałem w swojej diagnozie, powiedziałbym, że widzę ją w lewej górnej ćwiartce – tam, gdzie mieszczą się indywidualne przekonania i sposoby myślenia. Główną ambicją tego materiału jest wywołanie fermentu, który zmieni naszą
– społeczeństwa, społeczności administracyjnej, klasy politycznej
– wyobraźnię w tej jej części, w której mieszczą się przekonania
i sposoby myślenia o administracji i o pracy dla niej. Jeżeli to się
powiedzie, spodziewam się, że wpłynie też na przemianę praktyki
zarządczej i kultury organizacyjnej. Zmiany prawne mogą i powinny ten proces dopełniać, towarzyszyć mu i go wzmacniać, ale nie
są w stanie go zastąpić.
Być może ktoś z czytelników odniesie wrażenie, że koncepcja tu
naszkicowana jest bezwstydnym wezwaniem do obdarowania
pracowników administracji szczególnymi przywilejami. Proszę
o wstrzymanie się z tym osądem jeszcze przez kilka akapitów i rozważenie wcześniej kilku dodatkowych racji.
Jestem zdania, że zarządzanie oparte na bezpieczeństwie jest modelem, który powinien, kosztem zarządzania opartego na lęku,
zdominować cały rynek pracy, a nie zatrzymać się na granicach
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administracji publicznej. Nie chodzi w tej chwili nawet o względy empatyczne i sprawiedliwościowe. Wierzę, że szerokie rozpowszechnienie się tego rodzaju praktyk w gospodarce miałoby
wielką wartość rozwojową i byłoby dużym wkładem w powodzenie naszej ucieczki z międzynarodowej półperyferyjności.
Administracja nie byłaby w Polsce pionierem, jeżeli chodzi o zarządzanie oparte na bezpieczeństwie – mamy już organizacje, które
starają się inspirować np. turkusowym archetypem skodyfikowanym przez wielokrotnie tu przywoływanego Frederica Laloux. Byłaby jednak pierwszą wielką strukturą z tego rodzaju tożsamością
organizacyjną. Administracja publiczna ma skalę, dzięki której
zdolna jest, poprzez swoje ściśle wewnętrzne wybory, wywierać
presję na cały rynek pracy, przyczyniając się do obrania podobnej
drogi przez większą liczbę prywatnych pracodawców.
Dla całej Polski byłaby to odpowiedź na problem folwarcznej kultury zarządzania. Wierzę, że to jedna z głębszych pułapek rozwojowych, w których tkwimy. Jednocześnie bardzo trudna do naturalnego, nieinterwencyjnego przezwyciężenia.
W eseju pt. Godność, własność, solidarność. Marzenie o lepszym
kapitalizmie Krzysztof Mazur zwracał uwagę, że polska transformacja w zadziwiający sposób ominęła ten jeden aspekt naszej
społecznej rzeczywistości, którego nieznośność była akurat najważniejszym źródłem masowej popularności „Solidarności”: kulturę stosunków w pracy38. Nie w takim sensie, że nie zmieniło się
nic w organizacji pracy: wprowadzono oczywiście wiele nowych,
zaczerpniętych ze współczesnego kapitalizmu praktyk zarządczych. Nowe formy wypełnił jednak ten sam stary – znacznie starszy niż PRL – duch: duch folwarku.
Temat żywotności dziedzictwa gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej odżył w ostatniej dekadzie w polskiej dyskusji publicznej
za sprawą pracy interdyscyplinarnych autorów działających na
stykach socjologii, historii gospodarczej, teorii zarządzania, kultu-
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roznawstwa i psychologii. Wpływowe były szczególnie prace Janusza Hryniewicza, Jana Sowy, Andrzej Ledera, a także artystyczne
wypowiedzi Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego (głośny, szeroko
komentowany spektakl W imię Jakuba S.) oraz szeroko rezonujące diagnozy popularnego psychologa i doradcy biznesowego
Jacka Santorskiego.
W ich tle znajduje się koncepcja długiego trwania – przekonanie,
że obserwowalne w skali czasowej ludzkiego życia przemiany polityczne i (w mniejszym stopniu) gospodarcze są powierzchowne,
a najistotniejsze dla kształtu rzeczywistości struktury cywilizacyjne
trwają pod powierzchnią wydarzeń i form przez setki lat. To idea
kojarzona szczególnie z dorobkiem marksizującej szkoły historycznej, której patronami są Fernand Braudel i Immanuel Wallerstein. Jan Sowa w książce Fantomowe ciało króla39 zwraca uwagę,
że podobne wnioski wynikają też – niezależnie – np. ze słynnych
socjologicznych badań nad różnicami rozwojowymi w północnych i południowych Włoszech przeprowadzonych przez Roberta
Putnama (Putnam dowodził, że przyczyny współczesnych różnic
sprawności instytucji politycznych na północy i południu są silnie skorelowane z obecnością republikańskich i autokratycznych
form organizacji życia społecznego w średniowiecznych włoskich
księstwach)40. W tym duchu Sowa przekonuje, że najważniejszą
cechą cywilizacyjnej sytuacji Polski od początku epoki nowożytnej
było popadnięcie w rolę peryferium rodzącego się na Zachodzie
kapitalizmu, czego bezpośrednim skutkiem było wykształcenie
modelu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej oraz jego głębokie kulturowe zinternalizowanie. W warstwie świadomości te
struktury trwają do dziś, w warstwie gospodarczej Polska wyrwała
się ze swej peryferyjnej kondycji dopiero niedawno, na początku
XXI wieku – a i to częściowo, bo awansowała co najwyżej do kategorii półperyferium.
W jaki sposób objawia się współcześnie „folwarczność” zarządzania? Mazur skondensował diagnozę Santorskiego w jednym
zdaniu: Kulturę folwarku opisuje prymat trwania nad rozwojem,
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scentralizowanej władzy nad delegowaniem zadań, jednoosobowego modelu podejmowania decyzji nad partycypacją pracowników, kaprysu władzy nad klarownymi regułami oceny i awansu,
przedmiotowego traktowania ludzi nad wzmacnianiem ich odpowiedzialności, niechęci do podejmowania ryzyka nad innowacyjnością. Sam Santorski w jednym z wywiadów zwracał uwagę
na odporność i spontaniczną witalność tej kultury: Niesamowite,
jak to działa – nawet w nowoczesnych przedsiębiorstwach, nawet
w międzynarodowych korporacjach mających swoje oddziały
w Polsce. (…) zarazie ulegają całe polskie oddziały zagranicznych korporacji, gdzie indziej nowocześnie zarządzanych, takich,
co mają misję, wizję i wartości. A u nas, jak tylko polski menedżer
weźmie to w ręce, wszystko trafia znów na klepisko. Podsumowuje
to bardzo fatalistyczną metaforą: To jest jak jakaś zakaźna choroba, społeczny wirus ebola41.
Jestem głęboko przekonany, że zamiast nurzać się w środowisku
pracy, które wyśmienicie sprzyja rozwojowi tej społecznej eboli
(organizacja welchowska), powinniśmy zrobić tyle, ile tylko można, żeby nie miała warunków do dalszego żerowania. Administracja publiczna wydaje się najlepszym miejscem, aby zacząć.
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Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz
przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej.
Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji
oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach
komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy
publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra
wspólnego i finansowana ze środków własnych stowarzyszenia.
Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów
ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał
we współpracy z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest
to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane
„na zewnątrz”.
Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.
Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz,
ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia
prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego
w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie
stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie
wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych,
zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami
a politykami i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych
polityków ani urzędników. Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów
życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są wyłącznie
ze środków własnych stowarzyszenia.

Dorobek publikacyjny
Nierealne oczekiwania. Bilans i perspektywy
stosunków polsko-chińskich
W ostatniej dekadzie Polska osiągnęła niespotykany wcześniej poziom relacji politycznych z Chinami. Nie pomogło
to jednak ani w otwarciu chińskiego rynku na import znad Wisły, ani w sprowadzeniu dużych chińskich inwestycji.

Po dywersyfikacji. Polski rynek gazu – historia
i postulaty zmian
Zakończenie wieloletniej umowy gazowej z Gazpromem oraz
kluczowych inwestycji dywersyfikacyjnych zamknie pewną
epokę na polskim rynku gazu i stworzy zupełnie nowe uwarunkowania wymagające na nowo zdefiniowania kluczowych
wyzwań i odpowiedzi na nie.

Fikcja jawności. Działalność
w Sejmie RP w latach 2006-2019

lobbingowa

Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia jedynie z pozorną regulacją.

Przez Bałkany do Brukseli?
Partnerstwa Wschodniego

Przyszłość

Polska powinna zbudować na poziomie europejskim narrację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii
i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.

Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu
pandemii COVID-19
Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś faktycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w
scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru.

Podatkowy labirynt. Wyzwania polskiego systemu danin publicznych
Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności systemu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako
niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych Ministerstwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Uciekające metropolie. Ranking 100 największych polskich miast
Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji
Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fundamentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w służbie społeczeństwu
Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta? Polska
wobec europejskiej unii bankowej

Raport 05/2019

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności
Polski w europejskiej unii bankowej.
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Dostateczna zmiana

Dostateczna zmiana. Ranking
publicznych 2015-2019

polityk

Ranking polityk publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał
współpracy Polski z państwami Bałkanów
Zachodnich
Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem
na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego
procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności
polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich
latach.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał
rozwoju średnich miast w Polsce
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu
postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione
przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego
dostępu do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał
ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady
subsydiarności w Unii Europejskiej
Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się do niwelowania deficytu demokratycznego
UE. Zamiast tego pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy kolejny raport CAKJ autorstwa
prof. Tomasza Grosse.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju
polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego.
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018
Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako
sposób na decentralizację polskich uczelni
W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji tzw.
kolegiów, które mogą stać się potrzebnym, skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce
Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty rządowej
strategii rozwoju elektromobilności.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce
„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”.
Jako Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego
państwa ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017
Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych w 11
kluczowych działach administracji państwowej, od polityki
gospodarczej do polityki kulturalnej.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy transportowej UE z państwami partnerstwa wschodniego
W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy musi być przede wszystkim zmiana dominujących
wzorców zachowania polskich sędziów. Autor proponuje
rozwiązania, które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych
szkół zawodowych w rozwoju społeczno–
gospodarczym Polski
System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest
przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi
sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu przygotowali przegląd problemów i wyzwań,
przed jakimi stają współcześnie PWSZ. Autorami raportu są
ekspeci CAKJ.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na
kursie ku protekcjonizmowi
Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Kontakt w sprawie
współpracy:
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Dyrektor CAKJ,
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tel: 792 302 130
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www.klubjagiellonski.pl

