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Dodatek specjalny

Dbać o wspólne dobro
Marzy mi się
Polska
Akademia
Służby
Publicznej (PASP),
w której obywatele,
zainteresowani
służbą publiczną,
mogliby nabywać
i rozwijać swoje
kompetencje:
postawę, wiedzę
i umiejętności

RAFAŁ GÓRSKI

S

łużbępublicznąrozpocząłem w Łodzi
w 1995 r. Zaangażowałem się w działalnośćkilkustowarzyszeń i grup nieformalnych.
W studenckimRadiuŻakPolitechnikiŁódzkiej-tym,w którym zaczynał Marek Niedźwiecki-razemz kolegąprowadziliśmyaudycjępublicystyczną „Czy masz świadomość?”.
Zostałemteżaktywistąkampaniiobywatelskiej„Tiryna tory”.
Organizacjapikieti demonstracji,spotkaniaz mieszkańcami, akcje ulotkowe. To czasy,
w którychniebyłoTwitteraczy
Facebooka,a telefonsłużyłtylkodo telefonowania.Trzylata
później, siedząc na drzewie,
broniłempięknegolasubukowegoprzed wycięciempod autostradę,w ParkuKrajobrazowym„Góraśw.Anny”.
W 2000r.z grupąznajomych
powołaliśmydo życiamagazyn
„Obywatel”,któryporuszałtematyzwiązanez polityką,społeczeństwemi ekologią.Politykędefiniujęza Arystotelesem
jako sztukę rządzenia państwem,którejcelemjestdobro
wspólne. Bliskie jest mi także
podejścieśw.JanaPawła II,nazywającegopolitykęroztropną
troskąo dobrowspólne.
Od 2004r.działampod szyldem fundacji Instytut Spraw
Obywatelskich (INSPRO). Jesteśmygłosemobywateli.Przykładowo,w kampanii„Obywateledecydują”ulepszamynarzędzia wpływu Polaków
na miejsce,w którymżyją,m.in.
referenda czy ustawy obywatelskie.W CentrumWspierania
Rad Pracowników wzmacniamydialogspołecznypracowników z pracodawcami. Z kolei
w ramach inicjatywy „Wolne
od GMO?Chcęwiedzieć!”domagamy się respektowania

prawakonsumentówdo informacji.Dziesiątkitysięcygodzin
pracyorganicznej.Tysiącerozmówzespołecznikami,radnymi i posłami. Setki szkoleń,
konferencjii debat.Dziesiątki
raportówi ekspertyz.

Co zadziwia
najbardziej?

sprzyja postrzeganiu polityki
jakowładzydlasamejwładzy.
A tojużprostadrogado myślenia,żepolitykatobagnoi postawy - „trzymam się z dala
od polityki”.
Rzadkospotykamsięz definiowaniem polityki jako roztropnej służby dla dobra
wspólnego.Służbydlanaszego
państwa, miasta czy osiedla.
Służby, której towarzyszy koniecznośćpodejmowaniaistot-

w Polsceczytransferującejpieniądze za granicę. Kowalska,
angażując się w działalność
fundacjipożytkupublicznego.
Członkowie związków zawodowych i rad pracowników
dbającycho prawapracownicze.Obywatele,patrzącywładzyna ręceczyangażującysię
w zbiórkipodpisówpod ustawamii referendamiobywatelskimi.
Dalekijestemjednakod sentymentalnej wizji, że polityka
niemanicwspólnegoz dążeniemdo władzy.Z kształtowaniem układu sił i działaniami
zakulisowymi.Z narzucaniem
innymswojejwoli.Niemaniczegozdrożnegow tym,żektoś
mawładzę.Pytanietylko,ktoją
ma,po coi jakjąsprawuje.Czy
ma odpowiednie kompetencje?Czypolitykętraktujejako
służbęw interesiepublicznym
czydziałalnośćw interesieprywatnym-własnymorazpowiązanychzesobągrup?

stworzyli szkołę dla urzędników. Zapomnieli stworzyć
szkołydlasiebie.
Obecnietakąfunkcjękształcenia spełniają młodzieżówki
partyjne. Obserwując scenę
polityczną, trudno jednak
uwierzyć,żemogąoneformowaćludziinnychniżklonyliderów partyjnych. Klony, które
zamiastpolitykirobiąpseudopolitykę.
Istniejetakżewieleszkoleń
i kursów dla społeczników,
działaczy stowarzyszeń i fundacji.Niestety,sąone w większości pozbawione solidnych
fundamentówmerytorycznych
i infrastrukturalnych.

Akademia
dla polityków

Co możemy z tym zrobić?
MarzymisięPolskaAkademia
Służby Publicznej (PASP),
w którejobywatele,zainteresowanisłużbąpubliczną,mogliby
nabywaći rozwijaćswojekomSzkoła
petencje: postawę, wiedzę
dla urzędników
i umiejętności.
Postawę w duchu polityki
W 1990 r. politycy powołali rozumianej jako roztropna
do życiaKrajowąSzkołęAdmi- służba dla dobra wspólnego.
nistracji Publicznej. Kształci Postawęzwiązanąz odpowieona urzędników podejmują- dzialnościąza słowoi z odwagą
cychdecyzjeadministracyjne. czynów.Postawę,którejbliska
Szkoławzorowanajestna fran- jestzasada:„Jeślichceszzmie-

Zapraszam do PASP

Wraz ze służbą przychodzi
moment refleksji. To, co uderza, to jakość naszych elit.
A w szczególnościichkompetencje, czyli postawa, wiedza
i umiejętności.Jakdefiniujęelitę?Szeroko.Elitatoobywatele,
którzyzdecydowalisięna służbęna rzeczobywatelii ojczyzny. Niestety, mało jest osób
odpowiednioprzygotowanych
do służbyw organizacjachspołecznych,samorządach,parlamencie.
Iluz naszdecydowałobysię
na lotsamolotem,wiedząc,że
pilot nie zdawał egzaminów,
a pilotowaniabędziesięuczyć
w trakcielotu?Iluz naspoddałobysięoperacjina otwartym
sercu,którąprzeprowadzałby
chirurgamator?
Rozejrzyjmysiędokoła.Kto
dzierżysterynaszegopaństwa,
samorządu czy stowarzyszenia?Ktoprzeprowadzaoperację na ich otwartych sercach?
Ktoi jakrobipolitykę?

Polityka,
czyli co?
W ciąguostatnich 26latelity
doprowadziły do sytuacji,
w którejwiększośćz nasdefiniuje politykę wyłącznie jako
walkęo władzęlubgrępartyjną. Niestety, taka definicja

opartego na dowodach. Jak
działaludzkimózgi jaksięzachowaćprzy stole.
Umiejętnościmyśleniastrategicznegoi analizyukładusił.
Umiejętności związane z IQ
i z EQ(inteligencjaemocjonalna). Pracy zespołowej i pozyskiwaniasojuszników.Umiejętnościmówieniai pisaniajęzykiemzrozumiałymdlakażdego.
Marzymisięmiejsce,w którymorganizowanebędąroczne, stacjonarne kursy intensywnejnauki.Naukiw formie
wykładów, konwersatoriów,
specjalistycznegotreningu,wizytstudyjnych,gierstrategicznychi symulacji.Każdyzesłuchaczypo przejściuwieloetapowej rekrutacji i selekcji
otrzymałby stypendium oraz
możliwośćprzystąpieniado indywidualnego programu rozwoju.
Marzymisięakademia,którajestdlakażdego,niezależnie
od poglądówpolitycznych,bo
Polskajestwspólna-aninasza,
aniwasza.Zajęciaprowadzilibyeksperci,społecznicy,politycy partyjni i samorządowi,
dziennikarze.Słuchaczeuczylibysięteżod siebienawzajem.
Szukaliwspólnychrozwiązań,
podnoszącychjakośćżyciaPoleki Polaków.

nychdecyzjipolitycznych,wymagającychstrategicznegowyboru.Wyborumiędzykilkoma
rozwiązaniamii zaakceptowania związanego z tym ryzyka.
Przy takiejdefinicjipolityka
przestaje być tylko domeną
partii. I choćniewszyscytosobie uświadamiamy, to każdy
robipolitykę.Kowalski,dokonując wyboru, czy kupić produkt firmy płacącej podatki

cuskiej École Nationale D'administration.Słuchaczeodbywają 20-miesięczne szkolenie
stacjonarne. Po zakończeniu
nauki są zobowiązani do pięcioletniejpracyw administracji
publicznej.
Dlaczego przez 26 lat elity
niestworzyłyośrodka,w którymmoglibykształcićsięprzyszli politycy podejmujący decyzje polityczne? Politycy

nić Polskę, zacznij od siebie”.
Mającąrównieżna uwadze,że
Polskależyna planecieZiemia,
a Ziemiajestjednai wartoo nią
dbać.
Wiedzęo tym,czymsąpolityki publiczne i dobre zarządzanie. Co to są megatrendy
i jakrobićgeopolitykę.Wiedzę,
jakfunkcjonująrynkifinansoweorazjakpowinienprzebiegaćprocesstanowieniaprawa

PolskaAkademiaSłużbyPublicznejtodziśinnowacjapolityczna. Idea, która ma szansę
sięurzeczywistnić,jeżeliprzyciągnieobywatelidobrejwoli.
Chcącychwesprzećjejpowstaniesłowemi czynem.
Szukamy sojuszników. Pomóc można na wiele sposobów: promując idee PASP
wśródznajomychorazw debaciepublicznej.Oferującnieodpłatnieswojąwiedzęi umiejętności w tworzeniu modelu
działaniaakademii.Deklarując
swójudziałw rolisłuchaczalub
wykładowcy.
Ważnym
fundamentem
PASPjestfinansowanie.Chcemy,abyakademiaposiadałakapitał żelazny uniezależniający
jąod naciskówi gierpartyjnych.
Szukamyludzidobrejwoli,którzychcąmiećwpływna kształtowanie i formowanie przyszłychkadrsłużbypublicznej.
Ludzi,którzywspierającPASP
symboliczną złotówką, rozumieją,żetojestdobrainwestycjawewspólnąprzyszłośćnaszego kraju i naszych dzieci.
Aby jutro były z nas dumne…
ZapraszamPaństwado kontaktu.
Autor jest prezesem Instytutu
Spraw Obywatelskich.
Kontakt:
rafal.gorski@inspro.org.pl,
@Rafal_Gorski,
tel. 504-086-865
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Akademia politycznego
treningu

andrzej zybertOwicz

W

naszych czasach polityka
podlega szczególnej mistyfikacji. Wiąże się
to z przeciążeniem informacyjnym jednostek oraz instytucji.
Nie tylko „zwykłym” obywatelom, ale także ekspertom coraz
trudniej jest rozplątać zawiłe
powiązania przyczynowo-skutkowe współczesności.
Te narody, które lepiej profesjonalizują swoją politykę, zyskują - poza przewagami wynikającymi z potencjału terytorialnego, demograficznego, gospodarczego, technologicznego - dodatkowo przewagę
lepszej orientacji w zmieniającym się świecie.
W naszych czasach nawet
wykształcone (zdawałoby się)
elity nie są odporne na manipulacje, na marketingowe triki

Polska Akademia
Służby Publicznej
jest potrzebna m.in.
po to, aby proces
nabywania
doświadczenia
politycznego
w mniejszym
stopniu polegał
na metodzie
prób i błędów.
i szum informacyjny. Gdy technologie neuronauki doprowadzą do perfekcji techniki uwodzenia, tylko osoby poddane
solidnemu treningowi będą
na to odporne. Tak: „treningowi”, a nie edukacji. To bowiem,
co wiemy o działaniu ludzkiego
umysłu, wskazuje na to, że potrzebny jest właśnie trening,
a nie „zwykła” edukacja. Pewnych rzeczy - np. inteligentnych
form reagowania na brutalną,
w dodatku często kompletnie
niesprawiedliwą krytykę - nie
można przekazać w szkole, ale
można wytrenować.
Ale to wyzwanie ma jeszcze
jeden wymiar: w przypadku
działania organizacyjnego a o takie właśnie chodzi we
współczesnej polityce - klu-

czem są umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dlatego tak ważne jest, by nasza przyszła klasa polityczna
nie tylko była dobrze wytrenowana, ale także zintegrowana niezależnie od naturalnych
różnic polityczno-ideowych w stopniu znacznie wyższym
niż jest to obecnie.
W życiu społecznym, zarówno potocznym (gdy odpowiadamy za samego siebie oraz rodzinę), jak i w polityce (gdy odpowiedzialność dotyczy kraju),
działamy według dwóch głównych trybów. Pierwszy nazwiemy empatycznym lub solidarnościowym. Tryb drugi ma charakter strategiczny - tu, chcąc nie
chcąc, uprzedmiotawiający innych ludzi. Działając w trybie
pierwszym, kierujemy się ludzkimi odruchami współczucia
i udzielania pomocy. W trybie
drugim zawieszamy emocje
i kalkulujemy na zimo. W tym
drugim trybie to, co moralne,
często przestaje być busolą naszego zachowania i staje się tylko częścią racjonalnej kalkulacji.
Polska Akademia Służby Publicznej jest potrzebna m.in.
po to, aby proces nabywania
doświadczenia politycznego
w mniejszym stopniu polegał
na metodzie prób i błędów
i aby formowane przez partyjne młodzieżówki młode wilki
zbyt łatwo nie przypisywały
priorytetu manipulacyjnemu
potencjałowi trybu strategicznego.
AutorjestprofesoremUniwersytetu
MikołajaKopernikaw Toruniu
i doradcąprezydentaRP
AndrzejaDudy

Niezbędna wrażliwość
społeczna

lech Mergler

S

łużba” kojarzy się
z lojalnością, ofiarnością, posłuszeństwem
i pokorą. Przez wieki
oznaczała wymuszone podporządkowanie takiemu
lub innemu panu stojącemu
społecznie znacznie „wyżej”.
Słowo „służba” trafnie oddaje
hierarchiczny charakter tradycyjnych społeczeństw.
Dopiero
demokratyczne,
bardziej egalitarne relacje społeczne pozwalają odwrócić tę
hierarchiczną perspektywę
m.in. właśnie w sformułowaniu
„służba publiczna”. Odwrócić
także dlatego, że służba publiczna nie upokarza, a często

nobilituje jej wykonawcę, bywa
zaszczytem. Jest odwróceniem
relacji dominacji, władzy i podporządkowania. Pojęcie to odnosi się do najszerszej wspólnoty, społeczeństwa, buduje się
na tym, co taką wspólnotę spaja. Niesie więc motyw altruizmu, zaprzeczenia tego, co
egoistyczne i partykularne, co
dzieli i każe rywalizować jednostkom i grupom dla tylko
własnych korzyści.
Pojęcie służby publicznej ma
sens w egalitarnym porządku
demokratycznym, gdzie co
do zasady ludzie są równi wszyscy na równych prawach
tworzą wspólnotę. Jestem
przekonany, że ze względu
na mocne ugruntowanie wartości „wolność” we współcze-

Głównym sensem
służby publicznej
jest troska
o społecznie
słabszych
snych społeczeństwach demokratyczno-liberalnych, zwłaszcza w sferze gospodarczej,
głównym sensem służby publicznej jest troska o społecznie
słabszych. Nie tylko najsłabszych, ale także większości,

która ma przeciętne warunki
życia i gorsze. Wolność bowiem
w ramach równości praw, niereglamentowana przez społeczną solidarność, która wymaga instytucji, by działać
efektywnie – prowadzi do ekstremalnych społecznych nierówności. Po prostu w dżungli
najlepiej mają się drapieżniki,
a ich może być tylko mniejszość.
Dlaczego? Dlatego że najsilniejsi beneficjenci wolności
poradzą sobie sami. Kupią sobie bezpieczeństwo, wykształcenie, opiekę zdrowotną, sprawiedliwość, rezydencje z dostępem do czystej wody i powietrza, kulturę i rozrywkę itd.
Pozostali są skazani na konieczne reglamentowanie tych
i innych dóbr, zwykle deficytowych. A taka reglamentacja nie
może być efektywna bez „systemowej” empatii i nakierowania na podział sprawiedliwy,
oczekiwany od ludzi pełniących służbę publiczną. Myślę,
że wymaga ona szczególnej inteligencji, bo „sprawiedliwie”
to nie jest po prostu po równo.
A empatia to nie litość lub permisywizm, tylko stawianie wymagań i wyznaczanie granic
stosownie do możliwości i potrzeb.
Autorjestjednymz lideró
wKongresuRuchówMiejskich
orazwiceprezesemzarządu
StowarzyszeniaPrawodo Miasta.
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Powrót do podstaw

Olaf SwOlkień

O

ile polscy uczniowie w międzynarodowych testach
wiedzy i umiejętności osiągają bardzo dobre wyniki, a nasi fachowcy w poszczególnych dziedzinach mają często wybitne rezultaty, o tyle jako społeczeństwo mamy poczucie, że nie
potrafimy właściwie wykorzystać tego potencjału.
Nasze urzędy, sądy, media,
niemal wszystkie instytucje nie
działają tak, jak powinny, również atmosfera i stosunki w zakładach pracy są często źródłem stresu, frustracji, wszechogarniającego poczucia zagrożenia, braku zaufania, poczucia
triumfu procedur nad zdrowym rozsądkiem, fikcji nad rzeczywistym rozwiązywaniem
problemów.
O braku zaufania jako cesze
charakteryzującej polskie spo-

łeczeństwo wiele się mówi. Jednak błędnie przedstawia się ją
jako przyczynę, a nie rezultat
naszych rzeczywistych słabości. Zamiast narzekać na brak
zaufania, powinniśmy przestać
to zaufanie zawodzić w relacjach z naszymi bliźnimi
i współobywatelami.
Kolejnym, często pojawiającym się w rozważaniach o przyczynach niewykorzystywania
naszego potencjału, pojęciem
jest nieumiejętność pracy zespołowej. Jednak także w tym
wypadku
brak
refleksji
nad tym, że niechęć czy nieumiejętność pracy zespołowej
wynika z naszych ułomności jako jednostek.
Osoby nieuczciwe, leniwe,
nastawione na doraźną własną
korzyść kosztem norm moralnych, na kombinowanie zamiast na granie fair, nieumieją-

na etosie osób je tworzących.
I do tego powinna nawiązywać także Polska Akademia
Służby Publicznej. Bez ludzi rozumiejących i, co ważniejsze,
na co dzień realizujących takie
cnoty, jak umiar, męstwo, roztropność, sprawiedliwość czy
obowiązująca w polityce etyka
odpowiedzialności, możemy
przez kolejne dekady winę
za nasze porażki zwalać
na złych ludzi z innej partii czy
innej narodowości.
Wpoić cnoty jest na pewno
trudniej, niż przekazać wiedzę,
potrzeba na to czasu, a często
skorygowania tego, co miało
miejsce w domu, mediach czy
szkole. To prawdziwe wyzwanie
organizacyjne i pedagogiczne.
Jednak bez takiego wysiłku odwołującego się zarówno do całkiem bogatej literatury opisującej nasze narodowe słabości,

Bez ludzi realizujących takie cnoty,
jak umiar, męstwo, roztropność,
sprawiedliwość czy obowiązująca
w polityce etyka odpowiedzialności,
możemy przez kolejne dekady winę
za nasze porażki zwalać na złych ludzi
z innej partii czy innej narodowości
ce dostrzec niczego, co wykracza poza szybką i łatwą indywidualną gratyfikację, nie są
w stanie dobrze pracować
w grupie ani stworzyć trwałych
instytucji, gdyż te opierają się

jak i nowoczesnej psychologii
nie mamy co liczyć na awans cywilizacyjny, o jakim marzymy.
AutorjestwiceprezesemInstytutu
SprawObywatelskich

Służba publiczna
(pod) okiem obywateli
Wyłania się potrzeba wykształcenia
aktywnych obywateli, roztropnie
angażujących się w kontrolowanie
życia publicznego

izabela Szeląg

C

zy audyt obywatelski jest możliwy?
Jak taki model działań może wyglądać?
Na pierwsze pytanie odpowiadam „tak”, a jak to
się może dziać - odpowiedzi
niech dostarczą doświadczenia
z realizacji Rankingu Krakowskich Samorządowców (RKS) audytu obywatelskiego w pełnym tego słowa znaczeniu: systematycznej, niezależnej oceny
dokonanej
przy
czynnym udziale obywateli idla obywateli.
W badaniu RKS przeanalizowaliśmy pracę 416 samorządowców - członków rad dzielnic, radnych oraz prezydenta
Krakowa. Celem było odejście
od formuły plebiscytu czy
„konkursu lokalnych sympatii”,

a przyjęcie metod naukowych,
pozwalających na obiektywną
i konstruktywną ocenę oraz
porównania według znormalizowanych i mierzalnych kryteriów oceny. Przyjęte założenia
obrazuje hasło „trzy po trzy” trzy etapy: definiowanie potrzeb, pilotażowe badanie, publikacja wyników; trzy grupy
interesariuszy: mieszkańcy, samorządowcy, społeczni eksperci; oraz trzy źródła informacji: opinia publiczna, dokumenty urzędowe i autoraport
samorządowców. Wszystko to
połączyliśmy w jedno narzędzie - matrycę analityczną i matematyczny algorytm dla obliczenia wyniku, czyli stworzenia
tytułowego rankingu.
Profesjonalnie prowadzone
działania strażnicze zdają się
być drogą do przełamania buty, poczucia fałszywej niezależności i samowoli lokalnych polityków, o których świadczą
choćby zaczepnie zadawane
pytania typu „Jakim prawem
mnie kontrolujecie?!”. Jednocześnie to szansa dla mniej
„medialnych” samorządowców, którym mimo ciężkiej pracy trudno przebić się do opinii
publicznej.

Ale to nie o kary czy nagrody
przecież idzie. Zastanawiając
się nad wnioskami po projekcie
i próbując je zestawić z wartościami właściwymi publicznej
służbie i polityce, w mojej opinii
na pierwszym miejscu wyłania
się potrzeba wykształcenia aktywnych obywateli, roztropnie
angażujących się w kontrolowanie życia publicznego. I choć
kluczowa rola i znaczenie organizacji pozarządowych w prowadzeniu audytu instytucji publicznych są bezsprzeczne, to
nasze doświadczenia wskazują
na potrzebę edukacji obywatelskiej oraz rozwijanie świadomości politycznej - w duchu
służby dla państwa i troski o dobro wspólne. No bo jak,
i w gruncie rzeczy w jakim celu,
budować wzorzec służby publicznej, kiedy jako jednostki
społecznie i obywatelsko pozostajemy bierni, niedoinformowani, a oczekiwania definiujemy na poziomie anegdotycznej
„ciepłej wody w kranie”?
Autorkajestpomysłodawcą
iopiekunemmerytorycznym
projektuRanking
KrakowskichSamorządowców
(www.rankingsamorzadowcow.pl)
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Polityka publiczna wobec
polskich wyzwań
Jeśli chcemy
być nowoczesnym
narodem, musimy
nauczyć się działać
publicznie.
Nikt w pojedynkę
nie upora się z
zanieczyszczeniem
środowiska,
bezrobociem,
nierównościami itp

ANDRZEJ ZYBAŁA

J

ako państwo i społeczeństwo musimy podejmowaćcorazwięcej
działańwspólnych.Minął czas, kiedy większośćpotrzebczłowiekmógłzaspokajaćsamczynawetw rodziniealbowgrupiesąsiedzkiej.
PowyższauwagajestzłąwiadomościądlaznacznejczęściPolaków,którzyhistorycznierzecz
biorąc,wolelii wciążczęstowolą działać w małych grupach,
z myślą o korzyściach grupowychczywręczosobistych.Jeśli
chcemybyćnowoczesnymnarodem, musimy nauczyć się
działaćpublicznie.Niktw pojedynkę nie upora się z zanieczyszczeniemśrodowiska,bezrobociem,nierównościamiitp.
Politykapublicznajestwłaśnie tą dziedziną aktywności

społeczeństwai państwa,w obrębie której analizowane są
problemy publiczne (zbiorowe), formułowane koncepcje
ich rozwiązywania, a także
ewaluowane(oceniane)rezultaty wykonanych działań.
Współcześnie dużo mówi się
o efektywności działań publicznych. Nie bez powodu.
Otóżw sferzepublicznejinwestowanesącorazwiększepieniądze. Jeszcze na początku XX wiekurządyodpowiadały za wydatki rzędu około 10
procentPKBw krajachrozwiniętych,a bywanawet 50procent.
Nieporadność w polityce
publicznejtopoważnagroźba.
Przykładem jest choćby Gre-

cja.W konsekwencjiobywatele
cierpią na brak dostępu
do świadczeńspołecznych,redukowanesąemerytury,likwidowane miejsca pracy, nawet
dostępdo własnychpieniędzy
na kontach bankowych jest
ograniczany.
W Polsce-państwoi myjako
społeczeństwo - również podejmujemydziałaniapubliczne,któreprzysparzajączasami
więcej problemów niż korzyści.Osiągamysukcesy-stabilizacja gospodarki, jej wzrost,
dobrewynikinaszychuczniów
w międzynarodowychtestach,
członkostwo w UE. Ale wiele
rzeczywciążnamsięnieudaje.
W politycezdrowiadotykanas
słabydostępdo usługspecjalistów. W polityce rynku pracy
porażkąjestnietylkowysokie
bezrobocie,aletakżeniezdolnośćdo zapewnieniatakiejpodażykwalifikacjizawodowych,
które odpowiadałyby na potrzebypracodawcówi na potrzebyrozwojudziedzinzwiązanych z wysokimi technologiami.
Wiele podobnych przykładówmożeprzytoczyć.Niebezpieczne jest to, że rzadko dogłębnieanalizujemyoptymalnośćdziałańpublicznychi ich
rezultaty,częstoniewiemy,jakieefektyotrzymujemyza wydane pieniądze podatników.
Politycyod latskutecznieblokują stosowanie profesjonalnychewaluacji,któretemusłużą.
Autor jest profesorem polityki
publicznej w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.

Geopolityka,
czyli realność

JACEK BARTOSIAK

O

sobypodejmujące
trudu służby publicznej dla Rzeczypospolitej powinnyinteresować
sięgeopolitykąz jednegoprostegopowodu.Otóżgeopolitykatopoprosturealność,rzeczywistość,w którejporuszająsię
wszyscy wykonujący władzę
w konkretnej przestrzeni geograficznej,przy uwzględnieniu
ograniczeń lub przewag z niej
wynikających.Topozwalaoceniać otoczenie gospodarcze,
projektowaćszanserozwojowe
państwa, oceniać skuteczność
systemusojuszyi zdawaćsobie
sprawęz nadchodzącychsystemowych zmian, które wyznaczanesąprzezzjawiskageopolityczne.

Geopolityka jest połączeniemcechgeograficznychZiemi (np. zasobów naturalnych,
szlakówwodnych,rynkówprodukcjii zbytu)z ludzkądziałalnością (np. technologie produkcjiczykomunikacji),która
zmieniaw mniejszymlubwiększymstopniuwartośćdanego
geograficznegomiejsca.W rzeczysamejistotągeopolitykijest
lokalizacjastrategicznych,wojskowychi ekonomicznychzasobóww relacjido liniikomunikacyjnychjełączących.
Geostrategiaz koleiopisuje,
gdziei w jakisposóbpaństwo
kierujeswojewysiłkiwojskowe
i dyplomatycznew celupoprawieniawłasnejpozycjii optymalizacji własnego rozwoju,
częstokoszteminnych.Ponieważzasobysązawszeograniczone,należywybierać,gdzie
lokować swoje wysiłki i gdzie

W praktyce dnia
codziennego
geopolityka
sprowadza się
do radzenia sobie
z ograniczeniami
dla naszych
ludzkich planów,
chęci i marzeń

wywierać wpływ, co nadaje
geograficzny wymiar polityce
zagranicznej.W praktycednia
codziennegogeopolitykasprowadza się do radzenia sobie
z ograniczeniami dla naszych
ludzkich planów, chęci i marzeń.W wypadkugeostrategii
dotyczących spraw wojskowychbardzołatwozrozumieć,
jakie ograniczenia powoduje
dystans, istnienie łańcuchów
górskich, wielkich oceanów
orazbrakdostępnychi dogodnychportówwojennych.
Zmiany geopolityczne dokonują się wraz z rozwojem
i upadkiemobszarówobfitujących w zasoby oraz wraz ze
zmianami szlaków do nich
prowadzącymi, więc geopolityka jest w „ciągłym ruchu”.
Geostrategiajestinterpretacją,
próbąodczytaniageopolityki
i zarazemstanowiodpowiedź
na wyzwania geopolityki, ale
niejestautomatycznieniądeterminowana, bo wtedy zawszebyłabyoptymalnai skuteczna, a tak przecież nie
jest. I tojestwłaśnieprawdziwe
wyzwaniedlaosóbbędących
w służbie publicznej Rzeczypospolitej: jak należycie odczytywaćuwarunkowaniageopolityczne i jak na nie reagować,przyjmującodpowiednią
strategię (geostrategię) państwa.
Autor jest ekspertem zajmującym
się geopolityką, bezpieczeństwem
narodowym i nowoczesną sztuką
wojenną, m.in. w Centrum Analiz
Klubu Jagiellońskiego.
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Kobiety w służbie Polsce

MAGDA DOLIWA-GÓRSKA

W

s p i e r a j ą c
od wielu lat
rozwój osobistyi zawodowykobiet,
dostrzegamw Polscepewną
prawidłowość, która –
przy znajomościhistoriikobiet-niezaskakuje.Kobiety
częściejniżmężczyźniangażująsięw kampanieobywatelskie, których celem jest
konkretnazmianaspołeczna.
Kobietjestwięcejw organizacjachpożytkupublicznegostowarzyszeniach i fundacjach.Znacznieczęściejteżliderująformalnielubnieformalnie w radach pracowników.
Kobietynatomiastzdecydowanierzadziejinicjująlub
angażują się w działalność
partyjną.Wystarczyspojrzeć
na skład obecnego i poprzednichparlamentów.Kobietw partiachjestmniej,ze
szkodądlasamychpartiii jakości życia publicznego
w ogóle.

Mającw pamięciwciążżywewspomnieniemijającego
rokuwyborczego,możnatę
tezęokreślićmianemconajmniej śmiałej. Kandydatka
na prezydenta, trzy kandydatkina premieraRP,ustępującapremier,zaprzysiężona nowa premier. Paradoksalnieteprzykładysąotrzeźwiającymprzypomnieniem,
żejaskółka,a raczejjaskółki
wiosnynieczynią.Spójrzmy
chociażbyna składnowego
rząduczyministróww Kancelarii Prezydenta. Trudno
uwierzyć, że w trzydziestokilkumilionowymkrajubrakuje wśród kobiet fachowców.
Tym bardziej że kobiety
w Polscewciążsąlepiejwykształcone od mężczyzn
i zdecydowanie chętniej
i częściej podnoszą swoje

Dobra służba
publiczna
to taka,
która łączy
i wykorzystuje
mocne strony
kobiet
i mężczyzn
kwalifikacje. Mimo to jesteśmyraczejz boku,obserwujemy,komentujemy,licząc,że
ktoś nas w końcu posłucha

i wdroży proponowane
przeznasrozwiązania.Skąd
to się bierze? Kobiety, idąc
do polityki, zazwyczaj mają
do załatwienia konkretne
sprawy, traktując ją jako
zbiórnarzędzipotrzebnych
do wprowadzenia zmian
na rzecz większego dobra.
Z koleimężczyźniidądo politykipo władzędlawładzy,
traktującjąjakgrę.
Z czego to wynika? Jednym z tropów są różnice
płciowe. Po prostu różnimy
się. I to jest bardzo dobra
wiadomość dla nas wszystkich.Wartowięcprzyjrzećsię
sobiena nowo,z ciekawością,
żeby się dowiedzieć, kto
w czymjestlepszy,takżeby
wzajemniewykorzystaćnasz
naturalnypotencjał.
Cozyskamy,jeżelikobiety
będąliczniejobecnew rządzie,parlamencieczysamorządzie? Równowagę. Poza
kompetencjami,któreniezależnie od płci powinny być
bezdyskusyjne,
kobiety
wnosząważne,a niedocenianew stanowieniuprawa,zasadyprzezornościi bezpieczeństwa, a także dążenie
do dochodzeniado rozwiązań na drodze konsensusu.
Dobrasłużbapublicznato
taka, która łączy i korzysta
z mocnych stron kobiet
i mężczyzn.Dopierosiętego
uczymy.
Autorka jest pedagogiem.
Pomaga oswajać i wdrażać
zmiany w organizacjach
oraz u osób indywidualnych.
Prowadzi coaching i mentoring
m.in. dla uczestników pierwszej
w Polsce Kuźni Kampanierów.

Służba publiczna 2.0
do obszaru służby publicznej 2.0:
FixMyStreet: brytyjska
aplikacja wykorzystująca
mapy, umożliwia obywatelom monitoring infrastrukturymiejskieji szybkiezgłaszanie usterek odpowiednim służbom. Podobne
funkcjonalności,umożliwiające m.in. obywatelską pomocw zarządzaniubezpieczeństwemi monitoringwyborów,posiadaoprogramowanieUshahidi;
Wolontariat obywatelski:wykonywanieprzezsieć
„mikrozadań”na rzeczinstytucjipublicznych,np.katalogowanie i tagowanie materiałów archiwalnych (fiński
DigiTalkoot)czyobserwacje
prowadzone dla celów naukowych(Nature’sNotebook,NASA);
BudgetSimulator:używanaprzezbrytyjskiesamo-

•

•

RAFAŁ OLSZOWSKI

C

Przezsłużbępublicznąrozumiemy
pracę
na rzecz dobra
wspólnego realizowanągłównieprzezosoby
zatrudnionew administracji
państwowej.Rozwójtechnologii
informatycznych,
a w szczególnościinternetu,
stworzył jednak techniczną
możliwośćoddolnejpartycypacjina niespotykanąwcześniejskalę,w tymwłączania
obywateliw realizacjęzadań
publicznych..
Internetstałsięwielopoziomowąplatformąeliminującą dotychczasową jednostronnośći asymetrięrelacji
państwo-obywatel.Zwróćmy uwagę na kilka realizowanych w ostatnich latach
projektów,
zaliczanych

•

na poszczególne usługi publiczne;
Crowdsourcing prawa:
zbiorowapracai poszukiwanienowychrozwiązańprawnych, uwzględniających interesywielustron.Dziękitej
metodziew 2010r.powstał
nowy, obywatelski projekt
konstytucjiIslandii.
Niektórzybadaczesądzą,
żeobecnezmianytechnologicznei społecznemogąredefiniować samo pojęcie
państwa:zmieniaonoswoją
podstawowąfunkcję,z autorytatywnego ośrodka rozwiązywaniaproblemówstającsięarbitremzapraszającympartnerówpozarządowychdo wspólnegoposzukiwania
najlepszych
rozwiązań. W realizacji celów publicznych państwo
staje się nie jedynym, ale
jednymz wielugraczy,którego podstawowym zada-

•

Rozwój technologii informatycznych,
a w szczególności internetu, stworzył
jednak techniczną możliwość
oddolnej partycypacji
na niespotykaną wcześniej skalę
rządy aplikacja pozwala
obywatelom na współtworzenie budżetu lokalnego.
Użytkownik za pomocą suwakaproponujekwotę,o jakąmajązostaćpodwyższone
lub zredukowane wydatki

niemjestzapewnienieinfrastruktury i umożliwienie
działania podmiotom prywatnym.
Autor jest prezesem fundacji
Instytut Aurea Libertas.
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Samokształcenie
dla demokracji

Media publiczne tworzą
dziś obywatele
trybun. Tymczasem na zapleczu, w podcieniach, trwa handel niewolnikami, pojawiają się
kolejni możni, którzy ustawiają
walki i opłacają klakierów.
Koloseum zaprezentuje każdego, kto wystarczająco dużo
zapłaci, aby kontynuować widowisko. Tyle że nie można spędzić na trybunach całego życia
ani też to, co widzimy na arenie,
nie ma wiele wspólnego z życiem toczącym się poza jego
murami. A im głupsze i bardziej
brutalne widowisko, tym większe poczucie dysonansu, kiedy
przestaje się na to patrzeć.
Jeśli tylko wyjść poza mury,
okazuje się, że jest wiele dużo
ważniejszych spraw. Jest nauka,

Urzędnicy nie byli przychylni
koncepcji edukacji obywateli
w zakresie stosowania techniki
legislacyjnej. Pozostaje zatem wariant
obywatelskiej samoorganizacji

PIOTR WAGLOWSKI

U

stawa o służbie
cywilnej przewiduje, że dyrektor
generalny urzędu może skierować członka korpusu służby
cywilnej mającego wykształcenie prawnicze na aplikację
legislacyjną. W 2011 r. zaproponowałem, by obok urzędników beneficjentami takiej
aplikacji mogli być również
obywatele działający w organizacjach pozarządowych.
Koncepcja współpracy administracji rządowej z organizacjami społecznymi wynika
z realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości (subsydiarności). Zgodnie z preambułą konstytucji: państwo
winno być oparte „na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,
współdziałaniu
władz, dialogu społecznym
oraz nazasadzie pomocniczo-

ści umacniającej uprawnienia
obywateli iich wspólnot”.
Zapytałem Rządowe Centrum Legislacji (RCL) o możliwość rozszerzenia kręgu
podmiotów
mogących
kształcić się na aplikacji oraz
o możliwość wykorzystania
przygotowanych dla niej
materiałów dydaktycznych.
Dowiedziałem się, że - zdaniem RCL - nie jest możliwe
udostępnienie obywatelom
takich materiałów „ponieważ nie stanowią one informacji publicznej”. Podnoszono również, że przygotowane dla potrzeb aplikacji
materiały szkoleniowe są
materiałami autorskimi wykładowców, chronione są
więc prawem autorskim.
Urzędnicy nie byli przychylni koncepcji edukacji obywateli w zakresie stosowania
techniki legislacyjnej. Pozostaje zatem wariant obywatelskiej samoorganizacji.
Prawo jest funkcją życia
społecznego. Nie da się stworzyć dobrego prawa w oderwaniu od potrzeb obywateli.
Proces legislacyjny powinien
w pierwszej kolejności identyfikować problem społeczny
wymagający ingerencji ustawodawczej, identyfikować je-

go charakter i skalę, identyfikować grupy podmiotów,
które danym problemem są
dotknięte. To wszystko winno
być elementem Oceny Skutków Regulacji (oceny wpływu). Prawo powinno być tworzone na podstawie dowodów (ang. evidence based
policy). Na każdym etapie
obywatele powinni mieć
możliwość
partycypacji
w procesie podejmowania
decyzji. Temu służą konsultacje publiczne, których efekt
włączany jest do OSR.
Dysponując szerszą wiedzą, urzędnicy odpowiedzialni zaproces legislacyjny mogą
podjąć lepsze decyzje, a obywatele mają szansę na realny
wpływ na kształt decyzji. To
realizuje inną jeszcze zasadę
konstytucyjną - zasadę budowania zaufania obywateli
do państwa. Aby obywatele
mogli skutecznie brać udział
w procesie legislacyjnym, powinni być do tego merytorycznie przygotowani.
Autor jest prawnikiem,
publicystą, autorem serwisu
VaGla.pl Prawo i Internet.
Uczestnikiem prac
Obywatelskiego Forum
Legislacji.

MARCIN POPKIEWICZ

M

amy naturalną tendencję
do postrzegania przyszłości na podstawie naszych doświadczeń
itrendów zprzeszłości - jest to
wygodne i zazwyczaj działa.
Żyjemy jednak w złożonym
i szybko zmieniającym się
świecie.
Stajemy
też
przed wieloma wyzwaniami,
takimi jak wyczerpywanie się
paliw kopalnych, wzrost światowej populacji z jednoczesnym jej spadkiem i starzeniem się w krajach rozwiniętych, globalizację, rosnące zadłużenie państw, narastające
nierówności społeczne, zmianę klimatu i inne zagrożenia
środowiskowe, narastający
kryzys migracyjny, szybkie
zmiany technologiczne iwiele
innych. Nigdy dotychczas nie
stanęliśmy przed tak wielką

piramidą wyzwań. Nigdy.
W języku angielskim funkcjonuje powiedzenie: „Ignorować słonia w pokoju”, dotyczące kontrowersyjnych tematów ispraw, które jednak są
trudne i nieprzyjemne, więc
są ignorowane, a ich poruszanie jest źle widziane. Jednak
ignorowanie problemów czy
to z powodu braku wiedzy
onich, czy trudności zmierzenia się z nimi jest kiepsko rokującą strategią. Nie możemy
sobie nanią pozwolić.
To, co zrobimy (oraz to, czego nie zrobimy), zdeterminuje naszą przyszłość - począwszy odstanu naszej gospodarki przez bezpieczeństwo i do-

brobyt aż polos ludzkości. Jeśli mamy poradzić sobie ze
stojącymi przednami wyzwaniami, musimy je rozumieć.
W przeciwnym wypadku będziemy stosować strategie rodem zXXwieku idziwić się, że
te sprawdzone wielokrotnie
narzędzia nie wiedzieć czemu
tym razem nie działają tak, jak
byśmy tego oczekiwali.
Megatrendy się przeplatają, wpływają na siebie, a postrzegane z osobna czasem
domagają się sprzecznych
rozwiązań. Jeśli mamy podejmować właściwe i służące budowie lepszej przyszłości decyzje, potrzebne jest głębokie
zrozumienie megatrendów
i ich wzajemnych interakcji.
Dotyczy to szczególnie decydentów, których decyzje mają szczególnie dużą wagę.
Kraje, które wszybko zmieniającym się świecie działają
reaktywnie i nie dostosowują
na czas swojej gospodarki,
prawa, a przede wszystkim
wizji - zostają w tyle i przegrywają. Jeśli nasi decydenci będą ślepo hołubić wizję świata,
która miała rację bytu dekady
temu, podejmowane przez
nich działania będą zupełnie
nieskuteczne, a mogą być nawet szkodliwe.
Autor jest analitykiem megatrendów, ekspertem zajmującym
się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Napisał dwie
książki „Świat na rozdrożu”
i „Rewolucja energetyczna.
Ale po co?”.

ki której nasze dzieci lepiej rozumieją otaczającą nas rzeczywistość, rozwijają się i kształtują
na dobrych ludzi. Jest gospodarka, którą należy rozwijać
z korzyścią dla jak największych
grup obywateli, nie zapominając o solidarności z tymi, którzy
potrzebują wsparcia. Jest prawo
które należy kształtować tak, że
przetrwa nasze ikolejne pokolenia, zapewniając obywatelom
możliwość wyrażania swojego
zdania i decydowania, w najważniejszych dla nich sprawach.
Tego wszystkiego - służby
publicznej - brak mi dziś w mediach. Nie dziwię się więc, że coraz częściej ludzie przenoszą
się ze swoją potrzebą uczestni-

ANNA BIAŁOSZEWSKA

R

yszard Kapuściński
pisał, że cynik nie
może być dziennikarzem - tymczasem cynizm medialny dopada nas zewsząd. O służbę publiczną w mediach coraz
trudniej.
Media w Polsce przypominają mi Koloseum - na arenie walczą gladiatorzy i od kaprysu gawiedzi zależy kto wygra, a kto
zginie, argumentem jest siła iwidowisko, czasami ukrzyżuje się
większą ilość chrześcijan, czasami wypuszczą lwy, ludziom rozda się chleb, a gdy przybędzie
cezar udekoruje się arenę kwiatami, by dać namiastkę luksusu.
Nie chodzi o piękno, lecz jedynie o to, żeby nikt nie opuścił

Tego wszystkiego - służby publicznej brak mi dziś w mediach. Nie dziwię się
więc, że coraz częściej ludzie przenoszą
się ze swoją potrzebą uczestniczenia
w życiu społecznym do sieci
przynosząca codziennie nowe
odkrycia i potrzeba, by ludzie
o nich się dowiadywali, bo może
właśnie nowa terapia uratuje tobie albo twojemu bliskiemu życie. Są kultura isztuka, które cieszą, zachwycają, bawią, zmuszają do refleksji i zadumy, dzięki
którym kształtują wewnętrzną
wrażliwość. Jest edukacja, dzię-

czenia w życiu społecznym
do sieci. To tam tworzymy dziś
media publiczne. To tam przeniosły się rzeczywiste media
i rzeczywista debata o sprawach najważniejszych.
Autorka jest redaktorem
naczelnym portalu opinii
WszystkoCoNajwazniejsze.pl

Wolontariat kompetencji
Wolontariat kompetencji to rodzaj
służby publicznej, podczas której
wolontariusze wpływają na budowę
nowoczesnego państwa

Słoń w pokoju
Jeśli mamy
podejmować
właściwe i służące
budowie lepszej
przyszłości
decyzje,
potrzebne jest
głębokie
zrozumienie
megatrendów
i ich wzajemnych
interakcji

rp.pl ◊

KAMIL WRZOS

W

olontariat to
bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie
na rzecz innych
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”,
tak brzmi definicja opracowana
przez Centrum Wolontariatu.
Oba pojęcia „wolontariat” i „wolontariat kompetencji” dotyczą
tego samego zjawiska. Jednak

wolontariat kompetencji to wyjątkowy ruch, którego ideą jest
dzielenie się posiadaną wiedzą,
doświadczeniem oraz umiejętnościami. Obejmuje liczne zależności napoziomie wolontariusz wspomagany oraz oddziałuje
na społeczność, w której jest realizowany.
Podstawowym wyróżnikiem
wolontariatu kompetencji jest
budowanie kapitału społecznego. Angażuje on osoby z pasją
ipomysłem, dzięki czemu wspołeczności lokalnej budują się nieformalne sieci kontaktów i partnerstwa. Wzrasta również uobywateli zaufanie dosiebie nawzajem oraz poczucie odpowiedzialności zadobro wspólne.
Przykładem opartym na wolontariacie kompetencji jest program „PROJEKTOR - wolontariat studencki” realizowany

przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Studenci - wolontariusze
dzielą się w nim swoją wiedzą
i doświadczeniem w unikalny
sposób dla odbiorców swoich
działań. Dzięki temu uczą się
wielu ważnych kompetencji społecznych i jednocześnie pogłębiają ekspercką wiedzę, co daje
im szanse na kształtowanie własnego dorobku zawodowego.
Wolontariat kompetencji to
rodzaj służby publicznej, podczas której wolontariusze
wpływają na budowę nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania organizacji
pozarządowych oraz przede
wszystkim na jakość życia tzw.
zwykłych obywateli.
Autor jest członkiem zarządu
Fundacji Generator Inspiracji
i Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Polska Akademia Służby Publicznej (PASP) to inicjatywa, której
pomysłodawcą jest Instytut Spraw Obywatelskich. Instytut jest
organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych. Od
2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn.
Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się
odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo.
Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się
w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi
polepsza jakość codziennego życia.
Więcej informacji: www.pasp.pl, www.inspro.org.pl
Redaktor dodatku: Rafał Górski

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

