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WSTĘP

Jednym	 z	 najważniejszych	 procesów	 kształtujących	 obecnie	 przestrzeń	
wielkich	aglomeracji	miejskich	jest	globalizacja	oraz	będąca	jej	konsekwen‐
cją	metropolizacja.	Procesy	globalizacji	 i	związana	z	nimi	 liberalizacja	ryn‐
ków	 spowodowały	 wzrost	 znaczenia	 czynników	 lokalizacji	 jednostek	 go‐
spodarczych	oraz	ludności	w	wielkich	obszarach	zurbanizowanych.	Konse‐
kwencją	 tego	 procesu	 są	 przekształcenia	 wewnętrznych	 struktur	 miast,	
a	 nierzadko	 zmiany	 w	 kształtowaniu	 całych	 układów	 osadniczych.	 Są	 to	
następstwa	nie	tylko	zjawisk	i	procesów	gospodarczych,	ale	także	przemian	
cywilizacyjnych,	postępu	techniczno‐technologicznego,	rozwoju	komunika‐
cji,	 ewolucji	 modelu	 konsumpcji,	 wzrostu	 poziomu	 wykształcenia,	 stylu	
życia,	 oczekiwań	 w	 zakresie	 warunków	 bytowych	 oraz	 zmieniającego	 się	
znaczenia	 dostępności	 przestrzennej.	 Zjawiskom	 tym	 towarzyszy	 wzrost		
i	zróżnicowanie	cen	ziemi	i	nieruchomości	zarówno	w	miastach,	jak	i	w	ich	
bezpośrednim	otoczeniu.	W	miastach	zmieniają	się	 formy	zagospodarowa‐
nia,	 następuje	 rozwój	 funkcji	 dochodotwórczych,	 metropolitalnych	 oraz	
funkcji	związanych	z	obsługą	ludności.	Wraz	ze	wzrostem	poziomu	docho‐
dów	 ludności	 pogłębia	 się	 zjawisko	 zróżnicowania	 dochodów,	 a	 także,	 co	
jest	oczywistym	następstwem	 tego	 faktu,	pojawiają	 się	odmienności	w	za‐
kresie	preferencji	miejsca	zamieszkania.	

Metropolizacja	przestrzeni	nie	jest	wynikiem	świadomych	działań	plani‐
stycznych.	 Jest	 efektem	 procesów	 o	 podłożu	 ekonomicznym,	 w	 tym	m.in.	
możliwości	pozyskiwania	czynników	produkcji,	obsługi	instytucji	otoczenia	
okołobiznesowego	 i	 niższych	 kosztów	 pozyskiwania	 siły	 roboczej	 o	 pożą‐
danych	 kwalifikacjach.	 Metropolie	 odgrywają	 kluczową	 rolę	 w	 rozwoju	
społeczno‐gospodarczym	regionów	i	krajów.	Będąc	miejscami	skupiającymi	
bogactwo	 i	 wiedzę,	 są	 głównymi	 podmiotami	 gospodarczego	 wzrostu		
i	 przyszłego	 dobrobytu	 społeczeństw.	 Spowodowane	 jest	 to	 wzrostem	
otwartości	gospodarki	na	handel	zagraniczny	i	swobodny	przepływ	kapita‐
łu,	 wysoką	 innowacyjnością,	 rozwojem	 nowych	 technologii,	 rozbudową	
wyspecjalizowanej	 infrastruktury,	 a	 także	 rosnącą	 skłonnością	 społeczeń‐
stwa	 do	 konsumpcji.	 Tutaj	 koncentrują	 się	 nowoczesne	 gałęzie	 produkcji		
i	 wysoko	 wykwalifikowani	 pracownicy,	 specjalistyczne	 usługi,	 instytucje	
finansowe,	 kulturalne	 i	 naukowe.	 Proces	 koncentracji	 funkcji	 i	 kapitału	
powoduje	 szereg	 interakcji	 między	 różnymi	 aktorami.	 Polegają	 one	 na	
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wymianie	 informacji,	 dóbr,	 ludzi,	 komunikacji,	 kooperacji	 itp.	Wymiana	 ta	
sprzyja	 budowaniu	 sieci,	 które	 stanowią	 podstawę	 innowacji,	 wzrostu	
gospodarczego	 i	 konkurencyjności	 obszarów	 metropolitalnych.	 Obszar	
metropolitalny	 stanowi	 funkcjonalnie	 powiązaną,	 wspólną	 przestrzeń	
działań	 społeczno‐gospodarczych	 dla	 pewnej	 grupy	 podmiotów	 publicz‐
nych,	 prywatnych	 i	 społecznych.	 Procesy	 rozwoju	 obszarów	metropolital‐
nych	 są	 wypadkową	 aktywności	 poszczególnych	 podmiotów	 funkcjonują‐
cych	 w	 rozpatrywanych	 obszarach,	 których	 interesy,	 cele	 i	 dążenia	 nie	
zawsze	pozostają	zbieżne.	

Obszar	metropolitalny	cechuje	się	dużym	stopniem	integracji	gospodar‐
czej,	 infrastrukturalnej,	 zwłaszcza	 komunikacyjnej	 oraz	 społeczno‐
kulturowej.	Występują	w	nim	naturalne	ciążenia	obszaru	zewnętrznego	do	
centrum	metropolii,	która	oddziałuje	na	okoliczne	obszary	w	sferze	pracy,	
obsługi,	kształcenia,	kultury,	opieki	zdrowotnej.	Obszary	metropolitalne	są	
również		miejscami	konfliktów	różnych	grup	interesów	i	lokalnych	władz.		

W	dobie	postępującej	globalizacji	 i	metropolizacji	obszary	metropolital‐
ne	konkurują	między	sobą	o	uzyskanie	wiodącej	pozycji	na	arenie	między‐
narodowej.	Aby	to	konkurowanie	było	skuteczne	konieczne	jest	efektywne	
współzarządzanie	 terytorium,	 które	 składa	 się	 z	 wielu	 jednostek	 admini‐
stracyjnych	 powiązanych	 ze	 sobą	 relacjami	 funkcjonalnymi.	 Każda	 z	 tych	
jednostek	ma	w	pełni	autonomiczne	władze.	Samorządy	gmin,	funkcjonują‐
ce	 w	 ramach	 jednego	 układu	 funkcjonalnego,	 często	 ze	 sobą	 konkurują		
(o	kapitał,	mieszkańców,	 środki	 finansowe)	zamiast	współpracować,	przy‐
czyniając	 się	 do	 polaryzacji	 rozwoju	 obszaru	 metropolitalnego.	 Sytuację	
dodatkowo	komplikuje	 silna	 fragmentacja	polityczna	na	wszystkich	pozio‐
mach	zarządzania	oraz	kadencyjność	władzy.	Ten	stan	rzeczy	powoduje,	że	
samorządy	patrzą	na	rozwój	jednostki	terytorialnej	przez	pryzmat	realizacji	
swoich	własnych	 celów	politycznych.	Takie	podejście	w	dłuższej	perspek‐
tywie	 jest	kosztowne	społecznie,	gdyż	prowadzi	do	rozwoju	chaotycznego,	
szeregu	negatywnych	zjawisk	ekonomicznych,	społecznych,	przestrzennych	
i	środowiskowych.	Aby	temu	zapobiec	konieczna	jest	współpraca	interesa‐
riuszy,	 którzy	 funkcjonują	 w	 obszarze	 metropolitalnym	 –	 począwszy	 od	
władz	(lokalnych,	regionalnych	i	centralnych),	poprzez	sektor	prywatny	po	
organizacje	społeczeństwa	obywatelskiego.		

Globalizacja	 spowodowała	 też	 zmiany	w	otoczeniu	władz	 lokalnych.	Po	
pierwsze,	 zwiększyła	 ich	 rolę	 i	 uwypukliła	 znaczenie	 lokalnych	 obszarów	
gospodarczych.	 Kapitał	 międzynarodowy	 woli	 nawiązywać	 kontakty	 go‐
spodarcze	 z	władzami	 lokalnymi,	 a	 nie	 z	 rządem	 centralnym,	 gdyż	 to	 one	
dysponują	 zasobami	 potrzebnymi	 do	 funkcjonowania	 przedsiębiorstw.	
Druga	zmiana	w	otoczeniu	wyraża	się	w	rozwoju	społeczeństwa	obywatel‐
skiego	 i	 demokracji,	 która	 została	 wzmocniona	 przez	 rozkwit	 organizacji	
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pozarządowych	 i	 społecznych	 oraz	 daleko	 sięgające	 uczestnictwo	 społe‐
czeństwa	w	administracji	samorządowej.	

Trzecia	 zmiana	 spowodowana	 jest	 wprowadzeniem	 do	 polityki	 gospo‐
darczej	 liberalnej	 zasady	 konkurencyjności	 i	 wzmocnieniem	 rynkowości.	
Wiązało	 się	 to	 również	 z	 dostarczaniem	 usług	 publicznych,	 których	 koszt	
musieli	ponosić	beneficjenci.	Ze	względu	na	 fakt,	 iż	osłabione	zostało	zna‐
czenie	 korzyści	 publicznych,	 zaczęto	 zwracać	 uwagę	 na	 ułomność	 rynku,	
spowodowaną	 przekonaniem,	 że	 jest	 on	 w	 stanie	 rozwiązywać	 wszelkie	
problemy.	Znów	pojawiło	się	zainteresowanie	równością	społeczną	opartą	
na	demokratycznych	i	publicznych	wartościach.	

Kolejną	 zmianą	 jest	 zmiana	w	 strukturze	 popytu	 na	 usługi	 świadczone	
przez	 administrację	 samorządową.	W	wieku	 XXI	 administracja	 za	 główne	
cele	 stawia	 sobie	 dystrybucję	 dobrobytu	 i	 poprawę	 jakości	 życia.	 Dlatego	
pojawiły	 się	 nowe	 wymogi	 w	 zakresie	 dobrobytu,	 kultury	 i	 środowiska.	
Obecnie	 mieszkańcy	 zgłaszają	 większy	 popyt	 na	 edukację,	 miejsca	 pracy	
i	zabezpieczenia	socjalne.	Rośnie	również	popyt	na	wysokie	walory	środo‐
wiska	naturalnego	oraz	zapotrzebowanie	w	obszarze	usług	kulturalnych.	

Nowe	wymagania	zmieniły	katalog	zadań	władz	lokalnych.	Mimo	tego,	że	
zadania	mające	na	celu	zaspokojenie	popytu	na	nowe	dobra	i	usługi	zajmują	
istotną	 pozycję	w	politykach	większości	 samorządów,	 to	 obecne	 działania	
władz	 lokalnych	mogą	 poprawić	 jakość	 życia	mieszkańców	 tylko	 pod	wa‐
runkiem	 stworzenia	 silnych	 powiązań	 między	 obywatelami	 a	 władzami	
lokalnymi.	 Potrzebę	 tę	 już	 dawno	 dostrzeżono	 w	 obszarach	metropolital‐
nych	Stanów	Zjednoczonych	i	Europy	Zachodniej,	gdzie	za	najlepszą	metodę	
zarządzania	uznano	zarządzanie	metropolitalne	(metropolitan	governance)	
ukształtowane	 na	 gruncie	 nowego	 zarządzania	 publicznego.	 Zakłada	 ono	
włączenie	w	proces	 zarządzania	 rozwojem	 jak	największej	 liczby	podmio‐
tów	i	podejmowanie	decyzji	na	drodze	szerokiego	consensusu.	Zaspokojenie	
różnorodnych,	 często	sprzecznych	ze	 sobą,	 interesów	nie	 jest	proste	 i	wy‐
maga	długotrwałego	nawiązywania	relacji	między	poszczególnymi	podmio‐
tami,	 opartych	na	wzajemnym	zaufaniu.	 Jest	 to	 szczególnie	 trudne	w	pań‐
stwach,	w	których	 	mamy	do	czynienia	ze	słabo	rozwiniętymi	instytucjami	
społeczeństwa	obywatelskiego	i	niskim	poziomem	kapitału	społecznego,	do	
których	zalicza	się	Polska.	

Polskie	obszary	metropolitalne	skupiają	nie	w	pełni	wykształcone	funk‐
cje	 metropolitalne.	 Ich	 konkurencyjność	 na	 arenie	 światowej	 jest	 słaba.	
Tylko	Warszawa	jest	uznawana	za	metropolię	europejską,	pozostałe	obsza‐
ry	metropolitalne	mają	charakter	krajowy	czy	regionalny.	W	związku	z	tym	
należy	 dążyć	 do	 rozwoju	 i	 umacniania	 funkcji	 metropolitalnych	w	 innych	
ośrodkach.	 Tymczasem	w	 Polsce,	 zgodnie	 z	 polityką	 spójności,	 przez	 lata	
prowadzona	była	polityka	równomiernego	rozwoju	wszystkich	części	kraju.	
Nie	 było	 jasno	 określonej	 polityki	 w	 odniesieniu	 do	 dużych	 aglomeracji.	
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Dokumenty	planistyczne	i	strategiczne	jakie	powstały	w	ostatnich	latach	na	
szczeblu	centralnym		wyraźnie	wskazują,	że	rola	miast	i	obszarów	metropo‐
litalnych	jako	centrów	rozwoju	społeczno‐gospodarczego	kraju	była	niedo‐
ceniana.	 Co	 za	 tym	 idzie,	 brak	 jest	 ukształtowanego,	 w	 pełni	 sprawnego		
i	skutecznego	systemu	zarządzania	rozwojem	miast.	Brak	jest	wielu	uregu‐
lowań	 dotyczących	 współpracy	 różnych	 podmiotów,	 gospodarki	 ziemią,	
adekwatnego	systemu	podatków	lokalnych,	efektywnego	zarządzania	prze‐
strzenią	 publiczną	 itp.	 Ta	 niekorzystna	 sytuacja	 wymaga	 podjęcia	 aktyw‐
nych	działań	zmierzających	do	uregulowania	–	zarówno	od	strony	prawnej,	
jak	 i	 instytucjonalnej	–	sfery	planowania	 i	zarządzania	obszarami	zurbani‐
zowanymi,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	obszarów	metropolitalnych.	

Zarządzanie	 rozwojem	 kształtujących	 się	 obecnie	 regionów	 miejskich	
wymaga	 w	 szczególności	 odpowiedniej	 struktury	 instytucjonalnej,	 której	
dzisiejszym	obszarom	metropolitalnym	w	Polsce	 brakuje.	 Są	 one	 bowiem,			
w	 sensie	 administracyjnym,	 tworem	 nieupodmiotowionym,	 co	 stanowi	
istotny	 problem	 w	 koordynacji	 procesów	 sterowania	 rozwojem.	 W	 skład	
obszarów	metropolitalnych	(wytyczanych	w	Polsce	według	różnych	kryte‐
riów)	 wchodzi	 szereg	 niezależnych	 gmin	 lub	 powiatów,	 które	 zgodnie		
z	 istniejącym	ustawodawstwem	 stanowią	 autonomiczne	 podmioty	władzy	
samorządowej,	niepodlegające	żadnemu	hierarchicznemu	podporządkowa‐
niu.	Oznacza	to,	że	nie	ma	jednego	ośrodka	władzy,	który	mógłby	podejmo‐
wać	decyzje	administracyjne	i	„narzucać”	je	wyodrębnionym,	samorządnym	
gminom	 wchodzącym	 w	 skład	 obszaru	 metropolitalnego.	 Nie	 ma	 zatem	
metropolitalnego	ośrodka	zarządzania.		

Gminy	wprawdzie	mogą	ze	sobą	współpracować	wykorzystując	dopusz‐
czalne	 prawem	 formy	 organizacyjne,	 jak	 porozumienia,	 związki	 międzyg‐
minne	i	stowarzyszenia,	ale	praktyka	pokazuje,	że	nie	są	one	stosowane	do	
rozwiązywania	problemów	o	zasięgu	metropolitalnym.	

Polska	poszukuje	nowego	podejścia	do	zarządzania	obszarami	metropo‐
litalnymi,	 które	uwzględniałoby	powiązania	 funkcjonalne	 zachodzące	mię‐
dzy	 poszczególnymi	 jednostkami	 i	 pozwalało	 na	 stworzenie	 elastycznych	
struktur	ponad	podziałami	administracyjnymi.	

Mając	na	uwadze	powyższe	problemy	przyjęto	hipotezę,	iż	zasady	doty‐
czące	 tworzenia	 struktur	metropolitalnych,	 wynikające	 z	 koncepcji	 gover‐
nance,	 są	 w	 polskich	 warunkach	 właściwe.	 Sformułowano	 dwie	 hipotezy	
pomocnicze:	

‒ Samorząd	Polski	nie	 jest	 jeszcze	przygotowany	do	instytucjonalizacji	
obszarów	metropolitalnych.	

‒ System	 związków	gminnych	nie	może	być	 podstawą	wdrożenia	me‐
tropolitalnego	zarządzania.	
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Celem	pracy	 jest	 przedstawienie	przesłanek	dla	 tworzenia	modelu	 za‐
rządzania	obszarami	metropolitalnym	w	Polsce	 i	weryfikacja	przydatności	
założeń	 modelu	 metropolitan	 governance,	 który	 funkcjonuje	 w	 krajach	
wysoko	rozwiniętych	do	warunków	polskich.	

Celowi	głównemu	pracy	podporządkowane	są	następujące	cele	szczegółowe:	
‒ pokazanie	związku	między	globalizacją	a	rozwojem	obszarów	metro‐

politalnych,	
‒ identyfikacja	 systemów	 zarządzania	 obszarami	 metropolitalnymi		

w	państwach	europejskich,	
‒ analiza	form	współpracy	w	polskich	obszarach	metropolitalnych,	
‒ rozpoznanie	uwarunkowań	prawnych	oddziałujących	na	zarządzanie	

polskimi	obszarami	metropolitalnymi.	
Rozprawa	składa	się	z	pięciu	części.	Rozdział	pierwszy,	poświęcony	jest	

analizie	głównych	zjawisk,	będących	przejawem	wszechobecnej	globalizacji,	
zwłaszcza	w	dziedzinie	 gospodarki	 i	 polityki.	 Szczególną	uwagę	zwrócono	
na	 oddziaływanie	 procesów	 globalizacji	 gospodarczej	 na	 konkurencyjność	
układów	terytorialnych.	W	dalszej	kolejności	omówiono	zjawisko	urbaniza‐
cji	zachodzące	w	Polsce	na	tle	analogicznych	procesów	obserwowanych	na	
świecie,	wskazując	na	potrzebę	wprowadzenia	zmian	w	zarządzaniu	ukła‐
dami	funkcjonalnymi,	jakimi	są	obszary	metropolitalne.	

Rozdział	 drugi	 koncentruje	 się	 na	 identyfikacji	 podstawowych	 pojęć	
związanych	z	metropolizacją	przestrzeni.	Dokonano	w	nim	analizy	różnych	
podejść	 do	 delimitacji	 obszarów	metropolitalnych,	w	 kontekście	 ich	 przy‐
datności	do	tworzenia	systemu	zarządzania	metropolitalnego,	uwzględnia‐
jąc	 problemy	 jakie	występują	w	metropoliach.	Na	 koniec	 ukazano	pozycję	
polskich	wielkich	miast	na	tle	metropolii	światowych,	głównie	europejskich.	

Rozdział	trzeci	jest	rozdziałem	ściśle	teoretycznym	i	przedstawia	ewolu‐
cję	koncepcji	metropolitan	governance	 jako	najlepiej	przystającej	do	zarzą‐
dzania	obszarami	metropolitalnymi.	Wskazano	główne	zasady	governance,	
których	 należy	 przestrzegać	 w	 zarządzaniu	 jednostkami	 administracji	
terytorialnej	oraz	bariery,	które	 trzeba	pokonać	w	celu	wdrożenia	modelu	
metropolitalnego	zarządzania.	

Tematyka	rozdziału	czwartego	koncentruje	się	na	analizie	sposobów	za‐
rządzania	 w	 obszarach	 metropolitalnych	 w	 wybranych	 państwach	 OECD.	
Prześledzono	jak	w	czasie	zmieniały	się	modele	zarządzania	metropoliami.	
Przedstawiono	dziedziny	tej	współpracy	i	główne	instrumenty	stymulujące	
rozwój	całych	układów.	Omówiono	różne	podejścia	(oddolne	i	odgórne)	do	
instytucjonalizacji	obszarów	metropolitalnych.	

Ostatni	rozdział	stanowi	empiryczną	warstwę	pracy	i	bezpośrednio	dotyka	
polskich	 doświadczeń	 w	 zakresie	 zarządzania	 obszarami	 metropolitalnymi.	
Dokonano	w	nim	analizy	podejścia	do	zarządzania	w	układach	funkcjonalnych	
od	strony	dokumentów	tworzonych	na	szczeblu	państwowym,	uwzględniając	
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również	 projekty	 ustaw	metropolitalnych.	 Przedstawiono	 formy	współpracy	
podejmowane	przez	samorządy	wchodzące	w	skład	obszaru	metropolitalnego	
zarówno	 formalne,	 jak	 i	 nieformalne.	 Dokonano	 podsumowania	 przeprowa‐
dzonych	badań	oraz	weryfikacji	postawionych	hipotez.	

Całość	 rozważań	 kończy	 podsumowanie	 zawierające	 rekomendacje	 dla	
władz	 centralnych	 w	 zakresie	 wdrażania	 systemu	 zarządzania	 układami	
funkcjonalnymi	oraz	wskazujące	kierunki	dalszych	prac	badawczych.	Pod‐
kreśla	 się	 konieczność	 odejścia	 od	 sektorowego	 planowania	 rozwoju	 na	
rzecz	 zintegrowanego	 terytorialnego	podejścia	w	 tworzeniu	polityk	 i	 stra‐
tegii	rozwoju	oraz	znaczenie	zachęt	 finansowych	dla	stymulowania	współ‐
pracy	w	obszarach	metropolitalnych.	

Podstawową	metodą	 badawczą	 zastosowaną	w	 części	 teoretycznej	 jest	
analiza	opisowa.	Opierając	się	na	analizie	literatury	dotyczącej	globalizacji,	
metropolizacji	oraz	zarządzania	w	sektorze	publicznym	dokonano:		

‒ wskazania	 jak	 globalizacja	w	 sferze	 społeczno‐gospodarczej	wpływa	
na	obszary	metropolitalne,	

‒ syntetycznej	charakterystyki	zjawisk	metropolizacji	przestrzeni,	
‒ analizy	rozwoju	koncepcji	mertropolitan	governance,	
‒ inwentaryzacji	 istniejących	 na	 świecie	 inicjatyw	 i	 dobrych	 praktyk	

związanych	z	zarządzaniem	w	obszarach	metropolitalnych,	
‒ analizy	podejść	do	delimitacji	obszarów	metropolitalnych.	
Część	 empiryczna	 pracy	 polegała	 na	 przeanalizowaniu	 realnych	 proce‐

sów	zarządzania	w	wybranych	obszarach	metropolitalnych	w	Polsce.	W	ra‐
mach	przeprowadzonych	prac	dokonano:		

‒ inwentaryzacji	podejmowanych	w	Polsce	 inicjatyw	związanych	z	 za‐
rządzaniem	w	obszarach	metropolitalnych,		

‒ inwentaryzacji	związków	międzygminnych	utworzonych	przez	gminy	
położone	w	obszarach	metropolitalnych,	

‒ analizy	źródeł	i	dokumentów	zastanych,	takich	jak:	dokumenty	Komi‐
sji	Europejskiej,	projekty	ustaw	metropolitalnych,	dokumenty	o	charakterze	
strategicznym	przyjęte	bądź	tworzone	przez	rząd,	głównie	przez	Minister‐
stwo	Rozwoju	Regionalnego	i	Ministerstwo	Administracji	i	Cyfryzacji.	

Istotną	 część	 badań	 stanowiły	 badania	 ankietowe	 przeprowadzone	
w	gminach	funkcjonujących	na	terenach	obszarów	metropolitalnych.	Miały	
one	na	celu	zidentyfikowanie	dziedzin	 i	 form	współpracy	podejmowanych	
przez	gminy	oraz	opinii	samorządów	na	temat	instytucjonalizacji	obszarów	
metropolitalnych.	

Dziękuję	 Przedstawicielom	Ministerstwa	 Rozwoju	 Regionalnego	 za	 po‐
moc	 w	 przeprowadzeniu	 badania	 ankietowego.	 Serdecznie	 dziękuję	 prof.	
zw.	 dr.	 hab.	 Tadeuszowi	Markowskiemu	 za	wsparcie	 i	motywację	 do	 pro‐
wadzenia	badań	oraz	za	cenne	rady,	które	wywarły	istotny	wpływ	na	osta‐
teczny	 kształt	 pracy.	 Pragnę	 również	 wyrazić	 wdzięczność	 za	 pomoc		
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i	wsparcie	współpracownikom	z	Katedry	Zarządzania	Miastem	i	Regionem	
UŁ.	Szczególne	słowa	podziękowania	kieruję	do	recenzenta	pracy,	prof.	dr.	
hab.	Floriana	Kuźnika	za	życzliwość	i	trafne	sugestie	dotyczące	treści	niniej‐
szego	opracowania.	Powstanie	tej	publikacji	nie	byłoby	możliwe	bez	wspar‐
cia	mojej	Rodziny	i	Przyjaciół	za	co	jestem	im	niezmiernie	wdzięczna.	



III. WSPÓŁCZESNE	KONCEPCJE	I	KIERUNKI
METROPOLITALNEGO	ZARZĄDZANIA	

Zarządzanie	obszarami	metropolitalnymi	rozumiane	jest	w	ujęciu	autor‐
ki	w	duchu	metropolitan	governace.	Termin	governance	nie	jest	jednoznacz‐
nie	 przetłumaczony	 na	 język	 polski	 [Izdebski	 2010b,	 s.	 12].	 Najczęściej	
spotykane	 w	 literaturze	 polskiej	 określenia	 to	 rządzenie,	 zarządzanie,	
współrządzenie,	 współzarządzanie,	 współdziałanie	 czy	 współwładanie.	
Autorka	najczęściej	posługuje	się	terminem	metropolitalne	zarządzanie,	ale		
używa	też	innych	sformułowań.	W	tej	części	pracy,	ukazującej	genezę	kon‐
cepcji	 metropolitalnego	 zarządzania,	 wykorzystywana	 jest	 głównie	 termi‐
nologia	angielska,	gdyż	sama	idea	governance	wywodzi	się	z	krajów	anglo‐
saskich.	 Różne	 konfiguracje	 użycia	 słowa	 governance:	 good	 governance,	
public	 governance,	 local/regional	 governance,	metropolitan	 governance	 są	
traktowane	 wymiennie.	 Należy	 także	 w	 tym	 kontekście	 wymienić	 termin	
corporate	governance,	który	można	traktować	jako	inspirację	dla	rozwijania	
idei	public	governance.	 Każda	 z	 tych	 koncepcji	 prezentuje	 podobne	podej‐
ście	 do	 kwestii	 zarządzania	 rozwojem	 i	 zakłada	 współpracę	 niezależnych	
podmiotów,	 cieszących	 się	 szeroką	 autonomią,	 które	 muszą	 podzielić	 się	
władzą,	aby	osiągnąć	cele	istotne	dla	całego	obszaru	metropolitalnego.	

1. Rola	władz	publicznych	w	świetle	koncepcji	zarządzania

W	 ciągu	 ostatnich	 dziesięcioleci	 tradycyjne	 ujęcie	 sektora	 publicznego
uległo	zmianie.	Coraz	więcej	wątpliwości	budzi	pogląd,	że	rządy	narodowe	
są	 głównymi	 aktorami	 w	 polityce	 publicznej	 i	 że	 są	 w	 stanie	 skutecznie	
oddziaływać	na	 gospodarkę	 i	 społeczeństwo.	Wątpliwości	 te	 są	przynajm‐
niej	 częściowo	 rezultatem	 rosnącego	 znaczenia	 otoczenia	 międzynarodo‐
wego	 i	 malejącej	 zdolności	 państw	 do	 izolowania	 swoich	 gospodarek		
i	 społeczeństw	 od	 presji	 konkurencyjnej	 gospodarki	 światowej.	 Ta	 presja,	
wywierana	na	rządy	w	wyniku	oddziaływania	procesów	globalizacji,	poja‐
wiła	 się	 m.in.	 za	 sprawą	 międzynarodowych	 rynków	 kapitałowych	 oraz	
ponadnarodowych	organizacji	takich,	jak	np.	Unia	Europejska33.	Obserwacja	
wielu	działań	podejmowanych	na	poziomie	wspólnoty	i	wcielanych	w	życie	

33	Zob.:	Strange	1996;	Hirst,	Thompson	1996;	Peters	1998;	Scharpf	1997.	
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przez	 formalne	 organizacje	 polityków	 i	 władz	 pokazuje,	 iż	 organizacje	 te	
zostały	uwikłane	w	pułapkę	autonomicznej	egzystencji,	odseparowanej	od	
rzeczywistego	świata	gospodarczego	i	społecznego.	Skutkiem	takiej	sytuacji	
jest	upośledzenie	powiązań	pomiędzy	działaniami	podmiotów	władzy	i	pod‐
miotów	życia	społeczno‐gospodarczego.	

Zatem	w	kontekście	europejskim	zarówno	sfera	gospodarcza,	 jak	 i	spo‐
łeczna	podejmują	intensywne	działania,	które	mają	na	celu	zreformowanie	
powiązań	między	politykami	 i	administracją	publiczną	a	życiem	gospodar‐
czym	i	społecznym.	Konsekwencją	tych	działań	ma	być	odejście	od	sforma‐
lizowanych	 sposobów	 sprawowania	władzy	 i	 podążanie	w	 kierunku	 part‐
nerskiego	współrządzenia.	Należy	jednak	stwierdzić,	że	dążenia	te,	zgodne	
w	swojej	 intencji,	wyrażane	są	w	różny,	nierzadko	konfliktogenny	sposób.	
Biznesowi	zależy	bowiem	na	bardziej	wydajnej	 infrastrukturze,	odpowied‐
nim	otoczeniu	biznesowym	czy	też	klimacie	sprzyjającym	przedsiębiorczo‐
ści.	 Natomiast	 sektorowi	 społecznemu	 zależy	 na	 działaniach	 mających	
doprowadzić	do	większej	sprawiedliwości	społecznej,	wzrostu	świadomości	
zróżnicowania	 podstawowych	 potrzeb	 i	 tożsamości	 kulturowych,	 a	 także	
silniejszej	świadomości	na	temat	zarządzania	zasobami	środowiska	i	długo‐
terminowych	ograniczeń	 środowiskowych	 [Coaffee,	Healer	 2003,	 s.	 1979–	
–1980].	 Przy	 podejmowaniu	 próby	 zmiany	 charakteru	 powiązań	 między	
formalnym	światem	polityków	a	sferą	społeczną	i	gospodarczą	trzeba	więc	
liczyć	 się	 z	 tym,	 że	 nastąpią	 spory	 o	 to,	 czyje	 praktyki	 mają	 dominować		
w	reformowaniu	form	współrządzenia	i	o	to,	czyje	strategie	i	interesy	będą	
promowane	przez	utworzone	systemy	governance.		

Adresatami	 zmian	 podejścia	 do	 rządzenia	 są	 nie	 tylko	władze	 szczebla	
centralnego	 (rządy	 narodowe),	 ale	 także	 podmioty	 władzy	 publicznej	 in‐
nych	 szczebli.	 Z	 punktu	widzenia	 niniejszej	 pracy	 szczególnego	 znaczenia	
nabierają	 zmiany	zachodzące	w	procesach	zarządzania	miastami.	W	ostat‐
nich	 latach	 doprowadziły	 one	 do	 sytuacji,	 w	 której	 władze	 miast	 nie	 są	
dłużej	w	stanie,	a	przynajmniej	nie	w	tym	stopniu,	w	jakim	robiły	to	wcze‐
śniej,	kierować	wydarzeniami.	Najbardziej	doniosłe	spośród	nich	to	przesu‐
nięcie	 w	 kierunku	 globalizacji	 gospodarki	 włączające	 ruch	 kapitału	 inwe‐
stycyjnego,	 pojawienie	 się	 sektorów	gospodarczych	o	 zasięgu	ogólnoświa‐
towym,	instytucji	międzynarodowych	i	utworzenie	globalnej	areny	wymia‐
ny	informacji.	Dla	władz	miejskich	oznaczało	to	utratę	kontroli	nad	gospo‐
darkami	miast	 i	 konieczność	 podjęcia	 nowych	 działań	 oraz	 nowe	 zakresy	
odpowiedzialności.	 W	 zmienionych	 warunkach	 polityczno‐ekonomicznych	
rozwinęła	 się	 koncepcja	 współrządzenia	 miastem.	 Można	 wyróżnić	 kilka	
wyraźnych	przesłanek	charakterystycznych	dla	tej	koncepcji:		

1. Bardziej	zawzięta	jest	konkurencja	wewnątrz	miast,	które	usilnie	sta‐
rały	 się	 „sprzedać”	 za	 pewną	 pulę	 inwestycji,	 co	 zostało	 określone	 jako	
„wojna	o	miejsce”	[Haider	1992].	W	coraz	bardziej	konkurencyjnym	świecie	
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samorządy	 miast	 –	 zarówno	 ich	 wybierani	 członkowie,	 jak	 i	 urzędnicy	 –	
musiały	stać	się	bardziej	przedsiębiorcze.	

2. W	ramach	tej	rosnącej	konkurencji,	 jednolitej	kulturze	globalnej	 jed‐
nocześnie	 towarzyszą	 próby	 stworzenia	 miejskich,	 lokalnych,	 unikalnych	
kultur	w	celu	przyciągnięcia	inwestycji	biznesowych.	Środowiska	kulturowe	
same	 w	 sobie	 są	 w	 coraz	 większym	 stopniu	 modyfikowane	 w	 związku		
z	 próbami	 przyciągnięcia	 turystyki	 i	 inwestycji	 wewnętrznych	 [Kearns,	
Paddison	2000,	s.	845].	

3. Miasta	 zaczęły	 postrzegać,	 iż	 rządy	 narodowe	 są	w	 stanie	mniej	 im
pomóc	 i	 są	 mniej	 związane	 z	 ich	 losem.	W	 związku	 z	 tym	 podjęły	 próbę	
odłączenia	 się	 od	 gospodarek	 krajowych	 i	 wzięły	 odpowiedzialność	 za	
rozwój	w	swoje	ręce.	

4. W	świetle	zachodzących	zmian	miasta	same	„zorientowały	się”	w	kie‐
runku	 areny	 międzynarodowej	 poprzez	 nawiązywanie	 współpracy	 trans‐
granicznej	i	tworzenie	transgranicznych	sieci.	

Koncepcja	lokalnego	współrządzenia,	która	włącza	w	ten	proces	obywa‐
teli,	 odnosi	 się	 do	 takich	 sposobów	 rozwiązywania	 problemów	miast	 jak	
współpraca	i	partycypacja	na	bazie	relacji	między	instytucjami	administra‐
cji,	 przedsiębiorstwami	 i	 grupami	 obywateli.	 Charakterystyczne	 dla	 lokal‐
nego	współrządzenia	 jest	odzwierciedlanie,	ustalanie	 i	 integrowanie	celów	
strategicznych	 i	 interesów	 lokalnych	 za	 pośrednictwem	 nieformalnych	
powiązań	 w	 instytucjach	 administracji,	 przedsiębiorstwach,	 grupach	 oby‐
watelskich	 zamiast	 systematycznych	 i	 formalnych	 związków,	 koncentrują‐
cych	się	na	działaniach	władz	lokalnych	czy	regionalnych	[Park	2003,	s.	5].	

Szeroki	udział	różnych	aktorów	w	podejmowaniu	decyzji	i	większa	par‐
tycypacja	 społeczna	 są	 mocno	 lansowanym	 hasłem	współczesnego	 zarzą‐
dzania	miastem,	ale	są	to	zarazem	działania	często	ograniczone	w	praktyce.	
Faktyczne	 uczestnictwo	 wymaga	 politycznego	 procesu,	 który	 włączyłby	
ludzi,	 zmobilizował	 ich	 zasoby	 (kapitał	 społeczny),	wzmocnił	 ich	 zdolność	
do	 partycypacji,	 budował	 wzajemne	 zaufanie	 oraz	 gwarantował	 przejrzy‐
stości	polityk	miejskich	[Kampen,	Naerssen	2008,	s.	943].	

Samorząd	 terytorialny	ma	wyraźny	 charakter	polityczny.	Wynika	 to	po	
pierwsze	 ze	 sposobu	wyboru	władzy,	 a	 po	 drugie	 z	mechanizmu	 jej	 spra‐
wowania.	 Radni	 wybierani	 są	 w	 wyborach	 bezpośrednich.	 Organy	 stano‐
wiące	 oraz	 ich	 organy	 zarządzająco‐wykonawcze	 są	 ciałami	 politycznymi,		
a	 ich	 członkowie	 politykami.	 Zarówno	 w	 trakcie	 wyborów,	 jak	 i	 trwania	
kadencji	samorząd	staje	się	areną	walki	politycznej.	Jest	on	zazwyczaj	zdo‐
minowany	 przez	 jedną	 opcję	 polityczną	 bądź	 też	 koalicję,	 która	 proces	
rządzenia	 jednostką	 terytorialną	 postrzega	 nie	 tyle	 przez	 pryzmat	 jej	 po‐
trzeb,	ile	przez	pryzmat	interesów	danego	ugrupowania	politycznego.		

Pojawia	się	więc	problem	dzielenia	się	władzą	miedzy	jednostkami	poli‐
tycznymi	(partiami),	który	jest	szczególnie	widoczny	w	obszarach	metropo‐
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litalnych,	gdzie	oprócz	kilku	partii	występujących	w	jednej	jednostce	admi‐
nistracyjnej,	 mamy	 do	 czynienia	 z	 ich	 zwielokrotnieniem	 we	 wszystkich	
jednostkach	 wchodzących	 w	 skład	 danego	 obszaru.	 Proces	 ten	 powinien	
mieć	na	 celu	 takie	delegowanie	uprawnień,	w	wyniku	którego	nastąpi	op‐
tymalne	 zaspokojenie	 potrzeb	 społeczności	 zamieszkującej	 dane	 teryto‐
rium,	 a	 nie	 interesów	 poszczególnych	 ugrupowań.	 Aby	 takie	 zjawisko	 za‐
chodziło	 konieczny	 jest	 wzrost	 świadomości	 polityków.	Muszą	 oni	 zrozu‐
mieć,	 iż	 dzielenie	 się	 władzą	 z	 innymi	 ugrupowaniami	 politycznymi,	 ale	
również	 z	 organizacjami	 (instytucjami),	 które	 są	 lepiej	 przygotowane	 do	
realizacji	pewnych	zadań,	może	doprowadzić	do	rozwoju	 jednostki	 teryto‐
rialnej,	a	poprzez	to	do	poprawy	wizerunku	ugrupowań	politycznych,	które	
sprawują	władzę.	

W	 spojrzeniu	 na	 zarządzanie	 obszarami	metropolitalnymi	można	wyod‐
rębnić	dwa	podejścia	–	monocentryczne	 (scentralizowane)	 i	policentryczne.	
Pierwsze	z	nich	opowiada	się	za	utworzeniem	pojedynczego	rządu,	w	którego	
kompetencjach	byłoby	zarządzanie	całym	obszarem	metropolitalnym.	Drugie	
zaś	 jest	 podejściem	policentrycznym	 i	 głosi,	 że	 najbardziej	 odpowiedni	 jest	
system	 metropolitan	 governance,	 który	 dopuszcza	 współistnienie	 wielu	
konkurujących	władz	niższego	szczebla	[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011].	

Zwolennicy	pierwszego	podejścia34	uważają	różnorodność	zazębiających	
się	 jurysdykcji	dostarczających	usługi	 i	 dobra	publiczne	do	 różnych	 części	
obszaru	metropolitalnego	 za	 chaotyczną	 i	 generującą	 straty.	Według	 nich	
zdecentralizowany	 system	 świadczeń	 prowadzi	 do	 duplikowania	 kompe‐
tencji,	 nie	 jest	 w	 stanie	 właściwie	 radzić	 sobie	 z	 efektami	 zewnętrznymi	
a	 także	 wyklucza	 czerpanie	 korzyści	 z	 efektów	 skali,	 które	 są	 osiągane		
w	scentralizowanym	systemie	dostarczania	dóbr	publicznych.	Twierdzą	oni,	
że	nieskonsolidowane	obszary	metropolitalne	cierpią	z	powodu	„zbyt	wielu	
władz	i	braku	zarządzania”	[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011].	

Prekursorzy	podejścia	policentrycznego35,	które	rozwinęło	się	w	Stanach	
Zjednoczonych	na	przełomie	lat	50.	i	60.	wieku	XX,	po	pierwsze	podkreślali,	
że	 to	 co	 zdawało	 się	 być	 zbyt	 skomplikowanym,	 chaotycznym	 układem	
wielu	zazębiających	się	 jurysdykcji	w	obszarze	metropolitalnym,	w	 istocie	
ma	 sens	 i	 wprowadza	 porządek.	 Podczas	 gdy	 przedstawiciele	 podejścia	
scentralizowanego	 wykazywali	 tendencje	 do	 zakładania,	 iż	 mieszkańcy	
metropolii	 stają	 przed	 jednakowymi	 problemami	 dającymi	 się	 rozwiązać	
przez	jeden	rząd,	zwolennicy	policentryzmu	przyjmowali,	że	mieszkańcy	ci	
mają	do	czynienia	z	 licznymi,	zróżnicowanymi	problemami	wymagającymi	
wielu,	 odpowiednio	 dostosowanych	 działań	 władz.	 Według	 „policentry‐

34	Zob.:	Ostrom	1972.		
35	Zob.:	Ostrom	1983;	Oates	1972;	Stigler	1962.	
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stów”	 chaos	 i	 nakładanie	 się	 jurysdykcji	 stanowią	 odzwierciedlenie	 tych	
zróżnicowań	[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011,	s.	210].		

Jedną	 z	 funkcji	 władz	 publicznych	 jest	 dostarczanie	 obywatelom	 dóbr	
publicznych,	 co	 często	 jest	 nieefektywne.	 Samuelson	 [1954]	 stwierdził,	 że	
powszechna	natura	dóbr	publicznych	uniemożliwia	władzom	różnicowanie	
ich	 ilości	 w	 zależności	 od	 możliwości	 lub	 skłonności	 konsumentów	 do	
zapłaty	za	 ich	wykorzystanie.	To	prowadzi	do	nieefektywnej	alokacji	dóbr	
publicznych,	 ponieważ	 wszystkim	 członkom	 społeczeństwa	 dostarczany	
jest	taki	sam	zasób	owych	dóbr	bez	względu	na	ich	zróżnicowane	preferen‐
cje.	 Przedstawiciele	 policentryzmu	 argumentowali,	 że	 wielość	 jednostek	
terytorialnych	w	obszarach	metropolitalnych	umożliwia	 konkurencję	mię‐
dzy	nimi,	co	przynosi	dwa,	ważne	 i	ściśle	ze	sobą	powiązane,	rezultaty.	Po	
pierwsze	pozwala	na	zaoferowanie	mieszkańcom	różnych	pakietów	podat‐
ków	 i	 dóbr	 publicznych,	 które	 są	 lepiej	 dopasowane	 do	 ich	 szczególnych	
potrzeb.	 Po	drugie,	 konkurencja	miedzy	 jednostkami	powoduje,	 iż	 lokalne	
władze	publiczne	podlegają	presji	konkurencyjnej	i	są	zmuszone	do	takiego	
zaspokojenia	 potrzeb	 swoich	 obywateli,	 aby	 nie	 utracić	 mieszkańców	 –		
i	 wpływów	 z	 podatków,	 które	 ci	 mieszkańcy	 płacą	 –	 na	 rzecz	 sąsiednich	
jednostek	[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011].	Z	punktu	widzenia	zadowalającej	
teorii	 finansów	 publicznych	 pożądane	 byłoby	 zmuszenie	 wyborców	 do	
ujawnienia	swoich	preferencji,	zaspokojenie	ich	potrzeb,	tak	jak	się	to	dzieje	
na	rynkach	dóbr	prywatnych	 i	odpowiednie	 ich	za	to	opodatkowanie	[Tie‐
bout	1956,	s.	418].		

Próbą	rozwiązania	tego	problemu	miał	być	model	zaproponowany	przez	
Charlesa	Tiebouta,	który	zauważył,	że	obszary	metropolitalne	składają	się	z	
wielu	lokalnych	jednostek,	z	których	każda	dostarcza	unikalny	zestaw	usług	
publicznych,	 zatem	konsumenci	mogą	ujawniać	 (i	 ujawniają)	 swoje	 prefe‐
rencje	 odnośnie	 do	 dóbr	 publicznych	 poprzez	 wybór	 gminy,	 w	 której	
mieszkają.	Założył	on,	że	wiele	konkurujących	ze	sobą	jednostek	dostarcza	
lepiej	dostosowane	do	preferencji	obywateli	usługi	wyższej	 jakości	za	niż‐
szą	 cenę,	 aniżeli	 jedna	 instytucja	 obejmująca	 całe	 terytorium	 (np.	 obszar	
metropolitalny).	Konkurencja	między	samorządami	zapewnia	efektywność	
produkcji	 lokalnych	 dóbr	 publicznych,	 podobnie	 jak	 konkurencja	 między	
przedsiębiorstwami	 zapewnia	 efektywność	 produkcji	 dóbr	 prywatnych.	
W	 ten	 sposób	 wytwarza	 się	 quasi‐rynek	 będący	 odpowiednikiem	 rynku	
produktów	 i	 usług	 prywatnych	 i	 problem	 efektywnego	 dostarczania	 dóbr	
publicznych	 przez	 gminy	 jest	 przynajmniej	 częściowo	 rozwiązany.	 Gdyby	
władze	publiczne	wszędzie	 zachowywały	 się	 jednakowo,	 to	nikt	nie	byłby	
zadowolony.	Aby	model	ten	mógł	funkcjonować,	muszą	być	spełnione	dwa	
warunki:		
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‒ mobilności	 obywateli,	 mogących	 z	 łatwością	 przenosić	 się	 z	 jednej	
jednostki	 terytorialnej	do	 innej;	 sprawiłoby	 to,	 że	 lokalne	dobra	publiczne	
stałyby	się	odpowiednikiem	produktów	kupowanych	na	klasycznym	rynku,	

‒ doskonałej	 znajomości	 pakietów	 podatkowo‐usługowych	 oferowa‐
nych	 przez	 różne	 samorządy;	 gdyby	 konsumenci	 poszukiwali	 preferowa‐
nych	 pakietów	 podatkowo‐usługowych	 i	 kupowali	 je,	 siły	 konkurencyjne	
zmusiłyby	producentów	(organy	samorządowe	i	państwowe)	do	reakcji	na	
preferencje	obywateli.	

Model	 ten	 nazywany	 jest	 niekiedy	 modelem	 „niewidzialnej	 stopy”,	 po‐
nieważ	 zakłada,	 iż	 ludzie	 „głosują	 nogami”,	 czyli	 gromadzą	 się	 tam,	 gdzie	
samorząd	 lokalny	 gwarantuje	 im	 taki	 pakiet	 usług	 i	 podatków,	 którego	
oczekują	 (czyli	 po	 prostu	 przenoszą	 się	 do	 innej	 gminy)	 [Tiebout	 1956,		
s. 416–424].

Naukowcy	 wskazują	 na	 liczne	 mocne	 i	 słabe	 strony	 tego	 modelu.	 Po	
pierwsze	 wprowadzenie	 konkurencji	 zawsze	 sprzyja	 poprawie	 alokacji	
posiadanych	 zasobów,	 pod	warunkiem,	 że	 żaden	 z	 konkurentów	nie	 osią‐
gnie	dominującej	 (monopolistycznej)	pozycji.	W	 takim	bowiem	przypadku	
może	się	okazać,	iż	silniejszy	samorząd,	np.	miasta	metropolitalnego,	może	
uzyskać	tak	dużą	przewagę	nad	pozostałymi	jednostkami,	iż	pomimo	nieza‐
dowolenia	z	poziomu	podatków	lokalnych	mieszkańcy	nie	będą	mieli	moż‐
liwości	 przeniesienia	 się	 do	 innych	 gmin	 ze	 względu	 na	 oddziaływanie	
czynników	pozafiskalnych	(liczba	miejsc	pracy,	wysokość	płac,	jakość	infra‐
struktury	transportu,	wielość	i	jakość	dostępnych	dóbr	publicznych,	itp.).	Po	
drugie,	 jeżeli	 stopień	 decentralizacji	 finansów	 publicznych	 jest	 za	 mały		
i	zbyt	duża	część	dochodów	samorządu	pochodzi	z	budżetu	centralnego,	to	
wielkość	wydatków	 nie	wynika	wprost	 z	wysokości	 podatków.	 Po	 trzecie	
model	ten	zakłada,	iż	ludzie	korzystają	głównie	z	dóbr	dostarczanych	przez	
ich	własne	władze	 lokalne,	a	nie	przez	władze	sąsiednich	gmin,	co	nie	 jest	
prawdą	w	przypadku	obszarów	metropolitalnych.	Mieszkańcy	miejscowości	
podmiejskich	w	dużym	stopniu	korzystają	 z	 usług	 i	 infrastruktury	dostar‐
czanej	przez	miasto	centralne.	

Wskazane	słabe	strony	modelu	Tiebauta	wynikają	z	niesprawności	ryn‐
ku.	Niesprawność	ta	definiowana	jest	jako	niezdolność	rynków	do	osiągnię‐
cia	optymalnej	alokacji	zasobów	[OECD	2005b,	s.	178].	Do	głównych	przy‐
czyn	niesprawności	rynku	zalicza	się:	

‒ Występowanie	monopoli	naturalnych,	które	powodują,	że	konkuren‐
cja	 jest	nieefektywna.	Może	być	 to	spowodowane	korzyściami	skali,	dzięki	
czemu	 większe	 przedsiębiorstwo	 ma	 przewagę	 nad	 mniejszym	 i	 zawsze	
będzie	wytwarzać	 dobra	 i	 usługi	 taniej	 niż	 konkurenci.	 Przyczyną	 ograni‐
czenia	konkurencji	może	być	 też	działanie	państwa,	 które	przyznaje	 inno‐
wacyjnym	 przedsiębiorstwom	 patenty	 lub	 udziela	 koncesji	 na	 szczególne	
typy	działalności	[Stiglitz	2004,	s.	92–93].	Wyjątkową	skłonność	do	tworze‐
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nia	monopoli	naturalnych	wykazuje	sektor	publiczny,	wykorzystujący	brak	
konkurencji	 i	 swoją	 dominującą	 pozycję.	 W	 monopolach	 naturalnych	 nie	
występują	 bodźce	 stymulujące	 wzrost	 wydajności	 i	 jakości	 świadczonych	
usług.	Usługi	 te	często	nie	są	rzetelnie	wykonane,	charakteryzują	się	niską	
jakością	i	wysokimi	kosztami	operacyjnymi,	co	w	rezultacie	powoduje	brak	
możliwości	wygospodarowania	wystarczających	 środków	na	 finansowanie	
kolejnych	inwestycji	w	tej	sferze	[Erhardt,	Burdon	1999,	s.	6].	

‒ Występowanie	 efektów	zewnętrznych	w	produkcji	 i/lub	konsumpcji	
niektórych	dóbr.	 Tiebout	 zakładał,	 że	 nie	 pojawiają	 się	 efekty	 zewnętrzne	
między	 gminami.	 Tymczasem	 decyzje	 danej	 społeczności	 samorządowej	
mają	wpływ	 na	 inne	 społeczności.	 Pojawiają	 się	 efekty	 zewnętrzne,	 które	
powodują	 problemy	 z	 efektywnością	 i	 równością.	 Jeżeli	 ludzie	 nie	 płacą	
faktycznych	kosztów	związanych	z	konkretnym	układem	instytucjonalnym	
pojawia	 się	 problem	 zniekształcenia	 ceny,	 znany	 jako	 nieskompensowany	
efekt	 zewnętrzny	 [Howell‐Moroney	 2008,	 s.	 100].	 Rynki	 nie	 są	 w	 stanie	
wytwarzać	efektywnych	rozwiązań	 tam,	gdzie	występują	dodatkowe	czyn‐
niki	 zewnętrzne	 (efekty	 zewnętrzne,	 skutki	uboczne	 (spillover),	 które	pro‐
wadzą	 do	 rozbieżności	 między	 kosztami	 i	 korzyściami	 społecznymi	 oraz	
prywatnymi,	 ze	 względu	 na	 fakt,	 iż	 ceny	 rynkowe	 nie	 odzwierciedlają	
prawdziwych	kosztów	i	korzyści	społecznych.	

‒ Dobra	publiczne	 i	dobra	szczególnie	korzystne	(książki,	 szczepienia)	
i	 szczególnie	 niekorzystne	 społecznie	 (narkotyki,	 alkohol,	 papierosy)	 [Za‐
lewski	 2005,	 s.	 19].	 Pewne	 dobra,	 jak	 np.	 obrona	 narodowa,	 nie	 byłyby		
w	 ogóle	 dostarczane	 przez	 rynek	 lub	 dostarczane	 w	 niewystarczającym	
zakresie.	Są	to	tzw.	czyste	dobra	publiczne,	które	charakteryzują	się	tym,	iż	
korzystający	z	nich	nie	ponoszą	żadnych	kosztów,	 ich	konsumpcja	nie	po‐
woduje	 rywalizacji	 oraz	 niemożliwe	 (lub	 bardzo	 trudne)	 jest	wykluczenie	
kogokolwiek	z	korzystania	z	 tych	dóbr.	Ograniczenia	w	wytwarzaniu	dóbr	
publicznych	 przez	 sektor	 prywatny	 spowodowane	 są	 z	 jednej	 strony	 za	
małą	konsumpcją,	a	z	drugiej	zbyt	niską	podażą	[Stiglitz	2004,	s.	151–152].	
Dobra	 publiczne	 mają	 cechy	 efektów	 zewnętrznych,	 gdyż	 są	 uzyskiwane		
w	transakcjach	pozarynkowych.	Są	wytworem	rynku	lub	innego	podmiotu,	
najczęściej	władzy	publicznej,	który	ponosi	koszty,	natomiast	dla	odbiorców	
tych	dóbr	są	one	korzyścią	zewnętrzną,	gdyż	nie	pociągają	za	sobą	koniecz‐
ności	bezpośredniej	rekompensaty	kosztów	ich	wytworzenia	u	nadawcy.		

‒ Monopol	władzy	–	w	modelu	nie	ma	barier	do	ustanawiania	nowych	
jednostek	 terytorialnych.	 Niesprawności	 rynku	 pojawiają	 się	 na	 rynku	
monopolistycznym	 lub	 oligopolistycznym,	 a	 nie	 konkurencyjnym.	 W	 rze‐
czywistości	 istnieją	bariery	prawne	do	 tworzenia	nowych	 jednostek	admi‐
nistracyjnych,	zatem	ich	liczba	jest	ograniczona.	Występują	również	ograni‐
czenia	 co	 do	 rodzaju	 lokalnych	 pakietów	 dóbr	 i	 usług	 publicznych,	 jakie	
władze	mogą	zaoferować	swoim	mieszkańcom.	Bariery	te	tłumią	konkuren‐
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cyjność,	która	umożliwiłaby	pogrupowanie	władz	lokalnych	według	podat‐
ków/pakietów	 dóbr	 publicznych.	 Kolejnym	 czynnikiem	 ograniczającym	
konkurencyjność	jest	wprowadzenie	przez	władze	lokalne	rygorystycznych	
przepisów	użytkowania	gruntów	(np.	ustanawianie	stref	zieleni).	Regulacje	
te	zniechęcają	mieszkańców	bardziej	liberalnej	jednostki	do	opuszczenia	jej	
i	zamieszkania	na	terenie	podlegającym	sztywnym	regulacjom.	

‒ Niedoskonałości	 w	 informacji.	 Liczba	 konsumentów	 dysponujących	
informacjami	o	podatkach	i	pakietach	dóbr	publicznych	oferowanych	przez	
sąsiednie	gminy	jest	zbyt	mała,	aby	zapewnić	funkcjonowanie	konkurencyj‐
nego	rynku	usług	publicznych.	Mieszkańcy	nie	wiedzą	również,	które	pod‐
mioty	 zasługują	 na	 zaufanie	 lub	 które	 trzeba	winić	 za	 działania,	 jakie	 nie	
podobają	 się	 obywatelom,	 szczególnie	 tam	 gdzie	 kompetencje	 różnych	
szczebli	władzy,	związane	z	dostarczaniem	usług	i	dóbr	publicznych,	nakła‐
dają	 się.	 Gdy	 dostęp	 do	 informacji	 jest	 niepełny	 lub	 asymetryczny,	 dojść	
może	do	załamania	się	rynku.	

‒ Rynki	 niepełne	 mogą	 powodować	 niesprawności,	 ponieważ	 nie	 są		
w	stanie	zapewnić	potrzebnych	dóbr	i	usług	–	popyt	jest	mniejszy	niż	koszty	
ich	wytworzenia	[Dollery,	Wallis	2009,	s.	84].	

‒ Niezamierzone	konsekwencje	działań	władzy.	W	rzeczywistości	ocze‐
kiwania	 obywateli	 poszczególnych	 jednostek	 nie	 ograniczają	 się	 tylko	 do	
wyboru	najlepszych	podatków	i	pakietu	dóbr	publicznych.	To	dyskredytuje	
cele	 polityk	 nastawione	 na	 segregację	 mieszkańców	 na	 bazie	 podatków		
i	 oferowanych	 pakietów	 dóbr	 i	 powoduje	 niepożądane	 konsekwencje.	
Quasi‐rynki	dają	obywatelom	możliwość	zastępowania	ich	własnych	prefe‐
rencji	 preferencjami	 stworzonymi	 przez	 twórców	 polityki	 publicznej.	 Na	
przykład	władze	mogą	 podjąć	 decyzję	 o	 decentralizacji	 systemu	 edukacji,	
mając	nadzieję	na	pogrupowanie	mieszkańców	według	 ich	potrzeb	eduka‐
cyjnych.	 Jednakże	 obywatele	 mogą	 wykorzystać	 ten	 zdecentralizowany	
system	do	 zaspokojenia	 swoich	 preferencji	w	 zakresie	 segregacji	 rasowej,	
a	nie	potrzeb	edukacyjnych.	W	takim	przypadku	możliwość	wyboru	szkoły	
nie	podnosi	jakości	kształcenia,	o	co	chodziło	władzom,	lecz	tę	jakość	obniża	
[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011].	

Ponadto	Bartik	do	niedoskonałości	rynku	zalicza:	
‒ Niedoinwestowanie	w	dziedzinie	badań	i	rozwoju,	co	ogranicza	moż‐

liwość	tworzenia	nowych	miejsc	pracy.	
‒ Niedobór	kapitału	przedsiębiorstw	ze	względu	na	fakt,	że	wiele	regu‐

lacji	 sektora	 bankowego	 ogranicza	 możliwość	 udzielania	 kredytów	 na	
przedsięwzięcia	 biznesowe	 o	 spodziewanej	 wysokiej	 stopie	 zwrotu,	 lecz	
przy	jednoczesnym	wysokim	ryzyku,	

‒ Brak	 inwestycji	 w	 edukację	 i	 szkolenia	 pracowników,	 wynikający	
z	obaw	przedsiębiorstw	o	to,	że	przeszkoleni	pracownicy	przejdą	do	konku‐
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rencji,	 natomiast	w	przypadku	małych	 firm	–	 spowodowany	brakiem	 fun‐
duszy	na	szkolenia.	

‒ Sztywne	 regulacje	 działalności	 gospodarczej	 i	 system	 podatkowy	
[Bartik	2003,	s.	12–13].	

Oates	[1972]	wykazał,	iż	sprawne	dostarczanie	dóbr	publicznych	nastę‐
puje	 na	 najniższych	 szczeblach	 władzy,	 która	 internalizuje	 odpowiednie	
efekty	 zewnętrzne.	 Kiedy	 jednak	 mamy	 do	 czynienia	 z	 silnymi	 efektami	
skali,	 bardziej	 sensowne	 jest	 dostarczanie	 dóbr	 publicznych	 przez	wyższe	
szczeble	 administracji.	 W	 niektórych	 przypadkach	 władze	 lokalne	 mogą	
czerpać	 korzyści	 z	 ekonomii	 skali	 lub	 zinternalizować	 efekty	 zewnętrzne	
poprzez	 zawieranie	 ze	 sobą	 umów	 na	 skoordynowane	 dostarczanie	 dóbr	
publicznych	[Boettke,	Coyne,	Leeson	2011].		

Przedstawiciele	podejścia	policentrycznego	proponują	model	metropoli‐
tan	 governance	 podobny	 do	 modelu	 rynkowego.	 Model	 quasi‐rynków	 za‐
wiera	 cechy	 i	 procesy	analogiczne	do	 cech	 i	 procesów,	 jakie	występują	na	
prawdziwych	 rynkach,	 włączając	 w	 to	 ich	 efektywność.	 I	 to	 podejście		
w	 ciągu	 ostatnich	 dziesięcioleci	 znalazło	 szerokie	 zastosowanie	 w	 obsza‐
rach	metropolitalnych,	gdzie	świadczenie	dóbr	 i	usług	publicznych	zostało	
zdecentralizowane	 i	 	 stało	 się	 przedmiotem	 quasi‐rynkowej	 konkurencji.		
W	zależności	od	rodzaju	usługi/dobra	władza	lokalna	może	je	produkować		
i	dostarczać	 lub	też	może	zlecić	 to	zadanie	ponadlokalnemu	producentowi		
i	 dostawcy.	 Ta	 elastyczność	 skali,	 w	 jakiej	 są	 świadczone	 usługi,	 jest	 klu‐
czowa	dla	podejścia	policentrycznego.	W	najprostszej	postaci	 system	poli‐
centryczny	 pozwala	 urzędnikom	 publicznym	 lub	 agencjom	 dokonywać	
wyboru	formy	świadczenia	dóbr	publicznych	i	produkcji	ich	na	mniejszą	lub	
większą	 skalę,	w	 zależności	 od	 tego,	 który	 poziom	 produkcji	 jest	 bardziej	
efektywny	dla	danego	dobra.	Termin	„policentryczny”	 trafnie	oddaje	wizję	
nakładających	 się	 skali	produkcji	 i	wielu	obszarów	politycznych	 interakcji	
[McGinnis	1999,	s.	5].	

W	 sytuacji	 występowania	 niesprawności	 rynku	 część	 ekonomistów	
(szkoła	 keynesistowska)	 postuluje	 interwencjonizm	 rządowy.	 Włączenie	
rządu	w	gospodarkę	ma	zapewnić	dystrybucję	dóbr	na	zasadach	równości		
i	 sprawiedliwości.	 Przy	 czym	 należy	 pamiętać,	 że	 gdy	 władze	 publiczne	
rozdzielają	dobra	nie	myślą	o	wydajności,	lecz	o	tym,	kto	otrzyma	korzyści		
i	kto	poniesie	 ich	koszt.	Kolejny	argument	za	 interwencją	rządu	opiera	się	
na	 założeniu,	 że	 obywatele	 nie	 zawsze	 robią	 to	 co	 jest	 dla	 nich	 najlepsze	
(np.	 mogą	 nie	 posyłać	 dzieci	 do	 szkoły).	 Włączenie	 polityki	 publicznej	
w	mechanizm	ekonomiczny	ma	doprowadzić	do	równych	szans	ekonomicz‐
nych	 (interwencja	 na	 rynkach	 pracy)	 dla	 wszystkich	 członków	 danego	
społeczeństwa	[Dollery,	Wallis	2009,	s.	85].	

Zazwyczaj	mówiąc	o	interwencji	państwa	rozumie	się	przez	to	interwen‐
cję	rządu	centralnego.	Istotnym	problemem	jest	rozstrzygnięcie,	czy	i	w	jakim	
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zakresie	samorząd	jest	częścią	systemu	organizacji	państwa	i	w	jakim	stop‐
niu	 może	 interweniować	 w	 sferze	 publicznej.	 Często	 samorząd	 lokalny	
stawiany	jest	w	opozycji	do	rządu	centralnego.	Mówi	się	wówczas	o	intere‐
sach	 publicznych,	 lokalnych.	 Pojawia	 się	 pytanie,	 czy	 interes	 publiczny		
i	 interes	 lokalny	 są	 tożsame?	 Jeśli	 przyjmiemy,	 że	 władze	 samorządowe		
w	 państwie	 jednolitym	 ustrojowo	 są	 częścią	 państwa	 i	 realizują	 ochronę	
interesu	publicznego	w	sposób	pośredni	lub	bezpośredni,	na	zasadzie	subsy‐
diarności,	to	można	mówić	o	interwencji	władz	lokalnych.	Rząd	tworzy	pew‐
ne	ramy,	 regulacje,	a	władze	 lokalne,	pełniąc	 funkcje	poruczone	przez	rząd,	
chronią	 interes	 ogólnopaństwowy,	 a	 także	 interesy	 swoich	 mieszkańców.	
Przeciwdziałanie	 niesprawnościom	 rynku	 staje	 się	 zatem	 usprawiedliwie‐
niem	dla	interwencji	władzy	w	mechanizmy	rynkowe	[OECD	2005b,	s.	78].	

Spojrzenie	na	gospodarkę	poprzez	pryzmat	niesprawności	rynku	zdomi‐
nowało	polityki	publiczne	w	wielu	krajach	świata.	Jednocześnie	okazało	się,	
że	 silny	 interwencjonizm	 władz	 publicznych	 nie	 poprawił	 efektywności	
gospodarki,	 natomiast	wpłynął	na	 rozwój	 szeregu	 instytucji,	 które	ograni‐
czają	 funkcjonowanie	 rynku.	W	 tym	kontekście	niesprawności	 rynku	 stają	
się	 jednym	 z	 elementów	 ułomności	 instytucjonalnej,	 na	 którą	 składa	 się	
również	między	innymi	niesprawność	władzy	publicznej	czy	przepisy	prawa.		

D.	North	definiuje	instytucje	jako	stworzone	przez	człowieka	ogranicze‐
nia,	tworzące	polityczne,	ekonomiczne	i	społeczne	relacje.	Składają	się	one	
zarówno	 z	 nieformalnych	 ograniczeń,	 takich	 jak	 sankcje,	 tabu,	 zwyczaje,	
tradycja	 i	kodeksy	postępowania,	a	także	formalnych,	 jak	konstytucje,	pra‐
wo	 i	prawa	własności.	Najbardziej	podstawową	cechą	 instytucji	 jest	 to,	 że	
obejmują	one	egzekwowalne	normy,	reguły	i	zachowania,	które	służą	zbio‐
rowym	 celom	 oraz	 tworzą	 i	 ograniczają	 interakcje	 społeczne.	 Mimo	 że	
instytucje	muszą	zapewnić	pewien	stopień	stabilności	 i	przewidywalności,	
instytucjonalne	 zmiany	 i	 dostosowanie	 się	 do	 zmiennych	 warunków	 oto‐
czenia	 są	 również	 konieczne.	 Zdolności	 przystosowawcze,	 wspomagane	
przez	 odpowiedni	 system	 bodźców,	 pomagają	 elastycznie	 reagować	 na	
zmiany	w	preferencjach	 społecznych,	 technologii	 czy	strukturach	politycz‐
nych	 i	 społeczno‐gospodarczych	 [North	 1991,	 s.	 97].	 Instytucjonalna	 ma‐
cierz,	 w	 której	 indywidualni	 aktorzy,	 firmy,	 grupy	 społeczne,	 organizacje	
obywatelskie	 i	 politycy	 oddziałują	 na	 siebie	 nawzajem,	 tworzy	 istniejącą		
w	państwie	strukturę	zarządzania	w	procesie	realizowania	polityki	publicz‐
nej.	Trwałe	podstawy	rozwoju	mogą	zostać	osiągnięte	 tylko	wtedy,	 gdy	 ta	
struktura	zarządzania	ułatwia	wdrożenie	i	wykonanie	polityk	publicznych.	
A	zatem	nieodpowiednia	struktura	zarządzania	(ułomność	instytucjonalna)	
może	być	uznana	 za	 główną	przyczynę	opóźnienia	w	 rozwoju	 [Arens,	Ru‐
dolph	2006,	s.	209].	

Również	E.	 J.	Blakely	[1994]	podkreśla	znaczenie	 instytucji	dla	rozwoju	
lokalnego	i	regionalnego.	Coraz	częściej	sprawne	instytucje	 lokalne,	w	tym	
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władze	 samorządowe,	 stają	 się	 jednym	 z	 filarów	 rozwoju.	Władze	 lokalne	
mogą	 przejąć	 kontrolę	 nad	 swoją	 przyszłością,	 gdy	 będą	 dysponowały	
zarówno	pomysłami,	jak	i	pełną	wiedzą	o	swoich	gminach	i	wykorzystają	to	
w	procesie	planowania	rozwoju	[Blakely	1994,	s.	59‐62].		

Jednym	z	elementów	ułomności	 instytucjonalnej	 jest	niesprawność	rzą‐
du.	 Wynika	 ona	 przede	 wszystkim	 z	 niezdolności	 władzy	 do	 osiągnięcia	
założonych	 celów	 w	 efektywny	 sposób.	 Główne	 przyczyny	 niesprawności	
rządu	są	analogiczne	do	przyczyn	niesprawności	rynku.	Są	to:	

‒ Monopol	 polityczny	 –	 konkurencja	 polityczna	 jest	 ograniczona	 po‐
przez	zasadę	większości	w	wyborach.	Władze	mają	swoje	własne	cele,	które	
rzadko	 są	 zbieżne	 z	 celami	 rozwoju	 społeczności,	 którą	 rządzą.	 Posłowie	
działają	 na	 korzyść	 pewnych	 grup	 interesu,	 co	 ma	 im	 zapewnić	 poparcie		
w	wyborach	i	fundusze	na	kampanie	wyborcze.	

‒ Nadmierna	 biurokracja	 np.	 przy	 obsadzaniu	 dobrze	 opłacanych	 sta‐
nowisk.	

‒ Krótki	 horyzont	 czasowy	podejmowanych	decyzji,	 obejmujący	 jedną	
kadencję.	Brak	wiedzy	wśród	obywateli,	 co	powoduje,	 że	nie	 dyscyplinują	
wybranych	przez	siebie	polityków.	

‒ Braki	w	wiedzy	urzędników,	negatywna	selekcja	kadry	urzędniczej.	
‒ Pułapki	społeczne	(„jazda	na	gapę”)	i	polityczne	związane	z	mechani‐

zmami	wyborczymi	(populizm).	
‒ Ograniczona	kontrola	nad	funkcjonowaniem	prywatnych	rynków.	
‒ Niedostatek	informacji	i	niedoskonałości	w	ich	przepływie.	
‒ Nierealność	kompetencji	na	poszczególnych	poziomach	władzy	(czę‐

sto	spowodowana	niedoborem	środków	finansowych).	
‒ Monopol	w	produkcji	oraz	dostawie	dóbr	 i	usług,	wynikający	z	usta‐

wowo	przypisanej	roli	dystrybutora	i	reglamentatora	tych	dóbr	[Markowski	
2011,	s.	28;	Kożuch	2004,	s.	45;	Stiglitz	2004,	s.	11].	

Niesprawność	rządu	przyjmuje	trzy	podstawowe	formy:	
1. Niewydajności	alokacyjnej	wynikającej	z	niewłaściwego	wykorzysta‐

nia	 publicznych	 dóbr,	 ponieważ	 politycy	 stosują	 takie	 strategie,	 które	
zwiększą	 ich	 szanse	 na	 reelekcję,	 a	 rozwój	 wspólnych	 dóbr	 schodzi	 na	
dalszy	 plan.	 Jeżeli	 nie	 interesują	 się	 otoczeniem	 biznesowym	 i	 podejmują	
decyzje	niezgodne	z	celami	rozwoju,	to	obniżają	konkurencyjność	jednostek	
terytorialnych	i	w	efekcie	prowadzą	do	upadku	gospodarczego.	

2. Niesprawności	 administracji,	 która	 powoduje,	 że	 polityka	 związana
z	 korzyściami	 społecznymi	 nie	 zostanie	 właściwie	 wdrożona.	 Przyczyną	
tego	 stanu	 rzeczy	 jest	 z	 jednej	 strony	 brak	motywacji	 wśród	 urzędników	
publicznych,	aby	założenia	te	w	odpowiedni	sposób	wprowadzać,	z	drugiej	
zaś	–	są	oni	bezkarni	i	nie	ponoszą	konsekwencji	z	tytułu	utrudniania	bądź	
zaniechania	tych	działań.	



Współczesne	koncepcje	i	kierunki	metropolitalnego	zarządzania	124	

3. Czerpania	 korzyści	 bez	 ponoszenia	 nakładów	 na	 wytwarzanie	 dóbr
publicznych.	 Interwencja	 rządu	 przyczynia	 się	 do	 transferu	 bogactwa	 po‐
między	jednostkami	i	grupami	społecznymi	[Dollery,	Wallis	2009,	s.	86].	

Ułomność	 władzy	 ujawnia	 się	 szczególnie	 silnie	 na	 szczeblu	 lokalnym.	
Samorządy	gmin	często	walczą	o	przyciągnięcie	nowych	inwestycji,	najczę‐
ściej	 dużych	 międzynarodowych	 przedsiębiorstw.	 Z	 uwagi	 na	 swą	 mobil‐
ność	kapitał	przemieszcza	się	między	korzystniejszymi	 lokalizacjami,	czer‐
piąc	 korzyści	 z	 niższych	 podatków	 i	 tańszej	 siły	 roboczej.	 W	 rezultacie	
pojawia	 się	 mechanizm	 fiskalnych	 oszczędności	 (fiscal	 austerity),	 który	
powoduje,	 że	 sektorowi	 publicznemu	 stawiane	 są	 coraz	 większe	 żądania,	
natomiast	 możliwości	 finansowe,	 z	 uwagi	 na	 globalizację	 i	 konkurencję		
o kapitał	między	miejscami,	 są	coraz	mniejsze.	Korporacje	zaczynają	same
kontrolować	 otoczenie,	 czyli	 w	 praktyce	 odbierają	 kompetencje	 władzom	
publicznym.	 Teoretycznie	 ciała	 polityczne	 powinny	 te	 ułomności	 rynku	
ograniczać,	ale	ponieważ	same	są	ułomne,	to	mają	ograniczone	możliwości	
przeciwstawiania	 się	 temu	 zjawisku.	 Przede	 wszystkim	 władze	 publiczne	
nie	 mają	 wystarczających	 środków	 finansowych,	 które	 pozwoliłyby	 im	
prowadzić	 efektywną	 politykę	 zabezpieczającą	 pewne	 elementy	 otoczenia	
przed	 presją	 korporacji.	 Tym	 samym	 elementy	 korzystne	 dla	 działalności	
biznesu	są	sterowane	przez	sektor	prywatny,	który	ma	dużą	siłę	przebicia	
i	narzuca	swoje	koncepcje	w	programach	rozwoju	jednostek	terytorialnych.	
W	 rezultacie	 pojawiają	 się	 negatywne	 zjawiska,	 jak	 zanieczyszczenie	 śro‐
dowiska,	rozlewanie	się	miast,	przeciążenia	infrastruktury	itd.		

Niesprawność	 instytucjonalna	 przejawia	 się	 również	 w	 wymaganiach,	
jakie	 władze	 nakładają	 na	 przedsiębiorców.	 Nieskuteczność	 rządowych	
agencji,	 brak	 koordynacji	 działań,	 kapryśne	 mnożenie	 przepisów	 i	 nieja‐
sność	 jurysdykcji	nakłada	ogromne	wymagania	na	przedsiębiorstwa,	które	
chcą	 przestrzegać	 przepisów	 istotnych	 dla	 obszaru	 ich	 działalności	 lub	
które	chcą	robić	interesy	z	rządem	jako	dostawcy	towarów	bądź	usług.	Taka	
sytuacja	wymaga		ogromnych	inwestycji	w	przetwarzanie	informacji	w	celu	
osiągnięcia	 minimalnego	 poziomu	 przewidywalności	 warunków	 funkcjo‐
nowania	 firm.	 Aby	 zapewnić	 przestrzeganie	 przepisów	 rządowych	 lub	
zdawać	sobie	sprawę	z	możliwości	współpracy	biznesowej	z	rządem,	firmy	
muszą	dysponować	wysokiej	klasy	ekspertami	z	dziedziny	prawa	i	szczegó‐
łową	 znajomością	 funkcjonowania	 biurokracji	 [Rogers	 2004,	 s.	 134].	
W	przypadku	małych	przedsiębiorstw	 jest	 to	bardzo	 trudne	 i	może	stano‐
wić	poważną	barierę	w	ich	funkcjonowaniu.	

Podczas	 gdy	 niesprawności	 rynku	 tworzą	 podstawę	 do	 interwencjoni‐
zmu	 rządowego,	 to	 niesprawności	 władzy	 dostarczają	 argumentów	 prze‐
ciwko	 temu	 interwencjonizmowi.	 Dlatego	 też	 zanim	 podejmie	 się	 decyzje	
o interwencji	 na	 rynku,	 należy	 zestawić	 oczekiwane	 korzyści	 z	 kosztami
spowodowanymi	przez	niesprawność	rządu.		
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Ułomność	 rządu	 szczególnie	 ostro	 zarysowała	 się	 podczas	 kryzysu	 lat	
2008–2009,	który	początkowo	dotknął	świat	finansów,	a	następnie	stopnio‐
wo	rozprzestrzenił	się	na	inne	sektory	i	doprowadził	do	załamania	gospoda‐
rek	wielu	krajów.	Jego	przyczyną	była	interwencja	polityków	na	rynku	nieru‐
chomości,	kredytów	hipotecznych	i	stóp	procentowych	[Salsman	2012].	

Obserwowane	niesprawności	władzy	oraz	zmienność	otoczenia,	w	jakim	
przyszło	działać	organizacjom	publicznym	pod	koniec	XX	w.,	spowodowały,	
że	zaczęto	inaczej	podchodzić	do	problematyki	sprawnej	działalności	orga‐
nizacji	publicznych.	Zaobserwowano	konieczność	zmiany	dotychczasowych	
sposobów	 rządzenia,	 opartych	 przede	 wszystkim	 na	 tradycyjnym	modelu	
administracji	[Weber	2002],	a	także	wskazano	nowe	koncepcje	zarządzania	
w	 sektorze	 publicznym	 polegające	 na	 przechodzeniu	 od	 administrowania	
do	zarządzania	[Kettl	2000;	Osborne,	Gaebler	1994].	Stwierdzono,	że	proce‐
sy	 zarządzania	 i	 zachowania	 typu	 biznesowego	 powinny	 być	wykorzysty‐
wane	w	organizacjach	publicznych,	 bo	 również	w	 tego	 typu	organizacjach	
można	 wyróżnić	 produkty	 i	 rynek	 docelowy.	 Było	 to	 podstawą	 całej	 fali	
reform	sektora	publicznego	przeprowadzonych	w	ciągu	ostatnich	kilku	 lat	
w	 krajach	 wysoko	 rozwiniętych.	 Polegały	 one	 na	 stosowaniu	 w	 sektorze	
publicznym,	 zwłaszcza	 w	 krajach	 OECD,	 na	 coraz	 szerszą	 skalę	 bardziej	
„menadżerskiego”	 i	 biznesowego	 podejścia	 do	 zarządzania.	 Określa	 się	 je	
wspólnym	mianem:	nowe	zarządzanie	publiczne	(z	ang.	New	Public	Mana‐
gement)36.	 Nowe	 zarządzanie	 publiczne	 polega	 na	 wprowadzeniu	 technik	
zarządzania	biznesowego,	większej	orientacji	na	świadczoną	usługę	i	klien‐
ta,	wprowadzeniu	mechanizmów	rynkowych	i	konkurencji	do	sektora	usług	
publicznych.	 Podstawą	 NPM	 jest	 twierdzenie,	 że	 efektywność	 organizacji	
publicznych	powinna	być	mierzona,	monitorowana	i	podawana	do	publicz‐
nej	 wiadomości,	 aby	 ulepszać	 świadczone	 usługi	 i	 zapobiegać	 poważnym	
katastrofom	[Andrews	2008,	s.	350]37.	

O	ile	w	sektorze	prywatnym	jest	stosunkowo	łatwo	mierzyć	efektywność	
organizacji	stosując	kryteria	finansowe,	o	tyle	w	sektorze	publicznym	jest	to	
problem	 o	 wiele	 bardziej	 złożony.	Wynika	 to	 z	 faktu,	 iż	 efektywność	 jest	

36	Istnieje	bogata	literatura	światowa	i	polska	opisująca	genezę,	modele	i	cechy	
New	 Public	 Management,	 zob.:	 Hughes	 1994;	 Kickert	 1997;	 Kickert,	 Koppenjan	
1997;	Kicker,	Klijn,	Koppenjan	1997;	Perry	1996;	Naschold,	von	Otter	1996;	Pollit,	
1990;	Osborne,	Gaebler	1994;	Kożuch	2004a;	b;	Zawicki	2011;	Kieżun	2002;	Haus‐
ner	2008.	

37	Model	NPM	opisywany	 jest	 również	 za	pomocą	 innych	 sformułowań,	 takich	
jak	 menedżeryzm	 (managerialism),	 menedżeryzm	 publiczny	 (public	 manageria‐
lism),	 rynkowa	 administracja	 publiczna	 (market‐based	 public	 administration),	
przedsiębiorcza	 władza	 (entrepreneurial	 government),	 zarządzanie	 na	 zasadach	
biznesowych	 (business‐like	 management),	 które	 stosowane	 są	 w	 literaturze	 wy‐
miennie.	
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oceniana	przez	wielu	klientów	(konsumentów,	płatników	podatków,	polity‐
ków,	pracowników	 itp.)	 [Boyne	2003,	 s.	368].	W	związku	z	 tym	miarą	po‐
rażki/ułomności	w	 sektorze	 publicznym	 są	 subiektywne	 kryteria	 przyjęte	
przez	kluczowych	aktorów	[Andrews	2008,	s.	353].	

‒ Bardzo	ważne	 znaczenie	 w	 nurcie	 nowego	 zarządzania	 publicznego	
ma	kategoria	responsywności	(ang.	responsiveness),	która	opisuje	zdolność	
władzy	 do	 szybkiego	 identyfikowania	 pojawiających	 się	 problemów	 lub	
dylematów	zarządzania	publicznego	i	reagowania	na	nie.	Jak	wskazuje	Dahl	
[1971,	 s.	 1],	 główną	 cechą	 demokracji	 jest	 ciągłe	 reagowanie	 władzy	 na	
preferencje	 swoich	 obywateli,	 którzy	 są	 traktowani	 jak	 równi	 politycznie	
partnerzy.	Związek	między	tym,	czego	chcą	obywatele,	a	tym	co	robi	władza	
jest	głównym	czynnikiem,	który	 jest	brany	pod	uwagę	przy	ocenie	 jakości	
governance	 [Gilens	 2005,	 s.	 779].	 Responsywność,	 jak	 zauważa	 Herbst,	
pozwala	zwiększyć	zdolność	administracji	do	skutecznego	odpowiadania	na	
zmieniającą	 się	 sytuację,	 przyspieszyć	 reakcje	 na	 sygnały	 ze	 strony	 społe‐
czeństwa,	podnosi	sprawność	instytucji	i	polityk	publicznych	poprzez	kon‐
centrację	 na	 społecznie	 ważnych	 celach	 	 oraz	 legitymizując	 je	 w	 oczach	
elektoratu	[Herbst	2008,	s.	93].		

R.	Hambleton	 dokonał	 klasyfikacji	 typów	przemian,	 jakim	od	 końca	 lat	
70. XX	w.	 podlegał	model	 zarządzania	 jednostkami	 lokalnymi	 [Hambleton
2001].	Obejmują	one	trzy	etapy:	

1. Zmniejszenie	 biurokracji	 i	 zastosowanie	 na	 szeroką	 skalę	 mechani‐
zmów	rynkowych	w	świadczeniu	usług	oraz	traktowanie	ich	odbiorców	nie	
jak	petentów,	 lecz	 jako	konsumentów.	Najważniejszym	punktem	odniesie‐
nia	stał	się	sektor	prywatny.	

2. Wprowadzenie	 modelu	 New	 Public	Management,	 czyli	 koncentracja
na	menedżerskim	podejściu	do	zarządzania	 jednostką	 terytorialną	 i	przej‐
mowaniu	 przez	 sektor	 publiczny	metod	 zarządzania	 stosowanych	 dotych‐
czas	 w	 sektorze	 prywatnym	 (zarządzanie	 strategiczne,	 zarządzanie	 przez	
cele,	certyfikaty	jakości,	benchmarking,	outsourcing	itp.).		

3. Rozwój	mechanizmów	demokratycznych	podejmowania	decyzji	i	spo‐
łecznej	 kontroli	 nad	 realizacją	 zadań	 przez	 władze	 lokalne.	 Partycypacja	
społeczeństwa	w	zarządzaniu	jednostką	terytorialną	[Swianiewicz	2005].	

Ostatni	z	tych	etapów	zyskał	nazwę	public	governance.	W	ujęciu	Hamble‐
tona	 jest	on	postrzegany	 jako	kolejny	krok	w	ewolucji	podejścia	do	zarzą‐
dzania	 sektorem	 publicznym.	 Koncepcja	 public	 governance	 powstała	 na	
gruncie	 krytyki	 wobec	 nowego	 zarządzania	 publicznego	 uznawanego	 za	
zbyt	 rynkowe	 w	 odpowiedzi	 na	 anglosaskie	 nowe	 zarządzanie	 publiczne	
[Zawicki	 2002,	 s.	 230].	 Kwestie	 publicznego	 współrządzenia	 zyskały	 na	
znaczeniu	 z	 uwagi	 na	 naciski	 spowodowane	 ekonomiczną	 globalizacją		
i	 zmianami	 technologicznymi.	 Presja	 ta	 jest	 również	 wywołana	 rosnącą	
liczbą	ludności	w	krajach	rozwijających	się,	koncentracją	w	miastach,	wzra‐



Rola	władz	publicznych	w	świetle	koncepcji	zarządzania	 127

stającą	 liczbą	 i	 rozmiarem	regionów	metropolitalnych,	problemami	 środo‐
wiskowymi,	starzejącą	się	ludnością	i	przekształceniami	w	kierunku	gospo‐
darki	opartej	na	wiedzy	i	społeczeństwa	informacyjnego.	

W	tym	kontekście	termin	„rządzić”	nie	jest	właściwy	dla	określenia	spo‐
sobu,	 w	 jaki	 społeczności	 i	 terytoria	 są	 zorganizowane	 i	 administrowane.	
W	świecie,	w	którym	uczestnictwo	społeczeństwa	obywatelskiego	i	biznesu	
staje	 się	 w	 coraz	 większym	 stopniu	 normą,	 termin	 „współrządzenie”	
(governance)	 lepiej	 definiuje	 „proces”,	 poprzez	 który	 obywatele	 wspólnie	
rozwiązują	 swoje	 problemy	 i	 zaspokajają	 potrzeby	 społeczeństwa,	 wyko‐
rzystując	rząd	jako	instrument	do	tego.	

Decentralizacja,	dekoncentracja	i	prywatyzacja	wzmacniają	proces	rewi‐
dowania	ról	władzy	na	szczeblu	krajowym,	regionalnym	i	lokalnym.	Refor‐
my,	 które	 miały	 na	 celu	 zwiększenie	 zdolności	 do	 publicznego	 współrzą‐
dzenia,	 zostały	wprowadzone	w	zgodzie	 z	nowym	przestrzennym	porozu‐
mieniem	 i	 partnerstwem	między	 rządem	centralnym,	 terytorialną	 admini‐
stracją	 publiczną,	 sektorem	 prywatnym	 i	 społeczeństwem	 obywatelskim	
[OECD	2000].	Publiczne	współrządzenie	odnosi	 się	do	 takich	wartości,	 jak	
legalność,	prawomocność,	sprawiedliwość	i	 inne,	a	więc	nie	tylko	do	zasad	
ściśle	biznesowych.	Również	J.	Hausner	pisze	o	dwóch	kierunkach	w	zarzą‐
dzaniu	 publicznym	 –	 menedżerskim	 zarządzaniu	 publicznym,	 co	 jest	 pol‐
skim	 określeniem	 NPM	 oraz	 o	 partycypacyjnym	 zarządzaniu	 publicz‐
nym/zarządzaniu	 interaktywnym	 odpowiadającym	 public	 governance	
[Hausner	 2008,	 s.	 24‐29].	 Także	 Kickert	 [2002]	 uważa,	 iż	 nowy	 trend		
w	zarządzaniu	publicznym	powinien	być	rozumiany	w	szerszym	kontekście	
jako	publiczne	współrządzenie.	Z	kolei	inni	badacze	[Kieżun	2002;	Osborn,	
Gaebler	 1992]	 uznają	 governance	 za	 odmianę	 NPM,	 a	 nawet	 traktują	 oba	
terminy	wymiennie	[Hood	1991].	Rhodes	[1996]	znalazł	co	najmniej	sześć	
różnych	zastosowań	tej	koncepcji,	które	zdają	się	pasować	do	dwóch	grup	
definicji.	W	 jednym	przypadku	governance	 odnosi	 się	do	ograniczenia	 roli	
państwa	i	służy	odróżnieniu	governance	od	government.	Rola	rządu	powin‐
na	ulec	ograniczeniu	 lub	więcej	powinno	być	robione	przy	zaangażowaniu	
mniejszych	środków	[Osborne,	Gaebler	1992]	dzięki	zastosowaniu	technik	
nowego	zarządzania	publicznego.	W	drugim	przypadku	termin	governance	
odnosi	się	do	sytuacji,	które	biorą	pod	uwagę	współzależności	podmiotów	
publicznych,	prywatnych	i	półprywatnych.	W	tej	definicji	governance	odnosi	
się	 do	 samoorganizujących	 się	 sieci.	 Te	 dwie	 koncepcje	 governance	 mają	
zupełnie	różne	podejście	do	zarządzania	publicznego	i	roli	władzy	w	społe‐
czeństwie,	 inne	 jest	 także	 ich	 podłoże	 teoretyczne.	 Podczas	 gdy	 nowe	 za‐
rządzanie	 publiczne	 jest	 próbą	 przełożenia	 idei	 kierowniczych,	 takich	 jak	
kontrakty	 zewnętrzne,	 orientacja	 na	 klienta	 czy	 wprowadzenie	 mechani‐
zmów	rynkowych	z	sektora	prywatnego	do	publicznego	[Pollitt	1990;	Kic‐
kert	1997],	to	„zarządzanie	siecią”	skupia	się	bardziej	na	mediacji	i	koordy‐
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nowaniu	 polityki	 realizowanej	 przez	 różne	 organizacje.	 Teoretyczne	 pod‐
stawy	 do	 tego	 alternatywnego	 spojrzenia	 znaleźć	 można	 w	 sieciowym	
podejściu	 do	 formułowania	 polityki,	 które	 zyskało	 znaczącą	 pozycję	 w	
naukach	 politycznych	 i	 administracji	 publicznej,	 o	 czym	 świadczy	 liczba	
publikacji	na	 temat	 sieci	politycznych	 i	 zarządzania	 sieciowego	w	Europie	
[Wilks,	Wright	 1987;	 Rhodes	 1988;	Marin,	Mayentz	 1991;	Marsh,	 Rhodes	
1992;	 Glasbergen	 1995;	 Kickert	 i	 in.	 1997]	 i	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	
[Milward,	Wamsley	1985;	O’Toole	1997].	

Autorka	uważa,	że	bardziej	zasadne	jest	podejście	Hambletona	i	Hausne‐
ra	 	 ze	względu	na	 fakt,	 iż	 koncepcje	NPM	zakładają,	 że	 podmiotem	 zarzą‐
dzania	publicznego	mogą	być	tylko	te	organizacje,	których	misją	 jest	reali‐
zacja	interesu	publicznego,	a	zatem	nie	można	przyjąć	założenia,	że	organi‐
zacje	 wszystkich	 sektorów	 są	 podmiotami	 współrządzenia	 publicznego	
[Kożuch	2004a,	 s.	 36],	 gdyż	 jest	 to	 sprzeczne	 z	 koncepcją	governance.	 Po‐
nadto	 NPM	 zajmuje	 się	 głównie	 doskonaleniem	 procesów	 zarządzania	
w	 instytucjach	administracji	publicznej,	bazując	na	wdrażaniu	zasad	 funk‐
cjonujących	w	 przedsiębiorstwach	 prywatnych,	 a	 także	 przechodzeniu	 od	
bezpośredniego	 sposobu	 zaspokajania	 potrzeb	 społeczności	 do	 sposobów	
pośrednich.	Dzieje	się	to	poprzez	urynkowienie	sfery	usług.	Realizacja	usług	
publicznych	 przekazywana	 jest	 podmiotom	 prywatnym,	 które	 w	 sposób	
profesjonalny,	 menedżerski,	 rynkowy	 obsługują	 całą	 społeczność.	 Przy	
czym	należy	pamiętać,	że	nie	zwalnia	to	władz	publicznych	z	odpowiedzial‐
ności	za	świadczenie	tych	usług.	W	nurcie	NPM	stosowano	do	rozwiązywa‐
nia	problemów	przede	wszystkim	analizy	ekonomiczne.	Kryteria	markety‐
zacji38	usług	publicznych	uwzględniają	efektywność,	skuteczność	i	sprawie‐
dliwość	w	ich	dostarczaniu	[Kożuch	2004a,	s.	69].		

Natomiast	 w	 koncepcji	 governance	 dołożono	 do	 tego	 konieczność	
uwzględniania	 otoczenia	 społeczno‐politycznego	 i	 zwrócono	 uwagę	 na	
złożoność	 i	 kompleksowość	 relacji	 administracyjnych.	 Zaczęto	 patrzeć	 na	
obywateli	nie	 jak	na	klientów,	 lecz	 interesariuszy	(stakeholders)	obiektyw‐
nie	 zainteresowanych	 efektami	działań	publicznych.	Podmioty	 te	powinny	
więc	mieć,	 przynajmniej	 przez	 swoich	 przedstawicieli,	 możliwość	 udziału	
w	procesie	podejmowania	decyzji.	Wskazuje	się	tu	na	kluczową	rolę	społe‐
czeństwa	obywatelskiego	[Izdebski	2010b,	s.	23].	Sektor	publiczny	ma	wiele	
cech	typu	politycznego,	co	powoduje,	że	wszechstronne	stosowanie	w	nim	
metod	ekonomicznych,	będących	podstawą	modelu	NPM,	jest	nie	do	końca	
poprawne	 i	 nie	 zawsze	 pozwala	 na	 rozwiązanie	 problemów	 publicznych	
[Zawicki	 2002,	 s.	 212].	 Ze	 względu	 na	 złożoność	 i	 specyficzny	 charakter	
powiązań,	jakie	występują	w	sektorach	polityk	społecznych,	konieczna	jest	

38	Bardziej	szczegółowo	o	sposobach	urynkowienia	usług	publicznych	pisze:	Ko‐
żuch	2004a;	OECD	2005a.	
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szczególna	 forma	 współrządzenia	 publicznego,	 jaką	 jest	 współrządzenie		
w	złożonych	międzyorganizacyjnych	 sieciach	politycznych,	która	uwzględ‐
niałaby	 interesy	 różnych	 aktorów	 funkcjonujących	w	 obszarze	metropoli‐
talnym.	 Twórcy	 governance	wprowadzili	 pojęcie	 zarządzania	 sieciami	 po‐
wiązań	 (network	 governance),	 które	 oznacza	 zarządzanie	 złożonymi	 rela‐
cjami,	jakie	są	udziałem	wielu	różnorodnych	podmiotów	polityki	publicznej	
[Wilks,	Wright	 1987;	 Rhodes	 1988;	Marin,	Mayentz	 1991;	Marsh,	 Rhodes	
1992;	Glasbergen	1995;	Kickert	 i	 in.	 1997].	 Istotę	współczesnego	 rozwoju	
stanowi	 tworzenie	 terytorialnych	 sieci	 powiązań	 między	 jednostkami	 go‐
spodarczymi,	 instytucjami	 obsługi	 biznesu,	 placówkami	 badawczymi,	
ośrodkami	akademickimi,	edukacyjnymi,	NGOs	oraz	administracją	publicz‐
ną.	 Istotną	 rolę	w	 tym	procesie	mogą	odgrywać	władze	 lokalne,	ponieważ	
samorząd	 terytorialny	 jest	 zdolny	 prowadzić	 promocję	 terenu,	 wspierać	
zaplecze	biznesowe,	organizować	 szkolenia	 i	pomoc	w	 tym	zakresie	 [Woj‐
ciechowski	2003,	s.	100].		

W	koncepcji	public	governance	 instytucje	administracji	uznawane	są	 za	
element	społeczeństwa	obywatelskiego,	w	którym	występują	inne	segmen‐
ty	 tego	 społeczeństwa	 (grupy	 interesów,	 organizacje	pozarządowe,	 przed‐
stawiciele	 biznesu,	 pojedyncze	 jednostki),	 połączone	 ze	 sobą	 gęstymi	 sie‐
ciami	współzależności	i	ciągłych	interakcji.	Każdy	z	tych	aktorów	reprezen‐
tuje	 odmienne,	 często	 konfliktowe	wobec	 innych	 aktorów,	 interesy.	W	 tej	
sytuacji	 administracja	 publiczna	 nie	może	 jawić	 się	 jako	 jedyny	 uczestnik	
procesu	 zarządzania	 rozwojem,	 który	 nie	 musi	 zważać	 na	 opinie	 innych.	
Administracja	 publiczna	 została	 stworzona	 dla	 obywateli	 i	 dlatego	 też	
powinna	zwracać	baczniejszą	uwagę	na	takie	dążenie	do	osiągnięcia	celów,	
które	oznaczałoby	wypracowanie	 kompromisu	pomiędzy	wszystkimi	pod‐
miotami	 funkcjonującymi	 na	 podległym	 jej	 terytorium.	 Funkcjonowanie	
tych	 sieci	 umożliwiają	 stosowane	 na	 szeroką	 skalę	 instrumenty	 konsulta‐
cyjne	 i	mechanizmy	partycypacji	 społecznej,	 które	mają	włączyć	w	proces	
ustalania	i	wdrażania	polityk	wszystkich	interesariuszy	[Herbst	2008,	s.	97].	
Network	governance	polega	na:		
‒ restrukturyzacji	istniejących	sieci	relacji	pomiędzy	podmiotami	życia	

publicznego,	
‒ stwarzaniu	warunków	do	współpracy	miedzy	podmiotami,	
‒ wspólnym	rozwiązywaniu	problemów	[Kickert	1997,	s.	181–185].	
Obecnie	polityka	publiczna	 jest	wypracowywana	 i	wdrażana	w	sieciach	

tworzonych	przez	współzależne	od	 siebie	publiczne	 i	 prywatne	podmioty.	
Zarządzanie	 w	 układach	 sieciowych	 stanowi	 próbę	 kontroli	 efektów	 ze‐
wnętrznych.		

Organizacje	 administracji	 publicznej	 mogą	 odnieść	 się	 do	 istniejących	
sieci	politycznych	na	kilka	sposobów:	

1. Powstrzymać	się	od	angażowania	w	procesy	tworzenia	sieci.
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2. Uczestniczyć	w	nich	jako	jedna	ze	stron.
3. Uczestniczyć	w	nich	 jako	 „specjalny	podmiot”	nakładający	rozwiąza‐

nia	na	innych	uczestników	sieci.	
4. Przyjmować	na	siebie	rolę	menedżera	sieci	[Kickert,	Koppenjan	1997,	s.	59].	
W	 przypadku	 governance	 pierwsze	 podejście	 jest	 niedopuszczalne,	

governance	 odrzuca	 bowiem	 skostniałą	 strukturę	 hierarchiczną	 na	 rzecz	
dialogu	i	negocjacji	ze	społeczeństwem.	Jest	to	szczególnie	istotne	w	obsza‐
rach	metropolitalnych,	które	–	jeśli	mają	się	sprawnie	rozwijać	–	wymagają	
współpracy	poszczególnych	 jednostek	wchodzących	w	 ich	skład.	Osiągnię‐
cie	takiej	współpracy	 jest	często	bardzo	trudne	 i	sposobem	dojścia	do	niej	
jest	 wdrożenie	 koncepcji	 metropolitan	 governance.	 Natomiast	 znacznie	
łatwiej	 jest	wyłączyć	pewne	funkcje	(pod	względem	operacyjnym,	podczas	
gdy	 w	 dalszym	 ciągu	 odpowiedzialność	 za	 ich	 świadczenie	 pozostaje		
w	rękach	samorządu)	i	 je	urynkowić,	czyli	przekazać	ich	faktyczną	realiza‐
cję	podmiotowi	rynkowemu.	Wówczas	dziedzina,	która	często	była	źródłem	
konfliktów	 między	 poszczególnymi	 samorządami,	 głównie	 ze	 względu	 na	
sposób	 finansowania,	 przestaje	 być	 źródłem	 sporów39.	 Zaprezentowany	
mechanizm	 (partnerstwo	 publiczno‐prywatne)	 jest	 próbą	 znalezienia	 roz‐
wiązań	w	 zakresie	 świadczenia	 usług	w	momencie,	 gdy	 zawodzi	 zarówno	
model	 świadczenia	 tych	 usług	 przez	 państwo,	 jak	 i	 przez	 rynek	 [Plawgo,	
Zaremba	 2005,	 s.	 112],	 co	 jest	 konsekwencją	 niesprawności	 rynku	 i	 nie‐
sprawności	władzy.	

Pomimo	 znaczących	 różnic	między	NPM	 a	public	governance	 (PG)	 obie	
teorie	w	wielu	aspektach	są	ze	sobą	zgodne.	Governance	nie	odrzuca	dorob‐
ku	 NPM.	 Wiele	 praktycznych	 elementów	 NPM	 stało	 się	 częścią	 składową	
governance	 [Izdebski	 2010b,	 s.	 24].	 Krytycy	NPM	wskazują	 na	 jego	 czysto	
ekonomiczną	mierzalność	wyników.	Natomiast	PG	kładzie	nacisk	na	party‐
cypację	oraz	poszukiwanie	równowagi	między	uprawnieniami	 interesariu‐
szy	w	społeczeństwie	sieciowym	[Bovaird	2005].		

Odpowiedzialność,	 zaangażowanie,	 przewidywalność	 i	 przejrzystość	 są	
identyfikowane	 jako	 główne	 cechy	 struktury	 zarządzania,	 które	 sprzyjają	

39Przykładem	tego	 typu	usług	 jest	 transport	publiczny	na	 terenie	obszaru	me‐
tropolitalnego,	którego	kosztów	część	gmin	nie	chce	pokrywać	w	wystarczającym	
stopniu	i	w	efekcie	likwidowane	są	połączenia	kluczowe	dla	społeczności	obszaru.	
Przekazanie	 obsługi	 komunikacyjnej	 firmie	 prywatnej	 może	 przyczynić	 się	 do	
reorganizacji	usług	komunikacyjnych	w	oparciu	o	kryterium	efektywności	ekono‐
micznej.	 W	 sytuacjach	 gdy	 samorządy	 nie	 potrafią	 porozumieć	 się	 w	 zakresie	
transportu	 publicznego,	 samorząd	 wojewódzki	 może	 wprowadzić	 dotację	 dla	
obszaru	 metropolitalnego	 na	 transport,	 która	 będzie	 trafiać	 do	 firmy	 prywatnej,	
odpowiadającej	 za	 jego	zorganizowanie,	 a	nie	do	poszczególnych	gmin,	kłócących	
się	 między	 sobą.	 W	 Polsce	 taki	 sam	 mechanizm	 mógłby	 zadziałać	 w	 przypadku	
Przewozów	Regionalnych.	
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zintegrowanemu	rozwojowi	 i	 są	w	stanie	przełamać	nieefektywności	wła‐
dzy	[Ahrens,	Rudolph	2006,	s.	207].		

2. Corporate	governance	jako	źródło	koncepcji	metropolitan	governance

Koncepcja	współrządzenia	wywodzi	 się	 z	 koncepcji	 corporate	governa‐
nance.	 Narodziła	 się	 ona	w	 Stanach	 Zjednoczonych	 i	Wielkiej	 Brytanii,	 by	
następnie	rozpowszechnić	się	we	wszystkich	państwach	świata.	Angielskie	
słowo	 governance	 wywodzi	 się	 od	 łacińskiego	 gubernare,	 które	 oznacza	
sterowanie,	 trzymanie	 kursu	w	 trakcie	 żeglugi	 [Wawrzyniak,	 2000,	 s.	 17].	
Angielski	 rzeczownik	 governance	 pochodzi	 od	 czasownika	 to	 govern,	 co	
oznacza	 rządzić,	 kierować,	 zarządzać,	 wpływać	 na	 kogoś,	 administrować	
[Stanisławski	 1990,	 s.	 357].	W	 znaczeniu	wąskim	 termin	 corporate	gover‐
nance	 odnosi	 się	 do	 rad	 dyrektorów,	 rad	 nadzorczych,	 ich	 kompetencji,	
struktury	i	relacji	(głównie)	z	zarządem	i	jest	tłumaczony	jako	nadzór	wła‐
ścicielski	[Wawrzyniak	2000,	s.	17‐18].	Najogólniej	corporate	governance	to	
system,	 przez	 który	 korporacje	 są	 kierowane	 i	 kontrolowane	 [Cadbury	
1995].	W	podejściu	 amerykańskim	 corporate	governance	 jest	 definiowany	
jako	 „zbiór	 metod	 mających	 na	 celu	 zapewnienie	 inwestorom	 uzyskania	
przychodu	ze	 swoich	pieniędzy”	 [Lis,	 Sterniczuk	2005,	 s.	 26].	W	szerszym	
ujęciu	oznacza	„maksymalizację	tworzenia	bogactwa	w	sposób	nieobarcza‐
jący	 innych	 lub	 całego	 społeczeństwa	 niewłaściwymi	 kosztami”	 [Monks,	
Minow	 2003,	 s.	 162].	 OECD	 traktuje	 corporate	 governance	 jako	 system	
zarządzania	 i	 kontroli	 organizacji	 gospodarczych,	 który	 zapewnia	 podział	
praw	 i	 odpowiedzialności	 między	 różne	 grupy	 interesów	 zaangażowane		
w	działalność	przedsiębiorstwa,	a	także	określa	reguły	ustalające	jego	cele,	
środki	 ich	osiągania	 oraz	monitorowania	wyników	działania	 firmy.	 Jest	 to	
sieć	 relacji	między	 kadrą	 zarządzającą	 spółki,	 jej	 organami,	 udziałowcami		
i	 innymi	grupami	zainteresowanymi	działaniem	spółki	[OECD	2004,	s.	13].	
W	szerszym	ujęciu	corporate	governance	 tłumaczone	 jest	 jako	nadzór	kor‐
poracyjny,	 ponieważ	 dotyczy	 	 relacji	 faktycznej	 władzy	 między	 organami	
spółki	a	 jej	 interesariuszami	[Wawrzyniak	2000,	s.	18].	W	praktyce	jednak	
bardzo	 często	 funkcjonuje	 termin	 angielski,	 dla	 którego	 nie	 ma	 trafnego	
odpowiednika	w	języku	polskim,	ze	względu	na	jego	specyfikę.	Samo	gover‐
nance	 można	 traktować	 jako	 proces	 godzenia	 ambicji	 indywidualnych		
z	 potrzebą	 utrzymania	 i	 rozwoju	wspólnego	 dobra,	 które	wiąże	 jednostki	
przez	wspólne	interesy	[Davies	1999,	s.	VII].	

Na	szersze	rozumienie	corporate	governance	wpływ	miały	m.in.	procesy	
globalizacji	w	obszarach	 finansów,	 rynków	 i	 strategii,	 technologii,	 kultury,	
polityki	oraz	regulacji	prawnych,	które	wpływają	na	zmiany	we	wszystkich	
elementach	otoczenia	przedsiębiorstw.	Globalizacja	 i	 nasilająca	 się	konku‐
rencja,	 będąca	 dla	 firm	 głównym	bodźcem	do	 poszukiwania	 nowych,	 bar‐
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dziej	efektywnych	sposobów	na	pełne	wykorzystanie	posiadanych	zasobów	
oraz	 stworzonych	 przez	 otoczenie	 możliwości,	 wpływają	 na	 przewarto‐
ściowanie	dotychczasowych	założeń	i	mechanizmów	rządzących	systemami	
corporate	governance	[Zalega	2003,	s.	17].		

Spowodowało	 to,	 iż	władza	 i	 kontrola	nad	 spółkami	 zaczęły	wykraczać	
poza	granice	określone	przepisami	prawa	spółek,	ponieważ	w	sprawowaniu	
corporate	 governance	 coraz	 intensywniej	 uczestniczą,	 inni	 niż	 mene‐
dżerowie	 i	akcjonariusze,	 interesariusze	(stakeholders).	Wraz	ze	wzrostem	
znaczenia	 ingerencji	 państwa	 w	 procesy	 gospodarcze	 oraz	 rosnącą	 rolą	
pracowników	 (za	 sprawą	 związków	 zawodowych),	 problem	 władzy	 we	
współczesnych	korporacjach	przestał	dotyczyć	tylko	nadzoru	sprawowane‐
go	w	 imieniu	właścicieli.	W	 sprawowaniu	władzy	 i	 kontroli	 korporacyjnej	
uczestniczą	zatem	inne	niż	udziałowcy	podmioty,	mające	interes	w	funkcjo‐
nowaniu	 organizacji	 [Zalega	 2003,	 s.	 20].	 Do	 takich	 zaliczają	 się	 również:	
państwo,	 rynek	 kapitałowy,	 związki	 zawodowe,	 pracownicy,	 dostawcy,	
odbiorcy,	kooperanci	i	inni.	Każda	z	tych	stron	jest	zainteresowana	działal‐
nością	przedsiębiorstwa,	wpływa	na	osiągane	przez	nie	cele,	wysuwa	wobec	
niego	pewne	żądania	i	ma	faktyczną	lub	hipotetyczną	możliwość	ich	wyeg‐
zekwowania.	Obecność	tych	interesariuszy	wymusiła	stosowanie	innych	niż	
rada	nadzorcza	instytucji	kontrolnych	[Zalega	2003,	s.	17].	Corporate	gover‐
nance	 jest	 systemem,	 który	 obejmuje	 reguły	 i	 procedury	 gwarantujące,	 że	
firma	 jest	 właściwie	 zarządzana,	 zatrudnieni	 są	 odpowiedni	 dyrektorzy		
z	 należycie	 określonymi	 prawami	 i	 obowiązkami,	 działający	 w	 zgodzie		
z	 prawem	 i	 z	 interesem	wszystkich	 stakeholders	 [Crainer,	 Dearlove	 2004,		
s. 583].	Źródłem	zainteresowania	koncepcją	governance	wśród	inwestorów
spółek	była	chęć	podniesienia	efektywności	firm,	których	byli	udziałowcami	
[Davies	1999,	s.	VII].	A.	Davies	udowodnił,	że	kierowanie	i	kontrola	dotyczą	
każdego	 typu	 organizacji.	 Problemy,	 które	 pojawiają	 się	 w	 zarządzaniu	
organizacjami	 pozarządowymi,	 sektorem	 publicznym	 i	 organizacjami	 za‐
wodowymi,	są	ogólnie	rzecz	biorąc	podobne	do	tych,	z	którymi	borykają	się	
przedsiębiorstwa.	 Struktury	 governance	 mają	 nawet	 większe	 znaczenie	
poza	 sektorem	 przedsiębiorstw.	 W	 przedsiębiorstwach	 jasne	 określenie	
celu,	 stworzenie	 planu	 jego	 osiągnięcia	 i	 realizacja	 koncepcji	 jest	 prostsza	
niż	 w	 przypadku	 jakiejkolwiek	 innej	 organizacji,	 np.	 sektora	 publicznego,	
która	zazwyczaj	musi	zachować	równowagę	między	kilkoma	celami	i	nie	ma	
jednego	nadrzędnego	celu.	Co	więcej,	zasady	governance	są	co	najmniej	tak	
samo	istotne	dla	organizacji	non	profit	 jak	dla	publicznie	notowanych	spó‐
łek,	w	których	kluczowa	jest	kwestia	zysku.	Istotą	koncepcji	governance	jest	
to,	 iż	 good	 governance	 ma	 być	 pomocne	 w	 podniesieniu	 efektywności	
[Davies	1999,	s.	VII].	Efektywnego	zarządzania	według	koncepcji	governan‐
ce	wymaga	cała	hierarchia	organizacji,	począwszy	od	organizacji	ponadna‐
rodowych	(np.	Unia	Europejska),	przez	władze	krajowe,	regionalne	i	lokal‐
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ne,	 służby	 publiczne	 i	 obronne,	 organizacje	 biznesu,	 po	 Kościoły,	 grupy	
interesu,	kluby	itp.	Koncepcja	governance	jest	złożona	i	budzi	kontrowersje.	
Zanim	wyjaśni	się	znaczenie	pojęcia	good	governance	należy	jasno	doprecy‐
zować,	co	jest	rozumiane	przez	samo	to	słowo.	Organizacja	Narodów	Zjed‐
noczonych	 zdefiniowała	governance	 jako	 sprawowanie	 gospodarczej,	 poli‐
tycznej	i	administracyjnej	władzy	w	celu	zarządzania	sprawami	państwa	na	
wszystkich	 szczeblach.	 Obejmuje	 to	mechanizmy,	 procesy	 i	 instytucje,	 po‐
przez	 które	 obywatele	 i	 grupy	 określają	 swoje	 interesy,	 realizują	 swoje	
prawa,	wywiązują	 się	 z	 nałożonych	na	nie	 obowiązków	 i	 osiągają	porozu‐
mienie	pomimo	różnic,	 które	 ich	dzielą	 [UNDP	1997,	 s.	2].	Governance	 nie	
oznacza	więc	 tego	 samego	 co	government.	Governance	ma	 szersze	 znacze‐
nie.	Podczas	gdy	government	dotyczy	takich	zasad,	 jak	konstytucja,	system	
prawny,	władza	wykonawcza	i	sądownicza,	governance	odnosi	się	raczej	do	
interakcji	 między	 tymi	 formalnymi	 instytucjami	 oraz	 organizacjami	 stwo‐
rzonymi	przez	 społeczeństwo	obywatelskie	 [Ambruosi,	Baldinelli,	Cappuc‐
cini,	Migliardi	 2010,	 s.	 322].	Według	koncepcji	governance	władza	 istnieje	
zarówno	wewnątrz,	 jak	 i	na	zewnątrz	 formalnych	organów	władzy	 i	 insty‐
tucji	rządowych.	 J.	Kooiman	[2008,	s.	146]	definiuje	„współrządzanie”	 jako	
„wykorzystywanie	zorganizowanych	form	interakcji	dla	celów	zarządzania.	
[…]	 aktorzy	 koordynują,	 kooperują,	 komunikują	 się	 bez	 centralnego	 czy	
dominującego	 aktora”.	 U	 podstaw	współrządzenia	 leży	 zdolność	 do	 funk‐
cjonowania	w	 strukturze	 rządzenia.	Oznacza	 ono	 również	 zdolność	 społe‐
czeństwa	jako	całości	do	współpracy,	na	każdym	poziomie,	od	lokalnego	po	
międzynarodowy	[Kooiman	2008,	s.	151].	P.	John	definiuje	governance	jako	
elastyczny	model	podejmowania	decyzji,	 oparty	na	 luźnych	 relacjach	mię‐
dzy	różnymi	aktorami	zarówno	publicznymi,	 jak	i	prywatnymi	[John	2001,	
s. 9].	W	wielu	definicjach	governance	obejmuje	government,	sektor	prywat‐
ny	 i	 społeczeństwo	 obywatelskie.	 Ponadto	 governance	 kładzie	 nacisk	 na	
proces	i	uznaje,	że	decyzje	podejmowane	są	na	podstawie	złożonych	relacji	
między	wieloma	podmiotami	mającymi	różne	priorytety.	G.	Stoker,	analizu‐
jąc	 liczne	definicje	governance,	doszedł	do	wniosku,	że	odnoszą	się	one	do	
rozwoju	stylów	zarządzania,	w	których	granice	między	(i	wewnątrz	niego)	
sektorem	 publicznym	 i	 prywatnym	 zacierają	 się	 [Stoker	 1998,	 s.	 17].	
B.	 Jessop	 traktuje	 governance	 jako	 heterarchię	 (samoorganizację),	 której	
formy	obejmują:	 samoorganizujące	 się	 interpersonalne	 sieci,	 negocjowaną	
międzyorganizacyjną	 koordynację	 oraz	 zdecentralizowane,	 osiągające	
porozumienie	 w	 zależności	 od	 sprawy,	 międzysystemowe	 sterowanie	
[Jessop	1998,	s.	29].	

Wspólną	 cechą	 wszystkich	 powyższych	 definicji	 jest	 współpraca		
w	 procesie	 zarządzania	 wielu	 podmiotów,	 które	 zainteresowane	 są	 funk‐
cjonowaniem	 przedsiębiorstwa	 i	 które	wspólnie	 negocjują	 cele	 i	 strategie	
ich	osiągania.	
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3. Definicja	zarządzania	metropolitalnego	(metropolitan	governance)

Dynamicznie	zmieniające	się	pod	wpływem	globalizacji	miasta	i	obszary
metropolitalne	wymagają	nowych	sposobów	zarządzania.	Spowodowało	to	
rozwój	 koncepcji	 metropolitan	 (regional,	 local,	 urban)	 governance,	 która	
obejmuje	szereg	zmian	w	sposobach	działania	państw	i	sektora	publiczne‐
go,	 będących	 reakcją	 na	 procesy	 globalizacji,	 gospodarczej	 i	 politycznej	
restrukturyzacji	 (np.	 powstanie	 Unii	 Europejskiej)	 oraz	 zmian	 technolo‐
gicznych40.	 Jest	to	złożony	proces	obejmujący	zmiany	w	wielu	sferach	spo‐
łecznych	 i	 na	 różną	 skalę41.	 J.	 Pierre	 definiuje	 governance	 jako	 proces		
i	 mechanizmy,	 dzięki	 którym	 znaczące	 i	 dysponujące	 zasobami	 podmioty	
koordynują	 swoje	 działania	 i	 środki,	 aby	 osiągnąć	wspólnie	 zdefiniowane	
cele	[Pierre	2005,	s.	452].	J.	M.	Fontan	i	współpracownicy	[2009]	twierdzą,	
iż	 urban	 governance	 zakłada	 przejście	 od	 hierarchii	 do	 horyzontalności,	
która	opiera	się	na	wzajemnej	zależności	sektora	publicznego,	prywatnego		
i	 NGOs.	 Ponadto,	 osiągnięcie	 celów	 polityki	 zależy	 od	współpracy	między	
wieloma	podmiotami,	których	interesy	i	zakresy	odpowiedzialności	krzyżu‐
ją	 się	w	sposób	płynny	 i	uwarunkowany	wieloma	czynnikami.	Ten	ostatni	
aspekt	 jest	ważny,	ponieważ	sugeruje,	że	governance	może	być	rozumiane	
jako	będące	w	ruchu	relacje,	które	nie	podlegają	stagnacji	i	nie	muszą	opie‐
rać	 się	 wyłącznie	 na	 stałych,	 zdefiniowanych	 zewnętrznie	 strukturach	
[Fontan	 et	 al.	 2009,	 s.	 834].	 Diana	 Mitlin	 twierdzi,	 że	 termin	 governance	
odnosi	 się	 do	 instytucji	 i	 procesów	 zarówno	 formalnych,	 jak	 i	 nieformal‐
nych,	prowadzących	do	interakcji	państwa	z	szeregiem	innych	podmiotów,	
których	dotyczą	działania	rządu	[Mitlin	2004,	s.	3].	R.	J.	Oakerson	definiuje	
governance	jako	proces,	poprzez	który	ludzie	regulują	swoje	współzależno‐
ści	w	kontekście	wspólnych,	dzielonych	z	 innymi	środowisk.	Każde	środo‐
wisko	jest	źródłem	wartości	dzielonych	przez	członków	danej	społeczności.	
Jedne	 z	 tych	 społeczności	 są	małe,	 a	 inne	bardzo	duże	 [Oakerson	2004,	 s.	
19].	Pełen	zestaw	wartości	dzielonych	przez	daną	społeczność	 jest	tym,	co	
klasyczni	 republikanie	 określają	mianem	sfery	publicznej/wspólnego	dobra	
(res	publica/public	 realm).	Governance	 koncentruje	 się	 na	 ochronie	 i	 zmoc‐
nieniu	 tej	 sfery	 publicznej.	 Obejmuje	 ona	 zestaw	 wartości	 materialnych		
i	 niematerialnych:	 ulice	 i	 chodniki,	 zasoby	 wody	 i	 dziką	 przyrodę,	 rynki		
i	 rozliczenia,	 strukturę	 osadniczą,	 pokój	 i	 dobrobyt.	 Dzielenie	 wspólnych	
zasobów	 jest	 często	 problematyczne	 i	 to	 właśnie	 problem	 podziału	 leży		
u	 podstaw	 governance.	 Wspólne	 otoczenie	 jest	 źródłem	 wielu	 wartości,	
które	powodują	jedno	główne	ograniczenie,	a	mianowicie	nie	ma	możliwo‐
ści	 maksymalizowania	 wszystkich	 tych	 wartości	 jednocześnie.	 Dlatego	
konieczne	 są	 kompromisy,	 co	 do	 których	 członkowie	 społeczności	 często	

40	Zob.:	Harvey	1989;	Jessop	1994;		Harding,		Le	Gale	1997.	
41	Zob.:	Swyngedouw	1996;	1997;	Brenner	1998;	1999;	2000.	
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nie	mogą	się	zgodzić	 i	co	wymaga	wspólnych	obrad.	Governance,	 jako	pro‐
ces,	 przede	wszystkim	 zajmuje	 się	 osiąganiem	 tych	kompromisów.	Aby	 to	
ułatwić	ludzie	tworzą	struktury	governance	oparte	na	zgodzie	chętnych	do	
wspólnego	 decydowania.	 Struktury	 te	 dostarczają	 ustalonych	 środków	
pozwalających	 na	 identyfikację	 i	 zdiagnozowanie	 problemów,	wyjaśnienie	
informacji,	uszeregowanie	i	ocenę	alternatywnych	rozwiązań	oraz	wdroże‐
nie,	opartych	na	ustalonych	wcześniej	regułach,	rozwiązań	a	także	monito‐
ring	ich	realizacji	i	wprowadzanie	zmian,	jeśli	zajdzie	taka	potrzeba	[Oaker‐
son	2004,	s.	20].		

Dobrowolna	współpraca	między	 lokalnymi	 podmiotami	ma	 decydujące	
znaczenie	 dla	 wypracowania	 nowoczesnych	 metod	 zarządzania	 na	 pozio‐
mie	 lokalnym.	Oznacza	ona	potrzebę	odejścia	od	 tradycyjnie	 rozumianego	
modelu	władzy	lokalnej,	który	opiera	się	na	hierarchizowanych,	formalnych	
procedurach	 i	 instytucjach	 na	 rzecz	 tworzenia	 przywództwa	 potrzebnego	
do	 rozwoju	 społeczności	 lokalnej	 [Swianiewicz,	Mielczarek,	Klimska	2004,	
s. 25].	Istotą	działania	samorządu	staje	się	tworzenie	klimatu	dla	współpra‐
cy	różnych	aktorów	funkcjonujących	w	danej	jednostce	terytorialnej,	która	
ma	doprowadzić	do	osiągnięcia	celów	rozwoju.	W	zakresie	lokalnego	zarzą‐
dzania	 kluczowa	 jest	 teoria	 reżimów	 miejskich	 Clarence’a	 Stone’a,	 która	
zakłada	 rezygnację	 samorządu	 z	 modelu	 „władzy	 nad”	 innymi	 w	 sensie	
możliwości	 wydawania	 poleceń,	 narzucania	 swojej	 woli	 innym	 poprzez	
hierarchiczne	 zależności	 (power	 over)	 na	 rzecz	modelu	 „władzy	 ku”,	 czyli	
umiejętności	 gromadzenia	 zasobów	 pozwalających	 na	 osiągnięcie	 założo‐
nych	 celów.	 Rozróżnienie	między	 „władzą	 nad”	 i	 „władzą	 ku”	 oznacza	 na‐
wiązanie	 do	 klasycznego	 rozróżnienia	 Burnsa	 pomiędzy	 władzą	 hierar‐
chiczną	i	przywództwem	[Burns	1995].	Gdy	dany	samorząd	opanuje	model	
„władzy	ku”,	to	jednocześnie	zyskuje	zdolność	do	osiągania	formułowanych	
celów	 publicznych.	 W	 oczywisty	 sposób	 zakłada	 ona	 łączenie	 zasobów	
różnych	 aktorów,	 co	musi	 odbywać	 się	 na	 podstawie	 dobrowolnych	 i	 za‐
zwyczaj	 nieformalnych	 porozumień	 [Swianiewicz,	 Mielczarek,	 Klimska	
2004,	s.	25].	W	tym	drugim	rozumieniu	nowoczesny	polityk	lokalny	ma	być	
nie	tyle	władcą,	ile	przywódcą.		

Również	koncepcja	„nowej	kultury	politycznej”	Clarka	akcentuje	aktyw‐
ną	 rolę	 społeczności	 lokalnej	 w	 procesie	 zarządzania.	 Dla	 Clarka	 jednym		
z	wyróżników	tej	„nowej	kultury”	 jest	bezpośrednie	odwoływanie	się	 lide‐
rów	politycznych	do	wyborców,	z	pominięciem	struktur	partyjnych	i	innych	
tradycyjnych	 pośrednich	 kanałów	 komunikacji	 [Clark,	 Hoffmann‐Martinot	
1998].	 Częste	 staje	 się	 odwoływanie	 do	mechanizmów	demokracji	 bezpo‐
średniej	 (zwłaszcza	 referendów	 lokalnych)	 i	 poszukiwanie	 sposobów	
wzmacniania	partycypacji	społecznej	w	zarządzaniu.	

W	 teorii	 Stone’a	najważniejszym	partnerem	władz	 lokalnych	 są	 zazwy‐
czaj	wpływowi	przedsiębiorcy	działający	na	terenie	miasta.	Typowy	miejski	
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reżim	ma	 zatem	charakter	do	pewnego	 stopnia	 elitystyczny	 [Stone	1989].	
Teoria	 ta	powstała	na	gruncie	obserwacji	prowadzonych	w	miastach	ame‐
rykańskich,	 ale	może	 znaleźć	 zastosowanie	 również	w	 Europie,	 ponieważ	
dopuszcza	różne	formy	reżimów.	Według	Mossberger	i	Stokera	w	miastach	
europejskich	sektor	prywatny	nie	odgrywa	tak	dużej	roli	 jak	w	USA.	Więk‐
sze	znaczenie	w	lokalnych	koalicjach	mają	aktorzy	z	sektora	publicznego,	na	
przykład	pracownicy	administracji,	grupy	sąsiedzkie	czy	organizacje	poza‐
rządowe	[Mossberger,	Stoker	2001,	s.	819].		

Do	 rządzenia	 poprzez	 partnerstwa	 nawiązuje	 także	 koncepcja,	 która	
podkreśla,	 że	 w	 praktyce	 działania	 samorządów	 nastąpiło	 przejście	 od	
tradycyjnego	 samorządu	 terytorialnego	 do	 nowoczesnego	 zarządzania	
lokalnego	(from	local	government	to	local	governance).	Peter	John	definiuje	
zarządzanie	 lokalne	(local	governance)	 jako	elastyczny	model	podejmowa‐
nia	decyzji	publicznych	oparty	na	luźnych	powiązaniach	poziomych	pomię‐
dzy	różnymi	aktorami	[John	2001,	s.	9].	Z	kolei	według	Stokera	jest	to	sys‐
tem	zarządzania,	w	którym	granice	między	publicznym	i	prywatnym	sekto‐
rem	zacierają	się.	Jego	istotą	są	mechanizmy	zarządzania,	które	nie	opierają	
się	 na	 wykorzystaniu	 władzy	 i	 sankcji	 nakładanych	 przez	 rząd,	 lecz	 na	
interaktywnych	relacjach	między	instytucjami	rządowymi	i	pozarządowymi	
(w	tym	prywatnymi)	[Stoker	1998,	s.	1].	Jak	już	wspomniano,	termin	gover‐
nance	jest	często	łączony	ze	słowem	sieć,	z	czego	zrodziło	się	pojęcie	„sieci	
zarządzania”	 (governance	 networks).	 Przyczyną	 takiej	 idei	 jest	 fakt,	 iż	
governance	często	odbywa	się	w/i	poprzez	sieci	społecznych	i	politycznych	
podmiotów.	E.	Sørensen	 i	 J.	Torfing	definiują	owe	„sieci	zarządzania”	 jako:	
1) stosunkowo	stabilną,	poziomą	współpracę	współzależnych	od	siebie,	ale
organizacyjnie	 autonomicznych	 aktorów;	 którzy	 2)	 kontaktują	 się	 ze	 sobą	
poprzez	negocjacje;	 3)	 które	 to	 negocjacje	 odbywają	 się	w	 ramach	wspól‐
nych	ram	normatywnych,	poznawczych	i	regulacyjnych;	4)	która	to	współ‐
praca	do	pewnego	stopnia	ma	charakter	samoregulujący;	5)	i	przyczynia	się	
do	 osiagnięcia	 celów	 o	 charakterze	 publicznym	 [Sørensen,	 Torfing	 2004,	
s. 7].	L.	Bruszt	sądzi,	 iż	współzarządzanie	sieciowe	(multilevel	governance)
może	być	postrzegane	jako	sposób	zorganizowania	różnorodności,	włącza‐
jący	w	 programy	 rozwojowe	 interesy,	wartości	 i	 oczekiwania	 reprezento‐
wane	przez	różnych	aktorów	publicznych	i	niepublicznych,	uczestniczących	
w	tworzeniu	i	wdrażaniu	programów	rozwojowych	[Bruszt	2008,	s.	12].	

Termin	 governance	 w	 szerszym	 znaczeniu	 odnosi	 się	 do	 sposobów		
i	praktyk	mobilizacji	i	organizacji	wspólnych	działań	[Cars,	Healer,	Madani‐
pour,	 Magalhaes	 2002].	 Governance	 oznacza	 również	 połączenie	 w	 zrów‐
noważony	sposób	dwóch	różnych	działań:	przewodzenia	i	zarządzania.	Rolą	
zarządzania	 jest	 utrzymanie	 i	 administrowanie	 już	 istniejącym	 systemem,	
przy	dbaniu	o	szczegóły	operacyjne.	Poprawne	zarządzanie	(good	manage‐
ment)	oznacza:		 Kup wersję papierową 1.

Kup wersję papierową 2.

Kup wersję elektroniczną 1.
Kup wersję elektroniczną 2.
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