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Zanim zaczęłam pracować w wielokulturowym środowisku instytucji 
międzynarodowych, kierując Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, będąc 
członkiem Komisji Europejskiej jako komisarz najpierw do spraw handlu, potem 
polityki regionalnej, a następnie przez trzy kadencje jako posłanka w Parlamencie 
Europejskim, byłam urzędnikiem państwowym w Polsce, zarówno jako wiceminister, 
jak i minister. Weszłam do administracji publicznej już jako profesor z dużym 
doświadczeniem akademickim. Moja praca poza uczelnią przypadła na okres 
budowy demokratycznej Polski. 
 
I myślę, że wtedy, w tym okresie, gdy tworzyliśmy demokratyczną Polskę i jej 
rynkową gospodarkę, była w nas wielka duma, wynikająca ze świadomości, że 
działamy w służbie państwowej, że stanowimy kadry nowego, ale i nowoczesnego, 
przynajmniej w zamyśle, państwa demokratycznego, otwartego na włączenie 
społeczne i pragnącego stać się państwem przejrzystym o jasnych zasadach 
funkcjonowania. 
Do służby państwowej poszli wtedy ludzie z kręgów akademickich, jeszcze młodzi, 
ale już z takim zasobem wiedzy, który pozwolił im dostrzegać niedostatki działania 
państwa i znaleźć sposoby na zmianę tam, gdzie ona była potrzebna. Na 
posiedzeniach Rady Ministrów czułam się jak na radzie wydziału swojej uczelni: 
wokół stołu wielu profesorów, a ponadto atmosfera wolnej debaty i poszukiwania 
najlepszych rozwiązań. 
 
Nie było oczywiście łatwo, a nasza praca rzadko była usłana różami. 
Przejmowaliśmy pewną zastaną strukturę państwową, w dużej mierze silosową, w 
której każdy resort działał bez świadomości, iż wszystko jest ze wszystkim 
powiązane i wymaga holistycznego podejścia, realizując nierzadko wąsko 
postrzegane interesy sektorowe.  Często brakowało zdolności do koordynacji i jej 
skuteczności.  
W pewnym sensie nasz plan wejścia do Europy wymusił zmiany, które w innym 
przypadku zajęłyby dłuższy czas, a złe nawyki stanowiłyby źródło oporu w usuwaniu 
dysfunkcjonalności systemu. 
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Mając jako cel Unię, a jako zadanie konieczność - warunkującą członkostwo - 
przystosowanie całego oprzyrządowania instytucjonalnego i prawnego do wejścia do 
Unii, sprężyliśmy się, zgromadziliśmy siły i pokonaliśmy inercję. 
Jako minister ds. europejskich i osoba odpowiedzialna za akcesję, wiedziałam, że 
jeśli nie zrobimy tego dostatecznie szybko, trudno będzie utrzymać Polskę w 
pierwszej grupie rozszerzenia, co nie tylko przedłuży sam proces, ale także 
zahamuje rozwój naszego kraju.  
 
Sektor publiczny był kluczowy dla przełamania złych nawyków zarządzania 
państwem i gospodarką oraz dla ustalenia nowych metod działania: 
transparentności, jawnego przepływu informacji, koordynacji międzyresortowej. To, 
co robiliśmy, w dużej mierze opierało się na łączącej nas idei oraz wzajemnym 
zaufaniu.  
 
Gdy patrzę na rolę sektora publicznego teraz, to sądzę, że wiele z tej „ofensywy 
europejskiej" tamtego okresu zostało w ludziach, w sposobie myślenia, w tej 
radykalnej bezinteresowności, którą wtedy się kierowaliśmy dla dobra Polski. 
Niestety także widzę, że wiele z tych dobrych cech jest marnowanych, że pracownicy 
służby publicznej są często rozczarowani i zniechęceni. Abstrahuję w tej chwili od 
uwarunkowań czysto politycznych związanych ze sprawowaniem władzy przez 
bardzo nieprzyjazną zdrowemu państwu grupę polityczną.  
 
Z pewnością warto zastanowić się nad tym, co szkodzi w naszym kraju jakości 
służby publicznej. Myślę, że istnieje kilka przyczyn.  
 
Po pierwsze, jest to pewien czynnik kulturowy: my Polacy mamy tendencje do 
mobilizacji w momentach krytycznych, gdy widzimy, że od naszego działania tu i 
teraz wiele zależy. I tak było w naszym europejskim projekcie. Natomiast w 
normalnych, codziennych działaniach, tam, gdzie większość rzeczy zależy od 
uregulowanych procedur, a nie od naszej woli, tracimy jakby zainteresowanie. 
Brak poczucia pilności/nagłości działania, a także jasnego, wyraźnego celu na 
niezbyt odległym horyzoncie – jakim w naszym przypadku było wejście do Unii – 
czasami unieruchamia wyobraźnię i sprawia, że nastawiamy się na tryb „jakoś to 
będzie". Problem w tym, że to się rzadko sprawdza.  
 
Po drugie, myślenie silosowe jest często opcją defaultową w codziennych 
działaniach – i trzeba mieć wiele silnej woli i wsparcia politycznego, aby je pokonać. 
Gdy tego wsparcia brakuje, służba publiczna staje się konglomeratem często 
sprzecznych interesów, które wzajemnie się blokują. 
 
Po trzecie, państwo, którego codziennością są nieustające konflikty polityczne 
jest w istocie środowiskiem nieprzyjaznym służbie publicznej. Chociażby przez 
to, że generuje każdego dnia skrajną niepewność i nieprzewidywalność. 
Upolitycznienie jest z natury wrogie stabilnym procedurom i przewidywalnym 
rozstrzygnięciom. 
 
Po czwarte, gdy służba cywilna staje się „podręczną" polityki, jej wartość 
spada. Osoby niezależne, które chciałyby pracować dla państwa w kontekście 
apolitycznych struktur, wiedzą, że to jest niemożliwe i wolą się nie wikłać w gry, które 
ich nie interesują. 
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Po piąte, w sytuacji permanentnego konfliktu politycznego i ideologicznego, 
zwiększa się dystans poszczególnych grup do aparatu państwowego, który 
zaczyna służyć tylko jednej opcji politycznej. W chwili obecnej zastanawiam się np. 
jak wiele osób LGBT zdecydowałoby się na służbę w polskiej dyplomacji, wiedząc, 
że nie mogłyby z czystym sumieniem podpisywać się pod tym, co państwo polskie 
prezentuje w tej sprawie na arenie międzynarodowej. 
To samo dotyczy rozlicznych mniejszości: czy łatwą karierę mieliby w polskiej 
dyplomacji ludzie wywodzący się z mniejszości ukraińskiej lub niemieckiej, czy też 
osoby wyznania muzułmańskiego? 
 
Po szóste, w polityce często wybiera się najłatwiejszą drogę, czyli odruchowy 
populizm. Przejawem takiego populizmu jest to, że w kampaniach wyborczych 
słyszymy o cięciu wydatków na administrację publiczną. Polska administracja jest 
nieustannie niedofinansowana, m.in. dlatego, że każdy praktycznie rząd boi się 
reakcji społecznej.  
Postulat taniego państwa najczęściej nie dotyczy apanaży najwyższych urzędników 
państwowych, czy też szefów spółek skarbu państwa, ale ma widoczne negatywne 
skutki na najniższych szczeblach, czyli w administracji państwowej, gdzie 
przychodzą zwykli ludzie po pomoc, po poradę, załatwić swoje codzienne sprawy.  
Jest różnica pomiędzy zrozumiałą taniością i niezrozumiałą „taniochą" w podejściu 
do spraw państwowych, i ta różnica jest często trudno dostrzegalna szczególnie dla 
zwykłych obywateli. 
Często też produkowane są fake newsy na temat niebotycznych rozmiarów 
administracji publicznej. Nierzadko te mity, bez żadnego pokrycia w statystykach, o 
przerostach zatrudnienia dotyczą także UE.  
 
Po siódme, myślę, że właśnie duża część problemu bierze się z tego, że nie do 
końca jeszcze zakorzeniło się u nas przekonanie, że administracja publiczna 
kontaktuje się na co dzień z obywatelem, a nie z petentem. Wynika to z ciągle 
obecnej w powszechnym myśleniu hierachiczności: wysoko - władza, nisko - 
obywatel. 
Myślę, że wiele chaotyczności w polityce pandemicznej, na przykład jej 
niekonsekwencje i nieprzewidywalność obostrzeń – to wszystko było pochodną tego, 
że rządzący postrzegają obywateli jako obiekt zarządzania, a nie podmiot, któremu 
się służy. To podejście jest głęboko osadzone w sferze mentalnej, w pewnym 
kulturowym DNA. 
Ale, nie będąc deterministką, wierzę, że najbardziej zakorzenione skrypty 
behawioralne, czy mówiąc bardziej potocznie, nawyki zachowania, można zmienić. 
Wiąże się to z powrotem do etosu służby publicznej, postrzeganej bardziej jako 
struktura pozioma relacji władza-obywatel, a nie jako odwzorowanie niezdrowej 
hierarchiczności społecznej, tak mocno zakorzenionej w polskiej historii. 
Warto może wspomnieć, że jeśli chodzi o model organizacji służby cywilnej, to w 
Europie istnieją dwie tradycje: jedna oparta na tzw. modelu awansowym, 
wykorzystująca koncepcję systemu biurokratycznego Maksa Webera, którego jedną 
z cech jest zawodowy charakter pełnienia funkcji urzędniczych. Charakteryzuje się 
właśnie wysokim stopniem hierarchiczności i dużą formalizacją prawną. 
Ten model zdaje się dominować w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Turcji.  
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Podobny model funkcjonuje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, ale zawsze 
był on niejako pewną imitacją – i stąd jego niewydolność w wielu miejscach. 
 
Drugi model, zwany pozycyjnym lub otwartym, opiera się bardziej na teorii 
zarządzania publicznego, nakierowanego na poprawę jakości świadczonych  
usług, co w konsekwencji wymaga zmiany metod zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz powiązania oceny i wynagradzania z osiąganymi wynikami. Pracownika 
zatrudnia się na określony czas, na podstawie kontraktu. Generalnie rzecz ujmując, 
warunki zatrudnienia są podobne, jak w sektorze prywatnym. Charakteryzuje się też 
zdecentralizowanym systemem naboru. 
 
Model ten występuje tam, gdzie poziom korupcji i innych zjawisk patologicznych jest 
relatywnie niski, np. w Danii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA, 
Nowej Zelandii. Natomiast w Czechach, Szwajcarii, na Łotwie, na Węgrzech, Malcie, 
Litwie oraz w Polsce występuje model mieszany. Oczywiście mówimy tu o modelach 
idealnych, nie zanieczyszczonych wpływami politycznymi. I możemy się 
zastanawiać, który z nich jest najskuteczniejszy jako organizacyjna formuła, wobec 
wyzwań, które przed nami - państwem i społeczeństwem - stoją.  
 
Dlatego musimy głęboko przemyśleć, i tu potrzebujemy rady ekspertów, jak przejść 
od modelu czysto awansowego, który zapewnia, przynajmniej w teorii, stabilizację, 
ale kosztem elastyczności, do modelu pozycyjnego, stawiającego na elastyczność, 
ale też narażonego na ingerencję polityczną pod hasłem wprowadzania nowych, 
lepiej przygotowanych czy - co jest dzisiejszym doświadczeniem polskiej biurokracji - 
wprost „naszych" kadr.  
 
Jeśli chodzi o wyzwania, które są przed nami, to myślę, że teraz znajdujemy się w 
takim momencie, który można śmiało porównać z momentem naszego wejścia do 
Unii. Fundusze, które mamy otrzymać w ramach popandemicznego Funduszu 
Odbudowy mogą otworzyć nowy rozdział naszego rozwoju. Jest to coś, co możemy 
określić jako game-changer, który będzie mieć długofalowe skutki dla naszej 
gospodarki, naszego życia społecznego i wpłynie na aspiracje wchodzących w 
dorosłe życie pokoleń. Nie możemy tej zdarzającej się raz na pokolenie szansy 
zmarnować. A odniesienie dalekosiężnych korzyści z członkostwa w Unii, która 
zmienia się na naszych oczach, zależy w ogromnej mierze od jakości administracji 
publicznej. 
 
Unia musi się spotkać z sektorem publicznym, tak jak to jest w tytule naszego 
panelu. 
Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy sektora publicznego, który jest bardziej oparty 
na współpracy, sieciowości i miękkim zarządzaniu, ale jednocześnie bardzo 
twardego, jeśli chodzi o obronę jego niezależnego funkcjonowania w przestrzeni 
politycznej. 
 
W tym kluczowym momencie potrzebujemy takiej administracji publicznej, która 
będzie zdecydowanie apolityczna, a także odgrodzona „chińskim murem" od 
interesów sektorowych. Służba cywilna musi być niezależna, co nie oznacza 
zamknięta, od lobbyingu biznesowego i od wpływów partii politycznych. Ta służba 
powinna być również wyczulona na wszelkie sygnały niewłaściwego rozdzielania 
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funduszy, a także natychmiast reagować na wszelkie doniesienia o korupcji, a także 
o przejawach klientelizmu.  
 
Fundusze z Planu Odbudowy nie mogą służyć walce o władzę. 
Pamiętajmy, że Unia posiada bardzo ważny instrument - mechanizm warunkowości, 
który zakłada wstrzymanie płatności w przypadku poważnego ryzyka naruszania 
praworządności oraz zaistnienia korupcji.   
Przejrzystość i kontrola winny być realizowane na bieżąco, zarówno w ramach 
administracji publicznej, jak i przez podmioty zewnętrzne, takie jak NIK czy 
organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane w analizowaniu zagrożeń korupcyjnych. 
Wielka rola jest tu do odegrania też dla dziennikarzy, mediów, tej tzw. „czwartej 
władzy". I dlatego tak istotne jest, aby media nadal były w Polsce wolne i niezależne, 
podobnie jak i sądy. 
 
Aby być efektywną, administracja publiczna musi mieć też zapewnioną trwałość. 
Praktyka wymiany urzędników przy każdej zmianie rządu jest bardzo zła. 
Sektor publiczny 2.0, który ma współgrać z potrzebami XXI wieku nie może być 
scentralizowany. I tu oczywiście dotykamy specyficznie polskiej, szczególnie 
nasilonej obecnie pokusy centralizacji kosztem samorządów. Po prostu trzeba 
pilnować, aby pieniądze z Funduszu Odbudowy nie były zagrożone konfliktem 
między administracją rządową a samorządami. Zagrożenie dla finansów 
samorządowych jest całkowicie realne. 

  
Jak zainteresować młodych państwowością i uczynić służbę dla państwa 
atrakcyjnym pomysłem na własny rozwój jest pytaniem zasadnym we 
współczesnych realiach w Polsce.  
Według mnie konieczne jest podniesienie prestiżu pracy w służbie cywilnej. Można to 
osiągnąć poprzez podnoszenie zarobków, zapewnienie lepszych warunków 
zatrudnienia, wzmacnianie dobrego wizerunku pracy w służbie publicznej, jak 
również wizerunku całej administracji państwowej.  
 
Myślę też, że służba publiczna powinna być obecnym i ważnym tematem w debacie 
publicznej, nie tylko przy okazji wyborów. Wizja pracy w administracji publicznej na 
rożnych poziomach powinna być dla ludzi młodych bardziej atrakcyjna. Należy 
podjąć działania, które przełamią wizerunek urzędnika skorumpowanego, 
niekompetentnego i nieuprzejmego. Do tego mało zarabiającego. Zmiany muszą 
zaistnieć na każdym poziomie – zarządzania, doboru kadry i sposobu jej wyłaniania. 
 
Instytucje państwowe powinny być zdecydowanie bezstronne, nieupolitycznione i 
odporne na zmiany polityczne zachodzące cyklicznie w państwie.  
 
Zmiana się nie uda bez postawienia na edukację obywatelską. Szkoła powinna być 
przestrzenią sprzyjającą rozwojowi postaw obywatelskich. Powinna zachęcać do 
kultywowania kompetencji obywatelskich. Dzieci i młodzież powinny mieć 
zapewnione zajęcia edukacyjne i warsztaty, a nauczyciele kursy zwiększające i 
unowocześniające kompetencje. Dzieci i młodzież powinny odczuwać od 
najmłodszych lat możliwość sprawstwa w życiu publicznym, wiedzieć, że ich głos jest 
ważny i słyszany. Dodatkowo młodych należy wyposażyć w wiedzę praktyczną, która 
sprawi, że zdołają podjąć działania obywatelskie np. w ramach samorządu 
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uczniowskiego. Na co dzień powinni być uczeni funkcjonowania w sferze publicznej, 
a ich głos młodych powinien być ważny już od najmłodszych lat. 
 
Nauczyciele muszą mieć możliwość doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji 
oraz zacieśnienia współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 
Młodzież musi mieć zaufanie do administracji publicznej. Jakość pracy w 
administracji powinna być możliwie najwyższa, a kompetencje merytoryczne i 
społeczne pracowników sukcesywnie podnoszone.  
Kształtowaniu kompetencji i postaw powinno służyć tworzenie atrakcyjnych 
programów stażowych i polityka wyławiania talentów. Nie ulega wątpliwości, iż 
kariera w sektorze publicznym powinna być osiągalna dla wszystkich obywateli, 
również tych z terenów wiejskich i małych miast np. wykluczonych z powodów 
komunikacyjnych czy finansowych. Trzeba przełamać tabu w sferze wynagrodzeń, 
zarobki w służbie cywilnej powinny być konkurencyjne wobec sektora prywatnego.  
 
Myślę, że inicjatywy takie jak Bootcamp Akademii Wiedzy Obywatelskiej, gdzie 
poprzez udział w warsztatach, wykładach i wywiadach licealiści z mniej 
uprzywilejowanych środowisk mają okazję zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu 
państwowości, służby cywilnej, instytucji państwowych i międzynarodowych, jest 
dobrym przykładem działania na rzecz zainteresowania młodych państwowością. 
Potrzebujemy więcej takich inicjatyw!  
 

 


