
Beata Jałocha

PROJEKTYZACJA 
sektora publicznego 

w Polsce
Przyczyny, przebieg, rezultaty

„Monografi a podejmuje jeden z ważniejszych obecnie problemów zarządzania, 
jakim jest wykorzystywanie projektów dla celów wprowadzania zmian w sektorze 
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kompleksowy i wyczerpujący. Recenzowaną monografi ę wyróżnia spośród 
innych monografi i bogaty materiał empiryczny. Autorka w sposób szczegółowy 
dokonała analizy projektyzacji sektora publicznego i jej wpływu na polityki 
publiczne państwa, analizy projektyzacji na poziomie organizacji publicznych 
oraz analizy projektyzacji i jej wpływu na pracowników sektora publicznego. 
Sformułowana również wiele interesujących z punktu widzenia poznawczego 
oraz praktycznego wniosków, co jest dużym atutem recenzowanej monografi i”. 

Z recenzji dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH

Dr Beata Jałocha jest doktorem nauk humanistycznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunktem na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania 
projektami, procesów projektyzacji, a także badań w działa-
niu. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych 
wpisujących się w obszar studiów nad projektami. Zrealizo-
wała, jako członkini zespołu a także kierowniczka projektu, 
kilka projektów badawczych finansowanych ze środków 
unijnych oraz Narodowego Centrum Nauki. Aktywnie działa 
w międzynarodowych sieciach naukowych, a także prezen-
tuje wyniki swoich badań na kluczowych konferencjach do-
tyczących zarządzania. 
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Katonowi Starszemu przypisuje się sentencję rem tene verba sequentur – trzymaj się 
tematu, a słowa się znajdą. Również w zarządzaniu „za rzeczą postępują słowa”, 
a nowe pojęcia powstają w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość organizacyj-
ną. Projektyzacja, rozumiana jako zjawisko polegające na instytucjonalizacji projek-
tów na wszystkich poziomach struktur społecznych przez adaptację metod, języka 
i praktyk projektowych, będąca przedmiotem rozważań w tej książce, pojawiła się 
w języku polskim niespełna dekadę temu. Jako neologizm 25 lat temu wprowadził ją 
do literatury zarządzania Christophe Midler (1995), aby nadać nazwę zjawisku, które 
zaobserwował w jednej z fi rm branży samochodowej. Zjawisko zyskało swą nazwę, 
co pozwoliło − w wittgensteinowskim rozumieniu tego, że możliwe do poznania jest 
to, co jest nazwane − rozpocząć pogłębione badania nad projektyzacją.

Projekty nie są jednak novum, ich geneza sięga kilku tysięcy lat wstecz, a od blisko 
100 lat są wykorzystywane jako sformalizowane narzędzia usprawniania pracy w orga-
nizacjach. Sektor publiczny, pozarządowy oraz biznesowy coraz częściej implemen-
tują swoje strategie przez realizację przedsięwzięć. Projekty towarzyszą nam jednak 
nie tylko w życiu zawodowym, lecz także dla wielu stają się codziennością życia pry-
watnego: realizowane są wszędzie, a profesjonalne narzędzia projektowe przenikają 
do praktyk i języka potocznego. Pojęcie „projekt” stało się uzusem językowym, wyko-
rzystywanym do określenia ograniczonego w czasie działania mającego określony cel 
oraz zasoby. W wyszukiwarce Google po wpisaniu słowa „project” (projekt) znajdzie-
my ponad osiem miliardów wyników, a „project management” (zarządzanie projek-
tami, ZP) – ponad trzy miliardy. O ile do niedawna nietrudne było oddzielenie tego, 
co nazywano „profesjonalnym zarządzaniem projektami”, od praktyk paraprojekto-
wych, o tyle obecnie granice te coraz częściej się zacierają. Narzędzia projektowe, 
takie jak harmonogramy, analizy ryzyka itp., stosowane są w różnorodnych kontek-
stach – poczynając od wedding planerów przygotowujących wesela i dzieci szkolnych 
pracujących nad projektami semestralnymi, na najbardziej wyrafi nowanych i skom-
plikowanych projektach technologicznych kończąc.
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Badania nad projektami, realizowane od lat 40. XX wieku, dotyczyły początkowo 
procesu zarządzania pojedynczym projektem w jednej lokalizacji, realizowanym przez 
jedną, dwie lub większą liczbę organizacji (Evaristo, van Fenema, 1999). Podejście to 
nie pozwalało jednak na zrozumienie złożoności procesów projektowych. Koncepcje 
i techniki, które zrodziły się w ramach nurtu tzw. klasycznego zarządzania projekta-
mi, okazały się niejednokrotnie nieprzystające do potrzeb współczesnych organizacji 
(Morris, 1994). Badacze przestali się więc skupiać jedynie na pojedynczych projek-
tach, przenosząc poziom analizy na otoczenie mikro- i makroekonomiczne, w jakich 
są one realizowane (Geraldi, Söderlund, 2018). O projektach zaczęto myśleć szerzej, 
odchodząc od podejścia, które defi niowało „projekt jako narzędzie”, do idei „projektu, 
jako organizacji tymczasowej” (Packendorff , 1995, s. 319; Svejvig, Andersen, 2015, 
s. 278). Zarządzanie projektami rozumiane jest obecnie jako holistyczna dyscyplina 
pozwalająca na osiąganie organizacyjnej wydajności, skuteczności i innowacyjności, 
a nie jedynie zestaw praktyk i narzędzi (Jugdev Th omas, Delisle, 2001; Svejvig, Ander-
sen, 2015). Dyscyplina ta ma odrębny przedmiot badań, własne podstawy teoretyczne 
i stosuje specyfi czne metody badawcze (Trocki, Bukłaha, 2016).

Jak pokazują badania (Pollack, Adler, 2015), w zarządzaniu projektami pojawiają 
się liczne nowe trendy badawcze, które rozszerzają przedmiot refl eksji w ramach tej 
specjalności naukowej. Badacze zarządzania projektami rezygnują z podejmowania 
problematyki mocno nakierowanej na rozwiązywanie problemów techniczno-inżynie-
ryjnych na rzecz badań kontekstu organizacyjno-społecznego projektów. W ten trend 
badawczy wpisują się badania nad projektyzacją (Jałocha, 2019a). Zjawisko to powią-
zane jest z powszechnością przyjęcia projektów jako jednej z podstawowych form 
realizacji działań nie tylko w organizacjach, lecz także w działaniach jednostek czy 
grup nieformalnych. Badania (Jacobsson, Jałocha, 2018) wskazują jednoznacznie, 
że w ciągu ostatnich 25 lat, czyli od momentu publikacji przełomowego tekstu 
Ch. Midlera, dotyczącego zmian organizacyjnych w fi rmie Renault (Midler, 1995), 
nastąpił niezwykle intensywny wzrost zainteresowania tym fenomenem. W dyskusji 
naukowej na świecie pojawia się coraz więcej badań dotyczących procesów projektyza-
cji (np. Aubry, Lenfl e, 2012; Bergman, Gunnarson, Räisänen, 2013; Bredin, Soderlund, 
2006; Glasdam, Oeye, Th rysoee, 2015; Hodgson, Fred, Bailey, Hall, 2019; Packen dorff , 
Lindgren, 2013). Jednocześnie istnieje potrzeba bardziej szczegółowego usystematy-
zowania wiedzy na temat projektyzacji jako części badań dotyczących projektów. Jesz-
cze krócej, bo od kilkunastu lat, projektyzacja badana jest w szerszym, społecznym 
wymiarze (Hodgson, Cicmil, 2006). Badacze zrozumieli bowiem, że ograniczanie jej 
badania do kontekstu pojedynczych organizacji jest mylne i nie pozwala w pełni po-
znać tego zjawiska.

Jednocześnie, jak pokazują studia literaturowe, nadal bardzo niewiele wiadomo 
na temat procesów projektyzacji zachodzących w sektorze publicznym. Zarządzanie 
projektami publicznymi, mimo iż przenika współczesną administrację publiczną, wciąż 
jest obszarem stosunkowo rzadko poddawanym badaniom naukowym (Andersson, 
Wickelgren, 2009; Godenhjelm, Lundin, Sjöblom, 2015). Realizowane w tym obszarze 
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badania najczęściej dotyczą zastosowania na gruncie sektora publicznego rozwiązań 
zapożyczonych z zarządzania projektami w biznesie, co jest traktowane na ogół jako 
wyraz profesjonalizacji zarządzania projektami publicznymi. Zdecydowanie nie jest to 
podejście wyczerpujące, ponieważ projekty w sektorze publicznym − choćby ze wzglę-
du na wielość i różnorodność interesariuszy oraz łączących ich relacji, realizowanie 
ich w instytucjach, które często mają trudno identyfi kowalne mierniki dotyczące wy-
ników i misji (Wirick, 2009) − wymagają pogłębionej refl eksji naukowej. Paradoksem 
jest również, że sektor publiczny w sposób niemal bezkrytyczny zaadaptował do 
wdrażania celów długofalowych projekty będące krótkotrwałymi przedsięwzięciami. 
Frączkiewicz-Wronka (2009, s. 31) podkreśla, że mimo iż w sektorze publicznym mają 
zastosowanie zasady oraz prawidłowości zarządzania ogólnego, odnoszenie tych reguł 
do organizacji publicznych wymaga uwzględnienia ich specyfi ki. Wśród argumentów 
świadczących o wyjątkowości sektora publicznego T. Buchacz i S. Wysocki (2008, s. 190) 
wymieniają m.in.: brak istnienia konkurencji i mechanizmów wymuszających redukcję 
kosztów i działania na rzecz efektywności, zasadniczo niemierzalność celów działania 
poszczególnych instytucji i trudność wnioskowania o ich efektywności, uzależnienie 
możliwości fi nansowych organizacji publicznych od stanu fi nansów publicznych, nie-
dochodowy charakter usług oraz konieczność dostarczania części usług przez pań-
stwo i niemożliwość poddania ich działaniu rynku, zakłócenia procesu planowania 
strategicznego wynikające z działań polityków i administracji (Jałocha, 2014).

Dyskurs na temat wpływu procesów projektyzacji na sektor publiczny jest w nie-
wielkim stopniu obecny w naukach o zarządzaniu, pomimo iż projekty stały się niezwy-
kle ważnym narzędziem reform, organizacyjnego doskonalenia, a także dostarczania 
usług publicznych. Wiemy, że projektyzacja zmienia sektor publiczny, ale nie wiemy 
dokładnie, na czym polegają jej mechanizmy i skutki. Dotychczas (w skali świata) 
podejmowane były pojedyncze badania, w których próbowano dokonać próby opisu 
procesów projektyzacji w sektorze publicznym w Polsce (Jałocha, 2012, 2016; Prawelska-
-Skrzypek, Jałocha, 2014), Szwecji (Fred, 2014), w Finlandii (Godenhjelm, 2013; Sjöblom, 
2009), na Węgrzech (Kovách, Kučerová, 2009), a także na poziomie Unii Europejskiej 
(Büttner, Leopold, 2016; Godenhjelm, Lundin, Sjöblom, 2015; Jałocha, 2012). Badania te 
jednak nie miały charakteru przekrojowego, tzn. opisywały zazwyczaj wpływ projek-
tyzacji na pojedyncze organizacje lub też ludzi w nich pracujących albo odnosiły się 
do wpływu polityki UE na polityki publiczne w krajach członkowskich. Jednocześnie 
paląca staje się potrzeba podjęcia refl eksji w odniesieniu do tego, gdzie prowadzą nas 
procesy projektyzacji w sektorze publicznym. Ze względu na liczbę projektów reali-
zowanych przez sektor publiczny w Polsce (Prawelska-Skrzypek, Jałocha, 2014) wy-
daje się, że projektyzacja może wywoływać fragmentaryzację i balkanizację działań 
na poziomie polityk publicznych. Może to utrudniać, a czasem wręcz uniemożliwiać 
realizacje polityk publicznych rozumianych jako rozwiązania problemów zbiorowych 
w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro (Prawelska-Skrzypek, 2019). Do-
tychczas jednak nie zbadano, w jaki sposób polski sektor publiczny może sam pod-
legać wpływom projektyzacji przez projektowe podejście do programowania polityki.
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Przedmiot analizy niniejszej monografi i, sektor publiczny, jest nie tylko głównym 
benefi cjentem wsparcia płynącego z UE, lecz także dystrybuuje on środki do pozosta-
łych sektorów – prywatnego oraz pozarządowego. Rozpoznanie i zrozumienie przemian, 
jakie zachodzą w krajach członkowskich pod wpływem pracy projektowej, może mieć 
też duże znaczenie w kontekście programowania interwencji UE w formie projektów. 
Wybór Polski jako przykładu jest również uzasadniony badawczo – Polska jest w ostat-
nich latach największym benefi cjentem środków unijnych ze wszystkich krajów Wspól-
noty (Portal Funduszy Europejskich, 2016), można więc przypuszczać, że proces projek-
tyzacji ma tu wyjątkowo dynamiczny charakter. Oprócz dynamiki istotne są też skala 
oddziaływania oraz fakt, że zmiany na poziomie kraju wprowadza się przez projek-
tyzację działań. W Polsce mamy do czynienia z nałożeniem się różnych procesów 
projektyzacji: reform systemowych przez projekty, modernizacji sektorów usług pu-
blicznych oraz poszczególnych organizacji, a także projektyzacji życia społecznego 
i jednostkowego.

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury zidentyfi kowano więc luki po-
znawcze o charakterze teoretycznym (słabe rozpoznanie problematyki projektyzacji 
w sektorze publicznym, zarówno w nauce polskiej, jak i światowej) oraz empirycznym 
(niedostatek wiedzy na temat istoty zjawiska projektyzacji sektora publicznego, prze-
biegu procesów projektyzacyjnych i ich rezultatów, szczególnie w kontekście fi nanso-
wania projektów przez UE).

Podjęcie badań nad zjawiskiem projektyzacji miało zarówno cele poznawcze, jak 
i teoriotwórcze. W odpowiedzi na istniejącą lukę poznawczą postawiono następujący 
problem badawczy: Na czym polega zjawisko projektyzacji sektora publicznego 
w Polsce, w jaki sposób przebiegały procesy projektyzacyjne i jakie są ich rezultaty? 
Problem badawczy rozpatrywany był na trzech poziomach, tj. na poziomie sektora 
i jego polityk publicznych (poziom makro), poszczególnych organizacji publicznych 
(poziom mezo) oraz pracowników sektora publicznego (poziom mikro). Problem był 
eksplorowany przez następujące pytania badawcze:

W odniesieniu do sektora i jego polityk publicznych:
• Jakiego typu działania były realizowane w formie projektów w polskim sektorze 

publicznym z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej? Jakie 
były zasięg i skala tych działań?

• W jaki sposób projektyzacja wpływała na procesy planowania polityk publicz-
nych w Polsce i w jaki sposób przebiegał proces projektyzacji polityk publicznych?

• Czy i w jaki sposób projektyzacja na poziomie UE wpływała na programowanie 
polityk publicznych w Polsce jako kraju członkowskim?

W odniesieniu do organizacji publicznych:
• W jaki sposób przebiegał proces projektyzacji na poziomie organizacji publicz-

nych i co charakteryzowało ten proces?
• Czy i w jaki sposób realizacja projektów wpłynęła na zmiany w strukturach 

organizacyjnych organizacji publicznych?

Wstęp
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• Jak przejawiała się projektyzacja organizacyjna w odniesieniu do stosowanych 
metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego organizacji oraz 
zarządzania wiedzą projektową?

• Czy i w jaki sposób projekty pozwalają organizacjom publicznym osiągać długo-
okresowe cele i czy zmiany zachodzące pod wpływem projektyzacji są postrze-
gane jako trwałe?

W odniesieniu do pracowników sektora publicznego:
• Jak projektyzacja zmieniła sposób, w jaki pracują pracownicy sektora publicz-

nego?
• Czy i jak projektyzacja zmienia warunki pracy pracowników sektora publiczne-

go, a w szczególności czy powoduje prekaryzację pracy w sektorze publicznym?
• W jaki sposób projektyzacja wpływa na tożsamość zawodową pracowników 

sektora publicznego?

Wybór powyższych pytań był celowy. Zostały one dobrane ze względu na ich 
aktualność i wagę dla zrozumienia projektyzacji zarówno jako zjawiska (rozumianego 
jako fakt empiryczny podlegający obserwacji za pomocą dostępnych metod i środ-
ków), jak i procesu (rozumianego jako przebieg następujących po sobie i powiązanych 
przyczynowo określonych zmian). Pozyskanie odpowiedzi na postawione pytania 
umożliwiło ponadto otwarcie na nowe, dotychczas niepoddane eksploracji obszary 
badawcze, dotyczące problematyki projektyzacji w odniesieniu do różnych poziomów 
jej badania.

Celem głównym pracy było: poznanie i ocena zjawiska oraz procesów projekty-
zacji polskiego sektora publicznego pod wpływem Unii Europejskiej i zaproponowa-
nie modelowego ujęcia projektyzacji sektora publicznego w Polsce, a w ten sposób 
wzbogacenie dotychczasowej wiedzy w badanym zakresie przedmiotowym. Na cel 
główny składały się zarówno cele poznawcze, jak i teoretyczne (teoriotwórcze). Głów-
nym celem poznawczym pracy było poznanie, zrozumienie i ocena zjawiska projekty-
zacji sektora publicznego w Polsce pod wpływem Unii Europejskiej. Za cel teoretycz-
ny rozprawy obrano rozpoznanie koncepcji wyjaśniających zjawisko projektyzacji 
i na ich bazie zbudowanie konceptualnego modelu procesu projektyzacji sektora 
publicznego. Model ten przedstawia obserwowane, lecz dotychczas niepoddane po-
głębionej refl eksji naukowej zjawisko projektyzacji w sektorze publicznym.

Niniejsza praca ma charakter teoriopoznawczy oraz empiryczny. Przeprowadzono 
pogłębione studia literatury przedmiotu, zarówno polskojęzycznej, jak i zagranicznej. 
W celu rozpoznania zjawiska dokonano m.in. przeglądu ponad 100 prac naukowych 
z zakresu projektyzacji (Jacobsson, Jałocha, 2018; Jałocha, 2019), a także ponad 200 
pozycji literatury dotyczącej studiów nad projektami, zarządzania publicznego i meto-
dologii badań oraz zrealizowano badanie empiryczne.

W pracy przyjęto perspektywę pragmatyczną i polimetodyczną (Sułkowski, 
2011). Unikatowość projektów i ich jednorazowy charakter powodują, że ich analiza 

Wstęp

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   15pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   15 28.09.2021   14:54:3628.09.2021   14:54:36



16

i porównywanie jest stosunkowo trudniejsze niż w przypadku badania powtarzal -
nych procesów zarządczych. Aby móc jednak poddać zgłębiany problem badawczy 
rozważaniom naukowym, zastosowano różnorodne techniki badawcze, zarówno ja-
kościowe, jak i ilościowe. Szczegółową prezentację zastosowanych metod i narzędzi 
oraz procedury badawczej przedstawiono w rozdziale 3. Postawiony problem badawczy 
odnosi się do trzech płaszczyzn prowadzenia badań: sektora publicznego jako całości 
i jego polityk publicznych, organizacji publicznych oraz pracowników organizacji 
publicznych. Metody badawcze dobrano w taki sposób, aby zrozumienie procesów 
projektyzacji w odniesieniu do każdej z tych płaszczyzn (poziomów) i relacji między 
tymi płaszczyznami stało się możliwe. Podejście to wpisuje się w trend w naukach 
o zarządzaniu, zakładający bardziej pluralistyczne, wielometodyczne podejście do pro-
wadzenia badań (Sułkowski, 2005). Pozwoliło to na zrozumienie fenomenu projekty-
zacji, a następnie na integrację wyników pozyskanych na poszczególnych etapach.

W celu zapewnienia obiektywizmu, rzetelności i trafności wnioskowania, przy 
jednoczesnym uważnym podążaniu za opiniami badanych, wykorzystano triangula-
cję danych (Konecki, 2000; Denzin, 20017), metod oraz teorii w ramach przyjętej 
strategii badawczej opartej na metodzie instrumentalnego studium przypadku. Ana-
lizowanym przypadkiem było zjawisko projektyzacji sektora publicznego. Triangula-
cja danych polegała na pozyskaniu i analizie danych pochodzących z różnych źródeł 
(ofi cjalne dokumenty urzędowe, bazy danych, indywidualne opinie badanych), metod − 
na zastosowaniu zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badań (analiza do-
kumentów, analiza danych ilościowych, wywiady pogłębione), a teorii – na sięganiu 
po różne koncepcje teoretyczne, mające tłumaczyć badane zjawisko (koncepcje za-
rządzania publicznego, studia nad projektami, teoria neoinstytucjonalna).

Publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego pt. „Wpływ procesów 
projektyzacji na sektor publiczny w Polsce”, fi nansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki. Fragmentaryczne wyniki badań (Jałocha 2018a, 2018b, 2019a, 2019b) 
zostały opublikowane w postaci kilku artykułów i wystąpień naukowych, niemniej 
niniejsza monografi a stanowi rozwinięcie i podsumowanie ponad dwuletniego pro-
jektu badawczego.

Książka składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów oraz zakończenia.
W rozdziale pierwszym nakreślono tło dla rozważań nad projektyzacją polskiego 

sektora publicznego. Rozdział rozpoczyna się od części przedstawiającej projekty 
w kontekście przemian sektora publicznego i kluczowych koncepcji zarządzania 
publicznego, takich jak weberyzm, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie pu-
bliczne i neoweberyzm, które zakładają wykorzystanie pracy projektowej na rzecz 
implementacji polityk publicznych. Następnie omówiono główne pojęcia dotyczące 
zarządzania projektami w sektorze publicznym – zdefi niowano projekty publiczne 
i proces zarządzania nimi oraz zwrócono uwagę na wzajemną relację polityk publicz-
nych i projektów oraz programów. Rozdział zamyka część, w której podjęto proble-
matykę wejścia do UE i konsekwencje integracji ze strukturami europejskimi dla 
zarządzania polskim sektorem publicznym oraz rozwoju pracy projektowej.

Wstęp

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   16pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   16 28.09.2021   14:54:3628.09.2021   14:54:36



17

Rozdział drugi poświęcono pogłębionemu przeglądowi literatury przedmiotu 
w odniesieniu do studiów nad projektami oraz projektyzacji. Nakreślono genezę badań 
nad projektami z uwzględnieniem dominujących trendów badawczych. Na tym tle 
przedstawiono problematykę badań nad projektyzacją. Zwrócono uwagę zarówno na 
wąskie, jak i szerokie rozumienie projektyzacji, a także przedstawiono horyzontalne 
obszary badań nad nią. Przedstawiono również typologię poziomów badania zjawiska 
projektyzacji. W dalszej części rozdziału skupiono się na pojęciu społeczeństwa pro-
jektu i projektyzacji pracy. Dzięki wyjaśnieniu zmian zachodzących w formach współ-
czesnej pracy pokazano, jak projekty przyczyniają się nie tylko do zmiany organizacji, 
lecz także sposobu, w jaki pracują (i coraz częściej żyją) ludzie zaangażowani w pra -
cę projektową.

Rozdział trzeci ma charakter metodologiczny i zaprezentowano w nim przebieg 
procesu projektowania i realizacji badań. Omówiono też problem oraz pytania ba-
dawcze, a także zastosowany model badawczy. Po przedstawieniu obranego paradyg-
matu badawczego zaprezentowano metodę badawczą – instrumentalne studium przy-
padku. Następnie wskazano sposoby, w jakie zapewniono rygoryzm metodologiczny 
i jakość badania. W kolejnej części rozdziału szczegółowo omówiono zakres i etapy 
badań oraz procedury gromadzenia danych w przypadku analizy dokumentacji, anali-
zy danych ilościowych oraz badania jakościowego (wywiady pogłębione). Rozdział 
kończy refl eksja na temat zastosowanych standardów etycznych w prowadzonych 
badaniach oraz ograniczeń wynikających z obranej strategii badawczej.

W rozdziale czwartym zamieszczono wyniki badań nad projektyzacją na po-
ziomie makro (sektora) i jej wpływem na polityki publiczne państwa. Analizę prze-
prowadzono na podstawie danych pochodzących z trzech różnych źródeł, których 
zestawienie pozwala na pokazanie skali zjawiska projektyzacji (dokumenty, baza 
danych projektów współfi nansowanych przez UE oraz wywiad pogłębiony). W roz-
dziale omówiono zasięg zjawiska projektyzacji, rodzaje, wielkość realizowanych pro-
jektów i programów oraz wpływ projektyzacji na kształtowanie polityk publicznych. 
Jako przykładową politykę poddaną analizie wybrano politykę kulturalną państwa 
i na podstawie jej analizy po kazano mechanizmy, które towarzyszyły procesowi pro-
jektyzacji polityk publicznych.

Rozdział piąty poświęcono przedstawieniu wyników badań w odniesieniu do orga-
nizacyjnego poziomu badania projektyzacji (poziom mezo). Koncentrują się one na 
opisie przebiegu procesu projektyzacji (projektyzacja jako proces) oraz jej skutkach 
(projektyzacja jako rezultat). Omówiono genezę procesu projektyzacji w badanych 
organizacjach, motywacje dotyczące wyboru projektowej formy działania i jej dojrze-
wa nie, a także opór wobec niej. Ponadto na bazie zrealizowanego badania przedsta-
wiono zagadnienia deprojektyzacji oraz pseudoprojektyzacji. W dalszej części roz-
działu skupiono się na odmienionej strukturze organizacyjnej i zmianach w formie 
pracy jako rezultatach projektyzacji. W szczególności uwagę nakierowano na pro -
cesy kontroli, metody i narzędzia zarządzania projektami, zasoby ludzkie, środowisko 
projekto we i uczenie się organizacyjne przez projekty. Rozdział kończy refl eksja 
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nad możliwo ścią realizacji celów długofalowych w sprojektyzowanych organizacjach 
publicznych.

W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań nad projektyzacją na pozio-
mie mikro i jej wpływem na pracowników sektora publicznego. Omówiono zmiany, 
jakich doświadczają pracownicy pod wpływem projektyzacji organizacji, oraz trudno-
ści, które napotykają w codziennej pracy. Skupiono się na warunkach pracy w projek-
tach z perspektywy pracowników, w tym na elementach takich jak zachowanie równo-
wagi praca–życie prywatne, stres, kontrola. Kolejnym zagadnieniem omówionym 
w rozdziale szóstym jest kwestia zmieniającej się tożsamości zawodowej w projektyzu-
jącym się sektorze publicznym. Przedstawiono także wyniki badania dotyczące moty-
wacji do angażowania się w prace projektowe przez pracowników sektora.

Rozdział siódmy stanowi podsumowanie refl eksji naukowej nad zjawiskiem pro-
jektyzacji sektora publicznego w Polsce pod wpływem działań UE. Na tle teorii neo-
instytucjonalnej i koncepcji europeizacji przedstawiono model obrazujący proces 
i rezultaty projektyzacji sektora. Omówiono izomorfi czne mechanizmy koercyjne, 
mimetyczne oraz normatywne, które przyczyniły się do intensyfi kacji projektyzacji.

W zakończeniu podsumowano rezultaty przeprowadzonych badań i studiów 
literaturowych, wskazano implikacje dla teorii i praktyki zarządzania, a także możli-
we dalsze kierunki badań nad procesami projektyzacji sektora publicznego w Polsce 
i na świecie.

Wstęp
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ROZDZ I A Ł  1

PROJEKTY W KONTEKŚCIE PRZEMIAN 
SEKTORA PUBLICZNEGO

W rozdziale pierwszym nakreślono kontekst rozważań nad projektyzacją polskiego 
sektora publicznego. Zwrócono uwagę, że procesy projektyzacyjne w Polsce, będące 
przedmiotem podjętego badania, zachodzą w czasie przemian modernizacyjnych 
państwa, wpisujących się w światowe trendy reform publicznych. Ponadto, aby móc 
wyjaśnić w dalszej części monografi i proces projektyzacji, omówiono kwestie zarzą-
dzania projektami publicznymi, a także zmiany następujące pod wpływem integracji 
kraju z UE.

Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej kolejności opisano główne kie-
runki reform sektora publicznego na świecie na przestrzeni ostatnich stu lat. Dzięki 
temu można łatwiej zrozumieć rolę projektów w procesach jego modernizacji. Następ-
nie przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektami publicznymi. 
W części tej omówiono m.in. genezę projektów publicznych, specyfi czne cechy za-
rządzania nimi, powiązanie polityk publicznych z działaniem projektowym. Ponadto 
omówiono nową rolę i kompetencje urzędnika publicznego w kontekście podejmo-
wanych prac projektowych. W trzeciej części rozdziału opisano przemiany polskiego 
sektora publicznego, które nastąpiły w związku z wejściem Polski do UE. Uwagę nakie-
rowano na mechanizmy europeizacji, fi nansowania działań projektowych, projekty 
europejskie oraz zmianę struktur organizacyjnych urzędów i instytucji publicznych 
pod wpływem integracji z UE.

1.1.  Modernizacja sektora publicznego – nowe koncepcje 
zarządzania publicznego

Procesy zarządzania w sektorze publicznym realizowane są od tysięcy lat. Zorgani-
zowane biurokracje z działającym aparatem administracyjnym istniały już w histo-
rycznych cywilizacjach Chin, Grecji czy Egiptu. W starożytnych Chinach i śred nio-
wiecznych państwach Orientu i Zachodu pojawiały się wczesne biurokracje kierują-
 ce się swoimi doktrynami i wdrażające w działanie najlepsze praktyki administracyjne 
(Lynn, Pollitt, Ferlie, 2007). Ich działania można potraktować jako prapoczątki tego, 
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co dziś rozumiemy jako współczesne zarządzanie publiczne. Jednocześnie trudne jest 
określenie tego, czy zarządzanie publiczne jako nauka, a nie tylko jako praktyka działa-
nia, narodziło się dopiero w latach 70. XX wieku (wraz z intensyfi kacją reform sek-
tora publicznego), czy też może dużo wcześniej – gdy niemieccy i austriaccy profeso-
rowie w XVII wieku studiowali myśl ekonomiczną w ramach doktryny kameralizmu.

Obecnie zarządzanie publiczne (ang. Public management) jako działalność nauko-
wą sytuujemy na styku trzech głównych obszarów – nauk o zarządzaniu, nauk o admi-
nistracji i nauk o polityce. Czerpie ono inspiracje teoretyczne i aparat pojęciowy ze 
wszystkich tych dyscyplin naukowych, co powoduje, że przedmiot zainteresowań 
badaczy identyfi kujących się z nurtem zarządzania publicznego jest niezwykle szeroki. 
Ponadto zarządzanie publiczne swoje inspiracje teoretyczne znajduje w prawie admi-
nistracyjnym oraz ekonomii i fi nansach. Wpływ na przedmiot zainteresowań badaczy 
oraz metody badań mają także socjologia i psychologia organizacji. W niniejszej publi-
kacji przyjęto (w rozumieniu aktualnego podziału dyscyplin naukowych) pers pektywę 
nauk o zarządzaniu i jakości i − mimo iż zarządzanie publiczne jest również przed-
miotem zainteresowania nauk o polityce i administracji − będzie ono rozpatrywane 
jako obszar refl eksji naukowej w ramach nauk o zarządzaniu i jakości.

Według Barbary Kożuch (2005, s. 21) zarządzanie publiczne to „dyscyplina na-
ukowa zajmująca się badaniem sposobów i zakresu harmonizowania działań zapew-
niających prawidłowe wyznaczanie celów organizacji tworzących sferę publiczną oraz 
optymalnego wykorzystywania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakie-
rowanego na kreowanie publicznych wartości oraz na realizację interesu publicznego”. 
Zarządzanie publiczne jako subdyscyplina zarządzania (Cyfert, Dyduch, Latusek, 
Jurczak, Niemczyk, Sopińska, 2014) wiele ze swoich charakterystyk współdzieli ze 
swoją nadrzędną dyscypliną naukową. Jednym z głównych problemów zarządzania 
publicznego jest cecha charakteryzująca nauki o zarządzaniu jako całość, tj. niska 
trwałość twierdzeń. Twierdzenia te, jak pisze Stanisław Sudoł (2014, s. 21), zmienia-
ją się pod wpływem zmian w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i technicznym 
oraz w wyniku różnych zmian w samych organizacjach. W obliczu przemian zacho-
dzących we współczesnym świecie, począwszy od transformacji technologicznej przez 
problemy ekologiczne, trudno stwierdzić, które elementy zarządzania publicznego 
mogą z całą pewnością być bazą rozwoju tego sektora w przyszłości.

Minione kilkadziesiąt lat to okres intensywnych przemian sektora publicznego 
na świecie, a zwłaszcza w gospodarkach zachodnich. Potrzeba modernizacji sektora 
uruchomiła liczne reformy, których intensywne wdrażanie rozpoczęło się w latach 
70. XX wieku. Historia współczesnych przemian w sposobie zarządzania sektorem 
publicznym sięga jednak dalej, do początków XX wieku i modelu biurokracji idealnej 
Webera (Waters T., Waters D., 2015). Według Webera biurokratyczna administracja 
była najbardziej racjonalną formą rządzenia. Doceniano takie cechy tego modelu, jak 
ciągłość działania, uczciwość, przywiązanie do równego traktowania obywateli (Pollitt, 
Bouckaert, 2011, s. 72–73, cytowani za Białynicki-Birula, Ćwiklicki, Głowacki, Klich, 
2016, s. 31). Do momentu wprowadzenia koncepcji weberowskiej biurokracji pod-

1. Projekty w kontekście przemian sektora publicznego
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stawą administracji publicznej były relacje personalne, które polegały na lojalności 
wobec krewnego lub patrona, lidera partii. Administracja weberowska zastąpiła ten 
model systemem bezosobowym, w którym urzędnik publiczny przestawał być instru-
mentem w rękach rządzących (Białynicki-Birula i in., 2016). Max Weber, defi niując 
model „biurokracji idealnej”, oparł go na czterech podstawowych zasadach: hierar-
chiczności, depersonalizacji, działaniu na podstawie bezosobowych przepisów, kwa-
lifi kacjach formalnych jako podstawie zatrudnienia i awansu, specjalizacji i podziału 
pracy oraz skuteczności (Mazur, 2006). Profesja urzędnika publicznego zaczęła być 
postrzegana jako prestiżowy zawód, który wymaga przygotowania, a bycie urzędni-
kiem oznaczało przynależność do elity społecznej.

Biurokracja weberowska miała jednak wiele wad, które spowodowały jej wypar-
cie przez nowe koncepcje zarządzania sektorem publicznym. Powstawanie wewnątrz-
organizacyjnych monopoli, rozproszenie władzy i odpowiedzialności, brak współpra-
cy między komórkami organizacyjnymi, brak społecznej kontroli nad wydatkami 
(Białynicki-Birula i in., 2016; Dupuy, 2002, s. 219–220, cytowany za: Hausner 2008, 
s. 16) – to tylko niektóre z powodów, dla których biurokracja weberowska nie utrzy-
mała się jako dominujący system kierowania działaniami sektora publicznego. Naj-
bardziej znaczącą zmianą w zarządzaniu sektorem publicznym po okresie weberow-
skim, było wprowadzenie nowej koncepcji zarządzania, New Public Management 
(nowe zarządzanie publiczne, NZP). Po ponad 100 latach hegemonii administrowania 
publicznego (ang. Public Administration) nastąpiła radykalna zmiana w myśleniu 
o tym, jak sektor publiczny powinien być zarządzany. Starając się ograniczać rosnące 
wydatki budżetowe, rządy poszukiwały narzędzi, które pozwoliłyby dostarczać jako-
ściowe usługi i zmniejszyć ich koszty (Andrews, Van de Walle, 2013). Stephen Osborne 
(2006) stwierdził jednak, że NZP było w historii zarządzania publicznego jedynie 
relatywnie krótkim, przejściowym okresem pomiędzy tradycją statycznej biurokra cji 
a pluralistyczną tradycją Public Governance (współzarządzanie publiczne, WP). 
Podzielił on historię Public Administration Management na trzy etapy: najdłuższy etap 
tradycyjnej administracji, który rozpoczął się pod koniec XIX wieku (do którego 
zaliczamy biurokrację weberowską), New Public Management dominujący od końca 
lat 70. XX wieku do początku XXI wieku oraz, od lat 90. XX wieku, Public Gover-
nance. O tym, jak szybko zmieniają się w ostatnich dekadach koncepcje, które nazy-
wa się nowymi paradygmatami zarządzania publicznego, świadczyć może fakt, że już 
w 2004 roku Pollitt i Bouckaert wprowadzili na arenę dyskusji nad przemianami 
sektora publicznego koncepcję państwa neoweberowskiego. Można odnieść wrażenie, 
że zanim jedna koncepcja zdąży okrzepnąć, już zastępuje ją kolejna. Zjawisko to wpi-
suje się jednak w ogólne nurty przemian, które towarzyszą płynnej nowoczesności 
i intensywnemu poszukiwaniu rozwiązań w czasach interregnum (Bauman, 2012). 
Isabella Proeller (2006) pisze, że najczęściej podawane przyczyny przemian to globalne 
„megatrendy”, które prowadzą do asymilacji podejść do reform w skali międzynaro-
dowej, nowe i ciągle zmieniające się problemy, przed jakimi staje sektor publiczny, 
oraz specyfi ka lokalnych systemów zarządzania, które wpływają na agendy reform.
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Obecnie procesy reform sektora publicznego przybierają na sile. Pollitt i Bouc-
kaert (2004) mówią wręcz o „pandemii” reform publicznych w krajach OECD. Coraz 
to nowe propozycje reform składane są przez polityków, think tanki, poddawane 
debatom w mediach − reforma goni reformę w niemal każdym zakątku świata. Po ponad 
100 latach od pojawienia się weberowskiej idei tworzenia systemu biurokratycznego 
wiele krajów powraca do tej koncepcji w formie neoweberyzmu − tym razem w formie 
odświeżonej, ubogaconej o elementy nowego zarządzania publicznego oraz współ-
zarządzania publicznego. Istotną cechą wszystkich reform rynkowych, które nastą-
piły w sektorze publicznym w ostatnim stuleciu, jest absorpcja do tego sektora mecha-
niz mów rynkowych szeroko wykorzystywanych w sektorze prywatnym (Zawicki, 
2011, s. 7).

Wielość zmian i kierunków reform sektora publicznego odzwierciedla się w dyna-
micznym rozwoju zarządzania publicznego jako subdyscypliny naukowej. Naukowcy, 
starając się nadążyć za światem praktyki, a czasem też kreować nowe pomysły na 
ulepszanie sektora, sięgają do nowych koncepcji zarządzania, głównie nadal inspiru-
ją się zarządzaniem w sektorze biznesu. Z punktu widzenia rozważań o miejscu i roli 
zarządzania projektami w sektorze publicznym istotne jest przybliżenie koncepcji 
składających się na tzw. triadę zarządzania publicznego (Białynicki-Birula i in., 2016), 
tj. nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie publiczne oraz państwo neowebe-
rowskie (NWS, ang. Neo-Weberian State).

1.1.1. Nowe zarządzanie publiczne − New Public Management
Najbardziej rozpowszechnioną w XX wieku w krajach Zachodu koncepcją zarządza-
nia publicznego było rządzenie rynkowe, czyli tzw. nowe zarządzanie publiczne (NZP, 
ang. New Public Management) (Szumowski, 2012). Różnorodność podejść i brak jasno 
określonych granic defi niujących NZP czyni z niego według Barzelaya (2002, cyto-
wany za Van de Walle, Hammerschmid, 2011) „raczej rozpoznawalny termin, a nie 
w pełni rozwiniętą koncepcję”. Steven Van de Walle i Gerhard Hammerschmid (2011) 
uważają, że właśnie ze względu na brak jasno zdefi niowanego charakteru NZP bywa 
nazywane „chwilową modą”, „mityczną receptą” lub też „koszykiem na zakupy wy-
pełnionym ideami i technikami zarządzania”. Debata naukowa nad tym, czym de facto 
jest NZP i jak je scharakteryzować, toczy się od wielu lat. Van de Walle i Hammer-
schmid (2011, s. 2) przytaczają słowa K. Königa, który defi niuje NZP jako mieszankę 
teorii zarządzania, psychologii motywowania w biznesie oraz ekonomii neoliberalnej 
(König, 1997). Z kolei Barzelay (2002) wyróżnia cztery różne modele NZP: contrac-
tualist model, a managerialist model, a consumerist model i reformist model, każdy 
z nich opiera się na rozmaitych założeniach. Jak zauważają Van de Walle i Hammer-
schmid (2011), w publikacjach naukowych wiele można znaleźć dyskusji o tym, 
czym jest NZP, a niewiele mówi się o właściwej implementacji proponowanych idei. 
W praktyce zaś organizacje publiczne implementują rozwiązania, którym przyświeca 
idea NZP, ale nie nazywają tego wprost. Można więc stwierdzić, że NZP nie jest spójną 
teorią zarządzania publicznego, a raczej rodzajem fali reform, które łaczą podobne 
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założenia, a ich ideą przewodnią stały się urynkowienie, wzrost efektywności sektora 
publicznego i zmiana roli rządów w społeczeństwie. NZP to rodzaj terminu parasolo-
wego, pod którym znaleźć można różne trendy w reformach sektora publicznego, 
wprowadzające takie idee, jak: menedżeryzm, rynkowa administracja publiczna, orga-
nizacje postbiurokratyczne czy przedsiębiorcze rządy. Jako swoistą dewizę zwolenni-
ków NZP, skupiającą jak w soczewce ich poglądy na zarządzanie sektorem publicz-
nym, można zaś wskazać powiedzenie, że „zarządzanie jest zarządzaniem, niezależnie 
gdzie się odbywa” (Szumowski, 2012, s.75).

Wśród przyczyn podjęcia reform, które później przybrały miano nowego zarzą-
dzania publicznego, możemy wyróżnić rozrost sektora publicznego, kryzysy gospo-
darcze i polityczne oraz kryzys wartości tradycyjnej administracji publicznej (Zawic-
ki, 2011, s. 22−23). W kontekście rozrostu sektora publicznego uważano, że stał się 
on zbyt duży, przeregulowany, z niesprawnymi mechanizmami działania. Kryzys eko-
nomiczny, który nastąpił w latach 70. XX wieku, skutkował poważnymi problemami 
gospodarczymi i politycznymi. Powtarzające się recesje, spowolnienie gospodarek czy 
zjawisko stagfl acji (stały wzrost cen przy jednoczesnym wzroście bezrobocia), odno-
towane po kryzysie naft owym z 1973 roku, spowodowały pilną potrzebę poszukiwa-
nia rozwiązań pozwalających krajom wyjść z tego impasu (Zawicki, 2011). Kryzys 
wartości tradycyjnej administracji publicznej wynikał natomiast głównie z nieadekwat-
no ści zasad funkcjonowania organizacji publicznych do współczesnych wyzwań 
społecz nych i gospodarczych – rosnących i różnicujacych się oczekiwań, nowych możli-
wości technicznych, przy jednocześnie ograniczonych zasobach. Głównym powodem 
rozwoju i popularyzacji NZP było przekonanie o nieefektywności monopolistycznych 
publicznych biurokracji, a co za tym idzie – o potrzebie otworzenia się na praktyki 
sektora prywatnego. Osiągnięte miało to być przez wdrożenie wielu praktyk bizne-
sowych, takich jak rozwój performance management systems, outsourcing, orientacja 
na klienta (Andrews, Van de Walle, 2013). Jednocześnie rozwój tych praktyk niósł 
zagrożenie dla realizacji dobra wspólnego. O zagrożeniach związanych z wdrażaniem 
NZP pisał m.in. Guy Peters (1999). Zwracał on uwagę na fakt, że na dłuższą metę 
próby prywatyzowania wielu segmentów sektora publicznego mogą przyczynić się do 
zmniejszenia skuteczności administracji publicznej (Peters, 1999, s. 404). Admini-
stracja publiczna, tracąc kontrolę nad tymi funkcjami państwa, które uznaje się za 
publiczne, traci możliwość wpływania na bieg spraw publicznych. Według Petersa 
ekonomiczne korzyści płynące z prywatyzacji mogą okazać się zdecydowanie mniej-
sze, niż zakładano. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci mogliśmy zaobserwować, 
że wątpliwości te często były zasadne – w wielu krajach projekty oparte na NPM, 
w tym projekty prywatyzacyjne, doprowadziły do spadku jakości usług i ogromnego 
niezadowolenia klientów (np. prywatyzacja kolei państwowych).

Produktywność, marketyzacja, nastawienie na usługi, decentralizacja, polityki 
publiczne zorientowane na rezultaty – to główne elementy rewolucji, która w skali glo-
balnej rozpoczęła się w sektorze publicznym z końcem lat 70. XX wieku (Van de Walle, 
Hammerschmid, 2011). Do pryncypiów NZP zaliczyć możemy też m.in. promowanie 
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konkurencji w sferze świadczenia usług, orientację na cele i misje, a nie na przestrzeganie 
zasad i regulacji, spełnianie potrzeb konsumentów, a nie biurokratów, decentralizację 
i dekoncentrację władzy, upodmiotowienie przez przenoszenie funkcji kontrolnych 
ze sfery biurokratycznej do mieszkańców (Zawicki, 2011, s. 34).

Paradoksalnie, NZP zarówno osłabiało, jak i wzmacniało rolę biurokracji w sek-
torze publicznym. Z jednej strony NZP jest bowiem koncepcją, która poszukuje roz-
wiązań związanych z eliminacją roli rządów (a tym samym ich aparatu biurokratycz-
nego) w świadczeniu usług dla obywateli i przenoszeniu funkcji rządu do sektora 
prywatnego. Z drugiej – poszukuje sposobów uwolnienia biurokratycznych mene-
dżerów od zasad i restrykcji, których doświadczają oni w sektorze publicznym (Meier, 
Hill, 2007). Koncepcji nowego zarządzania publicznego przyświeca tzw. zasada trzy 
razy E: efektywność, skuteczność, ekonomika (ang. Efectiveness, Effi  ciency and Eco-
nomy) (Kudrycka, 2008, s. 279). NZP, nazywane nowym paradygmatem zarządzania 
publicznego, zakładało prywatyzację i komercjalizację przedsiębiorstw publicznych, 
zwiększenie kontraktowania usług, redukcję usług publicznych i zmniejszenie kadry 
urzędników publicznych (Glor, 2001). Christopher Pollitt (2000) tak charakteryzuje 
główne założenia NZP w odniesieniu do organizacji. Według założeń NZP organizacja, 
która wdroży te zasady, będzie: bliżej klientów, napędzana wydajnością, wykazywać 
zaangażowanie w ciągłe doskonalenie jakości swoich usług, charakteryzować się 
szczupłą i płaską, silnie zdecentralizowaną strukturą organizacyjną, praktykują -
cą ścis łą kontrolę kosztów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów księgowych, 
oraz sta nie się systemem zarządzania zasobami ludzkimi nakierowanym na wydajność 
pracowników. W odniesieniu zaś do rządów obietnice są takie, że będą wdrażać 
zasadę steer not row, czyli bardziej zwracać uwagę na kwestie strategiczne, a mniej 
na konkretne działania operacyjne. Ponadto według założeń NZP rządy miały działać 
w sposób bardziej przewidujący, starać się korzystać z mechanizmów rynkowych 
wszędzie tam, gdzie to możliwe, wprowadzać konkurencję między dostawcami usług 
publicznych, prywatyzować lub też kontraktować działania wcześniej bezpośrednio 
realizowane przez państwo, poszukiwać partnerstw międzyorganizacyjnych zarówno 
z organizacjami publicznymi, jak i biznesowymi oraz pozarządowymi (Glor, 2001). 
Szumowski (2012, s. 75−76) do zalet NZP zalicza to, że organizacje sektora publiczne-
go działające według tych zasad zaczynają stosować mechanizmy rynkowe, co w kon-
sekwencji powinno prowadzić do zwiększenia efektywności całego sektora publicz-
nego. Ponadto NZP zakłada stosowanie w procesach zarządzania nowoczesnych 
metod i narzędzi usprawniających pracę organizacji, co jest postrzegane jako zaleta 
tej koncepcji.

Obok dość powszechnej zgody na implementację NZP pojawieniu się pierwszych 
działań reformatorskich opartych na jego założeniach od samego początku towarzy-
szyły głosy krytyczne. Najbardziej krytykowane były m.in. elementy związane z out-
sourcingiem, prywatyzacją i konsumeryzmem (Andrews, Van de Walle, 2013). Po-
nadto według Szumowskiego (2012; 2014) problemem NZP jest to, że koncentruje 
się na polepszaniu sprawności organizacji publicznej oraz redukcji kosztów, a nie na 
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skuteczności organizacji w sensie jej zdolności do zaspokajania potrzeb społecznych. 
Z jednej strony poprawa responsywności sektora publicznego wobec obywateli, nazy-
wanych klientami, była wymieniana jako jedna z głównych zalet wdrażania NZP, 
a z drugiej strony pisano o „wypaczonej idei responsywności”, która tak naprawdę 
zrodziła rynkowy model responsywności indywidualnej, a nie kolektywnej (Andrews, 
Van de Walle, 2013). Obawiano się głównie tego, że NZP mógłby wyniszczyć soli-
darność społeczną i doprowadzić do tworzenia usług, które w pierwszej kolejności 
zaspokajałyby potrzeby bardziej „widocznych”, często bardziej uprzywilejowanych 
obywateli. Ponadto zastosowanie metod oceny opartych na ściśle ekonomicznych 
kryteriach było krytykowane jako nieprzystające do rzeczywistości sektora publicz-
nego, którego celem nadrzędnym nie jest generowanie zysków, jak w sektorze pry-
watnym, a zaspokajanie bieżących potrzeb zbiorowych, w świetle realizacji celów 
rozwojowych.

Według Rhysa Andrewsa i Stevena Van de Walle (2013) większość krytyki skie-
rowanej pod adresem NZP wynika z przyjętych perspektyw ideologicznych. Twierdzą 
oni, że powszechnym błędem popełnianym w ocenie NZP jest uznawanie informacji 
o planowanych reformach i retoryki reform w ogóle za coś prawdziwego i pewnego, 
bez oceny tego, czy dana reforma rzeczywiście została wprowadzona i wniosła 
jakiekolwiek zmiany. Jak już wspomniano, część reform publicznych tak naprawdę 
nie jest wdrażana, pozostaje w sferze omawianych pomysłów, deklaratywnych doku-
mentów, których nie można uznać za implementację realnych zmian.

Ocena skutków wdrażania NZP zależy także od perspektywy oceniających. Zna-
cząca część ewaluacji reform publicznych opiera się na raportach tworzonych przez 
przedstawicieli sektora publicznego – wydaje się to naturalne, ponieważ osoby zaan-
gażowane w procesy przemian rozumieją „od wewnątrz” przebieg całego procesu. 
Tego typu oceny nie prezentują jednak perspektywy obywateli, których szczególnie 
dotyczą wprowadzane zmiany. Jest to poniekąd swoisty paradoks – NZP zakłada bo-
wiem, że kluczowym benefi cjentem przemian mają być obywatele i to ich perspektywa 
powinna być najistotniejsza.

W skali globalnej NZP zostało zaimplementowane z różnym skutkiem. Wśród 
krajów najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu reform nowego zarządzania pu-
blicznego wymieniane są Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia, Holandia, Szwecja 
oraz Stany Zjednoczone i Kanada (Glor, 2001). Nie wszędzie NZP miało jednakowy 
wpływ na sektor publiczny. J. Nemec (2010), poddając analizie refomy oparte na ide-
ach NZP w kilku wybranych krajach Europy Wschodniej, zauważa, że istnieją wy-
raźne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami w procesie implementacji prak-
tyk opartych na NZP. Różnice te dotyczą konkretnych lokalnych warunków, w jakich 
wdrażane były praktyki, wśród których wymienić można m.in. jakość prawa, poziom 
korupcji, rozdrobnienie terytorialne czy też umiejętności w zakresie tworzenia, im-
plementacji oraz ewaluacji polityk publicznych. Sorin Dan i Christopher Pollitt (2015) 
w swoich badaniach również poddali analizie skutki wdrażania NZP w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Wskazują oni, że wpływ NZP nie jest zawsze jednoznacznie 
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negatywny, a skutki wykorzystania narzędzi NZP mogą być udane. Przykładem dzia-
łania, które − jak pokazują badania − może bardzo korzystnie wpływać na jakość 
działań sektora publicznego, jest decentralizacja. Nie działa ona jednak zgodnie 
z ideami NZP, gdy wdrażana jest w kraju ze słabym systemem demokratycznym, 
charakteryzującym się brakiem respektowania litery prawa, korupcją, brakiem umie-
jętności wdrażania rozwiązań zarządczych. Badania powyższych autorów pokazują 
również, że w wybranych krajach udało się z sukcsem wprowadzić idee NZP, takie 
jak planowanie strategiczne, zarządzanie wdrażaniem polityk publicznych, perfor-
mance management. Podkreślają oni, że reformy oparte na NZP w Europie Środkowo-
-Wschodniej działają, jeśli są planowane i wdrażane w taki sposób, aby wpisywały się 
w lokalny i narodowy kontekst. Jednocześnie György Hajnal (2005), na pod -
sta wie analizy porównawczej wdrażania NZP w Australii i na Węgrzech, stwierdził, 
że w obydwu krajach stosowanie założeń NZP nie spowodowało debiurokratyzacji 
organizacji rządowych. Oznacza to, że aparat biurokratyczny państwa wcale się 
nie zmniejszył, co jest jednym z postulatów NZP. Marcin Zawicki (2011) wskazuje 
natomiast, że reformy nowego zarządzania publicznego przeprowadzone w Polsce 
miały charakter wyjątkowy na tle reform realizowanych w krajach o stabilnej demo-
kracji. W krajach takich jak Australia, Kanada, Wielka Brytania i innych krajach 
Zachodu głównym bodźcem stymulującym reformy był kryzys gospodarki kapitali-
stycznej oraz potrzeba zwiększania efektywności sektora publicznego, natomiast 
w Polsce reformy miały służyć odbudowie instytucji państwa demokratycznego 
(Zawicki, 2011).

W Polsce, mimo bardzo krótkiego czasu, jaki upłynął od wyjścia kraju spod wpły-
wów sowieckich, również rozpoczęto wdrażanie idei NZP. Pierwszym elementem, jaki 
został powszechnie zaadaptowany przez sektor publiczny, było zarządzanie przez jakość. 
Systemy dotyczące tego obszaru zaczęto wdrażać już pod koniec lat 90. (Marchewka-
-Bartkowiak, 2014). Ważne zmiany nastąpiły na wszystkich poziomach zarządzania. 
Były to zmiany o charakterze ogólnym (np. rozwój zarządzania strategicznego, plano-
wanie strategiczne, plany średniookresowe, programowanie, wieloletnie plany fi nan-
sowo-inwestycyjne), taktycznym (np. budżet zadaniowy, zintegrowane systemy elektro-
nicznego wsparcia zarządzania) oraz operacyjnym (np. powszechność zintegrowanej 
obsługi klientów urzędów, konsultacje społeczne jako codzienność w procesach wy-
pracowywania rozwiązań), a także w odniesieniu do różnych funkcji zarządzania 
(np. szczególnie w obszarze zarządzania fi nansami, komunikacji wewnętrznej i z miesz-
kańcami − przejrzystość stała się standardem zarządzania publicznego, wprowadzono 
wiele metod zarządzania personelem, w tym konkursowy nabór na stanowiska). Prze-
łomowym momentem wprowadzania koncepcji NZP na grunt polskiej administracji 
publicznej było wejście do Unii Europejskiej. Zmiany, wymuszone przez wejście do UE, 
dotyczyły wdrożenia systemu zamówień publicznych, systemu ewaluacji czy też audytu 
wewnętrznego. Ponadto w „Strategii rozwoju kraju do 2020 roku” jednym z priory-
tetów stało się wprowadzenie menedżerskiego modelu zarządzania w administracji 
publicznej (Marchewka-Bartkowiak, 2014).
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1.1.2. Public governance – współzarządzanie publiczne
Wysoka fala nowego zarządzania publicznego, przetaczająca się przez liczne kraje 
na całym świecie, ustąpiła w latach 90. miejsca nowej koncepcji − public governance. 
Jak pisze Stanisław Mazur (2015b), ambiwalentne wyniki reform rozpoczęły proces 
poszukiwania nowych sposobów modernizowania państwa i jego administracji. Przeko-
nanie, że reformy administracyjne oparte na nowym zarządzaniu publicznym uległy 
„instrumentalnej fetyszyzacji” (Mazur, 2015b, s. 40), stało się przyczynkiem do po-
szukiwania sposobów zarządzania w sektorze publicznym lepiej odpowiadających 
złożonej rzeczywistości tego sektora. Koncepcja public governance zakłada uzupełnia-
nie hierarchicznie sprawowanej władzy rozwiązaniami partycypacyjnymi i siecio-
wymi. Kładąc nacisk na efektywność sektora publicznego, zwraca się tu dużą uwagę 
na demokratyzację procesów sprawowania władzy, a wspomnianą efektywność rozu-
mie się jako zdolność władzy do sprawnego, sprawiedliwego i oszczędnego realizo-
wania polityk publicznych (Grzeszczak, 2014).

Pojęcie governance jest bardzo wieloznaczne, ponieważ leży ono na granicy 
dyscyplin i subdyscyplin nauki (van Doeveren, 2011). Naukowcy wpisują ten koncept 
w ramy swoich dyscyplin naukowych i rozpatrują go z bardzo różnych perspektyw 
– governance przez to jest inaczej rozumiane w ramach administracji publicznej, za-
rządzania czy też stosunków międzynarodowych. W kontekście sektora publicznego 
współzarządzanie polega na tym, że „sektor publiczny jest koordynowany głównie za 
pośrednictwem macierzy podmiotów publicznych, prywatnych i non profi t, które dzie-
lą między siebie uprawnienia i są współtwórcami oraz współrealizatorami polityk 
publicznych” (Białynicki-Birula i in., 2016, s. 37). Główne zasady współrządzenia 
publicznego to przejrzystość organizacyjna, partnerstwo w działaniach, zrównoważe-
nie, uczciwe i sprawiedliwe postępowanie (Kożuch, Kożuch, Sułkowski, Bogacz-Wojta-
nowska, Lewandowski, Sienkiewicz-Małyjurek, Szczudlińska-Kanoś, Jung-Konstan-
ty, 2016).

David Osborne i Ted Gaebler (2005) w swojej książce „Rządzić inaczej” przywołują 
E.S. Savasa, który w taki sposób tłumaczy potrzebę zmian w funkcji pełnionej przez 
rządy w kierunku współzarządzania: „Słowo »government« wywodzi się z greckiego 
słowa, które znaczy »sterować«. Zadaniem rządu jest sterować łodzią, a nie wiosłować. 
Świadczenie usług jest wiosłowaniem, a rząd nie jest zbyt dobry w wiosłowaniu”. Jedno-
cześnie autorzy stwierdzali, że prywatyzacja sektora publicznego jest tylko jedną 
z odpowiedzi, nie zaś jedyną.

W ramach szerokiego ujęcia public governance wyróżnić możemy doktrynę good 
governance (dobre rządzenie) (Owsiak, 2016). Pojawienie się i zainteresowanie w skali 
międzynarodowej good governance niektórzy autorzy łączą z zachodzącymi wielkimi 
przemianami społecznymi. Data pojawienia się w dyskusji publicznej koncepcji good 
governance jest bowiem bliska upadkowi Muru Berlińskiego, przemian w Europie 
Wschodniej i zakończeniu zimnej wojny (Doornbos, 2001). Termin good governance 
został po raz pierwszy wprowadzony przez Bank Światowy w raporcie dotyczącym 
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zrównoważonego rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej w roku 1989 (van Doeveren, 2011). 
W raporcie tym ujawniono, że liberalna strategia rozwoju promowana przez Bank 
wcale nie wspierała zrównoważonego, demokratycznego rozwoju ze względu na sła-
bość afrykańskich instytucji publicznych. Pojęcie good governance defi niowano tam 
jako strategię polityki, w której dystrybutorzy pomocy łączą NZP z doradztwem 
w zakresie kształtowania liberalnej demokracji (van Doeveren, 2011).

Według Macieja Frączka (2015a, s. 164) dobre rządzenie jest praktyczną egzem-
plifi kacją teoretycznego modelu governance. Bank Światowy był pierwszą organizacją, 
która zastosowała good governance jako strategię w zakresie kształtowania i wdrażania 
polityki. W tym celu określono kryteria normatywne, które musiały wypełniać pań-
stwa ubiegające się o pomoc Banku Światowego. Wśród czterech wymiarów good 
governance wyróżniono sprawne usługi publiczne, odpowiedzialną administrację, 
niezawodny system sądowy oraz równowagę pomiędzy rządzącymi a rządzonymi 
(van Doeveren, 2011). Współzarządzanie publiczne, podobnie jak NZP, również zna-
lazło się na ostrzu krytyki. Głównym zarzutem kierowanym pod adresem tej koncepcji 
jest krytyka długości procedur demokratycznych WP, które niejednokrotnie hamują 
realne zmiany. Długie procedury konsultacyjne, nastawione na włączanie interesa-
riuszy, są bardzo czasochłonne i przez to generują opóźnienia i spowolnienie reakcji 
sektora publicznego na pojawiające się konkretne problemy. W krajach o słabo ugrun-
towanych systemach demokratycznych występują zjawiska niedoskonałych part-
nerstw, gdy sektor publiczny de facto nie dzieli się władzą, a raczej pozoruje współ-
zarządzanie. Jednocześnie ze strony partnerów biznesowych i społecznych częste są 
postawy walki o partykularne interesy wbrew interesom i dobru wspólnemu.

W Polsce odnaleźć możemy pewne symptomy wdrażania współzarządzania pu-
blicznego. Jest to szczególnie dobrze widoczne dzięki zastosowaniu takich narzędzi, 
jak konsultacje społeczne, przeprowadzanie oceny skutków regulacji, szeroko rozu-
miane partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współpraca biznesu i nauki. Ponadto 
jednym z instrumentów współzarządzania publicznego, który zaczyna się w ostatnich 
latach upowszechniać, jest budżet obywatelski (partycypacyjny), zainicjowany przez 
samorządy terytorialne (Marchewka-Bartkowiak, 2014). Wdrażanie tych elementów 
pozostawia niejednokrotnie wiele do życzenia, ponieważ czasem przypomina raczej 
wypełnianie narzucanych, niechcianych obowiązków.

1.1.3. Neoweberyzm
Termin „państwo neoweberowskie” został wprowadzony do szerokiej dyskusji między-
narodowej przez Christophera Pollitta i Geerta Bouckaerta w ich publikacji z 2004 roku. 
Pojęcie państwa neoweberowskiego odnieśli oni do grupy państw Europy kontynental-
nej, które raczej modernizują, a nie marketyzują obszar działań publicznych (Pollitt, 
Bouckaert, 2004). Zachodzący w ostatnich latach intensywny rozwój koncepcji neo-
weberyzmu można tłumaczyć reakcją na zbyt silną liberalizację sposobów zarządza-
nia państwem, a co za tym idzie – potrzebą zwiększenia kontroli nad kluczowymi 
jego obszarami. Neoliberalizm, reprezentowany przez koncepcję nowego zarządzania 
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publicznego, szeroko krytykowany, zwłaszcza w obliczu zagrażających ludziom kata-
strof ekologicznych i demografi cznych, przestaje być widziany jako źródło inspiracji 
dla zarządzania publicznego. Z kolei dobre rządzenie krytykowane jest za problemy 
z rozliczalnością oraz nieprzejrzystość relacji między aktorami procesu wdrażania 
polityk publicznych. Białynicki-Birula i in. (2016, s. 47) stwierdzają, że neoweberow-
ski model zarządzania publicznego nie jest prostym powrotem do tradycji weberow-
skiej – opiera się na fundamencie weberowskim, ale czerpie też z pozytywnych ele-
mentów NZP oraz dobrego rządzenia, stał się ich rozwinięciem. Według Stanisława 
Mazura (2015a) neoweberyzm może być rozumiany w trzech wymiarach: jako model 
państwa, model zarządzania publicznego oraz typ reform. W odniesieniu do modelu 
zarządzania publicznego neoweberyzm rozumiany jest jako zestaw relatywnie spój-
nych pojęć, teorii i koncepcji dotyczących reguł, struktur i mechanizmów zarządzania 
sprawami publicznymi odwołujących się do dorobku Maxa Webera.

Neoweberyzm zakłada utrzymanie centralnej pozycji państwa w procesie zarzą-
dzania publicznego. Jest też defi niowany jako próba modernizacji tradycyjnej biuro-
kracji w kierunku większej profesjonalizacji, efektywności i orientacji na obywatela 
(Pollitt, Bouckaert, 2011, s. 11, cytowany za Białynicki-Birula i in., 2016). Jak dotychczas 
koncepcja ta cieszy się zainteresowaniem głównie w krajach Europy Zachodniej, choć 
zyskuje również zainteresowanie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jak bowiem 
pisze Tiina Randma-Liiv (2008), kraje postkomunistyczne współdzielą problemy 
w zakresie zarządzania publicznego z krajami Zachodu. W obydwu przypadkach 
wdrażanie polityk publicznych nie jest czysto techniczną aktywnością i wymaga zaan-
gażowania politycznego i ideologicznego. Wolfgang Drechsler i Rainer Kattel (2008) 
zauważają, że istnieje za to wyraźniejsza różnica między krajami, które implemen tują 
europejski model socjalny, a krajami anglosaskimi. Kraje Starego Kontynentu w mniej-
szym lub większym zakresie akceptują silne państwo i szukają raczej sposobów na 
jego modernizację niż minimalizację (jak w krajach anglosaskich). Stąd zapewne 
bierze się przyczyna rozwoju koncepcji neoweberyzmu w krajach Europy kontynen-
talnej. Jak sugerują autorzy, może być ona również rodzajem politycznej odpowiedzi 
na siły globalizacji i próbą obrony przed nią europejskiego modelu społecznego 
(Drechsler, Kattel, 2008). Brak jasno zarysowanej wizji, w jaki konkretnie sposób NW 
miałby przynosić realne zmiany, sprawia, jak sugerują Drechsler i Kattel (2008), 
że neoweberyzm nie powinien być nazywany strategią, a raczej orientacją polityczną. 
Już dekadę temu autorzy ci dostrzegali jednak tkwiący w neoweberyzmie potencjał 
dla rozwoju społeczeństwa opartego na innowacjach. Obecnie toczy się wiele dyskusji 
na temat innowacji społecznych i ekonomii opartej na innowacjach. Ich rozwój wyma-
ga zaangażowania sprawnego aparatu państwowego, który potrafi  kreować długo falowe 
polityki publiczne nakierowane na wzrost innowacyjności. W przypadku NZP dzia-
łania są realizowane raczej w perspektywie krótkoterminowej, natomiast NW zakła-
da patrzenie na cele sektora publicznego w sposób długofalowy. W duchu pochwały 
dla neoweberyzmu interpretować można też słowa Kennetha Meiera oraz Gregory 
Hilla (2007), którzy twierdzą, że mimo powszechnej krytyki biurokracji nie tylko 
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nie zniknie ona w XXI wieku, ale nastąpi jej rozkwit. Argumentują to tym, że zadania 
o dużej skali, jakie muszą realizować rządy, pozostaną kluczowymi funkcjami admini-
stracji publicznej w XXI wieku. Biurokracja będzie więc zaangażowana w realizację za dań 
z zakresu obrony narodowej, systemów zabezbieczenia społecznego czy też ekonomii.

1.1.4.  Kluczowe koncepcje zarządzania publicznego w minionym 
stuleciu − podsumowanie

Opisane powyżej główne koncepcje, idee, które towarzyszyły rozwojowi zarządzania 
w sektorze publicznym w minionym wieku, pokazują złożoność i zmienność proble-
mów, na jakie musi reagować sektor publiczny. Nigdy wcześniej procesy zachodzące 
na świecie nie były tak dynamiczne, złożone i różnorodne. Z tego zapewne wynika 
wielość pomysłów na reformowanie zarządzania publicznego. Ewan Ferlie i Gianluca 
Andresani (2006) stwierdzają, że trudno obecnie ustalić jakikolwiek wzorzec ciągle 
zmieniających się inicjatyw reformatorskich na świecie. Trudno stwierdzić, czy są one 
niepowiązanymi reakcjami na bezpośrednie kryzysy polityczne, czy też reformami 
symbolicznymi, za którymi nie idzie rzeczywiste zaangażowanie w ich realizację. Często 
reformy te mają wymiar krótkoterminowy: ich rezultaty nie dają długoterminowych 
efektów, są swoistym plastrem na bieżącą bolączkę. Jednocześnie zmiany te, jak zwra-
cają uwagę Ferlie i Andresani (2006), mogą być procesem znaczących zmian organi-
zacyjnych zachodzącym w różnych krajach, ale nie potrafi my w tym momencie ich 
zaobserwować jako całości, spojrzeć z metapoziomu i dlatego też zmiany te wydają 
nam się zbiorem przypadkowych reform. Jak zauważa Christopher Pollitt (2000), 
większość dostępnych materiałów na temat reformowania zarządzania publicznego 
na świecie ma albo charakter promocyjny („spójrzcie, co robimy”), albo instruktażo-
wy („przewodnik wdrażania…”). Rządy opracowują białe księgi, wydają komunikaty, 
produkują opracowania, w których starają się utwierdzać legislatorów, media, opinię 
publiczną oraz urzędników, że planowane reformy są znaczące i przyniosą wiele uspraw-
nień w procesie zarządzania sektorem (Pollitt, 2000). Wszystkie te zabiegi mają umacniać 
interesariuszy zaangażowanych w proces zmiany w przekonaniu, że jest ona możliwa 
i założone cele zostaną osiągnięte. Pomysły reformatorskie bardzo różnią się jednak 
między krajami, priorytetem są ich odmienne komponenty (Pollitt, 2000). Różnice 
w podejściu do reformowania sektorów publicznych, nawet między krajami o podob-
nej kondycji ekonomicznej, wynikają głównie ze sposobu myślenia o roli państwa. 
Ponadto w niektórych państwach zmiany w centralnych strukturach administracyj-
nych są trudne do wdrożenia, zarówno od strony politycznej, jak i prawnej (Pollitt, 
2000). Porównując najpowszechniejsze nurty w zarządzaniu sprawami publicznymi 
(tabela 1), można zauważyć wielość pomysłów na ulepszanie działań sektora publicznego.

Elementem obecnym we wszystkich wyżej opisanych koncepcjach zarządzania 
publicznego są projekty, które stały się ważną, powszechną formą działania, zwłaszcza 
od momentu rozpoczęcia wdrażania reform nowego zarządzania publicznego. W tle 
dyskusji nad tym, jaki powinien być sektor publiczny i jak powinien być zarządzany, 
jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi służących zarówno do implementacji
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reform, jak i realizacji działań są właśnie działania projektowe. Zasadność ich stoso-
wania jako narzędzi implementacji polityk publicznych do niedawna nie była w żaden 
sposób kwestionowana. Zmieniają się koncepcje, rewolucjonizuje sektor publiczny, 
a projekty jako narzędzia implementacji polityk trwają i są powszechnie stosowane. 
Ich stała obecność, niezależnie od dominującej w danym momencie koncepcji zarzą-
dzania publicznego, wynika stąd, że są one dobrze dostosowane do zmienności otocze-
nia. Projektowa forma działania jest adekwatna do turbulentnego otoczenia i procesów 
wprowadzania zmian, a także otwiera możliwości dostosowywania się do zachodzą-
cych przemian. Dlatego też zarządzanie projektami nie jest chwilową modą, ulotnym 
trendem zarządzania publicznego, a trwałym elementem procesów zarządczych w sek-
torze publicznym.

1.2. Zarządzanie projektami w sektorze publicznym

Główna idea zarządzania projektami zakłada, że przy użyciu kombinacji założonych 
zasobów rzeczowych i fi nansowych, kompetencji członków zespołu projektowego 
oraz adekwatnych metod zarządzania można „kontrolować chaos” (Löfgren, Poulsen, 
2013). W wielu publikacjach na temat zarządzania projektami wskazuje się, że pew-
ną niesformalizowaną formę pracy projektowej stosowano już w czasach starożyt-
nych. Już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą w Egipcie i na Bliskim Wschodzie ludzie 
tworzyli skomplikowane budowle, które wymagały od nich opracowania planów, pro-
jektowania rozwiązań i przygotowania budżetów. Zachowane fragmenty papirusów, 
tabliczek glinianych czy ściennych reliefów stanowią źródło informacji na temat pole-
ceń administracyjnych, systemu księgowego czy swoistych instrukcji realizacji zadań 
(Walker, Dart, 2011). Zarówno rezultaty tych działań, które przetrwały tysiąclecia 
(np. piramidy, akwedukty czy Wielki Mur Chiński), jak i zachowana „dokumentacja” 
pozwalają nam sądzić, że elementy planowanego działania projektowego istniały już 
zatem w starożytności.

Metodyczny, zorganizowany sposób organizacji działań w sektorze publicznym 
w formie projektów zaczął się stawać szczególnie popularny w krajach Zachodu od 
początku lat 80. XX wieku. Rozkwit NZP przyczynił się do popularyzacji tej metody. 
Przypisy wana projektom elastyczność, delegowanie zadań, zarządzanie czasem wpisu-
ją się dobrze w założenia NZP (Löfgren, Poulsen, 2013). Jednocześnie procesy zarządza-
nia interesariuszami, koordynacji złożonych, interdyscyplinarnych zadań, jakie wpisu ją się 
w procesy zarządzania projektami, są charakterystyczne dla koncepcji współzarzą-
dzania publicznego. Zarządzanie projektami nie przynależy zatem, jako instrumen-
tarium narzędzi i metod zarządzania, do jednego nurtu zarządzania publicznego.

Jest wiele przyczyn, dla których projekty zyskały popularność w sektorze publicz-
nym i dlaczego to właśnie za ich pomocą realizowane są różnorodne zadania publiczne, 
w tym wspomniana wyżej adekwatność do wprowadzania przy ich wykorzystaniu 
zmian w turbulentnym otoczeniu. Niewątpliwie jednym z powodów jest też optymali-
zacja działań i odchudzanie struktur sektora. Projekt jako forma działania, precyzyjnie 
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zaplanowanego w czasie i o określonym budżecie, może dawać nadzieję na optymal-
ne wykorzystanie środków, przy jednoczesnej realizacji celu. W czasach kryzysu i cięć 
budżetowych projekty stają się także sposobem pozyskiwania środków spoza budże-
tu państwa, jak to się dzieje na przykład w przypadku projektów realizowanych 
w krajach UE. Ponadto w ramach projektowania polityk publicznych projekty często 
wykorzystywane są jako działania pilotażowe, testujące pewne rozwiązania, które 
potem wdraża się w skali makro (Löfgren, Poulsen, 2013). A zatem nie tylko są 
narzędziem wspierają cym wdrożenie zmian w sektorze publicznym, lecz także po-
magają w testowaniu i wyborze pożądanych rozwiązań. Umożliwiają one bowiem 
etapowanie złożonych zadań publicznych i lepsze dostosowywanie do uwarunko-
wań, które wyłaniają się w trakcie ich realizacji (umożliwiając tym samym realizację 
emergentnych strategii i polityk publicznych).

Niektórzy badacze sugerują jednakże (Arnaboldi, Azzone, Savoldelli, 2004), że inten-
syfi kacja wykorzystania projektów jest rodzajem fasady, za którą skrywa się ten sam, 
raczej mało efektywny sektor publiczny. Realizacja projektów sprawia wrażenie, że 
coś się dzieje, że urzędy i inne organizacje publiczne modernizują się, są sprawne 
i efektywne. Sektor publiczny, ukrywając się za fasadą projektów, z jednej strony legi-
tymizuje swoje działania, a z drugiej – pozostaje niezmienny w swojej sformalizowa-
nej strukturze i sposobach działania. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że ludzie 
uczestniczący w projektach sektora publicznego nabywają umiejętności, które zna-
cząco podnoszą ich kompetencje pracy zawodowej w organizacjach (np. w zakresie 
pracy zespołowej, zarządzania czasem, ryzykiem, komunikacyjne).

Projekty postrzegane są też jako narzędzie promocji politycznej. Już w czasach 
starożytnych były one wykorzystywane jako środek do podkreślania statusu społeczne-
go włodarzy miast i państw. Projekty opłacane przez starożytnych władców (np. budow-
le), były przedstawiane na rewersach monet z wizerunkiem tych władców (Walker, 
Dart, 2011). Z podobną sytuacją mamy do czynienia dzisiaj, gdy najważniejsze pro-
jekty publiczne wpisywane są w obietnice wyborcze polityków, a także całych partii. 
Ich popularyzacja w sektorze publicznym wynika zatem również z wartości medialnej 
i promocyjnej, jaką stanowią dla polityków na wszystkich szczeblach zarządzania 
w sektorze publicznym.

1.2.1. Projekty publiczne
Współcześnie organizacje publiczne coraz częściej świadczą usługi publiczne nie tylko 
przez stałe, powtarzalne działania, lecz także przez zadania realizowane w formie 
jednorazowych projektów. Możemy wyróżnić wiele rodzajów projektów publicznych, 
aczkolwiek tym, co wszystkie je odróżnia od projektów innych sektorów, jest ich publicz-
ność. W przypadku organizacji publiczność oznacza powiązane ze sobą cechy i atry-
buty organizacji publicznych, do których zalicza się: działania na rzecz interesu publicz-
nego, aktywność w warunkach większej złożoności oraz politycznie i społecznie 
niestabilnych wpływów otoczenia, wyróżniający się charakter celów organizacji pu-
blicznych, w tym sprawiedliwość i rozliczalność przed obywatelami, sformalizowany 
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charakter procesów podejmowania decyzji zapewniający ich prawomocność oraz przej-
rzystość funkcjonowania organizacji, służebną rolę menedżerów publicznych (Ko-
żuch i in., 2016, s. 9−12). Dziedzicząc atrybuty publiczności, projekty publiczne 
odróżniają się od projektów biznesowych tak samo, jak organizacje publiczne od orga-
nizacji prywatnych. Sposoby realizacji projektów publicznych, zastosowane techniki 
czy też metodyki ich prowadzenia w ostatnich latach niezwykle się zunifi kowały 
z przedsięwzięciami biznesowymi. Forma jednak nie ma wpływu na treść – tą samą 
metodą menedżerowie w organizacjach publicznych muszą osiągać inne cele niż kie-
rownicy projektów biznesowych. Antoni Z. Kamiński (2008, s. 55) uważa, że podsta-
wową róż nicą pomiędzy organizacjami publicznymi a przedsiębiorstwami jest fakt, 
że w przedsiębiorstwach wszystkie istotne parametry decyzji można wyrazić w ka-
tegoriach pieniężnych, czyli zarówno efekty, jak i nakłady. Natomiast w administracji 
cele mają charakter substancjalny, co oznacza, że nie można ich bezpośrednio mierzyć 
w kategoriach pieniężnych (tej kalkulacji poddają się jedynie nakłady), co ma również 
zastosowanie w projektach publicznych (Jałocha, 2014).

W literaturze przedmiotu odnaleźć możemy różne defi nicje i nazewnictwo doty-
czące projektów publicznych. Stanisław Gasik (2017, s. 11) wskazuje trzy bliskoznacz-
ne pojęcia zidentyfi kowane przez niego w literaturze dotyczącej projektów realizują-
cych cele publiczne: projekty publiczne, projekty rządowe, projekty sektora publicznego. 
Wspomniany autor podejmuje próbę dookreślenia zakresu poszczególnych typów 
projektów. Przyjmuje on, że projekty publiczne to te, których produkty są wykorzy-
stywane publicznie, a głównym celem nie jest zysk, i mogą być realizowane przez 
sektor publiczny, pozarządowy i prywatny. Projekty rządowe są zaś realizowane na 
mocy decyzji instytucji sektora publicznego, ale zaliczyć możemy do nich też projekty 
realizowane w partnerstwie z organizacjami innych sektorów. Projekty sektora pu-
blicznego to projekty rządowe, za których realizację odpowiedzialność ponosi insty-
tucja rządowa (Gasik, 2017, s. 12−13). Typologia ta porządkuje pojęcia projektów 
realizowanych na rzecz sektora publicznego i przez ten sektor, aczkolwiek nie do koń-
ca pozwala na zrozumienie skomplikowanej sytuacji projektyzujących się organizacji 
publicznych. W niniejszej monografi i przedmiotem badania są polityki i organi-
zacje publiczne, a także pracownicy sektora publicznego. Projekty, które realizują 
lub w realizacji których pośredniczą badane instytucje, wpisują się (ale też przekraczają) 
we wszystkie trzy kategorie wyróżnione przez Gasika. Czasem organizacja publiczna 
jest instytucją zarządzającą lub też pośredniczącą i wtedy pośredniczy w wydatko-
waniu środków na projekty dla organizacji biznesowych. Wówczas projekt, będący 
teoretycznie projektem publicznym (bo fi nansowanym ze środków publicznych), 
może, a nawet powinien, przynosić korzyści biznesowe organizacji, która uzyskała 
grant na jego realizację. Niektóre projekty mają bowiem nie tylko dostarczać usługi 
publiczne, lecz także stymulować rozwój pozostałych dwóch sektorów.

Projektyzujące się organizacje podejmują zatem działania projektowe, które wy-
kraczają poza ramy sektora publicznego. W praktyce dzięki projektom organizacje 
podejmują rzeczywistą współpracę z organizacjami innych sektorów. Bywa również 
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tak, że sektor publiczny fi nansuje projekty, z których rezultatów czerpią zyski kon-
kretne fi rmy, a produkty nie są dostępne publicznie. Mowa tu o projektach dotyczą-
cych na przykład rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki projektom, rów-
nież tym współfi nansowanym przez UE, sektor publiczny występuje w roli agenta 
stymulującego rozwój innowacyjności państwa przez doraźne działania projektowe. 
Można więc stwierdzić, że projekty publiczne to również te, które pojawiają się na 
styku różnych sektorów, ale niekoniecznie są to projekty niekomercyjne i skierowane 
do szerokich grup interesariuszy (por. rysunek 1).

Projekty realizowane 
przez sektor 

pozarządowy we 
współpracy z biznesem

Projekty pozarządowe
realizowane 

ze środków publicznych 

Projekty realizowane
przez trzy sektory

ze środków
pochodzących

z różnych źródeł

Projekty partnerstwa 
publiczno-prywatnego

oraz biznesowe
realizowane ze środków

publicznych

Projekty
biznesowe

Projekty
pozarządowe

Projekty
publiczne

Rysunek 1. Rodzaje projektów ze względu na przynależność do sektora gospodarki
Źródło: opracowanie własne

W niniejszej monografi i używane będzie sformułowanie „projekt publiczny” jako 
termin parasolowy, pod którym kryją się wszystkie projekty, w które angażuje się 
sektor publiczny poprzez ich fi nansowanie lub też bezpośrednie i pośrednie zarzą-
dzanie nimi. Tak szerokie ujęcie tej problematyki pozwala na pokazanie różnorod-
ności i złożoności świata projektów publicznych.

1.2.2. Zarządzanie projektami publicznymi
Zarządzanie projektem jest procesem, w którym w celu osiągnięcia założonych celów 
projektu, tj. zamierzonego rezultatu o określonej jakości, w danym terminie i po 
ustalonych kosztach, zastosowane zostają wiedza, umiejętności i narzędzia zarządzania 
(Trocki, 2014). Przytoczoną wyżej defi nicję charakteryzuje skupienie się na tzw. trój-
ograniczeniu projektu, zakładającym wzajemne powiązanie i zależność kosztów, 
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jakości, czasu i zakresu projektu. David Wirick (2009) podkreśla jednak, że „projekty 
publiczne muszą być zarządzane inaczej niż większość projektów prywatnych” i mu-
szą odpowiadać na dodatkowe wyzwania wynikające ze specyfi ki sektora publiczne-
go. Różnice te są efektem odmiennych kontekstów działania organizacji publicznych 
i biznesowych, które zostały zarysowane w tabeli 2.

Tabela 2. Kluczowe różnice pomiędzy projektami realizowanymi w organizacjach sektora 
publicznego i prywatnego

Organizacje publiczne Organizacje biznesowe
Cele realizacji 
projektów

Wielość, różnorodność celów, 
czasami ze sobą sprzecznych

Spójne cele 

Interesariusze Różnorodni, o odmiennych 
oczekiwaniach wobec organizacji. 
Konieczność uwzględniania 
ich opinii

Interesariusze o zazwyczaj zbieżnych 
celach, uwzględnianie opinii 
wszystkich interesariuszy nie jest 
konieczne

Wpływy polityczne Duże, często bezpośrednie. 
Duży wpływ kadencyjności 
na decyzje projektowe

Zazwyczaj niewielkie, raczej 
pośrednie. Zwykle ciągłość działań 
bez względu na zmianę kadry

Media Działania realizowane pod kontrolą 
mediów, zainteresowanie projektami, 
zwłaszcza tymi problematycznymi, 
i wydatkowaniem środków

Ograniczone zainteresowanie

Spójność projektów 
ze strategią

Nierzadko organizacje nie mają jasno 
sformułowanej strategii, projekty 
przypisywane są do celów polityki 
publicznej

Zazwyczaj strategia klarownie 
określona, a projekty spójne 
z jej priorytetami

Decyzje zakupowe Oparte na odgórnych przepisach 
regulujących wydatkowanie środków 
publicznych, ograniczone

Duża dowolność w zakresie 
wyznaczonym przez organizację

Jawność Realizowane zazwyczaj w sposób 
jawny, przy otwartej kurtynie

Realizowane często w sposób 
niejawny, w tajemnicy, zwłaszcza jeśli 
są związane z budowaniem przewag 
konkurencyjnych

Rekrutacja i systemy 
wynagradzania 
kadry projektowej

Ograniczona swoboda zatrudniania 
wyspecjalizowanej kadry ze względu 
na ograniczenia budżetowe

Możliwość premiowania pracowników 
projektowych oraz zapewniania 
lepszych warunków fi nansowych

Źródło: opracowanie na podstawie Wirick, 2009

Zarządzanie projektami publicznymi najczęściej jest badane i opisywane w lite-
raturze przedmiotu w odniesieniu do dwóch dominujących obszarów. Po pierwsze, 
przedmiotem zainteresowania badaczy pozostają megaprojekty – najbardziej widocz-
ne, spektakularne projekty, zazwyczaj w znaczącej części fi nansowane ze środków 
publicznych. Po drugie, rozbudowane studia prowadzone są nad projektami partner-
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stwa publiczno-prywatnego. Innym obszarem budzącym duże zainteresowanie bada-
czy są kwestie governance projektów publicznych. Niejednokrotnie obszary te zacho-
dzą na siebie, bo megaprojekty bywają realizowane w partnerstwach, a badacze usiłują 
wyjaśnić procesy governance w nich zachodzące (np. van den Hurk, Verhoest, 2015).

Istnieje wiele typologii wyróżniających zasadnicze grupy procesów zarządzania 
projektami. PMBoK wyróżnia: zarządzanie integracją, zakresem, czasem, kosztami, 
jakością, zasobami, komunikacją, ryzykiem, dostawami oraz interesariuszami. Każdy 
projekt przechodzi też przez określony cykl życia, który jest sekwencyjnym układem 
faz, przez które przechodzi proces od jego inicjacji aż do zakończenia. Zarówno 
w obszarze procesów zarządzania, jak i faz projektu odnaleźć możemy pewne ele-
menty charakterystyczne dla sektora publicznego – takie jak konieczno ść realizacji 
fazy zamówień publicznych albo istotność skupienia się na zarządzaniu zaangażowa-
niem interesariuszy ze względu na ich wielość w projektach publicznych. Tak napraw-
dę różnice te nie są istotne w przeciwieństwie do projektów innych sektorów. Można 
zatem stwierdzić, że elementy zarządzania projektem wyszczególnione w powszech-
nie stosowanych metodykach i zbiorach zasad, takich jak Prince2 czy też PMBoK, 
są adekwatne również dla procesów zarządzania projektami publicznymi. Tym, 
co odróżnia proces zarządzania w sektorze publicznym, jest kontekst, a nie sam pro-
ces. Zarządzanie projektami w sektorze publicznym osadzone jest bowiem w kontek-
ście, który charakteryzują niepewność, niejednoznaczność i wieloaspektowe, złożone 
procesy zarządzania interesariuszami (Crawford, Helm, 2009). Projekty sektora pu-
blicznego podlegają presji politycznej, a także szczególnej kontroli, w tym kontroli 
społecznej wydatkowania środków publicznych. Dlatego też umiejętne zarządzanie 
projektami staje się coraz ważniejsze w znaczącej większości krajów na świecie – 
nie tylko tych z dobrze funkcjonującą gospodarką, lecz także krajów rozwijających się. 
Już na etapie inicjacji projektu konieczne jest zabieganie o jego poparcie, uzyskanie 
swego rodzaju legitymacji środowiska, zwłaszcza politycznego. Wokół tego poparcia 
toczy się często gra interesów, a projekty, zwłaszcza te duże, inwestycyjne, stają się 
elementem gry politycznej.

1.2.3. Sukces i porażka projektu publicznego
Sukces projektu publicznego bywa trudno mierzalny, zwłaszcza jeśli mamy do czy-
nienia z projektami o charakterze miękkim, społecznym, ponieważ ich wpływ na 
realną zmianę jest często odroczony – rezultaty projektu widoczne są w perspektywie 
wieloletniej, a nie tuż po jego zakończeniu. Istnieje jednak kilka czynników, które 
identyfi kujemy jako te, które wpływają na sukces projektu. S. Gasik zalicza do nich 
m.in. wpisywanie się projektu w strategię organizacji publicznej, istnienie regulacji 
dotyczących zakupów publicznych, stosowanie metodyk zarządzania projektami oraz 
wdrożenie procesów governance projektów publicznych (Gasik, 2017). Są to swoiste 
czynniki w skali makro, niejednokrotnie regulowane na poziomie kraju bądź regionu. 
Wyróżnić możemy też czynniki wewnętrzne, charakteryzujące dobre zarządzanie 
na poziomie pojedynczych projektów. Do nich zaliczyć możemy na przykład dobrze 
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(jasno) zdefi niowane procesy zarządzania projektem, wysokie kompetencje zarządcze 
kierownika projektu, adekwatne zarządzanie procesami projektu, w tym fi nansami, 
komunikacją oraz relacjami z interesariuszami. Kolejnym elementem, mającym wpływ 
na sukces zarządzania projektami w sektorze publicznym, jest zazwyczaj krótszy 
w porównaniu do sektora biznesu − horyzont planowania. W sektorze publicznym 
jest on zdeterminowany przez cykl wyborczy. Niektóre z problemów zarządzania 
projektami są specyfi czne dla sektora publicznego. Jednym z nich jest problem korup-
cji (Damoah, Akwei, Amoako, Botchie, 2018; Locatelli, Mariani, Sainati, Greco, 2017). 
Choć problem ten wydaje się mieć mniejsze znaczenie w państwach o dobrze funk-
cjonujących systemach prawnych i społecznych, zwłaszcza w krajach bogatej Półno-
cy, jest on znaczący dla większości rozwijających się krajów. To właś nie tam realizuje 
się wiele projektów rozwojowych i pomocowych, a problem korupcji, przejawiający się 
zarówno w formie instytucjonalnej (np. łapówkarstwo), jak i relacyjnej (np. nepo-
tyzm), znacząco wpływa na porażki projektów publicznych (Damoah et al., 2018). 
Winą za tę sytuację i korupcję w projektach publicznych nie można jednak obar czać 
jedynie sektora publicznego – jest on również powiązany z erozją etyki biznesu.

Michał Trocki (2012) uznaje efektywność za jeden z kluczowych elementów oce-
ny projektów, defi niując ją jako relację wyników użytecznych projektu i nakładów 
poniesionych na ich osiągnięcie. Według Eryka Głodzińskiego (2017) istotne jest 
jednak rozróżnienie efektywności ekonomicznej i pozaekonomicznej projektu. Często 
bowiem bezpośrednie przypisanie rezultatów odpowiadającym im nakładom nie jest 
możliwe. Głodziński zwraca uwagę na konieczność kwantyfi kowania, a następnie 
normalizowania do jednostek pieniężnych zarówno rezultatów, jak i nakładów, 
co może pomóc w ocenie efektywności ekonomicznej. W przypadku efektywności 
pozaekonomicznej należy pamiętać o rezultatach oraz nakładach niewymiernych 
wartościowo i trudno mierzalnych. Takie holistyczne, wieloaspektowe spojrzenie na 
efektywność projektu wydaje się być szczególnie uzasadnione w przypadku projektów 
publicznych, zwłaszcza o charakterze społecznym. W sektorze biznesowym jedną 
z najbardziej powszechnych metod mierzenia sukcesu projektu jest zwrot z inwesty-
cji. Zastosowanie podobnych, prostych metod mierzenia efektów projektów publicz-
nych jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Łatwe jest zmierzenie prostych wyników 
projektów, np. zgodność z budżetem i harmonogramem, ale już szersze (i ważniejsze 
z punktu widzenia celu istnienia organizacji publicznych) wyniki projektu, np. wpływ 
na dobrobyt społeczny, są trudne do oszacowania (Wirick, 2009, s. 3).

W literaturze przedmiotu zazwyczaj większą uwagę zwraca się na przykłady pro-
jektów nieudanych, aby na ich bazie pracować nad sposobami ulepszania zarządzania 
projektami publicznymi. Termin great planning distasters (wielkie katastrofy planowa-
nia), ukuty przez Halla (1981, cytowany za Volden, Samset, 2017) w latach 80., do tej pory 
bywa przytaczany w dyskusjach na temat realizacji projektów publicznych, zwłaszcza 
tych znaczących, o dużym budżecie i poziomie skomplikowania. Niejednokrotnie 
projekty publiczne, szczególnie megaprojekty, przekraczają pierwotne budżety, mają 
opóźnienia i przynoszą zdecydowanie mniej korzyści, niż spodziewaliby się intere-
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sariusze. B. Flyvbjerg, M. Skamrisholm i S. Buhl (2003), poddając analizie ponad 
250 projektów infrastrukturalnych (wartych łącznie ponad 90 miliardów dolarów) 
w 20 krajach, również krytycznie odnieśli się do planowania i zarządzania projekta-
mi publicznymi. Ich badania wykazały duże problemy w procesie zarządzania, skut-
kujące przekroczeniami budżetów, a co więcej – na przestrzeni anali zowanych 70 lat 
sytuacja ta nie ulegała poprawie w znaczący sposób. Istotna eskalacja kosztów pro-
jektów publicznych jest regułą, a nie wyjątkiem – w badanych przypadkach koszty 
projektów kolejowych rosły średnio o 45% wobec pierwotnie estymowanego budżetu, 
tunelów i mostów o 34%, a dróg o 20% (Flyvbjerg et al., 2003).

Projekty publiczne nie ponoszą porażek jedynie dlatego, że są źle zarządzane. 
Nie mniejszy wpływ na ich sukces lub porażkę ma otoczenie organizacyjno-polityczno-
-prawne, w jakim są realizowane. Brak politycznego wsparcia, niejasne kryteria suk-
cesu, zmienna strategia sponsora projektu, słaba kontrola oraz zły system zapewnia-
nia jakości wymieniane są jako główne przyczyny porażki projektów publicznych 
(Klakegg, Williams, Shiferaw, 2016). Trudności w realizacji projektów publicznych 
płyną też z samego sektora publicznego i jego organizacji. Wewnętrzne problemy, 
takie jak brak strategicznej wizji, umiejętności projektowych wśród urzędników oraz 
koordynacji działań pomiędzy różnymi poziomami zarządzania (Volden, Samset, 
2017) wpływają na jakość procesu zarządzania projektami.

Przerwanie projektu publicznego, nawet gdy okazuje się, że jego cele zostały źle 
ustalone, a realizacja traci sens, jest bardzo trudne. Urzędnicy podejmujący takie 
decyzje mogą się bowiem narazić na oskarżenia o złe wydatkowanie środków pu-
blicznych. W przypadku megaprojektów, które pochłaniają ogromne środki, mają 
wysoki poziom ryzyka i trwają niejednokrotnie wiele lat, jest to jeszcze trudniejsze. 
Jak piszą T. Le Quesne i T. Parr (2016) − są zbyt wielkie, aby się mogły nie udać. 
Jeszcze trudniejsza sytuacja zachodzi, kiedy mamy do czynienia z publicznym pro-
gramem, a nie megaprojektem. Programy publiczne łączące w sobie wiele celów re-
alizowanych przez określoną liczbę projektów tworzą przestrzeń, którą trudno opisać 
w jednym kontrakcie zawartym z jednym wykonawcą. Ryzyko realizacji programów 
publicznych jest duże, poziom złożoności rozwiązywanych problemów wysoki, a liczba 
podwykonawców, którym sektor publiczny zleca realizację zapisanych w programie 
celów – rośnie proporcjonalnie do wielkości projektu.

Historia realizacji projektów publicznych nie jest jednak pasmem porażek, jak 
można by sądzić, poddając pobieżnej analizie literaturę przedmiotu. Organizacje pu-
bliczne na całym świecie, realizując na co dzień różnorodne przedsięwzięcia, dosko-
nalą swoje umiejętności oraz budują systemy efektywnego zarządzania projektami. 
W ostatnich dziesięcioleciach w wielu krajach rozwijane są bowiem systemy i budo-
wane zasady efektywnego zarządzania projektami publicznymi.

1.2.4. Systemy zarządzania projektami publicznymi
Można stwierdzić, że sukces projektu publicznego jest predeterminowany nie tylko 
przez jakość procesu zarządzania, lecz także przez decyzję dotyczącą tego, jaki projekt 
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realizować, a jaki pomysł porzucić. Aby projekty, które są realizowane w sektorze 
publicznym, rzeczywiście wypełniały cele polityki publicznej, musi istnieć system 
zarządzania projektami publicznymi, który pozwala wybierać do realizacji dobre pro-
jekty. System taki, nazywany systemem governance projektów publicznych, jest ro-
dzajem systemu praktyk, które mają na celu nadzorowanie w imieniu społeczeństwa 
działań podjętych w formie projektów. To rodzaj relacji, jaka zachodzi między właści-
cielem projektu a tymczasową organizacją, w ramach której projekt jest realizowany 
(Klakegg et al., 2016). Rządowe/krajowe systemy zarządzania projektami zaczęły być 
tworzone stosunkowo niedawno. Pierwsze prawo dotyczące projektów konstrukcyj-
nych powstało w 1970 roku w Islandii. W tym czasie w różnych krajach zaczęły po-
wstawać rządowe regulacje prawne dotyczące projektów, m.in. w USA, aczkolwiek 
dojrzała polityka zarządzania projektami została sformułowana dopiero po roku 2000 
(m.in. w Kanadzie oraz Australii) (Gasik, 2019).

Na całym świecie zarządzanie projektami na poziomie krajów i zrzeszających je 
czasami organizacji ponadnarodowych (np. Unia Europejska) przyjmuje różne formy. 
Istnieją zasadnicze różnice m.in. w poziomie dojrzałości projektowej poszczególnych 
krajów. Można zauważyć, że kraje, w których organizacje publiczne charakteryzuje 
wysoki poziom dojrzałości, to kraje, które zaliczyć można do liderów w zakresie imple-
mentacji nowego zarządzania publicznego. Wśród nich wymienić możemy np. Kanadę, 
Australię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię czy USA. W niektórych z tych krajów 
wdrożono krajowe systemy zarządzania projektami, które wskazują, jakie oczekiwania 
wobec realizatorów projektów publicznych ma rząd. Przykładowo systemy takie funk-
cjonują w Kanadzie i Argentynie (Gasik, 2017, s. 138), a w Australii na poziomie 
federalnym realizację dużych projektów wspiera Major Projects Facilitation Unit. W nie-
których zaś krajach, takich jak USA czy Wielka Brytania, rządy w znaczący sposób 
inwestują w rozwój systemów zarządzania projektami, programami i portfelami pro-
jektów publicznych (Crawford, Helm, 2009; Gasik, 2017). W Wielkiej Brytanii Offi  ce 
of Government Commerce (OGC) kreuje i wdraża metodyki projektowe mające po-
prawiać sposoby realizacji projektów. Prince2, metodyka, którą promuje OGC, za-
pewnia wysoką standaryzację w zakresie m.in. terminologii i dokumentacji, dlatego 
też jest ona niezwykle popularna w organizacjach sektora publicznego w Europie. 
Niebagatelną rolę w jej upowszechnianiu odegrała też Unia Europejska, w której do 
niedawna Prince2, obok Project Cycle Management, był preferowaną (choć niewy-
maganą) metodyką projektową. W Stanach Zjednoczonych, w zależności od stanu, 
praktyki zarządzania projektami publicznymi różnią się od siebie, ale są zazwyczaj 
dojrzałe – oparte na metodykach projektowych, uwzględniające procedury zarządza-
nia wiedzą projektową. Interesujące jest, że znaczące projekty publiczne oceniane są 
również przez Government Accountability Offi  ce (GAO), instytucję kontrolną Kon-
gresu. Ocena ta nie ma jednak tylko charakteru fi nansowego. GAO w swoich wytycz-
nych pokontrolnych daje zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób organizacja powinna 
lepiej zarządzać projektem w zakresie zarządzania wiedzą projektową lub zarządzania 
komunikacją (Th e Government Accountability Offi  ce, 2019).
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W Polsce nie istnieje jeden spójny system zarządzania realizacją projektów pu-
blicznych. Podejmowane są pierwsze próby tworzenia struktur zarządzania projektami, 
przejawiające się m.in. przez powołanie Rządowego Biura Monitorowania Projektów. 
Biuro to realizuje cele

wdrażania jednolitej metodyki monitorowania programów i projektów oraz kultury zarzą-
dzania programami i projektami w administracji publicznej, monitorowania wybranych 
programów i projektów realizowanych w oparciu o metodykę zarządzania programami 
i projektami, a także koordynowania zarządzania wybranymi programami i projektami 
realizowanymi w oparciu o metodykę zarządzania programami i projektami (Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów, 2019).

Niedawno powstała również Rada monitorowania portfela projektów strategicz-
nych, organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Rady jest monitorowa-
nie i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady 
Ministrów programów i projektów stanowiących „portfel projektów strategicznych” 
państwa (Prezes Rady Ministrów, 2019). Trudno wnioskować na temat efektywności 
i zasadności działań podjętych przez te organy, ponieważ rozpoczęły one funkcjono-
wanie przed zaledwie kilkunastoma miesiącami.

Nie sposób stwierdzić, który z systemów jest najlepszy, najodpowiedniejszy dla 
sektora publicznego, ponieważ osadzone są one w różnych kontekstach kulturowych 
i politycznych. Gro Holst Volden i Knut Samset (2017) porównali systemy governance 
projektów publicznych w sześciu krajach. Były to kraje posiadające rozwinięte syste-
my zarządzania projektami publicznymi, a we wszystkich systemy governance projek-
tów powstały w odpowiedzi na podobne problemy związane z porażkami realizowa-
nych projektów publicznych. Cechami wspólnymi tych modeli jest to, że inicjaty -
wa ich utworzenia wyszła z poziomu administracji rządowej, a projekty realizowane 
zgodnie z przyjętymi schematami, to duże projekty, które mają wysokie koszty, 
są bardzo złożone i ryzykowne lub też są bardzo innowacyjne, przez co trudno pro-
gnozować ich sukces (Volden, Samset, 2017). Wszystkie systemy oparte są na mo-
delu grantowym z jasno zdefi niowanymi rolami i odpowiedzialnościami, a także 
ustalonymi miernikami, które zapobiegają nadmiernemu optymizmowi w estymacji 
kosztów.

Formalne systemy zarządzania projektami publicznymi pomagają krajom lepiej 
zarządzać swoimi programami i projektami, dzięki którym są realizowane polityki 
publiczne. Jednocześnie mają one swoje ograniczenia – nie są w stanie przewidzieć 
wszystkich konsekwencji działań projektowych w szybko zmieniającym się otoczeniu. 
Ponadto zespoły projektowe mają swoje ludzkie ograniczenia, np. nadmierny opty-
mizm w planowaniu działań i budżetów (Klakegg et al., 2016). Sukces projektu pu-
blicznego zależy więc zarówno od czynników wewnętrznych, jak i makrootoczenia, 
w którym jest on realizowany.
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1.2.5. Polityki publiczne a projekty
Projekty wskazywane są jako jedne z głównych narzędzi wdrażania polityk publicz-
nych, pozwalających przekuć koncepcje w działania praktyczne (Mukhtar-Landgren, 
Fred, 2018; Shiferaw, Klakegg, 2012). Ponieważ celem projektu jako formy realizacji 
zadań jest umożliwienie realizacji celu przy z góry określonych, ograniczonych zasobach, 
powinny one pozwalać na realizację celów publicznych przy zawsze ograniczonych 
i często niedostatecznych środkach publicznych. Polityki publiczne trudno jednak re-
alizować za pomocą pojedynczych projektów. Zazwyczaj proces ten bazuje na reali-
zacji dużych programów, na które składają się różne typy projektów – megaprojekty, 
megaeventy, projekty średnie, małe, miękkie, czy też infrastrukturalne. Projekt nie sta-
nowi więc jednej metody, która umożliwia wdrażanie polityk publicznych. Jednocześnie 
na poziomie centralnym – państwa czy organizacji ponadnarodowej (np. UE), wszystkie 
projekty powinny wpisywać się w cele strategiczne projektowanej i wdrażanej polity-
ki. Jednym słowem, teoretycznie nie powinno być projektów przypadkowych, niewspół-
grających z długoterminowymi celami strategicznymi, niestety w praktyce bywa ina-
czej. Są różne przyczyny niedopasowania projektów do celów strategicznych polityk 
publicznych. Czasem w sposób niewystarczający identyfi kowane są realne potrzeby 
benefi cjentów fi nalnych danej polityki, których sytuacja społeczna powinna ulec po-
prawie w wyniku realizacji konkretnego projektu (Shiferaw, Klakegg, 2012).

Polityki publiczne, podobnie jak projekty, mają swój określony cykl. Składa się 
na niego inicjowanie, forecasting, tworzenie agendy, implementacja, ewaluacja oraz 
zakończenie (terminacja) (Löfgren, Poulsen, 2013). Wszystkie systemy współzarzą-
dzania zakładają, że decyzje dotyczące podjęcia projektów powinny być oparte na 
racjonalnych kryteriach, uzyskanych na podstawie twardych danych. Niejednokrotnie 
jednak projekty rodzą się z potrzeb politycznych, które niekoniecznie uwarunkowane 
są racjonalnymi potrzebami, a chęcią wygrania wyborów. Zauważyć można, że duża 
uwaga skupiona jest na procesie inicjowania projektów i programów mających reali-
zować polityki publiczne, natomiast dużo mniej uwagi poświęca się na analizę tego, 
czy dane projekty i programy rzeczywiście współrealizują cele polityk publicznych. 
W Polsce zbierane są na przykład liczne i różnorodne dane dotyczące projektów 
realizowanych ze środków UE, ale nie prowadzi się pogłębionych analiz, czy pro -
jekty te rzeczywiście pozwalają na realizację założeń programów. Duży nacisk kła-
dziony jest na poprawność fi nansową, zgodność ze wskaźnikami, ale można zauważyć, 
że nie są podejmowa ne bardzo szerokie próby zrozumienia fi nalnego, globalnego 
efektu projektów wobec założeń polityk.

1.2.6.  Pracownicy projektowi w sektorze publicznym. 
Od przypadkowego kierownika projektu 
do wyspecjalizowanego kierownika projektów publicznych

Derek Walker i Christopher Dart (2011) jako pramodel współczesnego kierowni-
ka projektu wskazują Frontiusa, rzymskiego urzędnika. Frontius pełnił zaszczytną, 
a jednocześnie wymagającą funkcję curator aquarum, inspektora odpowiedzialnego 
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za budowę akweduktów zasilających milion mieszkańców Rzymu w bieżącą wodę. 
Wiele z procesów, które realizował w swej pracy Frontius, jest podobnych do tych 
realizowanych przez współczesnych kierowników projektów i ma z nimi wspólne cele. 
To, czym radykalnie różni się współczesne zarządzanie projektami, to sposoby wpro-
wadzania tych procesów w życie i ich realizacja. Cele wielu tradycyjnych projektów 
(np. budowa mostu) nadal mogą przypominać te sprzed tysiącleci, ale sposób, w jaki 
się je realizuje – jest odmienny. Kluczowe zmiany w myśleniu o realizacji projektów 
nie następowały jednak na przestrzeni setek lat jako forma ewolucji działań. Zmiany, 
które miały charakter rewolucyjny, nastąpiły w XX wieku, a do tego momentu zarządza-
nie projektami przypominało de facto to z czasów Frontiusa (Morris, 1994, cytowany 
za Walker, Dart, 2011). Jednocześnie „kierownik projektu”, jak opisywany Frontius, 
nie był jedynie rozliczany z osiąganych rezultatów według współczesnych miar, opar-
tych na tzw. żelaznym trójkącie projektowym. W czasach cesarstwa rzymskiego suk-
ces projektu odnoszono też do długofalowego dobrostanu danego rodu.

Kierownik projektu to specyfi czna rola organizacyjna – jak piszą Pinto i Khar-
banda (1995), znajduje się on w prekarnej sytuacji, w której ma niewielki autorytet 
formalny i działa na zewnątrz tradycyjnej hierarchii. Löfgren, Poulsen (2013) dodają, 
że kierownik projektu często jest ofi arą tzw. luki władzy – braku formalnego autory-
tetu wynikającego z miejsca w strukturze zarządzania i musi go zastępować alterna-
tywnymi sposobami zdobywania poważania. Często jest to wiedza przedmiotowa 
i zarządcza, na bazie której kierownik projektu buduje swój autorytet nieformalny 
w organizacji. Problem dotyczy zwłaszcza tych kierowników projektów, którzy pra-
cują poza branżami,  w których zarządzanie projektami jest powszechnie przyjętą 
metodą pracy – IT, budownictwem czy przemysłem samochodowym (Richardson, 
Earnhardt, Marion, 2015). W branżach nieprojektowych, takich jak sektor publiczny, 
często stają się kierownikami projektów przez przypadek, a funkcję kierownika pro-
jektu otrzymują ze względu na posiadaną wiedzę techniczną lub administracyjną.

„Przypadkowy kierownik projektów” to określenie, którego użyli Pinto i Khar-
banda (1995) na określenie profesjonalisty, dla którego zarządzanie projektami jest 
drugorzędną rolą organizacyjną, ale który i tak przydzielany jest do projektów reali-
zowanych przez organizację. Może być to osoba z niewielką wiedzą lub w ogóle po-
zbawiona wiedzy z zakresu zarządzania projektami, która często po raz pierwszy 
wchodzi w tę rolę. Wynika to z tego, że w przeszłości kierowanie projektami postrze-
gane było jako kolejne z zadań organizacyjnych, a nie formalna profesja. W sektorze 
publicznym często propozycję zostania kierownikiem projektu otrzymują pracowni-
cy, którzy wykazują się sprawnością w działaniach organizacyjnych. Jak pokazują 
badania (Darrell, Baccarini, Love, 2010), bywa to wynikiem potrzeby zrealizowania 
projektów, na które to działania organizacja nie jest gotowa – nie ma odpowiednio 
wyszkolonych i przygotowanych pracowników. Pinto i Kharbanda (1995) stwierdzili, 
że większość kierowników projektów w nieprojektowych branżach nie planowała 
w sposób świadomy kariery kierownika projektu – był to raczej zbieg okoliczności, 
a nie formalny plan na ścieżkę rozwoju kariery.
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Przypadkowość wchodzenia w profesję kierownika projektu stanowiła przez dłu-
gi czas swoisty paradoks. Kierownicy projektów, aby dobrze wypełniać swoje zadania, 
muszą mieć bowiem liczne kompetencje. Można wymienić trzy grupy umiejętności: 
ogólne umiejętności kierownicze (delegowanie, przewodzenie, zarządzanie zmianą, 
zarządzanie komunikacją, rozwój procedur, planowanie, organizowanie, kontrolowa-
nie itd.), umiejętności interpersonalne (komunikacja, zarządzanie konfl iktem, budo-
wanie zespołu, negocjowanie, motywowanie, rozwiązywanie problemów itd.) oraz 
umiejętności z zakresu zarządzania projektem (narzędzia i techniki projektowe, me-
todyki, dobre praktyki itd.) (Darrell et al., 2010).

Jałocha, Krane, Ekambaram i Prawelska-Skrzypek (2014) poddając analizie kom-
petencje oczekiwane od kierowników projektów w sektorze publicznym, wskazują, 
jak bardzo są one złożone i kompleksowe. Rola kierownika projektu publicznego, 
mimo iż przez długi czas postrzegana jako przypadkowa, jest jedną z trudniejszych ról 
zawodowych w sektorze publicznym, ponieważ łączy w sobie etos pracy publicznej 
z wymagającą, przebiegającą pod presją czasu pracą projektową. David Wirick (2009, 
s. 143−144) stwierdza, że z zarządzaniem zasobami ludzkimi w projektach publicz-
nych wiąże się wiele wyzwań. Kluczowym problemem jest zapewne nieatrakcyj-
ny, wobec możliwości oferowanych w sektorze biznesowym, system wynagradzania 
i motywowania fi nansowego. Rodzi to wiele problemów, takich jak niemożność jasne-
go połączenia wydajności pracownika i nagród. Motywacja pracowników sektora 
publicznego pracujących przy projektach nie wynika zazwyczaj z fi nansowych narzędzi 
motywacji (niższe dochody), ale raczej z troski o interes publiczny, stabilność zatrud-
nienia i z perspektywy awansu (wolniejszego niż w sektorze prywatnym) (Wirick, 
2009, s. 7). Ponadto w organizacjach publicznych kierownik projektu rzadko ma 
komfort dobierania członków zespołu projektowego na podstawie ich doświadcze-
nia zawodowego – większość członków zespołów projektowych musi się wywodzić 
z danej instytucji. Organizacje publiczne różnią się też od biznesowych kulturą pracy, 
która nie wynagradza podejmowania ryzyka i działań powyżej oczekiwań w momen-
tach zaistnienia problemów w realizacji projektu. System wynagrodzeń w sektorze 
publicznym często nie gwarantuje zatrzymania pracowników o najwyższej produk-
tywności, mających cenne umiejętności. Środowisko pracy, w jakim działają zespoły 
projektowe w organizacjach publicznych, w pewnych przypadkach nie jest zoriento-
wane na pracę projektową skupioną na wynikach, a bardziej na realizację procesów 
administracyjnych (Prawelska-Skrzypek, Jałocha, 2014).

Przez ostatnie 25 lat, od kiedy Pinto i Kharbanda (1995) opublikowali swój tekst 
o „przypadkowych kierownikach projektu”, w sektorze publicznym nastąpiło wiele 
zmian. Na całym świecie kierownik projektu staje się zawodem, również w sektorze 
publicznym. Rozwijane są kompetencje kierowników projektów, coraz częściej budu-
je się sformalizowane plany rozwoju ścieżek kariery (Yasin, Gomes, Miller P. E., 2009). 
Jednocześnie ciągle nie jest to reguła – w wielu organizacjach publicznych pełnie -
nie funkcji kierownika projektu to nadal zajęcie przypadkowe, niepostrzegane jako 
profesja.

1. Projekty w kontekście przemian sektora publicznego

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   44pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   44 28.09.2021   14:54:3728.09.2021   14:54:37



45

1.3.  Integracja z Unią Europejską i jej konsekwencje 
dla zarządzania polskim sektorem publicznym

Proces integracji Polski z UE był drugim, po transformacji postsocjalistycznej, pro-
cesem o historycznym znaczeniu, który przekształcił polityczne, gospodarcze i spo-
łeczne dziedziny życia w Polsce (Marody, Wilkin, 2002). Z jednej strony proces ten 
spotkał się z wielkim społecznym aplauzem i zainteresowaniem. Z drugiej – bardzo 
krótki, zarówno w sensie psychologicznym, jak i kulturowym, okres historyczny po-
między wyzwoleniem Polski spod wpływów sowieckich a koniecznością dostosowa-
nia się do obowiązków wynikających z wejścia do UE rodził opór. Po wejściu do Unii 
Europejskiej Polska doświadczyła strukturalnego ograniczenia możliwości działania, 
pod wpływem prawa europejskiego i instytucji unijnych, ale były to ograniczenia, na 
które kraj przystał dobrowolnie. Wchodząc do Wspólnoty, Polska musiała (i chciała) 
zgodzić się na te ograniczenia, aby umożliwić realizowanie wielu zasad działania UE. 
Wśród tych ograniczeń wymienić możemy na przykład wprowadzenie wspólnego 
rynku, skutkujące zniesieniem opłat celnych, a tym samym zmniejszeniem wpływu 
do budżetu państw narodowych (Grosse, 2008), co jednak było bardzo korzystne dla 
gospo darki. Jednocześnie państwa członkowskie, w tym Polska, uczestnicząc w pro-
cesach tworzenia polityk unijnych, mogą w znaczący sposób wpływać na to, jak dzia-
ła UE oraz w jakim kierunku kreuje swoje polityki.

Podobne mechanizmy zachodziły również w innych krajach, które wraz z Polską 
wchodziły do UE w 2004 roku – w wielu z nich zaobserwować można było negatyw-
ne reakcje, postrzeganie UE jako kolejnego zarządcy nowo narodzonych demokracji, 
co nieraz rodziło nacjonalistyczne resentymenty (Potůček, 2008). Unia Europejska 
jest bowiem organizacją, na której rzecz państwa członkowskie muszą zrzec się części 
swojej suwerenności (Mieńkowska, 2007), co jest konieczne dla procesu integracji 
i tworzenia wspólnego rynku.

Tomasz Grzegorz Grosse (2008) wyróżnia dwie grupy metod zarządzania w Unii 
Europejskiej. Pierwsza z nich to metody na poziomie makrozarządzania, w skład 
których wchodzą metoda wspólnotowa (polegająca na wymuszaniu stosowania regu-
lacji europejskich przez odpowiednie sankcje karne oraz system monitoringu), otwar-
ta metoda koordynacji (polegająca na ustanowieniu celów i warunków brzegowych 
implementacji danej polityki z pozostawieniem swobody jej realizacji państwom 
członkowskim) oraz decentralizacja (zwiększanie zaangażowania podmiotów regio-
nalnych i lokalnych w realizację polityk unijnych). Druga dotyczy poziomu mikro-
zarządzania i obejmuje m.in. takie metody, jak system agencyjny, outsourcing zadań, 
nowatorskie metody zarządzania kadrami, fi nansami i działaniami. Zarządzanie pro-
jektami jako metodę zarządzania w UE można zaliczyć więc do grupy metod mikro-
zarządzania.

Po roku 1989 Polska zbudowała podstawy gospodarki rynkowej oraz demokra-
cji parlamentarnej, ale w chwili wejścia do UE były one wciąż słabo zinstytucjonali-
zowane. Integracja z UE okazała się więc dla kraju przede wszystkim ogromnym 

1.3. Integracja z Unią Europejską i jej konsekwencje dla zarządzania polskim sektorem publicznym

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   45pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   45 28.09.2021   14:54:3728.09.2021   14:54:37



46

wyzwaniem w zakresie budowania instytucji, co było konieczne, aby kraj mógł na rów-
nych prawach korzystać ze swojego członkostwa. Instytucje stanowią bowiem funda-
ment, na którym opierają się państwo, gospodarka i społeczeństwo, a ich jakość de-
terminuje sprawność i efektywność funkcjonowania państwa i jego działania, również 
w ramach UE (Marody, Wilkin, 2002). Budowa instytucji to proces złożony, trudny 
i nie zawsze prowadzący do pożądanych rezultatów – wyniki mogą bowiem nie speł-
niać oczekiwań, a instytucje okazać się nieefektywne. Zazwyczaj proces ten przebiega 
w dwojaki sposób: jako spontaniczny i ewolucyjny proces lub też jako kreowanie 
instytucji na zasadzie imitacji bądź tworzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych 
(Marody, Wilkin, 2002, s. 10). W przypadku reform postsocjalistycznych w Polsce 
miał on charakter mieszany, natomiast w procesie integracji z UE zdecydowanie do-
minował drugi model, ponieważ instytucje były tworzone pod presją czasu i z zamia-
rem dostosowania ich do określonych oczekiwań UE.

W porównaniu do sytuacji obecnej przygotowanie państwa do integracji z UE od-
bywało się w trudnych  warunkach gospodarczych. Pod koniec 2001 roku stopa bezro-
bocia rejestrowanego wynosiła w Polsce 17,4% i rosła (w grudniu 2018 było to 5,8%) 
(Główny Urząd Statystyczny, 2019), pogorszyła się sytuacja fi nansów publicznych 
i obserwowano załamanie inwestycji prywatnych. Motywatorem było jednak słuszne 
oczekiwanie, że w ten sposób Polska zostanie wieloletnim benefi cjentem netto bu-
dżetu UE i dzięki temu możliwa stanie się głęboka modernizacja kraju (Kawecka-
-Wyrzykowska, 1999). Państwo, oprócz skupienia się na procesie integracyjnym, mu-
siało radzić sobie z problemami młodej, rozwijającej się demokracji. Krajobraz ten 
kształtował proces integracji kraju z Unią Europejską i procesów instytucjonalizacji 
państwa w kierunku dostosowania instytucji publicznych do oczekiwań UE. W wyni-
ku tego procesu Polska spełniła kryteria członkostwa określone w normach składa-
jących się na porządek prawny UE, acquis communautaire.

Z okresu przygotowań do wejścia do UE pochodzi wiele publikacji, które miały 
przybliżyć czytelnikom (urzędnikom, naukowcom, politykom) skomplikowany świat 
Wspólnoty Europejskiej. Publikacje te opracowywali w dużej mierze politolodzy, 
prawnicy, administratywiści. Gdy się przegląda liczne leksykony (np. Bokajło, Dziub-
ka, 2004; Ruszkowski, 1998), zauważyć można, jak niewiele uwagi w dyskusjach 
naukowych poświęcano wówczas praxis integracji europejskiej. Rozważania miały 
charakter mocno teoretyczny, skoncentrowany na przybliżeniu mechanizmów tego, 
co robi UE, a nie, jak się to odbywa w praktyce. Ciężar praktycznej implementacji 
programów i projektów, o których niewiele mówiono, spoczywał na polskiej admini-
stracji publicznej.

1.3.1.  Przedakcesyjne działania mające usprawnić absorpcję 
środków projektowych

Proces integracji z Unią Europejską, który uwieńczony został akcesją 1 maja 2004 roku, 
rozpoczął się od realizacji kilku znaczących programów przedakcesyjnych. Miały one 
przygotować kraj, a przede wszystkim polską administrację publiczną, do absorpcji 
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środków mających spłynąć z Brukseli i wesprzeć proces modernizacji kraju. Na po-
czątku lat 2000 uruchomiono trzy kluczowe programy przedakcesyjne: ISPA, SAPARD 
oraz Phare2, zwiększając tym samym alokację środków dla Polski do 920 milionów 
euro rocznie (Szlachta, 2001). Sprawne i efektywne uruchomienie w Polsce funduszy 
europejskich przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego było najpoważ-
niejszym wyzwaniem, przed jakim stał polski rząd. Obawy, czy kraj będzie w stanie 
przygotować się w ciągu kilku lat do wejścia w struktury UE, były dość powszechne. 
Młoda demokracja, nieco ponad 10 lat po obaleniu komunizmu, i jej aparat admi-
nistracyjny musiały dokonać nie tyle postępu, ile skoku rozwojowego, który pozwo-
liłby na właściwe zarządzanie pozyskiwanymi środkami. Jak pisał w 2001 roku Jacek 
Szlachta (s. 34):

Kadry zajmujące się funduszami europejskimi muszą przyswoić wiele nowych umiejętności. 
Szczególnej uwagi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich będą wymagały przede wszystkim: 
planowanie strategiczne, umiejętności negocjacyjne, marketing, reklama, umiejętności oce-
ny projektów, zarządzanie i monitorowanie projektów, planowanie i zarządzanie fi nansami, 
ocena realizacji projektów oraz sporządzanie raportów. Doświadczenia krajów członkow-
skich potwierdzają, że niedostatek owych umiejętności może przyczynić się do ograniczenia 
możliwości efektywnego wykorzystania środków europejskich.

Jak dowodzi powyższy cytat, sprawność w zarządzaniu projektami była jedną 
z najistotniejszych kompetencji, jakie pozyskać musiała polska administracja publicz-
na na samym początku procesu integracji. Aby to osiągnąć, dokonano powszechnej 
mobilizacji aparatu państwowego. O tego typu regionalnej mobilizacji – fenomenie 
wywołanym przez Unię Europejską, a prowadzącym do ogromnej mobilizacji krajów, 
regionów i lokalnych agentów w celu realizacji założonych celów kreowanych przez 
UE − pisze m.in. Sebastian Büttner (2012), odnosząc się do przykładów innych kra-
jów europejskich. Polska nie była więc w tym przypadku wyjątkiem, ale ze względu 
na wielkość kraju, krótką historię demokracji i spodziewany zalew środków – musia-
ła w sposób efektywny zmobilizować swoje dopiero co kształtujące się kadry urzęd-
nicze. Obok przygotowania kadr należało opracować zasady, standardy, normy – był 
to niezwykle ważny wymiar instytucjonalizacji projektów.

1.3.2. Okresy programowania UE
Ofi cjalne wejście w struktury Wspólnoty skatalizowało procesy napływu środków na 
projekty. Procesy te odbywają się w rytmie tzw. okresów programowania. W każdym 
z nich UE stawia cele, które następnie są operacjonalizowane do poziomu progra-
mów, a te z kolei − rozbijane na projekty. W latach 2004−2006 cele, które realizowno, 
to wsparcie regionów, odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi 
gospodarki oraz modernizacja rynku pracy. W latach 2007−2013 celami były kon-
wergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz Europejska Współpraca 
Terytorialna.
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Pierwszy okres programowania: 2004−2006
Kiedy Polska weszła do UE, wszystkie regiony kraju były poniżej progu 75% 

średniej UE w produkcie krajowym brutto (PKB) na mieszkańca. Pierwszeństwo 
miały inwestycje w podstawową infrastrukturę − ponad połowa wszystkich projektów 
mieściła się w tej kategorii. Wybudowano m.in. 3700 kilometrów dróg i 200 kilome-
trów autostrad (European Comission, 2009).

W ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004−2006, którego realizacji 
służyło siedem programów operacyjnych współfi nansowanych z funduszy struktu-
ralnych UE, programy w ramach inicjatyw wspólnotowych Equal, INTERREG i Fun-
duszu Spójności, a także projekty fi nansowane w ramach kontraktów wojewódzkich, 
zrealizowano ponad 90 tysięcy współfi nansowanych projektów, o łącznej wartości 
57 miliardów złotych (wsparcie UE).

Tabela 3. Liczba oraz wartość (dofi nansowanie UE w PLN) projektów zrealizowanych w ramach 
NPR 2004–2006, w podziale na programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe oraz Fundusz 
Spójności, wg stanu z końca 2012 r., oraz liczba i wartość zrealizowanych inwestycji fi nansowa-
nych w ramach kontraktów wojewódzkich w latach 2004–2008

Program/inicjatywa Liczba 
projektów

Wartość 
projektów

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 13 655 12 238 032 713
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw

15 156 4 911 705 979

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich 4034 6 186 711 149
Sektorowy Program Operacyjny Transport 146 5 611 368 210
Inicjatywa Wspólnotowa Equal 287 570 943 545
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA 1 055 698 521 002
Fundusz Spójności 130 21 771 908 856
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

49 837 4 513 873 567

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb 2004–2006

4 123 822 326 265

Program Operacyjny Pomoc techniczna 2004–2006 155 104 079 494
Kontrakty wojewódzkie 2 975 4 920 502

91 553 57 434 391 282

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, s. 10

Pomimo tych udanych działań, okres programowania 2004−2006 jest ocenia-
ny jako charakteryzujący się niskim poziomem wydatkowania środków unijnych 
przyznanych Polsce (Ministry of Regional Development, 2007). Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że opracowany system wdrożenia środków nie identyfi kował w za-
dowalający sposób potrzeb związanych z procesami realizacji projektów, co w kon-
sekwencji doprowadziło do ich przedłużania i kosztochłonności. Zgodnie ze sprawo-
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zdaniem wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podstawowe błędy 
dotyczyły m.in. nadmiernej centralizacji systemu, jego nieproporcjonalnej formali-
zacji, zbyt rygorystycznych procedur, które czasem zakładały wymogi znacznie bar-
dziej restrykcyjne niż te nałożone przez prawo UE, i niedoszacowanie potrzeb kadro-
wych w instytucjach (Ministry of Regional Development, 2007). Wystąpiły również 
braki w doświadczeniu i wiedzy benefi cjentów w zakresie procedur wdrażania i rozli-
czania ich projektów. W związku z tym podjęto decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń, 
które miały przygotować kadry do lepszego zarządzania projektami. Rozpoczęły się 
masowe szkolenia, na których uczono, jak pisać projekty, jak przygotowywać dokumen-
tację projektową i jak później projektami zarządzać.

Liczne dokumenty z tego okresu, odzwierciedlające plany wdrażania polityk pu-
blicznych państwa, podkreślają palącą konieczność nabycia kompetencji z zakresu 
przygotowywania i realizacji projektów – jako warunek niezbędny do pozyskania 
środków z UE. Przykładowo w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury (2004) Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło plan dostosowania sektora 
kultury do oczekiwań UE w kwestii gotowości na realizację grantów. Przede wszyst-
kim Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, będąca głównym dokumentem defi niują-
cym politykę kulturalną państwa, przewidywała wprowadzenie różnorodnych szkoleń 
dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury z zakresu pozyskiwania środków 
z funduszy strukturalnych oraz zarządzania projektami (Ministerstwo Kultury, 2004, 
s. 135). Ponadto w Strategii przewidziano m.in. masowe oddłużanie samorządowych 
instytucji kultury, jako niezbędne dla zapewnienia prefi nansowania realizacji projek-
tów współfi nansowanych ze środków strukturalnych. W sytuacji zadłużenia danej 
jednostki, pozyskanie środków UE byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Za-
pisy te dotyczyły oddłużania instytucji kultury, które podczas przejęcia przez samo-
rządy zostały obciążone długiem hipotecznym wobec Skarbu Państwa. Długu tego 
nigdy nie egzekwowano, pozostawał w pewnym sensie martwym zapisem księgo-
wym – jednocześnie uniemożliwiając tym instytucjom realizację projektów w ramach 
funduszy strukturalnych. Dodatkowo, w strategii zaplanowano wsparcie dla artystów, 
pomagające im w funkcjonowaniu na nowym, projektowym rynku kultury. Plano-
wano m.in. udzielanie korzystnych kredytów wspierających projekty artystów, którzy 
na przykład nie mogliby sobie pozwolić na wkład własny, konieczny w większości 
projektów UE. Planowane były m.in. mikropożyczki gwarantowane przez Ministra 
Kultury, a udzielane przez banki (Ministerstwo Kultury, 2004, s. 138). Kredyty na 
własne projekty można także uznać za jeden z przejawów instrumentalizacji kultury 
przez wymuszenie na artystach działań przedsiębiorczych, przeniesienie na nich odpo-
wiedzialności za projekt. Przygotowanie Polski do korzystania ze środków unij nych 
przez realizację projektów nie było jednak przypadkiem odosobnionym. Podob -
ne przykłady znaleźć możemy w innych krajach Europy. Mukhtar-Landgren, Fred (2018) 
opisują na przykład, w jaki sposób rozwijane są umiejętności do wygrywania grantów, 
jak polityka spójności UE przekłada się na projekty unijne, ze szczególnym uwzględ-
nieniem procesów przygotowania i ubiegania się o ich fi nansowanie. Opierając się 
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na polityce edukacyjnej, ich badanie analizuje narzędzie opracowane w celu ułatwie-
nia i zwiększenia liczby projektów UE w szwedzkim regionie Scania. Pokazuje to 
ponownie, że trend uczenia się projektów był powszechny we wszystkich krajach 
Wspólnoty.

Drugi okres programowania: 2007−2013
Polityka spójności na lata 2007−2013 miała na celu wedle jej twórców zwiększe-

nie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii 
Europejskiej (Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 
2006). Danuta Hübner, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za politykę regional-
ną, stwierdziła nawet, że polityka spójności jest „widoczną ręką rynku ”, której celem 
jest zrównoważony rozwój, a jednocześnie wspieranie integracji gospodarczej w UE 
jako całości” (Hübner, 2008, s. 3). Polityka UE w latach 2007−2013 realizowana była 
w Polsce dzięki funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz Funduszowi Spójności. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy ze wszystkich funduszy UE 
na lata 2007−2013. Jego celem było wspieranie regionów przez wyrównywanie różnic 
w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. Europejski Fundusz Spo-
łeczny został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i moż-
liwości zatrudnienia w Unii Europejskiej, choć najczęściej kojarzony jest on z możli-
wością realizacji projektów szkoleniowych. Fundusz Spójności realizował natomiast 
wsparcie w ramach dwóch sektorów − środowiska i transportu. Z tego funduszu 
dofi nansowywane były duże projekty inwestycyjne, głównie z zakresu ochrony śro-
dowiska. Z funduszu korzystać mogły jednak te państwa, których produkt narodowy 
brutto (PNB) na jednego mieszkańca był niższy niż 90% średniej w państwach Unii 
Europejskiej (Portal Funduszy Europejskich, 2018).

Opisane powyżej trzy główne fundusze UE nie są wszystkimi funduszami, w ra-
mach których do Polski dotarły środki z UE. Istnieją też fundusze bezpośrednio 
związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, takie jak Europejski 
Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki (Portal 
Funduszy Europejskich, 2018), których Polska także była benefi cjentem.

W okresie programowania 2007−2013 w Unii Europejskiej wyszczególniono 
86 tematów i kategorii priorytetowych oraz 497 różnych programów operacyjnych 
(Godenhjelm et al., 2015). Spośród tej ogromnej liczby programów i inicjatyw 
w Polsce realizowano sześć programów (tzw. programów operacyjnych) oraz 16 pro-
gramów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych) (por. rysunek 2).

Środki przyznane Polsce wyniosły ponad 67 miliardów euro. Najwięcej środków, 
bo ponad 40%, przypisano do programu Infrastruktura i Środowisko, którego głów-
nym celem było „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez 
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu śro-
dowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności teryto-
rialnej” (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014) (por. tabela 4).
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Programy Operacyjne

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Rozwój Polski Wschodniej

Program Europejski Współpracy Terytorialnej

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Narodowa Strategiczne Ramy Odniesienia

Strategia Rozwoju Kraju

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Pomoc Techniczna

PO Kapitał Ludzki

Rysunek 2. Struktura organizacyjna wdrażania funduszy wspólnotowych w Polsce (2007−2013)
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007

Tabela 4. Alokacja środków do poszczególnych programów operacyjnych w Polsce w perspek-
tywie fi nansowej 2007−2013

Program Alokacja 
(w mld euro)

Udział % 
w alokacji

Program Infrastruktura i Środowisko 28,3  41,8
Program Kapitał Ludzki 10,0  14,7
Program Innowacyjna Gospodarka 8,7 12,7
Program Rozwój Polski Wschodniej 2,4 3,5 
Program Pomoc Techniczna  0,5 0,8 
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  0,7 1,1
16 programów regionalnych 17,3 25,4
Razem 67,9 100,0

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx 
(dostęp: 20.05.2018)

W kolejnym, realizowanym obecnie okresie programowania 2014−2020 wdraża-
nych jest jeszcze więcej przedsięwzięć. Tym, co zmienia się w strukturze programo-
wania interwencji UE, jest zmiana akcentu z fi nansowania projektów poprawiających 
podstawową infrastrukturę kraju w projekty rozwijające Polskę jako kraj innowacyjny.

1.3. Integracja z Unią Europejską i jej konsekwencje dla zarządzania polskim sektorem publicznym

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   51pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   51 28.09.2021   14:54:3728.09.2021   14:54:37



52

1.3.3.  „Projekt europejski” i jego specyfi ka
Projekty europejskie to przedsięwzięcia, które współfi nansowane są ze środków Unii 
Europejskiej (Trocki, Grucza, 2007). W przestrzeni organizacyjnej polskich instytucji 
publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych pojawiły się one na kilka 
lat przed akcesją do struktur UE. Od tamtej pory w każdym zakątku kraju realizo-
wane są bardzo różnorodne projekty europejskie. Tym, co je łączy, jest źródło fi nan-
sowania – pochodzące (zazwyczaj) w kilkudziesięciu procentach z funduszy UE − 
oraz konieczność dostosowania się do sposobu raportowania narzuconego odgórnie, 
przez instytucję pośredniczącą, w uzgodnieniu z UE. O ile bowiem Unia Europejska 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie narzucała sposobu metodycznego prowa-
dzenia projektów, o tyle pryncypia związane z raportowaniem i rozliczaniem projek-
tów zawsze były bardzo ściśle określone.

Projekty te są bardzo różnorodne. Zazwyczaj dzieli się je na dwa typy – tzw. pro-
jekty miękkie (szkoleniowe, doradcze) oraz twarde (infrastrukturalne). To jednak 
bardzo uproszczona typologia, ponieważ typów projektów europejskich jest wiele, 
a wyróżnić wśród nich możemy projekty badawcze, projekty sieci doskonałości, pro-
jekty wdrożeniowe, projekty współpracy międzysektorowej, projekty tematyczne, 
projekty wizyt studyjnych, projekty związane z wymianą i kształceniem uczniów 
i nauczycieli, projekty pilotażowe, projekty staży zawodowych, promocji zatrudnienia, 
wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, modernizacji rolnictwa i wiele, wiele 
innych (Trocki, Grucza, 2007).

Implementacja polityk UE jest oparta na funduszach, programach oraz projek-
tach. Jak twierdzą Büttner i Leopold (2016, s. 42), „Unia Europejska sama w sobie jest 
silnym generatorem działań opartych na projektach i silnym motorem rozwoju 
określonej logiki zarządzania projektami we współczesnych sprawach publicznych”. 
W realizację projektów UE nie są zaangażowani tylko i wyłącznie lokalni aktorzy, tacy 
jak instytucje pośredniczące w krajach członkowskich czy też agendy UE. Świat pro-
jektów UE jest dużym ekosystemem, w którym funkcjonuje wiele organizacji, jedno-
stek, agentów, a także tworzą się całe „klasy projektowe” (Kovách, Kučerová, 2006; 
Mukhtar-Landgren, Fred, 2018). Można stwierdzić, że cały system fi nansowania 
w UE przenika idea realizacji zadań przez projekty.

Unia Europejska nie opierała jednak swoich działań na projektach od samego 
początku istnienia. Pod koniec lat 70. rozpoczęto pierwsze eksperymenty z roz-
działem środków przeznaczonych na projekty – wcześniej dystrybucja opierała się 
na rokrocznej refundacji wydatków poniesionych przez poszczególne kraje w ramach 
istniejących funduszy (np. ERDF, ESF) (Büttner, Leopold, 2016). W latach 80., przez 
implementację w różnych krajach członkowskich programów wspierających rozwój 
lokalny (Integrated Development Operations, Integrated Mediterranean Program-
mes) oraz reformę systemu budżetowego UE, przygotowano podwaliny do znanego 
od około 20 lat systemu rozdziału środków budżetowych oraz wdrażania polityk 
publicznych za pomocą projektów. Obecny system opiera się, w dużym uproszczeniu, 
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na wieloletnich ramach fi nansowych, które odzwierciedlają okresy programowania 
konkretnych celów, które UE chce osiągnąć w kilkuletnich interwałach czasowych. 
Kluczowe momenty w rozwoju podejścia projektowego w UE przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Rozwój systemów wdrażania polityk publicznych UE w kierunku systemu opartego 
na projektach

Czas Działanie
Od 1958 Stworzenie systemu refundacji projektów, które zostały wybrane 

i wdrożone przez kraje członkowskie
Koniec lat 70. 
i początek lat 80.

Komisja Europejska rozpoczęła fi nansowanie pierwszych projektów 
pilotażowych wspierających lokalne inicjatywy rozwojowe za pośred-
nictwem środków strukturalnych – pierwsze eksperymenty z fi nanso-
waniem opartym na projektach

Lata 80. Integrated Mediterranean Programmes wdrażane przez pierwsze 
kraje UE

1988/1989 System rocznego planowania zastąpiony przez wieloletnie ramy fi nansowe, 
co pozwoliło na projektowanie długofalowych programów 

1989 Ustanowienie polityki spójności – pierwszej polityki UE w całości 
opartej na projektach 

1992 Komisja Europejska przyjęła metodykę zarządzania cyklem projektu 
(Project Cycle Management) jako swój przewodni zbiór narzędzi 
projektowania i zarządzania projektami 

2004 Największe rozszerzenie UE – włączenie 10 nowych krajów członkow-
skich i rozdzielenie wśród nich środków na działania projektowe

2016 PM² Project Management Methodology – własna autorska metodyka 
zarządzania projektami wdrożona przez UE

Źródło: Büttner, Leopold, 2016; European Comission, 2016; Matthijs, 2010

Jednym z elementów świadczących o dojrzałości projektowej organizacji jest roz-
wój albo adaptacja metodyki projektowej. W przypadku Unii Europejskiej również 
możemy zaobserwować proces dochodzenia do własnej metodyki. Unia Europejska 
przez wiele lat rekomendowała do zarządzania projektami standard Zarządzania 
Cyklem Projektu (Project Cycle Management, PCM), a także Prince2. PCM został 
zaadaptowany przez Komisję Europejską jako główny zbiór narzędzi pro jektowych 
w 1993 roku i był sukcesywnie ulepszany (European Commission, 2004). Przewod-
nik PCM nie opisywał szczegółowo wytycznych operacyjnych oraz fi nansowych dla 
projektów współfi nansowanych przez UE. Standard PCM był specyfi cznym narzę-
dziem, wskazującym mocno na związek pomiędzy projektami a megaprogramami, 
w ramach których są one realizowane, i politykami publicznymi UE.

Dwadzieścia lat później stworzona została pierwsza metodyka Komisji Europej-
skiej, która obecnie rekomendowana jest jako wzorcowa metodyka do prowadzenia 
projektów współfi nansowanych przez UE, PM². Metodyka PM² została stworzona 
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na podstawie charakterystycznych potrzeb UE oraz z uwzględnieniem specyfi ki śro-
dowiska realizacji projektów. Zawiera ona klasyczne elementy zarządzania cyklem 
projektu, ale również nawiązuje do „odpowiednich komunikatów Komisji Europej-
skiej i doświadczenia operacyjnego z różnych projektów wewnętrznych i zewnętrz-
nych” (European Comission, 2016). Jest więc przykładem typowej metodyki „szytej 
pod klucz”. Tym, co odróżnia ją od innych metodyk tworzonych w organizacjach, 
jest potencjalna skala, w jakiej może zostać zastosowana. Można stwierdzić, że Unia 
Europejska, z doświadczeniem realizacji milionów projektów, strategią i procesem 
decyzyjnym nierozerwalnie związanymi z projektami, a także z coraz bardziej rozwija-
nymi i ulepszanymi narzędziami zarządzania projektami jest organizacją o niezwykle 
wysokim stopniu dojrzałości projektowej.

1.3.4.  Nowe struktury organizacyjne w poakcesyjnym pejzażu 
polskiego sektora publicznego

Głównymi narzędziami prowadzenia polityk wspólnotowych UE są różnorodne pro-
gramy i instrumenty, a ich przejawem są prowadzone projekty (Trocki, Grucza, 2007). 
Programy, fundusze i instrumenty różnią się od siebie w sposób znaczący – realizują 
różnorodne, odmienne cele i mają inny zasięg. Projekty są jednak obecne wszędzie 
i stanowią podstawowe narzędzie realizacji celów polityk. Jedną z kluczowych zasad 
funduszy strukturalnych jest zasada programowania, która oznacza, że środki fi nan-
sowe kierowane są do programów, w ramach których benefi cjenci ubiegają się o przy-
znanie środków na projekty. Plan i zakres pomocy udzielanej przez UE ustalany jest 
wspólnie przez kraje członkowskie oraz UE. W konsekwencji długiego procesu nego-
cjacji ustalane są zasady funkcjonowania programów pomo cowych UE. Z punktu 
widzenia niniejszej monografi i kluczowy jest jednak proces następujący już po za-
warciu umowy partnerstwa, która wieńczy etap negocjacji. Uruchomienie funduszy, 
które następuje później, polega na selekcji i wyborze projektów, podpisywaniu umów 
o dofi nansowanie, monitoringu, kontroli i ewaluacji realizowanych przedsięwzięć, 
a także refundowaniu poniesionych kosztów (Trocki, Grucza, 2007). Aby dany kraj 
członkowski mógł rozpocząć korzystanie ze środków UE, musi opracować i przedło-
żyć wiele dokumentów, wśród których w Polsce wymienić możemy np. Narodowy 
Plan Rozwoju, programy operacyjne, strategie wykorzystania funduszy i inne doku-
menty strategiczne. Dla tych, którzy w praktyce realizują projekty, najistotniejsze są 
jednak dokumenty nie o charakterze strategicznym, ale konkretne wytyczne dotyczą-
ce realizacji projektów w ramach danego programu. Skomplikowany system organi-
zacji działań obrazuje rysunek 3, przedstawiający zależności i powiązania między 
dokumentami krajowymi a unijnymi w perspektywie fi nansowej 2014−2020 (Mini-
sterstwo Rozwoju, 2015, s.12).

Aby zorganizować proces wdrażania celów polityk UE i jak najlepiej wykorzystać 
napływające środki, w Polsce utworzono system złożony z organizacji, które odpowia-
dają za ich realizację. System ten zmienia się i ewoluujue – czasem pewne funkcje przej-
mowane są przez nowe organizacje, czasem komptencje do wdrażania programów UE
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delegowane są do innych instytucji niż we wcześniejszym okresie programowania. 
Przyczyny zmian bywają różnorodne – niejednokrotnie są to potrzeby natury organiza-
cyjnej, a czasem naciski polityczne skutkujące przeniesieniem środków pod zarząd 
organizacji wskazanych przez aktualnie rządzącą partię.

System organizacyjny dystrybucji funduszy unijnych w Polsce składa się zasad-
niczo z trzech głównych poziomów: koordynacji, zarządzania i wdrażania (Portal 
Funduszy Europejskich, 2019b). Centralną jednostką w procesie koordynacji w Pol-
sce jest ministerstwo – w perspektywie 2004−2006 było to Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, 2007−2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014−2020 Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju. Wraz z ministerstwem proces ten koordynuje wiele 
jednostek, takich jak Instytucje Certyfi kujące, Instytucja Audytowa, komitety koor-
dynujące i monitorujące, a także sama Komisja Europejska.

Na poziomie wdrażania programów unijnych operują instytucje zarządzające. 
Instytucja zarządzająca zachowuje całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji 
programu, nawet jeśli część swoich uprawnień przekazuje do instytucji pośredniczą-
cych. Jest ona odpowiedzialna za zarządzanie poszczególnymi programami operacyj-
nymi i zapewnienie poprawnego wydatkowania środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych UE (Portal Funduszy Europejskich, 2019b). W praktyce rolę instytu-
cji zarządzających odgrywały liczne ministerstwa odpowiednio do swoich obszarów 
działania (wcześniejsze perspektywy), a obecnie instytucją zarządzającą dla progra-
mów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister Inwestycji i Roz-
woju, a dla każdego z programów regionalnych – zarząd województwa (Portal Fun-
duszy Europejskich, 2019b).

Instytucje pośredniczące podlegają instytucjom zarządzającym. Instytucje zarzą-
dzające delegują na ich rzecz funkcje zarządzania poszczególnymi priorytetami i dzia-
łaniami. Funkcje te w pierwszej perspektywie były pełnione przez wydziały/depar-
tamenty w ministerstwach lub też urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, natomiast 
w latach 2007−2013 dla programów krajowych instytucje zarządzające zostały zloka-
lizowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a dla regionalnych − w urzędach 
marszałkowskich właściwych regionów. Do ich zadań należało m.in. przedkładanie 
wniosków o płatność do instytucji zarządzającej, prognozowanie wydatków i sporzą-
dzanie raportów o nieprawidłowościach (Trocki, Grucza, 2007).

W przypadku instytucji wdrażających we wcześniejszej perspektywie mieliśmy 
do czynienia z państwowymi osobami prawnymi (np. agencje centralne), wojewódz-
kimi urzędami pracy czy agencjami, takimi jak np. PARP, a także urzędami marszał-
kowskimi. Ich zadania w procesie wdrażania środków dotyczyły przyjmowania wnio-
sków projektowych od potencjalnych odbiorców pomocy, oceny i selekcji projektów, 
kontroli wniosków o płatność, badania zgodności projektów z zapisami programu 
(Trocki, Grucza, 2007).

Na najniższym poziomie systemu dystrybucji środków znajdują się benefi cjenci. 
To również nie jest jednorodna grupa, ponieważ czasem instytucja wdrażająca może 
być jednocześnie benefi cjentem końcowym, mogą to być benefi cjenci pełniący funkcję 
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projektodawców (czyli de facto pośredniczący w przekazaniu środków) oraz benefi -
cjenci ostateczni, czyli grupy docelowe danego programu. Dodatkowo, w całym pro-
cesie uczestniczą także Instytucje Certyfi kujące i Instytucja Audytowa.

Ten złożony system organizacyjny został w całości utworzony po to, aby umoż-
liwić absorpcję środków płynących z UE i wspierać sprawne zarządzanie programa-
mi i projektami. Opisany wyżej system instytucjonalny służący realizacji umowy part-
nerstwa między Polską a UE funkcjonował w perspektywie fi nansowej 2007−2013, 
a z pewnymi modyfi kacjami został zaimplementowany w perspektywie 2014−2020. 
Nie jest on jednak systemem całkowicie nowatorskim, wypracowanym przez polski 
sektor publiczny. Bazuje on bowiem na wytycznych i metodach organizacji narzuconych 
przez UE. Tym samym jest jednym z przejawów europeizacji struktur krajowych.

1.3.5. Europeizacja
Wszystkie opisane wyżej procesy, polegające na unifi kacji działań i szerokim wdra-
żaniu polityk UE, wpisują się w nurt europeizacji. Europeizacją nazywamy wpływ 
prawa i polityk unijnych na sposób działania oraz struktury organizacyjne admini-
stracji państw członkowskich (Grosse, 2008, s. 92). Jest ona również defi niowana jako 
kształtowanie spraw publicznych i prywatnych nieograniczone granicami jednego 
państwa (Schendelen, 2006), a przez to postrzega się ją jako swoistą odmianę globa-
lizacji w kontekście europejskim. Wchodząc do Wspólnoty, państwa członkowskie 
zobowiązują się do implementowania polityk europejskich oraz wprowadzania regu-
lacji ustalonych przez Wspólnotę. Państwa członkowskie i kandydujące adaptują 
i zmieniają krajowe instytucje w odpowiedzi na zasady i regulacje obowiązujące 
w UE (Börzel, Risse, 2012). Celem europeizacji jest pewnego rodzaju unifi kacja, 
upodobnienie sposobów działania państw Wspólnoty, pozwalające na łatwiejsze pro-
jektowanie i sterowanie politykami publicznymi na poziomie całej UE (Wallace, 2000, 
s. 370).

Jednocześnie koncepcja europeizacji nie zakłada wcale, że kraje kandydujące oraz 
kraje członkowskie są jedynie pasywnymi odbiorcami zasad dyktowanych przez UE. 
Adaptacja mechanizmów UE jest aktywnym procesem interpretacji, reinterpretacji 
i implementacji nowych regulacji oraz polityk (Börzel, Risse, 2012, s. 8). Zachodzące 
zmiany można w pewnym zakresie tłumaczyć koncepcją „dopasowania”, która powo-
duje wywarcie presji na kraje Wspólnoty i wymusza ich adaptację do struktur unij-
nych. Europeizacja to zjawisko wielowektorowe, co oznacza, że Unia Europejska nie 
jest jedynym elementem europeizacji państw członkowskich, choć stała się jej punk-
tem centralnym. Wektory europeizacji przecinają różnorodne struktury i mają różne 
kierunki. Czasem zmiany zapoczątkowane są na szczeblu europejskim, a ich kie-
runek to przemiana sektora prywatnego lub publicznego na szczeblu krajowym. 
Innym razem inicjatorem zmian, mających później oddźwięk na poziomie całej 
Wspólnoty, są sektory prywatne na szczeblu europejskim, a ich adresatem są sektory 
publiczne na szczeblu krajowym (Schendelen, 2006). W pluralistycznych krajach 
Europy każda organizacja ma bowiem potencjał wpływu, choć zazwyczaj jest on 
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ograniczony. Pokazuje to jednak, że nie tylko UE może wywierać wpływ na procesy 
europeizacji, lecz także kraje członkowskie i organizacje działające w krajach człon-
kowskich mogą kreować trendy europeizacyjne, wykorzystując do tego niejednokrot-
nie złożone działania lobbystyczne.

Kraje członkowskie dokonują pod wpływem integracji z UE zmian w strukturach 
administracyjnych. Aby przygotować kraje Europy Środkowo-Wschodniej do inte-
gracji z UE, Komisja Europejska położyła duży nacisk na rozbudowę odpowiednich 
struktur administracyjnych, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za implementację fun-
duszy unijnych. Pomocą objęto m.in. dostosowanie prawa krajowego do systemu UE, 
szkolenia urzędników oraz rozbudowę aparatu biurokratycznego (Grosse, 2008, 
s. 92). Podczas spotkania European Council Meeting w 1993 roku w Kopenhadze 
postanowiono, że kraje kandydackie muszą sprostać kryteriom o charakterze ekono-
micznym, prawnym i politycznym, zanim możliwy będzie ich akces do struktur UE. 
Oznaczało to, że kraje kandydujące powinny osiągnąć stabilność instytucji publicz-
nych, która gwarantuje demokrację i rządy prawa, muszą także przestrzegać praw 
człowieka oraz szanować i chronić mniejszości (van Doeveren, 2011). W 2001 roku 
opublikowano białą księgę dotyczącą zasad governance UE, w której wyszczególniono 
pięć głównych zasad governance: otwartość, partycypacja, odpowiedzialność, skutecz-
ność i spójność (Commission of Th e European Communities, 2001).

Badacze zajmujący się problematyką europeizacji podkreślają jednak, że UE nie 
jest jedynym źródłem regionalnych i krajowych zmian instytucjonalnych (Börzel, 
Risse, 2012). Sposób i zakres europeizacji w danym kraju członkowskim zależy od 
dwóch głównych czynników: siły presji wywieranej na kraj przez UE oraz specyfi ki 
kraju członkowskiego (m.in. jego sytuacji ekonomicznej, presji konkurencyjnej na 
gospodarkę krajową, potencjału administracyjnego i politycznego) (Grosse, 2008). 
Rozbudowany system unifi kacji, ujednolicania sposobów działania państw członkow-
skich, ich dostosowywania się w ramach procesów europeizacyjnych bywa też nazy-
wany „europejską przestrzenią administracyjną” (Rydlewski, 2008). W ramach tego 
zjawiska następuje unifi kacja zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak i procedural-
nych. Należy podkreślić, że nie jest to proces przymusowy – to kraje, przystępując do 
Wspólnoty, zobowiązują się do ujednolicenia pewnych aspektów instytucjonalnych, 
ale jednocześnie zachowują swoją polityczną autonomię oraz wpływ na decyzje 
wspólnotowe przez ustalone w ramach UE instytucje i formy. Jednym z tych elemen-
tów jest zgoda na przyjęcie projektowej formy działania i co za tym idzie – przyzwo-
lenia na projektyzację wdrażanych polityk.

Podsumowanie
W rozdziale pierwszym nakreślono tło dla rozważań nad projektyzacją polskiego 
sektora publicznego.

W części dotyczącej projektów w kontekście przemian sektora publicznego zwró-
cono uwagę na główne koncepcje zarządzania publicznego w minionym stuleciu 
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i wskazano na rolę projektów w ich wdrażaniu. Kluczowe koncepcje zarządzania pu-
blicznego, takie jak weberyzm, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie publicz-
ne i neoweberyzm, zakładają wykorzystanie pracy projektowej na rzecz implemen-
tacji polityk publicznych, przy czym, jak zauważono, projekty stały się szczególnie 
istotne dopiero w momencie wdrażania idei nowego zarządzania publicznego.

W części dotyczącej zarządzania projektami w sektorze publicznym omówiono 
główne pojęcia dotyczące zarządzania projektami w sektorze publicznym – zdefi nio-
wano projekty publiczne, proces zarządzania nimi, zwrócono uwagę na rozumienie po-
jęcia sukcesu i porażki projektu publicznego. Ponadto, opisując systemy zarządzania 
projektami publicznymi, wskazano rolę i rangę projektów w przestrzeni zarządza -
nia państwem. Ważnym wątkiem poruszonym w rozdziale było również wskazanie 
na wzajemną relację polityk publicznych i projektów oraz programów. Niezwykle 
istotne jest też to, że praca projektowa zmienia sposób, w jaki pracują pracownicy 
organizacji publicznych – z przypadkowych kierowników projektów stają się oni 
wyspecjalizowanymi kierownikami projektów publicznych.

W ostatnim z podrozdziałów podjęto problematykę wejścia do UE i konsekwen-
cje integracji ze strukturami europejskimi dla zarządzania polskim sektorem publicz-
nym oraz rozwoju pracy projektowej. Dzięki temu, że projekty są ważnym narzę-
dziem wdrażania polityk europejskich, te wieloletnie polityki stają się plastyczne, 
emergentne, reagujące na zmiany waunków wyłaiających się w toku ich realizacji – od 
globalnych (kryzysy) po lokalne, w których te polityki są realizowane. Forma projetu 
europejskiego została zdefi niowana. Opisano także przed- i poakcesyjne procesy 
zmierzające do wdrożenia projektów i programów UE w polskim sektorze publicz-
nym. W końcowej części proces zachodzący wraz z integracją z UE powiązano 
z koncepcją europeizacji, konkludując, że był on związany z procesem projektyzacji.

Tak szeroko zarysowane tło zachodzących w ostatnim 20-leciu przemian w pro-
cesach zarządzania sektorem publicznym pozwoli w dalszej części książki na zobra-
zowanie na ich tle przyczyn i rezultatów, a także przebiegu zjawiska projektyzacji.

Podsumowanie
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ROZDZ I A Ł  2

STUDIA NAD PROJEKTAMI I PROJEKTYZACJA

Rozdział drugi poświęcony został pogłębionej analizie teoretycznej zjawiska projek-
tyzacji na tle studiów nad projektami. Teoretyczne rozważania nad projektyzacją 
osadzono w kontekście ruchów badawczych Rethinking Project Management oraz 
Making Projects Critical. Ponadto w rozdziale omówiono genezę i rozwój badań nad 
projektyzacją, a także obszary badań nad nią. Rozdział kończy dyskusja nad projek-
tyzacją pracy oraz przemianami zachodzącymi w społeczeństwie projektu.

2.1.  Studia nad projektami jako dyscyplina badawcza – 
geneza i rozwój

Z refl eksji nad praktyką działań projektowych w organizacjach zrodziła się nauka, 
której przedmiotem badań są projekty. Mimo dynamicznego rozwoju jest to nadal 
młoda, ciągle kształtująca się i zmieniająca subdyscyplina zarządzania, według nie-
których badaczy (np. Lichtarski, 2016) wciąż pozostająca w fazie in statu nascendi. 
Zarówno w polskiej literaturze przedmiotu, jak i rozważaniach teoretyków zagranicz-
nych brak jednomyślności co do precyzyjnego opisu zakresu przedmiotowego tej 
subdyscypliny. Zazwyczaj nazywana ona bywa zarządzaniem projektami, co wskazu-
je na ścisłe powiązanie projektów z procesami zarządczymi. Jednak, jak pokazują 
współczesne badania, użycie terminu „zarządzanie projektami” ogranicza przedmiot 
badań, który w praktyce coraz bardziej się rozszerza i wychodzi poza obszar nauk 
o zarządzaniu. W niniejszej publikacji dla określenia dyscypliny naukowej, której 
przedmiotem badania są projekty, używać będziemy pojęcia „studia nad projektami” 
(ang. Project studies).

Historia rozwoju studiów nad projektami jako subdyscypliny zarządzania jest 
krótka. Niespełna 20 lat temu nestorki zarządzania projektami, kanadyjskie naukow-
czynie Kam Judgev i Janice Th omas oraz Connie L. Delisle (Jugdev et al., 2001), 
zwracały uwagę, że potrzeba budowy teorii zarządzania projektami jest coraz bardziej 
widoczna. Niedostatki w refl eksji nad zarządzaniem projektami wskazywał też inny 
nestor tej dyscypliny, Peter Morris, pisząc „po pierwsze, chociaż pojęcie »zarządzania 
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projektami« jest obecnie stosunkowo dojrzałe i uznane przez tysiące, jeśli nie miliony 
menedżerów za niezwykle ważne, pod wieloma względami wciąż tkwi w latach 60.” 
(Morris, 1994). Jego opinia pokazywała, że obowiązujący pod koniec XX wieku 
mecha nistyczny obraz ZP nie przystawał do realiów zmieniających się organizacji, 
a badacze powinni w sposób pogłębiony podjąć krytyczną refl eksję nad projektami 
i towarzyszącymi im zmianami organizacyjnymi i społecznymi.

W odpowiedzi na ten i wiele podobnych głosów płynących ze środowiska bada-
czy projektów podjęto pierwsze systematyczne próby naukowej budowy dyscypliny. 
Wysiłki te miały na celu wykazanie odrębności zarządzania projektami na tle nauk 
o zarządzaniu. Pierwszym krokiem było powszechne zrozumienie tego, że pewne 
„stare prawdy”, jakie uznawano za oczywiste, powinny ustąpić miejsca „nowemu 
spojrzeniu” na zarządzanie projektami, co mogłoby przyczynić się do rozwoju dys-
cypliny (por. tabela 6).

Tabela 6. „Stare prawdy” i „nowe spojrzenie” na zarządzanie projektami na początku XXI wieku

„Stare prawdy” o zarządzaniu projektami „Nowe spojrzenie” na zarządzanie 
projektami

Zarządzanie projektami to zestaw narzędzi 
i technik wykorzystywanych do osiągania 
wydajności projektu

Zarządzanie projektami to holistyczna 
dyscyplina wykorzystywana do osiągania 
wydajności projektów/programów/organizacji, 
ich skuteczności oraz innowacyjności

Sukces mierzony jest na podstawie wskaźników 
wydajności

Sukces jest wielowymiarowym konstruktem, 
mierzonym na podstawie wskaźników 
wydajności, skuteczności i innowacyjności

Realizacja projektów polega na skupieniu się 
na szczegółach projektu na poziomie operacyjnym 
i taktycznym

Realizacja projektów polega na łączeniu wartości 
wypracowanej przez projekt ze strategicznymi 
celami biznesowymi fi rmy

Źródło: opracowanie na podstawie Jugdev et al., 2001

Debaty nad tym, czym są projekty i zarządzanie nimi, zintensyfi kowały się na prze-
łomie tysiącleci, aczkolwiek ich geneza sięga lat 90. XX wieku, a miejscem, w którym 
rozpoczęto głęboką naukową debatę nad projektami, była Skandynawia. Na początku 
lat 90. stworzono tam sieć badawczą IRNOP – International Research Network on 
Organizing by Projects. Była to pierwsza globalna sieć, która połączyła badaczy 
zainteresowanych problematyką projektów. Utworzenie IRNOP stało się swoistym 
kamieniem milowym w rozwoju dyscypliny badań nad projektami – powstanie tej sie-
ci zapoczątkowało budowę globalnego środowiska badaczy projektów. W 1994 roku 
w Umeå w Szwecji odbyła się pierwsza konferencja IRNOP, która uznawana jest 
również za początek tzw. szwedzkiej szkoły zarządzania projektami (Kozarkiewicz, 
Łada, Söderholm, 2008; Lundin, Hallgren, 2014). Niedługo potem pojawiły się pierw-
sze publikacje, w których zaczęto kwestionować funkcjonalistyczne myślenie o pro-
jektach jako planach działania. Johann Packendorff  wprowadził pojęcie projektu 
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„jako tymczasowej organizacji” i było to wydarzenie przełomowe dla rozwoju dyscy-
pliny (Packendorff , 1995). Packendorff  opublikował swój tekst w specjalnym numerze 
czasopisma „Scandinavian Journal of Management”, w którym znalazły się też inne 
teksty, które zrewolucjonizowały problematykę badawczą zarządzania projektami. 
Wśród nich należy wymienić m.in. tekst Christophe’a Midlera o projektyzacji, oraz 
Kristiana Kreinera (1995) o drift ing environments. Autorzy pokazali, że na projekty 
należy patrzeć inaczej niż do tej pory – poprzez ich kontekst organizacyjny, jako część 
„dryfujących środowisk”, które wpływają na relewantność fi nalnych wyników projek-
tu. W tym samym numerze specjalnym Rolf Lundin oraz Anders Söderholm podjęli 
pierwszą próbę budowy koherentnej teorii organizacji tymczasowej. Dowodzili oni, 
że teoria organizacji głównego nurtu opiera się na założeniu, że organizacje są lub 
powinny być trwałe, a brak jest teorii dotyczących organizacji tymczasowych (np. pro-
jektów) (Lundin, Söderholm, 1995).

Na przestrzeni ostatnich 40 lat bardzo zmieniła się problematyka, jaką podejmu-
ją badacze zarządzania projektami. Alireza Abbasi i Ali Jaafari (Abbasi, Jaafari, 2018) 
przeprowadzili analizę bibliometryczną tekstów z zakresu zarządzania projektami, 
które ukazały się w latach 1980−2017, i pokazali, jak zmieniały się trendy badawcze. 
W latach 80. najwięcej uwagi poświęcano takim zagadnieniom, jak „narzędzia/sys-
temy/oprogramowanie”, „sprawy organizacyjne”, „edukacja”, „techniki kontroli pro-
jektów”. W latach 90. publikacje najczęściej dotyczyły zagadnień, takich jak „techni-
ki kontroli projektów”, „kontrola ryzyka”, „narzędzia/systemy/oprogramowanie” oraz 
„komunikacja”. „Umiejętności miękkie”, a także bardziej zróżnicowane słowa kluczo-
we dotyczące technik kontroli projektu i narzędzi były bardziej widoczne począwszy 
od 2000 roku. Zagadnieniom organizacyjnym, takim jak governance, zmiana organi-
zacyjna i biura zarządzania projektami oraz tematy dotyczące sukcesu projektu, po-
święcono więcej uwagi dopiero począwszy od 2010 roku (Abbasi, Jaafari, 2018). 
Wskazuje to jednoznacznie, że badania nad projektami ewoluują i coraz bardziej 
rozszerzają swój przedmiot.

Zmiany zachodziły nie tylko w kwestii przedmiotu badań, lecz także obszarów, 
w jakich przeprowadzano badania empiryczne. Zaczęto wychodzić poza tradycyjne 
branże projektowe, w których projekty są codziennością organizacyjną, stanowią sta-
ły element działania. Dywersyfi kacja obszarów badań nad projektami okazała się 
szczególnie istotna ze względu na fakt wieloletniej dominacji badań, których przed-
miotem był sektor budowlany. Sytuacja stała się paradoksalna, bo − jak dowiedli 
Evaristo i van Fenema (1999) − projekty prowadzone w sektorze budowlanym repre-
zentują tylko niewielki procent wszystkich projektów realizowanych na świecie. Istnia-
ło więc zagrożenie, że wnioskowanie na podstawie badań dotyczących jedynie małego 
wycinka rzeczywistości projektowej może istotnie oddziaływać na rezultaty badań 
dotyczących innych sektorów (Crawford et al., 2006, s. 175−184). Wzrost różnorod-
ności zainteresowań badawczych w ramach studiów nad projektami można zaobser-
wować na przykładzie papierka lakmusowego trendów badawczych, jakimi są najbar-
dziej prestiżowe magazyny naukowe w tej dyscyplinie. Przykładowo w „International 
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Journal of Project Management”, który początkowo publikował głównie wyniki 
badań dotyczących zarządzania w inżynierii i budownictwie, znajdziemy obecnie 
teksty, w których autorzy swoje badania osadzają przede wszystkim w ramach nauk 
społecznych lub studiów organizacyjnych (Crawford et al., 2006).

Wraz z rozwojem badań nad projektami wyłoniły się dwa główne nurty badaw-
cze, które ukształtowały współczesny obraz dyscypliny. Nurty te to Rethinking Project 
Management (RPM) oraz Making Projects Critical (MPC). Powstawanie nowych 
nurtów badań w ramach dyscypliny jest zjawiskiem naturalnym, często odpowiedzią 
na niedostatki dotychczasowych koncepcji. Podobnie było w przypadku studiów nad 
projektami. Przede wszystkim tzw. klasyczne zarządzanie projektami uznane zostało 
za nie zawsze przystające do rzeczywistości organizacyjnej współczesnych organizacji. 
W odpowiedzi na niedostatki klasycznego zarządzania projektami powstał kluczowy 
dla współczesnego naukowego rozumienia istoty projektów nurt Rethinking Project 
Management, na bazie którego krytycznej analizie poddano dotychczasowe założenia 
badań naukowych nad projektami. Obok RPM ważną rolę w defi niowaniu obszaru 
naukowego badań nad projektami odgrywa nurt Making Projects Critical, który sku-
pia badaczy wpisujących się w krytyczne studia nad projektami (Hodgson, Cicmil, 
2008). Klasyczne zarządzanie projektami nie zniknęło jednak za sprawą wyłaniają-
cych się nowych nurtów. Nadal istnieje i ma się dobrze, przede wszystkim dlatego, 
że jest umacniane przez liczne międzynarodowe organizacje ze świata praktyki, takie 
jak Project Management Institute, International Project Management Association 
oraz Offi  ce of Government Commerce (Svejvig, Andersen, 2015). Kreowane przez 
nie standardy zarządzania projektami (PMBoK, IPMA Competence Baseline oraz 
PRINCE2) przenikają sposób myślenia o projektach, zarówno praktyków, jak i bada-
czy zarządzania projektami.

Klasyczne zarządzanie projektami, RPM oraz MPC wyraźnie się różnią w swoich 
deklaracjach, ale podejść tych nie warto postrzegać jako dychotomiczne, a raczej jako 
dualistyczne, „łączące stare prawdy i nowe spojrzenia” (Jugdev et al., 2001; Svejvig, 
Andersen, 2015, s. 280). Aby lepiej zrozumieć rozwój studiów nad pro jektami, warto 
nieco bliżej przyjrzeć się powyższym nurtom badawczym. Ponadto poznanie założeń 
poszczególnych nurtów jest istotne ze względu na rozumienie zjawiska projektyzacji. 
Mimo iż pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w pracy wpisującej się w klasyczny 
nurt zarządzania projektami, nowe ruchy badawcze znacząco rozwinęły badania nad 
projektyzacją oraz nadały jej nowe, rozszerzone znaczenie.

2.1.1. Rethinking Project Management
Pierwsze głosy kontestujące dotychczasowy porządek w badaniach nad projektami, 
które później przerodziły się w swoisty ruch myślowy, pojawiły się już w latach 80., 
lecz były to głosy odosobnione. Przykładowo S. Lichtenberg (1983) zwracał uwagę 
na to, że należy poszukiwać alternatyw dla utartego sposobu myślenia o zarządzaniu 
projektami, opartego na „zachodnich pomysłach”. Podnosił on również  konieczność 
korzystania z doświadczeń różnych krajów, wskazując jako przykład kraje skandynaw-
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skie. Ruch RPM nie jest jednak tworem jednolitym, w jego strukturach pojawiło się 
wiele różnych kierunków. Między innymi było to „dziewięć szkół myśli w badaniach 
nad projektami” zaproponowane przez Ch. Bredilleta (2007), czy też apel Jonasa 
Söderlunda (2011) o bardziej pluralistyczne widzenie dyscypliny. Zaproponował on 
siedem „szkół myśli” w zarządzaniu projektami: Optimization School, Factor School, 
Contingency School, Behaviour School, Governance School, Relationship School and 
Decision School (Söderlund, 2011).

Trzonem całego ruchu była sieć badawcza utworzona w Wielkiej Brytanii. 
W 2003 roku grupa naukowców otrzymała fi nansowanie od Engineering and Physi-
cal Sciences Research Council (EPSRC) na utworzenie sieci badawczej Rethinking 
Project Management. Jej celem było zdefi niowanie agendy badań mającej na celu 
wzbogacenie i rozszerzenie przedmiotu badań nad projektami poza jej ówczesne za-
łożenia koncepcyjne. Główne rezultaty projektu realizowanego przez sieć polegały na 
utworzeniu struktury pięciu kierunków rozwoju obszaru badań nad projektami. Były 
to złożoność projektów, proces społeczny, kreowanie wartości, konceptualizacja pro-
jektów oraz rozwój praktyków. Nie stanowiły one według autorów badań agendy 
badawczej, a raczej były rodzajem agendy inspirującej dalsze dyskusje nad rozwojem 
dyscypliny (Winter, Smith, Morris, Cicmil, 2006). Obok, a może wraz z działaniem 
RPM, rodził się nowy trend badawczy w zarządzaniu projektami, mocno inspirowany 
krytycznymi studiami nad zarządzaniem. Grupa badaczy, głównie skandynawskich 
i brytyjskich, rozpoczęła dialog naukowy, mniej sformalizowany niż RPM, w ramach 
Making Projects Critical.

2.1.2. Making Projects Critical
W 2003 roku w Bristol Business School po raz pierwszy zorganizowano warsztaty, 
których celem było „uczynienie badań nad projektami bardziej krytycznymi” (Hodg-
son, Cicmil, 2006, s. 1). Na spotkaniach tych badacze z różnych stron świata podjęli 
dyskusję nad zagadnieniami i wartościami, które były w sposób znaczący ignorowa-
ne w głównym nurcie badań nad projektami. Kwestionowali oni funkcjonalistyczne, 
narzędziowe rozumienie projektów oparte na instrumentalnej racjonalności, przeno-
sząc główny akcent dyskusji na nowe, dotychczas niebadane obszary. Sprzeciwili się 
oni defi niowaniu projektów jako uniwersalnie aplikowalnych schematycznych dzia -
łań, które pozwalają na rozwiązywanie różnorodnych problemów organizacyjnych 
z jednoczesnym realizowaniem ich na czas, w budżecie i przy założonej jakości. Uzna-
jąc to za mit, powielany w setkach, jeśli nie tysiącach kolejnych podręczników do 
zarządzania projektami, postanowili m.in. zakwestionować powszechne poglądy po-
przez postawienie na nowo pytań, czym są projekty i jak ewoluują (Hodgson, Cicmil, 
2006, s. 3).

Główny nurt badań nad projektami widzi bowiem projekty jako elastyczne, zo-
rientowane na działanie przeciwieństwo permanentnej biurokracji. Paradoksalnie, 
zarówno projekty, jak i biurokracja opierają się na zracjonalizowanych i sformalizowa-
nych narzędziach i technikach, a także na regułach (Crevani, Shinozaki Lennerfors, 2009). 
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Obydwa sposoby działania bazują również na silnej kontroli. Dlatego też zarządzanie 
projektami kwestionowane jest jako sposób uwolnienia organizacji od nadmiernej 
biurokracji – tak naprawdę projekty mogą jeszcze bardziej wzmagać kontrolę zaan-
gażowanych w nie osób indywidualnych (Crevani, Shinozaki Lennerfors, 2009).

Zaczęto zwracać uwagę na fakt pomijania w dyskusji naukowej wielu wątków 
dotyczących praktyki projektowej, które pokazują ambiwalentny charakter zjawiska. 
Ich nieobecność spowodowała powstanie rażącej przepaści między opisanymi 
w książkach obietnicami efektywości, którą łatwo osiągnąć dzięki projektom, a real-
nymi wyzwaniami, które wielokrotnie mają złożony, społeczny charakter. MPC był 
inspirowany obawą o to, że zarządzanie projektami redukuje wszelkie społeczne dzia-
łania do poziomu zinstrumentalizowanych, zracjonalizowanych akcji, nie poddając 
krytyce etycznych, społecznych i politycznych wymiarów pracy projektowej (Hodgson, 
Cicmil, 2006).

MPC jest ruchem, który wpisuje się w szerszy trend badań w zarządzaniu – stu-
dia krytyczne. Dorobek MPC można zakwalifi kować jako krytyczne studia nad pro-
jektami (KSP). Jednym z głównych elementów zainteresowania KSP jest zagadnienie 
kontroli i dyscypliny – jak są one konstruowane i manifestowane w pracy projektowej 
(Crevani, Shinozaki Lennerfors, 2009). W klasycznej literaturze ZP pracownicy pro-
jektowi przedstawiani są jako wyemancypowani, kreatywni i autonomiczni. Studia 
krytyczne kwestionują ten obraz, wskazując na opresyjny charakter pracy projekto-
wej. Kierownicy projektów z jednej strony kontrolują inne osoby pracujące w projek-
tach, a z drugiej strony samodyscyplinują się. Zagadnienie kontroli i samodyscypli-
ny w pracy projektowej jest jednym z kluczowych w rozważaniach podjętych przez 
badaczy MPC. Inne, ważne wątki badawcze to władza w projektach, etyka, projekty-
zacja, dysfunkcyjność projektowej racjonalności, epistemologiczne i ontologiczne 
założenia projektów, „lived experience’’/prawda praktyków (Crevani, Shinozaki Len-
nerfors, 2009).

2.1.3. Project studies
Przywołani wyżej Geraldi i Söderlund (2018) zaproponowali wprowadzenie pojęcia 
project studies jako sposobu rozumienia specjalności naukowej na obecnym etapie jej 
rozwoju, swoistego parasola, pod którym zebrać można wszystkie nurty i koncepcje, 
jakimi zajmują się badaczki i badacze projektów. Wprowadzili oni dwie odrębne ty-
pologie, prezentujące typy studiów nad projektami, następnie połączyli je i w przej-
rzysty sposób zaprezentowali różnorodność defi niowanej dyscypliny. Zainspirowani 
teorią komunikacyjnego działania Habermasa (1981), Geraldi i Söderlund (2018, s. 60), 
wyróżnili trzy podstawowe typy studiów nad projektami. W ramach pierwszego 
z nich badania skupiają się głównie na aspektach technicznych, przewidywaniu 
i kontroli, a także poszukiwaniu przyczynowych wyjaśnień zjawisk. Badania poru-
szają klasyczne i konwencjonalne tematy, wnosząc pewien wkład w rozwój dyscypli-
ny. W ten typ wpisują się tzw. klasyczne studia nad projektami. Drugi typ jest głębo-
ko zakorzeniony w idei zrozumienia natury i dynamiki systemów społecznych 
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w bardziej ogólnym ujęciu. Doceniany jest rozwój modeli jako intelektualnych na-
rzędzi do analizy społecznych aspektów świata projektów, co w konsekwencji przyczy-
nia się do rozwoju teoretycznego w ramach ogólnej teorii organizacji i zarządzania, 
wychodząc poza teoretyzowanie jedynie na poziomie projektów. Drugi typ zazwyczaj 
podnosi krytykę typu pierwszego jako zbyt racjonalistycznego, niepowiązanego 
z kontekstem społecznym. Wiele cech tego typu ma nurt Rethinking Project Manage-
ment. Trzeci typ dąży do realizacji interesów emancypacyjnych, zakładając, że kry-
tyczna refl eksja powinna zakończyć się celowymi zmianami w status quo. Badacze 
w ramach typu trzeciego często kwestionują ontologiczne, epistemologiczne lub 
meto dologiczne założenia studiów nad projektami. Idee tego typu realizuje w swoim 
programie badawczym m.in. Making Projects Critical.

Dzieląc studia nad projektami na trzy poziomy refl eksji, tj. makro, mezo i mikro, 
Geraldi i Söderlund (2018) zwracają uwagę na różnorodność podejmowanych tema-
tów badawczych. Ta typologia pokazuje wyraźnie ewolucję w myśleniu o przedmio-
cie badań w ramach dyscypliny i zdecydowanym odejściu od myślenia o pojedyn-
czym projekcie jako jedynym przedmiocie refl eksji naukowej. Na poziomie makro 
badania dotyczą m.in. portfeli projektów, społeczeństwa projektu, fi rm, zarządzania 
programami, strategii, zmian korporacyjnych, międzyprojektowego uczenia się. Po-
ziom mezo to poziom badań nad projektami, problemami współpracy i koordynacji 
w ramach projektów, zarządzania czasem, kompetencjami, komunikacją i konfl iktami 
w projektach itd., czyli klasycznymi zagadnieniami projektowymi. Na poziomie mi-
kro badania dotyczą zaś m.in. ludzi w projektach, zespołów, aspektów psychologicz-
nych, kariery, motywacji, zespołów wirtualnych. Łącząc te dwie typologie, Geraldi 
i Söderlund (2018, s. 63) otrzymali matrycę dziewięciu współistniejących form, poka-
zujących jak różnorodną i bogatą dyscypliną stały się studia nad projektami.

2.1.4. Project Research interregnum?
Dotychczas, mimo opisywanych powyżej wysiłków środowiska, nie wypracowano 
jednej spójnej teorii w obszarze badań nad projektami i tymczasowymi organizacja-
mi. Obecnie nie można zauważyć dominacji jednego nadrzędnego trendu w bada-
niach. Główną propozycją teoretyczną, najmocniej wybrzmiewającą w środowisku 
badaczy, jest koncepcja project studies. Jednocześnie nie dominuje ona dyskusji teo-
retycznych. Wydaje się, że w ramach dyscypliny mamy obecnie swoiste interregnum, 
bez dominacji głównego nurtu badawczego, z bardzo pluralistycznym podejściem 
do rozwoju dyscypliny. Przyczyn jest zapewne kilka. Przede wszystkim w środowisku 
następuje wymiana pokoleniowa. Wielu znamienitych profesorów, którzy przez ostat-
nie dziesięciolecia stymulowali dyskusję naukową nad projektami (m.in. prof. Rodney 
Turner, prof. Derek Walker, prof. Janice Thomas, prof. Rolf Lundin), odeszło 
na emeryturę. Były to osoby o bardzo wyrazistych sylwetkach naukowych, realizują-
ce znaczące, międzynarodowe badania nad projektami. Zamiast nich pojawiają się 
oczywiście nowi badacze, ale następuje jednocześnie decentralizacja ośrodków badań 
nad projektami – stały się one bardziej rozproszone, nie są skupione wokół garstki 
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określonych osób. Ponadto badania nad projektami zaczęli prowadzić badacze z róż-
nych dyscyplin – także socjologii, psychologii czy sztuki. Powoduje to, że rośnie 
liczba projektów badawczych wnoszących nowe, świeże spojrzenie do badań nad 
projektami, przez co badania mocno się dywersyfi kują. Obecnie środowisko naukowe 
zdecydowanie wychodzi poza wąskie ramy rozumienia projektów, wyznaczane m.in. 
przez dominujące organizacje branżowe, takie jak PMI czy IPMA, które długo pod-
trzymywały dyskurs projektów jako narzędzia lub metody, a nie formy organizowania 
(Jacobsson, Söderholm, 2011).

Interregnum nie jest jednak przejawem słabości subdyscypliny zarządzania pro-
jektami, a raczej dowodem na jej otwartość i ewolucyjny charakter. Jednocześnie 
podejmuje się liczne próby tworzenia holistycznej agendy badawczej, jednoczącej 
badaczy tego obszaru (Lundin, Hallgren, 2014). Tego typu ścieżka rozwoju jest cha-
rakterystyczna w przypadku obszarów badawczych, które są w fazie rozwoju i zdo-
bywania powszechnej akceptacji. Zarządzanie projektami ewoluowało z pozycji sub-
dyscypliny w ramach organization studies z techniczną perspektywą rozumienia 
projektów do badań zorientowanych społecznie. Było to konieczne, aby dokonać 
transferu z technicznego do teoretycznego obszaru badań, co już 25 lat temu postu-
lowali Lundin i Söderholm (1995). Za tą zmianą poszły badania teoriotwórcze, wy-
chodzące znacząco poza technistyczny, mechanistyczny sposób widzenia projektów. 
Jacobsson i Söderholm (2011) stwierdzili, że studia nad projektami powinny „wyrwać 
się z kaft anu bezpieczeństwa” – wyjść poza wąskie rozumienie problematyki badaw-
czej. Badacze i badaczki powinni poszerzać swoje perspektywy, czerpać inspiracje 
z bardziej ogólnych teorii zarządzania i próbować wywierać większy wpływ na inne 
dziedziny badań (Jacobsson, Söderholm, 2011).

2.2. Geneza zjawiska i rozwój badań nad projektyzacją
Od połowy lat 90. wraz z rozwojem studiów nad projektami rozwijają się badania 
nad koncepcją projektyzacji. Niewątpliwie przemiany na poziomie subdyscypliny 
kształtują również to, jak rozumiana, defi niowana i badana jest projektyzacja. Stano-
wiąc jeden z istotnych elementów agendy badawczej studiów nad projektami, projek-
tyzacja wymyka się jednocześnie sztywnym ramom klasyfi kacji jako zjawiska typowo 
zarządczego i organizacyjnego. Dlatego też warto prześledzić proces, w którego wy-
niku zaczęła być ona rozumiana jako konstrukt społeczny i kulturowy, a nie jedynie 
zmiana organizacyjna.

2.2.1. Wąskie i szerokie rozumienie projektyzacji
Projektyzacja jest rozumiana na wiele różnych sposobów. W zależności od kontekstu 
oraz poziomu jej badania podkreśla się różne atrybuty tego zjawiska. Początkowo 
Midler (1995) opisywał ją w specyfi cznym kontekście jednej organizacji, która dokona-
ła transformacji w zakresie rozwoju produktu – od klasycznej organizacji funkcjo-
nalnej do autonomicznych zespołów projektowych − i proces ten nazywał projek-
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tyzacją. Bardzo szybko zauważono jednak, że to, co rozpoznał i nazwał Midler, ob-
serwowalne jest również w innych organizacjach, a także strukturach społecznych. 
Godenhjelm et al. (2015) pokazują, że defi nicje projektyzacji mogą być dość różno-
rodne. Znajdują oni w literaturze m.in. takie rozumienia projektyzacji, jak: sytuację, 
gdy aktywności dotychczas organizowane w inny sposób zamieniane są na projek -
ty; gdy kontekst organizacyjny jest adaptowany tak, aby pasował do pracy projekto-
wej; zbiory projektów (programów) są wykorzystywane, aby wdrożyć lub rozwinąć 
działania strategiczne; proliferacja projektów; gdy projekty używane są do transfor-
macji i/lub upraszczania agend i ostatnie – gdy projekty stają się modą. Przyjmując 
założenie, że można ją rozumieć w wąskim oraz szerokim kontekście (Packendorff , 
Lindgren, 2013), także znajdziemy wiele różnych, choć wzajemnie się niewyklucza-
jących defi nicji projektyzacji (por. tabela 7).

Tabela 7. Wąskie i szerokie rozumienie projektyzacji

Wąskie rozumienie projektyzacji 
(projektyzacja jako zjawisko organizacyjne)

Szerokie rozumienie projektyzacji 
(projektyzacja jako zjawisko kulturowe 

i dyskursywne)
Konsekwencje inicjatyw restrukturyzacyjnych 
podejmowanych w celu zwiększenia prymatu 
projektów w fi rmie i jej bezpośredniej sieci 
dostaw (Maylor, Brady, Cooke-Davies, 
Hodgson, 2006)

Konstrukt kulturowy biorący pod uwagę 
konsekwencje tego zjawiska dla osób indywidual-
nych, grup i społeczeństw. Projekty i działania 
podobne do projektów są instytucjonalizowane 
w życiu indywidualnym, organizacji wszelkiego 
rodzaju pracy i całego społeczeństwa 
(Packendorff , Lindgren, 2013)

Projektyzacja jest czymś więcej niż formalizacją 
zarządzania projektami. Odnosi się ona do 
znaczącej organizacyjnej transformacji 
organizacyjnej […] (Aubry, Lenfl e, 2012)

Projektyzacja opisuje tendencję, w ramach której 
życie osób indywidualnych, jak również 
aktywności ekonomiczne fi rm i organizacji 
podlegają ciągłym transformacjom (Kalff , 2017)

Projektyzacja – zwiększone użycie i proliferacja 
organizacji projektowych (Fred, Hall, 2017)

Projektyzacja społeczna zachodzi wtedy, kiedy 
zmiana (zwiększenie prymatu projektów) 
przekracza granice miejsca pracy (Maylor et al., 
2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury

W zależności od sposobu rozumienia projektyzacji inny jest przedmiot zaintere-
sowania badawczego. Badania nad projektyzacją w wąskim znaczeniu koncentrują się 
głównie wokół problematyki restrukturyzacji organizacyjnej w kierunku form pro-
jektowych, czynników rozwoju projektyzacji organizacyjnej, konsekwencji projekty-
zacji dla efektywności, innowacyjności, orientacji na klienta, profesjonalizacji działań 
(Packendorff , Lindgren, 2013). Z kolei w przypadku szerokiego jej rozumienia 
problemy poddawane analizie to m.in.: projekty i zarządzanie nimi jako norma 
w organizacjach, życiu społecznym i osobistym, konsekwencje projektyzacji dla osób 
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indywidualnych, grup, organizacji, społeczeństw, dominujące i wyparte aspekty za-
rządzania projektami. Szersze rozumienie projektyzacji pozwala nam wyjść poza czy-
sto mechanistyczne, organizacyjne rozumienie tego zjawiska i poddać je analizie 
na różnych poziomach struktur społecznych.

2.2.2. Fale rozwoju projektyzacji
Projektyzacja nie jest zjawiskiem, które pojawiło się nagle, i początku jej rozwoju nie 
należy datować na moment jej nazwania i opisania w latach 90. XX wieku. Jak 
w przypadku wielu innych zjawisk, również w tym przykładzie mamy do czynienia 
z wittgensteinowskimi „granicami języka” – rozumiemy to, co potrafi my nazwać. 
Rozwój procesów projektyzacji można podzielić na trzy podstawowe fale, które roz-
poczęły się na długo, zanim rozpoczęto badania nad tym zjawiskiem. Pierwsza z nich 
to era przedprojektowa, druga – era profesjonalnego zarządzania projektami, i trzecia – 
era projektów. Projektyzacja rozwijała się wraz ze wzrostem znaczenia, jakie w życiu 
ludzi zyskiwały projekty i praca na nich oparta (por. tabela 8).

Tabela 8. Fale rozwoju projektyzacji

Etap Okres trwania Rola projektów

Pierwsza fala – 
era przedprojektowa

Od starożytności 
do lat 30. XX wieku

Projekty były realizowane, ale nie istniały 
sformalizowane, metodyczne zasady zarządzania 
nimi. ZP nie było wyodrębnione jako osobna 
praktyka zarządzania, nie istniała refl eksja 
nad specyfi ką działania projektowego

Druga fala – 
era profesjonalnego 
zarządzania 
projektami

Od lat 30. XX wieku 
do końca XX wieku

Rozwój narzędzi profesjonalnego zarządzania 
projektami. Początek ery powiązany z realizacją 
znaczących projektów wojskowych, takich jak 
projekt Manhattan

Trzecia fala – 
era projektów

Od końca XX wieku Praca projektowa obecna we wszystkich 
branżach, a także w życiu prywatnym jednostek, 
w każdym aspekcie życia społecznego

Źródło: Jałocha, 2018b

Można zauważyć, że najbardziej intensywny rozwój procesów projektyzacji na-
stępuje w trwającej obecnie trzeciej erze projektyzacji. Akceleracja tego procesu 
w ostatnich 30 latach ma wiele przyczyn, ale niewątpliwie połączona jest z rozwojem 
internetu i technologii mobilnych, które zintensyfi kowały użycie projektów i pozwo-
liły realizować je w oderwaniu od biura, jako miejsca świadczenia pracy. Zmiany 
w sposobach pracy ludzi, rozwój technologii i sztucznej inteligencji – te wszystkie 
czynniki wpłynęły na to, że projekty nie tylko stają się dominującą formą działania 
zawodowego, lecz także przenikają do sfery życia prywatnego, prowadząc do „projek-
tyzacji wszystkiego” (Jensen et al., 2016).
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2.2.3. Poziomy badań nad projektyzacją
Badania nad projektyzacją, jak wcześniej wspomniano, rozpoczęły się od obserwacji 
procesów dziejących się na poziomie pojedynczych organizacji. Po pewnym czasie 
badacze zaczęli przyjmować szerszą perspektywę, wyróżniając poziom osobisty, or-
ganizacyjny oraz społeczny (Kuura, 2011). Bazując jednak na pogłębionej obserwacji 
zjawiska, można stwierdzić, że nawet rozszerzenie badań na dwa inne poziomy ob-
serwacji projektyzacji jako zjawiska nie tylko organizacyjnego, lecz także społecznego, 
nie do końca odzwierciedla wiedzę, jaką już mamy na temat wszechobecnych pro-
cesów projektyzacyjnych. Wynika to stąd, że projektyzacja przenika różnorodne 
elementy i poziomy życia społecznego. Wraz z rozwojem badań nad projektyzacją 
można zauważyć, że zjawisko to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż pier-
wotnie zakładano, a jego badanie prowadzić możemy na większej liczbie wzajemnie 
ze sobą powiązanych poziomów (por. tabela 9).

Tabela 9.  Typologia poziomów badania projektyzacji

Poziom badania projektyzacji Obszar badania

Meta Relacje i trendy transformujące globalne struktury społeczne 
Mega Społeczeństwa, kraje, ponadnarodowe organizacje 
Makro Różne gałęzie przemysłu, sektory
Mezo Organizacje
Mikro Jednostki

Źródło: Jałocha, 2018b, 2019

Najbardziej złożonym poziomem obserwacji projektyzacji jest poziom meta. 
Na tym poziomie obserwować możemy relacje i trendy, które transformują globalne 
struktury społeczne. Można założyć, że przy powszechności trendów projektyzacyj-
nych są one możliwe do zaobserwowania na tym poziomie, ale obecnie brak szer-
szych badań podejmujących tę problematykę. Potrzebę poszerzenia badań, głównie 
poprzez badania ilościowe, podkreślają m.in. Schoper, Wald, Ingason i Fridgeirsson 
(2018) oraz Henning i Wald (2019). W swoich badaniach, w których dokonują po-
miaru stopnia projektyzacji w trzech europejskich krajach (Schoper, Wald, Ingason 
i Fridgeirsson, 2018) oraz analizują makroekonomiczne skutki projektyzacji dla 
przedsiębiorstw (Henning i Wald, 2019), zwracają uwagę, że zjawisko to w szerokiej 
skali ma głównie pozytywne makroekonomiczne implikacje, przy czym w niektórych 
sektorach obserwowane są również skutki negatywne, choć zazwyczaj krótkotermi-
nowe. Należy jednak zauważyć, że powyższe badania, mimo iż odnoszą się do szero-
kiej, globalnej perspektywy, są próbą zbadania konsekwencji projektyzacji wobec 
organizacji, a nie ludzi. Brak szerokich badań, które na poziomie meta pokazywałyby, 
jak projektyzacja zmienia trendy społeczne, globalne struktury. Pewne elementy skut-
ków projektyzacji na poziomie meta odnaleźć możemy jednak w literaturze, w której 
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omawia się zmiany w sposobie świadczenia pracy i przemiany gospodarcze. Projek-
tyzacja jest fragmentem większego trendu transformującego sposób, w jaki ludzie 
żyją i pracują w skali globalnej. Szczególnie ważna i inspirująca dla zrozumienia 
przemian społecznych pod wpływem i w kierunku projektowej formy działania ludzi 
była praca Luca Boltanskiego i Eve Chiapello (2007). Według Boltanskiego i Chiapel-
lo w latach 80. XX wieku wykształciła się nowa formuła kultury kapitalizmu. Jak 
interpretuje ich rozważania Jerzy Stachowiak (2014), pojawiły się w niej nowe wzor-
ce komunikacyjne, a podstawowe znaczenie zyskały takie pojęcia, jak: „aktywność”, 
„projekt”, „adaptacja”, „elastyczność”, „sieciowość”, „kreatywność”, „zatrudnialność” 
czy „mobilność”. Nowy duch kapitalizmu to również oczekiwania wobec postaw in-
dywidualnych (domaganie się przejawiania inicjatywy, wymuszanie myślenia projek-
towego, oczekiwanie brania ryzyka i odpowiedzialności na siebie), metody koordy-
nowania działań kolektywnych (praca w małych zespołach, unikanie podkreślania 
różnic statusowych między pracownikami, stosowania tzw. miękkich technik wpły-
wu), a także zmiany technologicznych narzędzi pracy (technologie cyfrowe, praca 
zdalna) (Stachowiak, 2014, s. 11). W ramach zaproponowanego modelu teoretyczne-
go (cité, city), wyróżnili oni siedem cité: rynku, inspiracji, sfery publicznej, domowy, 
obywatelski, porządek przemysłu i projektu (projective city) (Rapior, 2017). Wskaza-
li oni, w jaki sposób projektowa forma organizacji koresponduje z wielkimi neolibe-
ralnymi przemianami zachodzącymi w skali globalnej, gdy świat postrzegany jest jako 
sieć. Normą, według której określa się wielkość w porządku projektu, jest aktywność. 
Porównując, w cité przemysłowym aktywność oznaczała „pracę”, a bycie aktywnym 
− zajmowanie stabilnej i przynoszącej stałą pensję pozycji, natomiast w cité projektu 
aktywność oznacza zniesienie opozycji między pracą a „niepracą”, a życie traktowane 
jest jako seria projektów (Rapior, 2017). Boltanski i Chiapello (2007) stwierdzają, 
że „nowy duch kapitalizmu” czerpie z założeń projective city, a tym samym założyć 
możemy, że projektyzacja zmienia globalne struktury społeczne.

Na poziomie mega obserwowane są zjawiska projektyzowania się całych społe-
czeństw (Jensen et al., 2016; Lundin et al., 2015), krajów i regionów (Fred, 2018) 
lub ponadnarodowych organizacji, takich jak Unia Europejska, ONZ czy Kościół 
katolicki (Büttner, Leopold, 2016; Godenhjelm et al., 2015; Jałocha, Góral, Bogacz-
-Wojtanowska, 2019). Jest to stosunkowo nowy poziom badań nad projektyzacją, 
które rozpoczęły się w większości po roku 2010. Zjawisko projektyzacji może i po-
winno być postrzegane też w kontekście społecznym i ponadorganizacyjnym. Rów-
nież w przypadku badań na tym poziomie, możemy dostrzec wyraźne inspiracje ze 
strony nauk socjologicznych, a także politologicznych. Podobnie jak w przypadku 
metapoziomu, dopiero wyjście poza standardy badań nad organizacjami i zarządza-
niem, skupionych w dużej mierze wokół procesów, efektywności projektów i ich uży-
teczności, pozwoliło na zrozumienie projektyzacji w szerokim, społecznym kontek-
ście. Jedną z kluczowych koncepcji poziomu mega jest koncepcja społeczeństwa 
projektu (Jensen, 2012). Jensen charakteryzuje je jako społeczeństwo złożone z jed-
nostek, które ciągle muszą wybierać pomiędzy różnymi formami temporalnych roz-

2. Studia nad projektami i projektyzacja

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   72pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   72 28.09.2021   14:54:3828.09.2021   14:54:38



73

wiązań – społeczeństwo projektu to społeczeństwo, w którym wszelkie aktywności 
zorganizowane są przez projekty. Podobnie jak Boltanski i Chiapello, Jensen wyraź-
nie podkreśla, że za ideą społeczeństwa projektu stoją takie wartości, jak inicjatywa, 
sieciowość, umiejętność komunikowania i łączenia. To pozwala odnaleźć się w spo-
łeczeństwie projektu, w którym nie ma centrum świata i społeczeństwa – ale to ten 
właśnie brak stał się istotą logiki tego społeczeństwa.

Poziom makro odpowiada poziomowi sektorów oraz gałęzi przemysłu. Obszar 
ten, podobnie jak meta i mega, nie był dotychczas bardzo często poddawany analizie, 
prawdopodobnie ze względu na poziom złożoności zjawiska w skali makro. W ostat-
nich latach możemy jednak zauważyć coraz więcej badań, w ramach których podej-
muje się próby zrozumienia tego, jak projektyzacja wpływa na sektory oraz gałęzie 
przemysłu. Badania opisujące procesy projektyzacyjne na tym poziomie często od-
noszą się do sektora publicznego (Hodgson et al., 2019). Ponadto znaleźć możemy 
również prace, w których podejmuje się próbę zgłębienia skutków projektyzacji 
w specyfi cznych sektorach, takich jak służba zdrowia (Schuster, 2015) czy szkolnictwo 
wyższe (Baur et al., 2018) oraz sektor pozarządowy (Hedling, Meeuwisse, 2015; Jało-
cha, Bogacz-Wojtanowska, 2016).

Poziom mezo dotyczy głównie procesów restrukturyzacji organizacji i zwiększe-
nia przewagi projektów w organizacjach. Przedmiotem zainteresowania są tu więc 
m.in. konsekwencje procesu projektyzacji dla organizacji, zmiany w strukturze gover-
nance oraz instytucjonalizacja operacji projektowych (Jacobsson, Jałocha, 2018). 
Przykładem badań odnoszących się do tego poziomu są np. Bergman et al., 2013; 
Bredin, 2006; Fred i Hall, 2017; Wenell et al., 2017. Ten poziom jest szczególnie głę-
boko poddany analizie naukowej. To właśnie od badania poziomu mezo rozpoczęły 
się obserwacje procesu projektyzacji. Badanie przemian projektyzacyjnych na pozio-
mie organizacji jest nie tyle łatwe, ile łatwiejsze niż na innych poziomach. Można 
bowiem dość szczegółowo prześledzić genezę i przebieg przemian, a zakres obserwa-
cji, zawęzić do jednej lub kilku organizacji, co sprawia, że badanie staje się ograni-
czone i można zrealizować je z użyciem standardowych metod i narzędzi.

Na poziomie mikro badania dotykają wpływu procesu projektyzacji na jednost-
ki. Nie są to tylko osoby formalnie włączone w prace projektowe (kierownicy projek-
tów, członkowie zespołów) – mogą to być też wszystkie osoby, na których życie 
prywatne i zawodowe wpływają zasady projektowe. Wśród poruszanych tematów 
znajdziemy m.in. zmiany w relacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym poprzez 
zwiększony udział w pracach projektowych. Badania na tym poziomie odnoszą się 
więc głównie do procesów osobistej projektyzacji dziejącej się na tle projektyzują-
cego się społeczeństwa (Cicmil et al., 2016; Ekstedt, 2009; Szreder, 2015). Konsekwen-
cje projektyzacji dla jednostek, opisywane w pracach dotyczących projektyzacji 
na poziomie mikro, są zazwyczaj negatywne. Jest to dokładnie odwrotna sytuacja niż 
w przypadku badań Henninga i Walda (2019), którzy pokazują pozytywny wpływ 
projektyzacji w skali meta na przedsiębiorstwa. Wnioskować można, że skutki projekty-
zacji mogą być wobec tego szczególnie dotkliwe dla osób indywidualnych, ponieważ 
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stają się one, jak piszą niektórzy autorzy (Cicmil et al., 2016), „podatne na zra-
nienie”, narażone na negatywne skutki zmieniającego się społeczeństwa projektu. 
W przypadku projektyzacji w skali mikro zauważyć możemy inspiracje teoretyczne, 
które swoje źródło mają poza naukami o zarządzaniu, głównie w psychologii. Roz-
ważania nad dobrostanem jednostek uwikłanych w projekty i konsekwencjami tych 
działań kierują uwagę na psychologiczne, zdrowotne aspekty pracy projektowej.

Należy zauważyć, że niejednokrotnie trudno zrozumieć procesy projektyzacji 
w odniesieniu do jednego poziomu. Zazwyczaj procesy projektyzacyjne w sposób 
kaskadowy przenikają poszczególne poziomy życia społecznego, wpływając na zmia-
ny na różnych poziomach: w sprojektyzowanych organizacjach łatwiej o przenoszenie 
praktyk projektowych na życie prywatne jednostek (Hodgson et al., 2019b; Jałocha, 
Ćwikła, 2019). Oznaczać to może, że dotychczasowy trend badania procesów projekty-
zacyjnych, który zakładał skupianie się na jednym poziomie społecznym, miał cha-
rakter ograniczający dla pełnego poznania tego zjawiska. Reasumując, projektyzacji 
ani badań nad nią nie można „zamknąć” w murach fabryki samochodów ani też 
próbować zrozumieć jako abstrakcyjne zjawisko społeczne. Należy ją rozumieć jako 
bardzo szerokie zagadnienie, do którego poznania potrzebujemy licznych badań 
i aparatu pojęciowego przynależnego nie tylko naukom o zarządzaniu.

2.3. Obszary badań nad projektyzacją
Obserwowane rozszerzenie pola badań nad projektyzacją ma dwa wymiary: werty-
kalny oraz horyzontalny. Wertykalnie badania rozszerzane są na opisane powyżej 
różne poziomy, na jakich zjawisko może być obserwowane. Horyzontalnie wyróżnić 
możemy z kolei główne obszary, w ramach których są podejmowane próby zrozu-
mienia i wyjaśnienia przebiegu procesu oraz jego rezultatów.

2.3.1. Projektyzacja – przegląd horyzontalnych obszarów badań
Projektyzację zaczęto badać jako zmianę organizacyjną zaobserwowaną w fi rmie 
z branży motoryzacyjnej (Midler, 1995). Aktualnie zauważyć możemy, że istnieje 
kilka istotnych obszarów, w ramach których badania nad projektyzacją są bardziej 
kompleksowe, prowadzone przez większą liczbę badaczy. Nie musi to jednak wcale 
oznaczać, że w tych obszarach procesy projektyzacji są najbardziej intensywne lub 
że mają jakieś unikatowe cechy. Może to być konsekwencją skupiania się na wąskich 
problemach badawczych, co Alvesson, Gabriel i Paulsen (2017) nazwali tworzeniem 
się naukowych mikroplemion, ale też łatwiejszego dostępu do pól badawczych. 
Wśród obszarów, które dominują w badaniach nad projektyzacją, wymienić możemy 
m.in. sektor nauki i szkolnictwa wyższego, sektor publiczny, pozarządowy, sektor 
kultury czy służbę zdrowia (por. tabela 10) (Jacobsson, Jałocha, 2018).

Kumulacja badań wokół grupy wybranych obszarów nie oznacza również, że 
badania nad projektyzacją nie są prowadzone w odniesieniu do innych zagadnień. 
Wręcz przeciwnie – istnieje trend coraz większej przedmiotowej, horyzontalnej 
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Tabela 10. Główne obszary badań nad projektyzacją

Obszar Problematyka Przykładowe publikacje
Projektyzacja 
kultury i mediów

• Nowy sposób organizacji pracy 
w sprojektyzowanym przemyśle 
mediowym

• Prekaryzacja pracy, powstanie 
projektariatu, negatywny wpływ 
projektów na dobrostan artystów 
i ludzi kultury

Ćwikła, 2016; Lundin, 
Norbäck, 2016; Szreder, 2016

Projektyzacja edukacji • Projektyzacja edukacji jako sposób 
na adaptację do zmieniających się 
schematów uczenia się przez całe życie

• Zmiana sposobu uczenia i uczenia się 
w kierunku uczenia się opartego 
na projektach na wszystkich 
szczeblach edukacji

Jensen, 2012; Jensen et al., 2016;
Kalff , 2017; Sohmen, 2001

Projektyzacja służby 
zdrowia

• Projektyzacja pacjentów w procesie 
leczenia – pacjent jako kierownik 
„projektu zdrowie”

• Projektyzacja struktur i organizacji 
służby zdrowia

• Projektyzacja sposobów walki 
z epidemiami 

Glasdam et al., 2015; Meinert, 
Whyte, 2014

Projektyzacja sektora 
publicznego

• Zmiana sposobu działania organizacji 
publicznych i dostarczania usług 
publicznych na formę projektową

• Wpływ procesów projektyzacji 
na urzędników

• Projektyzacja jako odpowiedź 
na reformy New Public Management

Abrahamsson, Agevall, 2010; 
Fred, 2018; Fred, Hall, 2017; 
Waring, Th omas, 2010

Projektyzacja polityk 
publicznych

• Projektowanie i wdrażanie polityk 
publicznych opartych na projektach

• Konsekwencje projektyzacji polityk 
publicznych

Bailey, Hodgson, 2019; 
C. Jensen et al., 2017; 
Mukhtar-Landgren, Fred, 2018; 
Öjehag-Pettersson, 2017; 
Sjöblom et al., 2013

Projektyzacja nauki 
i szkolnictwa 
wyższego

• Wpływ projektyzacji na wymagania 
stawiane naukowcom, prekaryzację 
pracy naukowej oraz rozwój nauki

• Sprojektyzowany sposób dystrybucji 
środków na badania

• Zmiany struktur organizacyjnych 
uczelni pod wpływem pracy projektowej

Baur et al., 2018; Fowler et al., 
2015; Jałocha, Zawadzki, 2015; 
Kemmis, 2014; Ylijoki, 2016

Projektyzacja sektora 
pozarządowego

• Projektyzacja pomocy międzynarodowej
• Projekty jako podstawowa forma 

realizacji działań w sektorze 
pozarządowym

Baker, 2014; Jałocha, Bogacz-
-Wojtanowska, 2016
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Tabela 10. cd.

Obszar Problematyka Przykładowe publikacje
Projektyzacja gałęzi 
przemysłu 
produkcyjnego

• Projektyzacja w sektorach o wysokim 
stopniu dojrzałości projektowej (branża 
motoryzacyjna, telekomunikacja)

Bergman, Gunnarson, 
Räisänen, 2013; Midler, 2018

Projektyzacja 
organizacji 
ponadnarodowych

• Projektyzacja UE i jej wpływ 
na państwa członkowskie

• Projektyzacja organizacji 
o zasięgu globalnym

Büttner, Leopold, 2016; 
Godenhjelm et al., 2015; 
Jałocha, Góral, 
Bogacz-Wojtanowska, 2019

Źródło: opracowanie własne

dywersyfi kacji badań nad projektyzacją. Pojawiają się nowe obszary, w ramach któ-
rych są rozpatrywane przyczyny i skutki procesów projektyzacyjnych – takie jak 
np. ekologia (Hodge, 2016), przedsiębiorczość (Auschra, Braun, Schmidt, Sydow, 2019), 
zrównoważony rozwój (Cerne, Jansson, 2019). Jest to niezwykle ważna zmiana, 
ponie waż dzięki temu możemy poznać zarówno złożoność zjawiska, jak i jego kon-
sekwencje dla rozwoju organizacji i społeczności.

W skali świata obserwujemy silną projektyzację sektora pozarządowego. Za-
uważa się, że projektowa forma organizacji pracy w sektorze non profi t ma wpływ na 
wiele obszarów funkcjonowania społeczeństwa ze względu na bardzo różnorodny 
przedmiot działań tych organizacji (Sohmen, 2001). Projekty są swoistą „naturalną” 
formą realizacji zadań w sektorze pozarządowym, co wynika m.in. z tego, że organi-
zacje tego sektora w dużej mierze zdobywają środki na działania w formie grantów 
(Bogacz-Wojtanowska, Jałocha, 2016). Nie wpływają one jednak tylko na zmiany 
organizacyjne w stowarzyszeniach, fundacjach, przedsiębiorstwach społecznych 
i innych typach organizacji non profi t. Konsekwencje projektyzacji odczuwają także 
benefi cjenci działań tych organizacji, którzy doświadczają m.in. krótkotrwałej, pro-
jektowej formy pomocy, niejednokrotnie niewystarczającej na utrwalenie oczekiwa-
nych zmian społecznych. Zwraca się również uwagę na to, że praca projektowa wpływa 
na prekaryzację pracy w trzecim sektorze (Szreder, 2015). Brak trwałych relacji 
usankcjonowanych umowami o pracę przyjmowany jest jako oczywisty – praca oparta 
na projektach wymusza często temporalność zatrudnienia pracowników.

W obszarze nauki projektyzacja następuje m.in. poprzez konkurencyjny sposób 
fi nansowania badań naukowych (którego elementem są granty), praktyki codzienne-
go zarządzania projektami, zasady raportowania, a także kształcenie naukowców 
na specjalistycznych kursach z zarządzania projektami (Fowler et al., 2015). Wśród 
konsekwencji projektyzacji dla nauki wymienić można m.in. formalizację procesów 
badawczych poprzez różnorodne formy kontraktów – prawnych, fi nansowych, 
technicznych (Vermeulen, 2015). Projektyzacja może wpływać też na metody prowa-
dzenia badań – poprzez narzucenie formy projektu procesom badawczym, dotych-
czas nieograniczanym tego typu formą organizowania działań (Juhlin, Th ingstrup, 
2012). Projekty zmieniają nie tylko system realizacji badań, lecz także wpływają na 
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indy widualnych naukowców poprzez ciągłe zaangażowanie ich w zdobywanie i reali-
zację kolejnych projektów badawczych (Lindgren, Packendorff , 2013; Ylijoki, 2016).

Kalff  (2017) zauważa, że przejawy projektyzacji edukacji są szczególnie widocz-
ne w edukacji formalnej oraz edukacji „drugiej szansy” – projektyzacja edukacji ma 
bowiem pomóc w adaptacji do szybko zmieniających się schematów uczenia się przez 
całe życie. W neoliberalnym pejzażu edukacji można też zauważyć, że publiczna edu-
kacja ewoluuje w kierunku serii biznesowo zorientowanych projektów, z indywidu-
alnie określonymi aktywnościami (Brunila, 2011, s. 421). Projektyzacja wpływa zatem 
na uproduktowienie edukacji, jej unifi kację. Sohmen (2001) zwraca ponadto uwa -
gę na to, że duża część pracy w szkołach realizowana jest w formie projektów, co świad-
czy o tym, że projekty powszechnie przyjmuje się jako narzędzia uczenia się i roz-
wiązywania problemów. Za zmianą w fi lozofi i uczenia się idą też zmiany praktyczne, 
uwidaczniające się chociażby w architekturze szkół i klas szkolnych. Jensen (2012) 
zauważa, że nawet współczesny sposób projektowania architektonicznego szkół sprzyja 
projektowemu organizowaniu procesu edukacji. Obecnie buduje się szkoły z wydzielo-
nymi miejscami do pracy grupowej, z układem sal i ławek sprzyjającym współpracy 
w zespołach uczniowskich – to wszystko ułatwia realizację projektów, a tym samym 
projektyzuje proces uczenia.

W przypadku służby zdrowia konsekwencje projektyzacji obserwuje się w od-
niesieniu do systemu świadczeń medycznych (jak np. walka z epidemiami za pomo-
cą projektów pomocowych), ale przede wszystkim – do pacjentów korzystających 
z pomocy medycznej w ramach projektów (Meinert, Whyte, 2014). Projektyzacja 
pacjentów jest rozumiana jednak nie tylko jako bierne uczestnictwo w projekcie, lecz 
także przeniesienie na pacjenta odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w pro-
cesie własnego leczenia (Glasdam, Oeye, Th rysoee, 2015). Pacjent zaczyna sam od-
powiadać za swój projekt leczenia, co stanowi niejako ucieczkę od odpowiedzialności, 
która dotychczas pozostawała po stronie systemu służby zdrowia.

Trend projektyzacji kultury widoczny jest zarówno na poziomie lokalnym, 
narodowym i ponadnarodowym (projektyzacja lokalnej polityki kulturalnej, projek-
tyzacja polityki kulturalnej UE) (Jałocha, Ćwikła, 2019; Wåhlin, Kapsali, Näsholm, 
Blomquist, 2016), jak i projektyzacji na poziomie personalnym, odnoszącym się do 
artystów i ludzi kultury (Szreder, 2015).

Istotnym wątkiem, stanowiącym bardzo często tło dla rozważań nad wpływem 
projektyzacji na sektor publiczny, jest projektyzacja Unii Europejskiej. Dzięki wy-
korzystaniu projektów do wdrażania lokalnej polityki publicznej Unia Europejska 
jest wskazywana jako główny katalizator procesów projektyzacji (Godenhjelm et al., 
2015; Munck af Rosenschöld, 2017). Wpływ UE na sprojektyzowanie całych krajów 
jest szczególnie podkreślany w badaniach dotyczących nowych państw członkow-
skich, korzystających ze środków pomocowych na rozwój (Jałocha, 2013; Kovách, 
Kristóf, 2007). EU wpływa na organizacje systemów grantowych i kształtowanie 
polityki publicznej w całych krajach, a także, pośrednio, na zmiany organizacyjne 
w lokalnych instytucjach publicznych. Charakterystyczne jest to, że większość badań 
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zilustrowanych jest przez przykłady lokalne, narodowe, zwłaszcza dotyczące krajów 
skandynawskich (Fred, 2014), a także Europy Wschodniej (Jałocha, 2018a).

2.3.2. Projektyzacja sektora publicznego
Projektyzacja sektora publicznego oraz polityki publicznej ze względu na przedmiot 
rozważań niniejszej monografi i wymaga nieco bardziej rozbudowanego rozwinięcia, 
które zostanie przedstawione w tym podrozdziale. Szczególnie istotne jest też odnie-
sienie się w rozważaniach nad projektyzacją sektora publicznego do trzech głównych 
elementów składających się na ten proces: projektyzacji polityki publicznej, organi-
zacji oraz pracowników tego sektora.

Stefan Sjöblom (2009) uważa stopniową przemianę w kierunku nietrwałych, tymcza-
sowych struktur organizacyjnych w sektorze publicznym za jedną z najważniejszych, 
a jednocześnie bardzo zaniedbywanych w debacie zmian w sektorze publicznym na świe-
cie. Zmiany te, mające charakter projektyzacji działań, widoczne są od wielu lat, ale 
zazwyczaj przyjmuje się je jako coś oczywistego, niebudzącego kontrowersji. Logika 
pracy projektowej, dominująca w coraz większej liczbie organizacji publicznych, 
nie jest podważana i negowana. Ma ona często charakter dominujący i postrzega się 
ją jako zmianę o charakterze pozytywnym, jeden z elementów modernizacji sektora.

Jest wiele powodów, dla których projekty stały się popularną formą działania 
w sektorze publicznym i nie budzą większych kontrowersji. Przede wszystkim przy-
noszą one korzyści decydentom oraz politykom, którzy korzystając z tej krótkiej for-
my działania, pokazują, że agendy polityczne są rzeczywiście wdrażane. Projekty po-
strzega się jako narzędzia nadające elastyczności działaniom i ułatwiające kontrolę, 
pozwalają też na łatwiejsze mierzenie uzyskanych rezultatów. Jednocześnie traktuje 
się je jako nieupolitycznioną formę działania. Pozornie są w swojej naturze apolitycz-
ne, a jednocześnie pozwalają na bardzo sprawne realizowanie zamierzeń polityków. 
Jednakże, mimo iż wydawać się może, że projekty mogą depolitycyzować sposób 
dystrybucji środków, logika, która za tym stoi, jest głęboko upolityczniona. Projekty, 
rozpowszechnione poprzez proces projektyzacji, stały się więc dla rządów sposobem 
na delegowanie odpowiedzialności za rezultaty polityk publicznych, przy jednocze-
snym zachowaniu kontroli nad defi niowaniem tychże polityk, alokacją funduszy oraz 
ewaluacją polityk (Hodgson et al., 2019). Projekty, powszechnie postrzegane jako 
neutralne narzędzie wdrażania polityk, nie są jednak „niewinne” – są twardym na-
rzędziem realizacji interesów publicznych i walki o wpływy. W niektórych sytuacjach 
projekty wykorzystywane są do zarządzania tym, co wydaje się niemożliwe do zarzą-
dzania przy bardzo okrojonych środkach (Fred, 2018). Projekty, postrzegane jako 
bardziej elastyczne formy wdrażania rozwiązań publicznych, pozwalają na delego-
wanie odpowiedzialności za wdrażanie polityk publicznych na niższe poziomy. To już 
nie rząd, ale samorząd lokalny dysponuje środkami na projekty, dzięki czemu staje 
się odpowiedzialny za wdrażanie różnych aspektów, także scentralizowanych polityk. 
Dysponent środków na realizację projektów (najczęściej z poziomu administracji 
centralnej lub regionalnej) ustala priorytetowe cele programu/polityki, w ramach 
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których podmioty publiczne, a często także komercyjne i pozarządowe, mogą kon-
kurować o środki na realizację projektów. Warunkiem jest osiągnięcie celów zbież-
nych z priorytetami polityk władz centralnych. To pozwala dekoncentrować realiza-
cję, de facto scentralizowanej polityki.

Kluczową „zmienną” lub też cechą projektyzacji w sektorze publicznym jest czas. 
Mamy tu do czynienia z przeciwstawieniem temporalności projektów klasycznej 
rutynie sektora publicznego. Temporalność, jaką wnoszą projekty poprzez swoją 
tymczasowość trwania, brak ciągłości oraz powtarzalności, jest znaczącą ingerencją 
w utarte procesy sektora publicznego. Jest w sprzeczności z ideą powtarzalności 
i trwałości, która stanowiła przez setki lat podstawę organizacji i funkcjonowania 
instytucji publicznych. W efekcie organizacje publiczne działają w sposób hybrydowy 
– łączą pracę powtarzalną z projektową. Ciągle jednak projekty postrzega się w nich 
jako coś odmiennego od codzienności, niepostrzegalnie jednak, niezależnie od prze-
konania urzędników, stają się one normą, a nie wyjątkiem od reguły (Hodgson et al., 
2019). Jednocześnie, projekty wpisując się w długookresowe priorytetowe cele poli-
tyki czy programów, pozwalają łączyć krótki i długi horyzont działania i stają się 
istotnym elementem działań rozwojowych.

2.3.2.1. Poziom polityk publicznych

Szczególnym przejawem projektyzacji sektora publicznego jest projektyzacja procesu 
testowania i wdrażania polityk publicznych. Założenia polityk publicznych, przed ich 
wdrożeniem, są właściwie zawsze testowane w formie projektów. Takie jest też ocze-
kiwanie – że polityka, zanim zostanie powszechnie wdrożona, zostanie rygorystycz-
nie przetestowana (Ettelt, Mays, 2019). Projekty-pilotaże mają być swoistymi akce-
leratorami zmian – dzięki wcześniejszemu przetestowaniu i wyłapaniu problemów 
i ich naprawieniu mają przyspieszyć wdrażanie koncepcji zmian publicznych. Często 
projekty pilotażowe łączone są w klastry stanowiące programy pilotażowe. Wspólna 
realizacja kilku projektów sprzyja rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów spo-
łecznych (np. bezrobocia czy zapobiegania uzależnieniom). W języku angielskim są 
one etykietowane jako trailblazers (pionierzy) lub demonstrators (demonstratorzy) 
(Ettelt, Mays, 2019), co ma podkreślić ich nowatorski, innowacyjny charakter. Poka-
zuje to, że projekty pilotażowe polityk publicznych są prezentowane jako zmieniające 
rzeczywistość, nowatorskie. To pozytywne etykietowanie ma zapewne ułatwić otrzy-
manie przyzwolenia na ich implementację, a także pokazać innowacyjność decyden-
tów je zatwierdzających. Dlaczego projekty pilotażowe polityk są pożądane przez 
polityków i decydentów? Według Ettelt i Mays odwracają one uwagę od pytań doty-
czących tego, czy dana zmiana jest w ogóle potrzebna, przez położenie nacisku na 
praktyczne problemy jej implementacji. Ponadto umożliwiają decydentom delegowa-
nie odpowiedzialności za sukces/porażkę projektu na lokalnych aktorów, z daleka od 
centrum kształtowania polityk na poziomie rządowym. Pozwalają też na zdobycie 
przez polityków legitymacji społecznej do wprowadzania zmian, co ułatwia budowa-
nie konsensusu, pozwala przewidzieć, jakiego rodzaju koalicje trzeba zbudować, aby 
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móc wprowadzić pożądane zmiany. Dodatkowo, dzięki ewaluacji, mocno obecnej 
w projektach pilotażowych, pozwalają na przyjęcie postawy obiektywności – politycy 
mogą na tej podstawie twierdzić, że obiektywnie dana zmiana została oceniona jako 
pożądana przez zewnętrznych obserwatorów.

Patrik Hall (2019) uważa, opierając się na analizie procesów projektyzacji w przy-
padku szwedzkiej polityki w zakresie innowacji, że projektyzacja polityk jest także 
reakcją na kryzysy ekonomiczne. Od kilkudziesięciu lat reakcją na kryzysy gospodar-
cze stało się bowiem wprowadzanie programów rządowych złożonych z projektów 
jako formy szybkiej reakcji na pojawiające się problemy. W przypadku projektyzacji 
polityk publicznych istnieje więc wyraźny rozdział między poziomem wizji rozwoju 
państwa a krótkoterminowymi działaniami projektowymi. Zasadność użycia projek-
tów jako optymalnej formy działania we wdrażaniu zmian społecznych bywa coraz 
częściej kwestionowana. Mówi się o paradoksalności wykorzystywania tej formy – 
chęci rozwiązania skomplikowanych i złożonych problemów krótkotrwałym, punk-
towym, interwencyjnym projektem. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach oba-
wy te są uzasadnione. Pytania o zasadność zadają badacze zajmujący się wieloma 
obszarami. Tania Murray Li (2019), opisując przykład systemu projektowego do ste-
rowania rozwojem obszarów wiejskich w Indonezji, stanowczo kwestionuje jego za-
sadność, pytając, dlaczego stało się tak, że przyjmujemy za oczywiste, że chęć popra-
wy życia ludzi żyjących na obszarach wiejskich ma być realizowana poprzez projekty 
o ograniczonym czasie, parametrach i skupionych na osiągnięciu bardzo konkretnych 
celów przy jednocześnie ściśle ograniczonych środkach. Przykład indonezyjski, mimo 
iż odległy geografi cznie od kontekstu europejskiego, niewiele różni się od tego, co 
obserwujemy w przypadku projektów unijnych. W obydwu przypadkach niewiele 
osób i instytucji próbuje w jakikolwiek sposób kwestionować zasadność użycia pro-
jektów jako narzędzi wdrażania pożądanej zmiany społecznej bez wnikliwego rozpo-
znania lokalnego kontekstu i lokalnych uwarunkowań. Wydaje się wręcz, że nie ma 
alternatywy dla projektowego sposobu myślenia. Podsumowując, projektyzacja poli-
tyk publicznych, również w Polsce, nie jest kontestowana, nie ma też w przestrzeni 
publicznej pogłębionej dyskusji na temat tego, w jaki inny niż projektowo-programowy 
sposób można by budować i realizować polityki publiczne, aby mogły one bardziej 
adekwatnie uwzględniać lokalne i regionalne uwarunkowania.

Należy również zauważyć, że w przypadku UE projektyzacja polityk daje Komisji 
Europejskiej (głównemu ciału odpowiedzialnemu za wdrażanie polityk UE) wpływ 
polityczny przy posiadaniu niewielkiego autorytetu politycznego (Büttner, 2019). 
Kształtowanie polityk publicznych w sprojektyzowanej formie jest zatem korzystne 
dla wielu aktorów – politycznych, gospodarczych oraz społecznych.

2.3.2.2. Poziom organizacji publicznych

W powszechnym dyskursie organizacje publiczne widziane są jako obarczone ogra-
niczającymi je polityczno-administracyjnymi relacjami, a projekty są narzędziami, 
które mogą wyzwolić ukrytą kreatywność i potencjał zmian. Organizacje publiczne 
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realizują wiele różnorodnych projektów: poczynając od wewnątrzorganizacyjnych, 
np. doskonalenia pracy urzędów czy współpracy międzyorganizacyjnej, po realiza-
cję ważnych projektów rozwojowych i strategicznych o zasięgu krajowym i między-
narodowym. Wiele urzędów, a także samorządowych instytucji publicznych, ma obecnie 
charakter organizacji zorientowanych na projekty. Działalność projektowa pozostaje 
przy tym często w pewnym napięciu z realizacją bardziej standardowych, stałych bądź 
powtarzalnych zadań, zarówno z zakresu administracji porządkowo-reglamentacyj-
nej, jak i świadczenia usług (Prawelska-Skrzypek, Jałocha, 2014, s. 279). Projektyzacja 
organizacji publicznych, szczególnie w obszarze UE, przynosi z sobą różne wyzwa-
nia, zarówno o charakterze ustrojowym, jak i zarządczym. W przypadku projekty-
zacji stymulowanej programami Unii Europejskiej, a także krajowymi czy regional-
nymi, można bowiem obserwować zjawisko podporządkowywania celów rozwojowych 
organizacji lokalnych czy regionalnych celom narzucanym przez organizację nad-
rzędną, udostępniającą środki na ustalone przez siebie cele − autonomiczne organi-
zacje realizują niejednokrotnie heteronomiczne cele – czyli cele ustalane poza nimi, 
ważne dla szerszej zbiorowości. To ograniczenie niezależności dotyczy nie tylko usta-
lania celów, lecz także sposobów zarządzania projektami, na które uzys kano dofi nan-
sowanie (Prawelska-Skrzypek, Jałocha, 2014).

Zmiany, jakie się obserwuje w organizacjach publicznych pod wpływem projek-
tyzacji, mają różnorodny charakter (Jałocha, 2019). Simon Bailey i Damian Hodgson 
(2019) uważają na przykład, że projektyzacja na poziomie organizacji publicznych 
może być postrzegana jako substytut dla tradycyjnej biurokracji, ponieważ poprzez 
projekty próbuje się zarządzać niepewnością otoczenia, w którym funkcjonują orga-
nizacje publiczne. Mats Fred (2018) z kolei w swojej książce raportuje zmiany 
organizacyjne, jakie zaszły w badanym szwedzkim urzędzie publicznym pod wpły-
wem projektów. Fred pokazuje, że wdrożony model zarządzania projektami stał się 
z czasem rodzajem polityki działania dla całej organizacji. Model ten przestał 
być stosowany jedynie do zarządzania działaniami stricte projektowymi i zaczął być 
wykorzystywany do organizacji zwykłych, powtarzalnych prac. W dalszej części 
pracy, poświęconej analizie wyników badań, zostanie pokazane, że pod wpływem 
projektyzacji i jako jej konsekwencja zmiany zachodzące w organizacjach publicz -
nych mogą mieć charakter strategiczny, zmieniać struktury organizacyjne oraz pro-
cesy pracy.

2.3.2.3. Poziom pracowników sektora publicznego

Przyjmuje się, że metodyki projektowe są apolitycznymi, neutralnymi narzędziami 
służącymi poprawie procesu zarządzania projektami. Jak jednak dowodzą w swoich 
badaniach Shaw, Hughes, Greenhalgh (2019), Prince2, jedna z najczęściej stosowa-
nych metodyk, oferując zestandaryzowane podejście do zarządzania projektami, osa-
dzone w racjonalności instrumentalnej, oparte na wartościach technokratycznych, 
zunifi kowanych modelach i predeterminowanych zestawach procedur, nie bierze pod 
uwagę wartości i doświadczeń ludzi zaangażowanych lub podległych procedurom 
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Prince2. Projektyzacja sektora publicznego nie przejawia się więc jedynie na pozio-
mie polityki i organizacji procesu wdrażania zadań publicznych. Zmiany wpływają 
na obywateli, w tym urzędników publicznych i innych pracowników tego sektora. 
Projektyzacja nie polega bowiem jedynie na tym, że pracownicy są uczeni sposobów 
zarządzania projektami. Proces ten przebiega w bardziej złożony, wyrafi nowany spo-
sób. Jest procesem kulturowym, w którym zarządzanie projektami promowane jest 
jako wartość sama w sobie, aby w konsekwencji wzbudzać w urzędnikach przedsię-
biorczą, projektową mentalność lub postawy konformistyczne wobec dyscyplinują-
cych zasad pracy projektowej (Hodgson et al., 2019).

Pracownicy sektora publicznego stają się często agentami projektyzacji – prze-
noszą i utrwalają wzorce pracy projektowej w swoich organizacjach (Fred, 2018). 
Z jednej strony podlegają oni presji płynącej z organizacji, dotyczącej rozwoju kom-
petencji w zakresie zarządzania projektami. Z drugiej – poza byciem częścią organi-
zacji zanurzeni są w społeczeństwie projektu (Jensen et al., 2016), nowym porządku 
społecznym opartym na logice projektu. W związku z tym projekty otaczają ich za-
równo w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Oznacza to, że mogą podlegać również 
negatywnym skutkom projektyzacji. Wśród nich wymienić możemy prekaryzację 
pracy, w tym brak ciągłości zatrudnienia lub pracę w stresujących warunkach (Baur 
et al., 2018). Szczegółową analizę wpływu projektyzacji na pracowników sektora przed-
stawiono w rozdziale szóstym.

2.4.  Projektyzacja pracy i przemiany w społeczeństwie 
projektu

Po przedstawieniu zagadnienia projektyzacji, wskazaniu obszarów i poziomów, na 
jakich jest badana, i głównych wniosków płynących z tych badań warto powrócić do 
jednego ze stawianych w pracy pytań: w jaki sposób projektyzacja zmienia to, jak 
pracują ludzie w sprojektyzowanym sektorze publicznym? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, na wstępie należy przedstawić zmiany w formach współczesnej pracy, jakie 
zachodzą również pod wpływem projektów.

2.4.1.  Zmiana formy współczesnej pracy – praca tradycyjna 
a praca projektowa

Współczesna praca przyjmuje wiele różnych form. Obok zatrudnienia długotermi-
nowego, które polega na wykonywaniu pracy na rzecz jednego pracodawcy w per-
spektywie wieloletniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, mamy różne 
formy zatrudnienia krótkoterminowego, które często polegają na nawiązaniu relacji 
na czas wykonania projektu. Wśród różnych form i ról defi niujących współczesny 
rynek pracy możemy wymienić samozatrudnienie, freelancerów, niezależnych profe-
sjonalistów (osoby, które pracują m.in. jako kontraktorzy, konsultanci). Wyróżniamy 
również specyfi czną grupę pracowników, nazywaną „super temps” („supertymcza-
sowi”). Supertymczasowi to grupa top menedżerów i profesjonalistów (prawników, 
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dyrektorów fi nansowych, konsultantów), którzy zostali wyszkoleni w najlepszych 
szkołach biznesu na świecie oraz korporacjach, ale z wyboru podejmują pracę w pro-
jektach, działając niezależnie, poza korporacjami (Miller J. G., Miller M., 2012). Jesz-
cze inną formą pracy jest praca dla agencji zatrudnienia, która polega na tym, że dana 
osoba wykonuje pracę u klienta, ale kontraktem związana jest z agencją. Różnorod-
ność ta ma wiele źródeł, m.in. oszczędności, globalizację rynku pracodawcy i pra-
cownika, ale wynika też stąd, że wiele zadań może być wykonywanych zdalnie, np. 
z domu pracownika. Wydawać się może, że praca z domu to nowość, konsekwencja 
zmian pokoleniowych i innych oczekiwań pracowników. Tymczasem w podobny spo-
sób, lecz bez wsparcia nowoczesnych technologii, świadczono pracę w dobie społeczeń-
stwa agrarnego, gdy miejsce życia i pracy było tożsame. Tak pracowały np. szwaczki, 
które wykonywały swoje zadania w domu już setki lat temu (Ekstedt, 2019). Rozwój 
społeczny wpłynął jednak niewątpliwie na to, jak i gdzie pracujemy. Lundin et al. 
(2015) wskazują na główne różnice i podobieństwa w świadczeniu pracy w trzech 
różnych porządkach społecznych: agrarnym, industrialnym oraz projektowym (por. 
tabela 11).

Tabela 11. Rozwój społeczny a miejsce świadczenia pracy

Społeczeństwo agrarne Społeczeństwo industrialne Społeczeństwo projektowe

To samo miejsce życia 
i pracy 

Praca świadczona poza domem, 
niezwiązana z miejscem życia 
prywatnego

Nadal istniejące pewne formy 
pracy oparte na modelu 
agrarnym oraz industrialnym, 
ale w przypadku projektów 
coraz częściej to samo miejsce 
świadczenia pracy i życia 
prywatnego – praca zdalna, 
świadczona za pośrednictwem 
technologii zdalnych. Jednocześnie 
rośnie fi zyczna mobilność, 
często w skali globalnej, 
co nie występowało we wcześniej-
szych fazach rozwoju społeczno-
-gospodarczego

Źródło: Lundin et al., 2015, s. 12−13

W społeczeństwie projektowym miejsce świadczenia pracy coraz częściej staje się 
tożsame z przestrzenią życia prywatnego, a praca, nauka i odpoczynek wzajemnie się 
przenikają, co może wyraźnie zaburzać równowagę praca–życie prywatne, ale też 
tworzyć warunki do innej organizacji, innych form balansowania ról zawodowych 
i życiowych.

Obok miejsca świadczenia pracy w społeczeństwie projektu bardzo ważny jest też czas 
nawiązania relacji. Coraz częściej mówimy o prekaryzacji pracy, do której prowadzi 
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temporalność pracy projektowej. Jednocześnie należy zauważyć, że długoterminowe 
kontrakty, do jakich przywyknięto w krajach Zachodu, mają niezbyt długą historię. 
Badania wskazują, że zatrudnienie długofalowe w XIX wieku należało do rzadko-
ści. Około 1910 roku połowa robotników była zatrudniona na zasadach niezależnych 
podwykonawców (Miller, Miller, 2012). Zmiana przyszła dopiero wraz ze wzrostem 
skomplikowania procesów produkcyjnych oraz maszyn. Wtedy pojawiła się potrzeba 
zatrzymania wykwalifi kowanych specjalistów, znających procesy produkcyjne, a kon-
trakty permanentne stały się popularne. Zatrudnienie na krótkie, projektowe kontrak-
ty daje jednak pracodawcom przewagę – pozwala na łatwiejsze zwolnienie pra-
cownika, zwłaszcza w Europie, gdzie zasady prawa pracy sprzyjają zatrudnionym. 
W krajach wysoko rozwiniętych, w starzejących się społeczeństwach zmniejsza się 
podaż pracowników. To może sprzyjać powrotowi do trwałych form zatrudnienia 
oraz przyciąganiu osób starszych lub czasowo wyłączonych z pełnej aktywności 
zawodowej (np. kobiety z małymi dziećmi) i zatrudnianiu ich w trybie part time lub 
do realizacji konkretnych projektów.

Różnic wynikających z pracy w organizacjach opartych na rutynowych, powta-
rzalnych działaniach i w tych bazujących na zatrudnianiu na określony czas (np. 
w projektach) jest więcej. Jensen, Johansson, Löfström (2019) obrazują główne róż-
nice między tradycyjną organizacją (w której dominują działania rutynowe, powta-
rzalne) a organizacją opartą na czasie (z dominującymi działaniami jednorazowymi 
o określonym czasie realizacji) (por. tabela 12).

Tabela 12. Organizacja pracy − organizacje oparte na rutynie vs organizacje oparte na czasie

Organizacja oparta na rutynie Organizacja oparta na czasie
Zorientowanie na produkcję Orientacja na zadania

Koordynacja poprzez standaryzację procesów 
pracy i umiejętności

Koordynacja przez wzajemne dostosowanie

Przewidywalne środowisko Niepewne środowisko/przyszłość

Równomierne obciążenie pracą Nierównomierne obciążenie pracą

Zmiany przyrostowe Zmiany radykalne

Najważniejsze ograniczenie: koszty Najważniejsze ograniczenie: czas

Czas jako kontinuum Czas jako odliczanie

Źródło: Jensen et al., 2019, s. 115

Przedstawione wyżej typy to typy „idealne”, nieuwzględniające różnorodności 
i przenikania się praktyk w organizacjach. W większości organizacji publicznych 
aktywności o określonym czasie (projekty) nakładają się na działania rutynowe i te 
dwie logiki działania są łączone. Należy również zauważyć, że istnieje jeszcze jedna 
przestrzeń świadczenia pracy projektowej – jest nią internet, będący nieodłącznym 
środowiskiem pracy w sprojektyzowanym społeczeństwie.
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2.4.2. Projektowi tubylcy, emigranci i imigranci
Projekty zmieniły sposób, w jaki ludzie pracują w organizacjach. Widoczny jest jed-
nak wyraźny rozdźwięk między tym, jak praca projektowa postrzegana jest w litera-
turze klasycznego zarządzania projektami, a tym, jak problematykę tę widzą badacze 
w ramach studiów krytycznych. Z jednej strony zawód kierownika projektu nazywa-
ny bywa profesją przyszłości, a do jego przyszłego wyboru zachęca się już dzieci 
w przedszkolu. Przykładem takiego działania jest inicjatywa IPMA Kids realizowana 
przez polski oddział International Project Management Association. Dzieci uczone 
są podstaw zarządzania projektami oraz zachęcane do myślenia o tym zawodzie jako 
zawodzie marzeń („Kiedy dorosnę, zostanę kierownikiem projektu”) (IPMA, 2019). 
Z drugiej strony – badacze w nurcie krytycznym zwracają od wielu lat uwagę na opre-
syjny charakter tej pracy (Cicmil et al., 2016; Hodgson, Cicmil, 2006). Źródłem opresyj-
ności może być na przykład to, że na zatrudnialność pracowników projektów wpływa 
ich chęć do przyjmowania osobistej odpowiedzialności i podejmowania ryzyka 
(Ekstedt, 2019). Oznaczać to może, że odpowiedzialność indywidualnego pracowni-
ka jest większa w środowisku projektowym niż w tradycyjnej, przemysłowej organi-
zacji pracy, co może powodować zwiększony stres i prowadzić do zachwiania równo-
wagi praca–życie prywatne.

Pracownicy projektów potrzebują do wykonywania swoich działań przynajmniej 
trzech różnych rodzajów kompetencji: wiedzy profesjonalnej, związanej z rolą dane-
go pracownika i obszarem objętym projektem, wiedzy i doświadczenia na temat tego, 
jak działają projekty, oraz umiejętności społecznych umożliwiających pracę w zespo-
łach projektowych (Ekstedt, 2019). Nie wszyscy pracujący w projektach zdobywają te 
kompetencje w jednakowym stopniu. Poprzez analogię do koncepcji Marca Prensky’ego 
(2001) możemy wyróżnić project natives – tubylców projektowych, dla których „oj-
czyzną” są projekty, a także project immigrants (projektowych imigrantów) i project 
emmigrants (projektowych emigrantów), którzy w odmienny sposób funkcjonują 
w świecie projektów (por. tabela 13). Marc Prensky w swoim artykule z 2001 roku 
wprowadził pojęcie digital natives (cyfrowi tubylcy). Pojęcie to oznacza osobę uro-
dzoną w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym in-
ternetu, komputerów i traktującą internet jako zwykły element świata, w jakim żyje 
(Prensky, 2001). Obok digital natives Prensky wyróżnia digital immigrants (imigran-
tów cyfrowych), osoby urodzone przed erą internetu i komputerów, dla których śro-
dowisko to jest obce i odnalezienie się w nim sprawia im pewne trudności. Koncept 
ten semantycznie wywodzi się ze zwrotu native speaker, który oznacza użytkownika 
języka ojczystego. W tym przypadku dla digital native „językiem ojczystym” są nowe 
technologie. Dla projektowych tubylców językiem tym będzie „język projektu”.

Dla tubylca projektowego projekt nie jest tylko narzędziem, to również okazja do 
kreowania swojego wizerunku i zaangażowania. W świecie nieprojektowym projekto-
wy tubylec może czuć się zagubiony, ponieważ nie odnajduje w nim rytmu działania, 
do którego przywykł. Projektowy tubylec porządkuje życie (prywatne i zawodowe) 
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Tabela 13. Projektowi tubylcy, emigranci i imigranci

Tubylcy projektowi Imigranci projektowi Emigranci projektowi
• Nigdy nie pracowali 

w środowisku nieprojekto-
wym. Ich życie zawodowe 
przebiega w organizacjach 
lub działach, w których 
projekty są podstawową 
formą realizacji zadań. 
Nie wyobrażają sobie 
zaangażowania 
w powtarzalne zadania

• Projekty są ich „ojczyzną” – 
główną formą działań, którą 
przenoszą z życia zawodowe-
go na sferę prywatną

• Pamiętają organizacje, 
które nie funkcjonowały 
na podstawie projektów lub 
też przenieśli się z działów, 
w których nie realizowano 
projektów

• Nie czują się komfortowo, 
pracując w projektach – 
nie są nadal dostosowani 
do ich rytmu i wymagań, 
ciągle się uczą 

• Marzą o deprojektyzacji. 
Nie chcą pracować 
w projektach, ale nie mogą 
zmienić tej sytuacji, bo to 
oznaczałoby np. utratę 
obecnego stanowiska pracy 
(na którym zaangażowanie 
w projekty jest pożądane). 
Nie przenoszą praktyk 
projektowych na życie 
prywatne

Źródło: opracowanie własne

poprzez realizację kolejnych projektów. Imigranci projektowi nie w pełni odnajdują 
się w świecie projektów. Dotychczas pracowali w środowisku nieprojektowym i zmia-
na, jakiej doświadczają, jest dla nich trudna. W przypadku projektowych emigrantów 
mamy do czynienia z wypaleniem, rozczarowaniem i zmęczeniem pracą projektową. 
Osoby te chciałyby uciec od pracy projektowej, choć nie zawsze jest to możliwe. Moż-
na założyć, że w sektorze publicznym odnajdziemy wszystkie trzy typy pracowników 
projektowych.

2.4.3. Przyszłość pracy projektowej
Po nakreśleniu aktualnego rozumienia pracy projektowej warto zapytać, jaka jest jej 
przyszłość. Derek Walker oraz Beverley Lloyd-Walker (2019) wskazują kilka czynni-
ków, które znacząco mogą wpłynąć na zmiany w pracy projektowej. Po pierwsze, 
praca projektowa już teraz wykonywana jest w środowisku silnej globalnej konku-
rencji, w ramach której rozwija się gospodarka cyfrowa. Oznacza to, że ludzie coraz 
częściej mogą oferować swoje usługi (różne formy pracy w projektach) z dowolnego 
miejsca na świecie. Trend ten prawdopodobnie będzie się nasilał, czemu sprzyja 
powszechna akceptacja pracy wirtualnej w zglobalizowanych organizacjach. Drugim 
czynnikiem zmieniającym pracę projektową jest szybkie tempo rozwoju łączno-
ści międzyludzkiej i wzrost mocy obliczeniowych komputerów. Rozwój Internet of 
Th ings oraz Big Data oznacza, że ludzkość gromadzi niespotykane dotychczas ilości 
danych, które mogą być wykorzystywane do przewidywania trendów i wykonywania 
skomplikowanych obliczeń, również w projektach, ułatwiając lub przyspieszając pra-
ce projektowe. Innym czynnikiem wskazywanym przez Dereka Walkera oraz Bever-
ley Lloyd-Walker jest rozwój sztucznej inteligencji. Być może sztuczna inteligencja 
stanie się dużo bardziej efektywna niż pracownicy projektowi, a także będzie mogła 
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samodzielnie podejmować decyzje i działania. Obok sztucznej inteligencji wpływ 
na pracę projektową będą też według nich mieć roboty, zastępujące ludzi w procesie 
wykonywania działań. Ostatnie dwa czynniki mające wpływ na przemiany w świecie 
pracy to nowe technologie komunikacyjne pozwalające na kreowanie rzeczywistości 
3D oraz zmiany demografi czne, w których wyniku w pracy spotykać się będą różne 
generacje pracowników. Zmiany te mogą z jednej strony uwolnić zespoły projektowe 
od wielu nudnych zadań, które wykonywać będą za nich komputery. Z drugiej – pro-
wadzić mogą do dalszej dehumanizacji pracy, braku głębszych relacji międzyludzkich, 
a także do pogłębienia jej prekaryzacji.

Podsumowanie
W rozdziale drugim przedstawiono pogłębiony przegląd literatury przedmiotu 
w odniesieniu do studiów nad projektami oraz projektyzacji. Jak pokazuje dokonana 
analiza literatury, studia nad projektami to niezwykle dynamicznie rozwijająca się 
subdyscyplina badawcza, w której odnaleźć możemy różnorodne nurty i orientacje 
poznawcze. Jest to jednak ciągle młody, tworzący się obszar poznania naukowego, 
w minionych dziesięcioleciach coraz bardziej ubogacany przez badaczy wywodzących 
się z różnych dyscyplin, nie tylko nauk o zarządzaniu.

Dla celów poznawczych niniejszej publikacji szczególnie istotne było nakreślenie 
genezy badań nad projektyzacją i ich rozwoju. Pozwoliło to na przybliżenie szerokie-
go kontekstu, w ramach którego podjęte zostały badania nad projektyzacją sektora 
publicznego i jego pracowników. Przedmiotem badania stała się, omówiona w po-
wyższym rozdziale, projektyzacja w szerokim jej rozumieniu – defi niowana również 
jako konstrukt społeczny i kulturowy, a nie jedynie zmiana organizacyjna. Projekty-
zacja sektora publicznego to jeden z kluczowych horyzontalnych obszarów badań nad 
tym zjawiskiem, jednak wciąż w niewystarczającym zakresie poddany eksploracji 
naukowej. Warto podkreślić, że w pracy pojęcie zjawiska używane jest w kontekście 
teorii nauki – jako fakt empiryczny podlegający obserwacji za pomocą dostępnych 
metod i środków (Encyklopedia PWN, 2020). Zjawisko to nie dzieje się jednak w próżni, 
a jest elementem jeszcze szerszego procesu – tworzenia się społeczeństwa projektu. 
W społeczeństwie projektu zmienia się nie tylko sposób działania organizacji, lecz 
także sposób pracy ludzi. Zauważono, że aktorzy tego procesu różnie reagują na 
zmiany formy pracy, a w przyszłości mogą występować różne sposoby świadczenia 
pracy projektowej. W dalszej części książki przedstawione zostaną metodyka pod-
jętych badań oraz ich rezultaty, które pozwalają na głębsze zrozumienie opisanego 
w tym rozdziale zjawiska projektyzacji w odniesieniu do sektora publicznego.

Podsumowanie
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ROZDZ I A Ł  3

METODYKA BADAŃ NAD PROJEKTYZACJĄ 
SEKTORA PUBLICZNEGO

Badania nad projektyzacją polskiego sektora publicznego podjęto w odniesieniu do 
istniejącej luki badawczej: braku pogłębionej refl eksji naukowej nad zjawiskiem pro-
jektyzacji, zwłaszcza w kontekście zmian, jakie zaszły w polskim sektorze publicznym 
pod wpływem integracji z UE. Jednocześnie coraz częściej wskazuje się na potrzebę 
lepszego zrozumienia procesów projektyzacyjnych, z którymi mamy do czynienia 
w sektorze publicznym (Hodgson et al., 2019). Celem rozdziału jest prezentacja za-
łożeń metodologicznych zrealizowanego badania oraz jego przebiegu.

3.1. Cel i metody badań 
W odpowiedzi na istniejącą lukę badawczą w badaniu postawiono następujący pro-
blem badawczy: na czym polega zjawisko projektyzacji sektora publicznego w Pol-
sce, w jaki sposób przebiegały procesy projektyzacyjne i jakie są ich rezultaty? 
Problem badawczy rozpatrywany był na trzech poziomach, tj. na poziomie sektora 
i polityk publicznych (poziom makro), poszczególnych organizacji publicznych (po-
ziom mezo) oraz pracowników organizacji publicznych (poziom mikro).

Problem eksplorowany był przez następujące pytania badawcze:

W odniesieniu do sektora i jego polityk publicznych:
• Jakiego typu działania realizowane były w formie projektów w polskim sektorze 

publicznym z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej? Jaki 
był zasięg i skala tych działań?

• W jaki sposób projektyzacja wpływała na procesy planowania polityk publicz-
nych w Polsce i w jaki sposób przebiegał proces projektyzacji polityk publicznych?

• Czy i w jaki sposób projektyzacja na poziomie UE wpływała na programowanie 
polityk publicznych w Polsce jako kraju członkowskim?

W odniesieniu do organizacji publicznych:
• W jaki sposób przebiegał proces projektyzacji na poziomie organizacji publicz-

nych i co charakteryzowało ten proces?
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• Czy i w jaki sposób realizacja projektów wpłynęła na zmiany w strukturach 
organizacyjnych organizacji publicznych?

• Jak przejawiała się projektyzacja organizacyjna w odniesieniu do stosowanych 
metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego organizacji oraz 
zarządzania wiedzą projektową?

• Czy i w jaki sposób projekty pozwalają organizacjom publicznym osiągać długo-
okresowe cele i czy zmiany zachodzące pod wpływem projektyzacji postrzega-
ne są jako trwałe?

W odniesieniu do pracowników sektora publicznego:
• Jak projektyzacja zmieniła sposób, w jaki pracują pracownicy sektora publicz-

nego?
• Czy i jak projektyzacja zmienia warunki pracy pracowników sektora publiczne-

go, a w szczególności czy powoduje prekaryzację pracy w sektorze publicznym?
• W jaki sposób projektyzacja wpływa na tożsamość zawodową pracowników 

sektora publicznego?

Celem naukowym pracy były poznanie, zrozumienie i ocena zjawiska projekty-
zacji sektora publicznego pod wpływem Unii Europejskiej w Polsce. Głównym celem 
poznawczym pracy było więc rozpoznanie i wyjaśnienie, w jaki sposób przebiegał 
proces projektyzacji sektora publicznego w Polsce w związku z wejściem do UE 
i jakie są jego konsekwencje.

Za cel teoretyczny rozprawy obrano zbudowanie koncepcji wyjaśniającej zjawi-
sko projektyzacji na podstawie istniejących już koncepcji nauk społecznych i na ich 
bazie zbudowanie konceptualnego modelu procesu projektyzacji sektora publicznego. 
Model ten ma wyjaśniać obserwowane, lecz dotychczas niepoddane pogłębionej re-
fl eksji naukowej zjawisko projektyzacji w sektorze publicznym.

W warstwie ontologicznej, obejmującej zagadnienia rzeczywistego istnienia orga-
nizacji, procesów zarządzania i ich składników (Sułkowski, 2005) przyjęto, że przed-
miotem poznania w niniejszej pracy jest zjawisko projektyzacji, które polega na insty-
tucjonalizacji projektów na wszystkich poziomach struktur społecznych przez 
adaptację metod, języka i praktyk projektowych (Jałocha, 2019). Epistemologicznie 
przedmiot poznania, czyli projektyzację, defi niuje się tutaj jako instytucjonalizację 
projektów w różnych sferach życia społecznego, a projekt jako określoną w czasie 
odpowiedź na potrzebę, rozwiązanie unikatowego problemu, którego realizacja jest 
uzasadniona z fi nansowego lub społecznego punktu widzenia, a produkt końcowy 
został wyraźnie określony (Heerkens, 2003). Warstwę metodologiczną pracy oparto 
zaś na założeniu, że celem jest pogłębione poznanie powyżej wskazanego zjawiska, 
do czego wykorzystano określoną metodę badawczą (studium przypadku), na potrzeby 
której posłużono się kilkoma metodami i technikami badawczymi.

Unikatowość projektów i ich ograniczony w czasie charakter powodują, że ich 
charakterystyka i porównywanie są trudniejsze niż w przypadku badania powtarzal-
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nych procesów zarządczych. Aby móc poddać rozważaniom naukowym zgłębiany 
problem badawczy, zastosowano metodę studium przypadku. Postawiony problem 
badawczy odnosi się do trzech płaszczyzn prowadzenia badań: sektora i jego polityk 
publicznych, organizacji publicznych oraz urzędników publicznych. Źródła dowodów 
(Yin, 2015) dobrano w taki sposób, aby stało się możliwe zrozumienie procesów 
projektyzacji w odniesieniu do każdej z tych płaszczyzn (poziomów). Podejście to 
wpisuje się w trend w naukach o zarządzaniu, zakładający bardziej pluralistyczne, 
wielometodologiczne podejście do prowadzenia badań (Sułkowski, 2005). Ponadto 
stanowi odpowiedź na często podkreślaną w literaturze lukę w zakresie badań nad 
projektyzacją, polegającą na dominacji metod jakościowych nad ilościowymi, co 
może utrudniać rozumienie zjawiska w szerszym jego kontekście (Wald, Spanuth, 
Schneider i Schoper, 2015; Schoper, Wald, Ingason, 2018; Wald, Henning, 2019; Juch-
niewicz, 2018). Przyjęte metody i techniki (analiza dokumentacji, analiza danych 
ilościowych, wywiady pogłębione) pozwoliły udzielić odpowiedzi na postawione pyta-
nia badawcze przy jednoczesnym zapewnieniu triangulacji danych. Dzięki temu 
możliwe było zrozumienie zjawiska projektyzacji, a następnie integracja wyników 
pozyskanych na poszczególnych etapach.

W całym procesie badawczym, od konceptualizacji problemów do interpretacji 
wyników, oparto się na klasycznej koncepcji procesu badawczego (Saunders, Lewis, 
Th ornhill, 2012), który zakłada sekwencyjność działań: ustalenie założeń fi lozofi cz-
nych, strategii badawczej, metod i technik badania oraz procedur analizy i interpre-
tacji danych.

3.2. Paradygmat badawczy
W pracy przyjęto postawę epistemologiczną opartą na podejściu do nauk o zarządza-
niu proponowanym przez Ł. Sułkowskiego (2005), który zauważa, że zarządzanie nie 
tworzy jednolitego paradygmatu, zespołu teorii i metodologii, ale składa się z wielu 
różnorodnych koncepcji. Jak pisze Ł. Sułkowski (2011, s. 33), „w literaturze współ-
czesnego zarządzania akcentuje się konieczność stosowania wielu metod poznawania 
i kształtowania organizacji”. Pluralizm metodologiczny w naukach o zarządzaniu za-
kłada, że badacz w celu rozstrzygnięcia problemu badawczego „powinien mieć goto-
wość do stosowania metod zaczerpniętych z różnych dyscyplin i podejść teoretycz-
nych” (Sułkowski, 2011, s. 33). Celowo odrzucono perspektywę pozytywistyczną, jako 
nieprzystającą do zgłębianego problemu badawczego. Jak pisze Wojciech Czakon 
(2014, s. 57), „porzucenie paradygmatu pozytywistycznego otwiera drogę do bardziej 
zaawansowanej metodologii, która nad wyrafi nowanie ilościowych technik obróbki 
danych przedkłada zrozumienie zjawisk, doznań i przekonań ich uczestników”. Jed-
nocześnie rozumienie rzeczywistości organizacyjnej oferowane przez paradygmat 
interpretatywno-symboliczny nie dawało możliwości zrozumienia projektyzacji jako 
zjawiska mającego charakter przyczynowo-skutkowy. W przypadku niniejszego ba-
dania ramę poznawczą, podstawę myślenia badaczki o tym, co i jak jest możliwe do 
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poznania, stanowił więc pragmatyzm. Pragmatyzm dostarcza założeń dotyczących 
wiedzy i poznania, które niejako łączą podejście ilościowe, oparte na fi lozofi i pozy-
tywistycznej, oraz jakościowe, oparte na konstruktywizmie lub interpretatywizmie 
(Denscombe, 2008, s. 270–273). Pragmatyzm charakteryzuje się brakiem zaufania 
do stanowczego dualnego podziału neopozytywizm kontra interpretatywizm. Przy-
jęta wieloparadygmatyczność, stanowiąca ramę dla konstrukcji procedur badaw-
czych, pozwalała na łączenie obiektywnych danych (dokumenty, dane z systemu IT) 
z subiektywnymi doświadczeniami badanych, bazujących na opiniach tworzonych 
przez nich w odniesieniu do wydarzeń, których doświadczali (wywiady pogłębione).

3.3. Metoda badawcza
Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym projekcie było instrumentalne studium 
przypadku, analizowanym przypadkiem zaś − zjawisko projektyzacji polskiego sek-
tora publicznego pod wpływem UE.

Według Schwandta i Gates (2018) w naukach społecznych nie istnieje jedno spój-
ne rozumienie tego, czym jest „studium przypadku” oraz „przypadek”. Przypadek 
może być zarówno wydarzeniem, działaniem, jak i jednostką. W. Czakon (2012, 
s.182) defi niuje przypadek jako „pojedynczy obiekt badawczy, rozpoznawany ze 
względu na określony cel, usytuowany w określonym czasie i miejscu, badany przy 
wykorzystaniu wielu technik gromadzenia i analizy danych”. Przypadki mogą być 
zlokalizowane na poziomie mikro (osoby lub interpersonalne relacje), mezo (organi-
zacje, instytucje) oraz makro (społeczności, demokracje, społeczeństwa) (Schwandt, 
Gates, 2018; Swanborn, 2010). Niemniej złożone jest pojęcie studium przypadku, 
które bywa defi niowane jako dogłębne badanie złożoności i unikatowości określonych 
projektu, polityki, instytucji, programu lub systemu, realizowane z różnych perspek-
tyw oraz z użyciem różnych metod (Schwandt, Gates, 2018; Simons, 2009). Crowe 
et al. (2011, s. 1) stwierdzają, że studium przypadku to podejście badawcze wykorzy-
stywane do generowania pogłębionego, wieloaspektowego zrozumienia złożonego 
zjawiska w rzeczywistym kontekście. Yin (2015, s.48) defi niuje natomiast studium 
przypadku jako badanie empiryczne, które „zgłębia współczesne zjawisko (»przypa-
dek«) w kontekście rzeczywistości, zwłaszcza gdy granice między zjawiskiem a kon-
tekstem nie są zupełnie oczywiste”.

W zależności od epistemologicznego punktu widzenia badacza do studiów przy-
padku można podchodzić w różny sposób (Schwandt, Gates, 2018). To, czy badacz 
przyjmuje podejście krytyczne (kwestionowanie własnych i cudzych założeń), inter-
pretatywne (oparte na próbie zrozumienia indywidualnych i wspólnych znaczeń 
społecznych) lub pozytywistyczne (skoncentrowane na rozważaniach uogólniają -
cych), będzie wpływało na kształt studium przypadku oraz dobór metod badawczych 
(Crowe et al., 2011).

Studia przypadku mogą być pojedyncze lub wielokrotne (Yin, 2015, s.50). Wy-
różniamy ponadto trzy podstawowe typy studium przypadku: autoteliczne, instru-
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mentalne i kolektywne/wielokrotne (Stake, 1995). Autoteliczne prowadzone jest 
wyłącznie z powodu zainteresowania przypadkiem samym w sobie. Kolektywne/
wielokrotne zakłada studiowanie wielu różnych przypadków jednocześnie lub se-
kwencyjnie (Stake, 1995). W niniejszym badaniu obrano strategię badawczą opartą 
na instrumentalnym studium przypadku. Polega ona na tym, że badacz studiuje 
konkretny przypadek, aby uzyskać jego pełniejsze zrozumienie – konkretny przypa-
dek ma służyć pogłębieniu wiedzy o szerszym zjawisku bądź wyciągnięciu bardziej 
ogólnych wniosków (Stake, 2009). Obrane podejście ma charakter zarówno deskryp-
tywny (opisuje szczegółowo badane zjawisko), jak i teoriotwórczy (na bazie analizy 
tworzy się propozycje teoretyczne). Przypadek został wybrany nie dlatego, że jest 
reprezentatywny dla innych przypadków, ale ze względu na jego wyjątkowość.

Metody i techniki gromadzenia danych wykorzystywane na potrzeby studium 
przypadku stanowią zarówno ilościowe, jak i jakościowe typy badań. Metody i tech-
niki jakościowe wybierane są głównie po to, aby pogłębić zrozumienie analizowane-
go przypadku, ilościowe zaś – aby je poszerzyć (Palinkas et al., 2015). Metody jako-
ściowe wykorzystywane w analizie przypadków kładą nacisk na nasycenie danych 
(pozyskanie kompleksowego zrozumienia przez kontynuowanie badania, dopóki nie 
zostaną uzyskane nowe istotne informacje), ilościowe natomiast – na generalizację 
(np. upewnienie się, że zdobyta wiedza jest reprezentatywna dla populacji, którą ba-
dano) (Palinkas et al., 2015). Podstawowym założeniem jest to, że dane gromadzone 
na różne sposoby powinny prowadzić do podobnych wniosków, a podejście do tego 
samego zagadnienia z różnych punktów widzenia może pomóc w opracowaniu ca-
łościowego obrazu tego zjawiska (Crowe et al., 2011).

W niniejszym badaniu zastosowano zarówno ilościowe, jak i jakościowe techni-
ki badań (analiza dokumentacji, analiza danych ilościowych, wywiady pogłębione), 
przy czym większy nacisk położono na podejście jakościowe, służące pogłębieniu 
rozumienia zjawiska projektyzacji. Jego celem było opracowanie pogłębionego, możli-
wie kompleksowego opisu badanego zjawiska.

3.4. Rygoryzm metodologiczny badań
Rygor w badaniach naukowych rozumiany jest jako zapewnienie wiarygodności pro-
jektu badawczego, jawność procedury badawczej oraz wierne stosowanie obranych 
metod badawczych (Kreft ing, 1991; Prager et al. 2019). Wojciech Czakon (2014, s. 57) 
proponuje następujący zestaw kryteriów oceny rygoru metodologicznego w rozumie-
niu neoempirycystycznym: wierność, transferowalność, solidność i potwierdzalność.

Rygor metodologiczny jest kluczowym elementem badania naukowego. W pro-
cesie planowania i realizacji badań przyjęto kryteria W. Czakona (2014). Rygor me-
todologiczny został zapewniony w następujący sposób: po pierwsze − starano się 
dokładnie odzwierciedlać przekonania uczestników badanego zjawiska (wierność), 
po drugie − zapewniono możliwość wykorzystania wyników przez innych badaczy 
w ich własnych studiach (transferowalność), po trzecie − ściśle prowadzono badania, 
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w tym stosowano protokoły gromadzenia danych i ich analizę (solidność), po czwar-
te − zapewniono możliwość uzyskania podobnych wyników przez innych badaczy 
(potwierdzalność). Zastosowana procedura badawcza w zakresie planowania, reali-
zacji, analizy i interpretacji badań jest w pełni jawna. Wszystkie kroki badawcze pod-
jęte w celu udzielenia odpowiedzi na postawiony problem badawczy zostały szczegó-
łowo opisane w niniejszym rozdziale.

3.5. Jakość badania i zastosowany model badawczy
Na jakość badania naukowego składa się wiele czynników (Golafshani, 2003). Wska-
zuje się, że ważne jest wykorzystanie triangulacji (Jack, Raturi, 2006), a w przypadku 
badań jakościowych – poparcie ich autentycznym materiałem z terenu. Ważne są też 
zapewnienie możliwości porównania wyników badania do innych, podobnych pro-
blemów oraz refl eksyjność badacza i świadomość wykorzystanych metod i oczekiwań 
(Glinka, 2019).

Denzin (2017) wskazuje cztery podstawowe rodzaje triangulacji: danych, bada-
cza, teoretyczną oraz metodologiczną (metod). W niniejszym projekcie badawczym 
zastosowano triangulację danych (pozyskano i wykorzystano dane z różnych źródeł), 
metod (zastosowano zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe) oraz teoretyczną 
(wykorzystano różne koncepcje teoretyczne, mające tłumaczyć badane zjawisko) 
w ramach realizowanego studium przypadku.

Badanie rozpoczęło się od badań wstępnych (głównie studia literaturowe, ale 
również wcześniejsze badania procesów projektyzacji w odniesieniu do wybranych 
fragmentów działalności sektora publicznego, np. Jałocha, 2012; Jałocha, Prawelska-
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nego w Polsce
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-Skrzypek, 2017), na bazie których określono istniejącą lukę teoretyczną i empiryczną 
oraz sformułowano problem badawczy. Następnie przystąpiono do planowania bada-
nia zasadniczego – postawiono pytania badawcze i na ich podstawie przygotowano 
narzędzia. Po przeprowadzeniu badania zasadniczego przystąpiono do wnioskowania 
badawczego: analizy i interpretacji danych oraz opracowania raportu z badań.

3.6. Zakres i etapy realizacji badań
Badanie miało charakter wieloetapowy oraz wielometodyczny i składało się z nastę-
pujących elementów: analizy dokumentów, analizy danych ilościowych oraz badania 
jakościowego.

Przed rozpoczęciem właściwego zbierania danych na potrzeby niniejszego pro-
jektu badawczego dokonano pogłębionej analizy literatury przedmiotu na temat 
procesu projektyzacji sektora publicznego. Dane pozyskane zostały podczas dwóch 
badań: jednego opartego na systematycznym przeglądzie literatury przedmiotu, 
a drugiego − na klasycznym przeglądzie literatury. W pierwszym badaniu autorka 
przeprowadziła ten przegląd wraz z badaczem z Umeå University, a wyniki zostały 
przedstawione na międzynarodowej konferencji badawczej IRNOP 2018 w Melbour-
ne (Jacobsson, Jałocha, 2018). Przegląd obejmował ponad 100 pozycji naukowych, 
w których przedstawiono problematykę projektyzacji. W drugim badaniu (Jałocha, 
2019) autorka dokonała samodzielnej analizy literatury przedmiotu z zakresu projek-
tyzacji, której rezultatem była publikacja wyników w czasopiśmie „Przegląd Organi-
zacji”. Praca ta miała na celu, oprócz przeglądu dokonań naukowych, systematyzację 
pojęć i wprowadzenie typologii badań nad projektyzacją na tle studiów nad projek-
tami. Wyniki cząstkowe wyżej wymienionego przeglądu literatury opisane zostały 
w rozdziale drugim niniejszej pracy.

Badania właściwe realizowane były od listopada 2017 do listopada 2019. Projekt 
badawczy powstawał jednak przez kilka wcześniejszych lat. Od roku 2012 autorka ba-
dań zaczęła interesować się intensywnie zagadnieniem projektyzacji. Wynikało to 
z refl eksji, jaka towarzyszyła jej po obronie pracy doktorskiej, dotyczącej zarządzania 
portfelami projektów w sektorze publicznym. Badanie sektora publicznego i przemian 
w nim zachodzących przez pryzmat wykorzystywanych narzędzi i metod w niewy-
starczający sposób oddawało złożoność procesów, jakie dzieją się pod wpływem pra-
cy projektowej. W latach 2012−2016 autorka badań zrealizowała kilka mniejszych 
projektów badawczych dotyczących projektyzacji, które zaowocowały kilkoma publi-
kacjami (Ćwikła, Jałocha, 2015; Jałocha, 2012; Jałocha et al., 2014; Prawelska-Skrzy-
pek, Jałocha, 2014), a także stworzeniem koncepcji projektu badawczego, którego 
rezultaty przedstawiono w niniejszej monografi i. Koncepcja badań (w tym problem 
badawczy oraz postawione pytania badawcze) została poddana ocenie przez m.in. 
prezentację na seminarium naukowym w Instytucie Spraw Publicznych UJ (kwiecień 
2017). Ponadto projekt badań otrzymał fi nansowanie z Narodowego Centrum Nauki 
w konkursie SONATA.

3.6. Zakres i etapy realizacji badań
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Aby przystąpić do badania zjawiska projektyzacji, musiano oszacować skalę dzia-
łań projektowych. Dotychczas bowiem nie istniały usystematyzowane dane na temat 
tego, ile projektów realizowały organizacje sektora publicznego, czy też ile to kosz-
towało. Liczba projektów nie jest, rzecz jasna, jedynym wyznacznikiem projektyzacji 
danej organizacji czy sektora, jest ona jednak istotnym czynnikiem wskazującym, 
że projekty stanowią ważne narzędzie realizacji celów. Ponadto, jak pokazują Jacobsson 
i Jałocha (2018), badania nad projektyzacją mają zazwyczaj charakter jakościowy, 
a nie ilościowy. Należy więc dążyć również do ilościowego rozpoznania zjawiska, aby 
móc w sposób pełny poznać jego mechanizmy i skalę. Reasumując, dobór metod 
i technik wynikał z postawionego problemu badawczego, a także był odpowiedzią 
na potrzebę wielometodycznego badania zjawiska projektyzacji.

3.7. Procedury gromadzenia danych
Dane gromadzono z dużą starannością, starając się zadbać o przejrzystość zastoso-
wanych procedur badawczych. Analiza i interpretacja materiału zebranego w ramach 
analizowanego studium przypadku opierała się na wykorzystaniu danych pochodzą-
cych z różnych źródeł, dlatego też ich odpowiednie gromadzenie było niezwykle 
istotne dla uzyskania spójnej ich interpretacji. Poniżej (tabela 14) przedstawiono ze-
stawienie głównych źródeł danych, które opisane są szczegółowo w kolejnych czę-
ściach niniejszego rozdziału.

Tabela 14. Dane wykorzystane do analizy

Poziom analizy zjawiska projektyzacji 
sektora publicznego pod wpływem UE Wykorzystane dane

MAKRO: Projektyzacja sektora i jego 
polityk publicznych

• Dane na temat projektów pochodzących 
z bazy SIMIK za lata 2007−2013

• Dokumenty (dotyczące polityki kulturalnej 
oraz wdrażania programów UE)

• Wywiad z ekspertem1

MEZO: Projektyzacja organizacji publicznych • Wywiady pogłębione z kadrą 
zarządzającą

• Dokumenty (statuty, schematy 
organizacyjne)

MIKRO: Projektyzacja na poziomie 
pracowników sektora publicznego

• Wywiady pogłębione z kierownikami 
projektów i pracownikami zespołów 
projektowych

Źródło: opracowanie własne

1 Wywiad prowadzony wg kwestionariusza badającego projektyzację na poziomie organizacyj-
nym, uzupełniony o pytania dot. polityki kulturalnej.
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3.7.1. Analiza dokumentacji
Dokumenty defi niowane są jako materiały pisemne lub audiowizualne, które nie 
zostały wyprodukowane ani wygenerowane przez badacza (Karppinen, Moe, 2011; 
Syversten, 2004). Dane pochodzące z dokumentów są więc znalezione, a nie stwo-
rzone przez interwencję badacza. Publiczne dokumenty tworzone są w warunkach 
naturalnych, to znaczy badacz nie wpływa na ten materiał badawczy (Karppinen, 
Moe, 2011). Jednocześnie to, jak są one interpretowane, zależy od badacza. Doku-
menty stanowią kluczowe źródło informacji na temat projektowanych polityk 
publicznych. Są one wyrazem intencji politycznych, a także planowanych działań 
wdrożeniowych. Dlatego w przypadku analizy procesów projektyzacji na poziomie 
sektora i polityk publicznych przyjęto dokumenty, obok analizy danych ilościowych 
o projektach, jako główne źródło pozyskania danych.

W celu zrozumienia procesu projektyzacji w trakcie badania dokonano analizy 
różnorodnych dokumentów. Przede wszystkim na etapie rozpoznawania projektyza-
cji na poziomie sektora i jego polityk analizie poddano formalne dokumenty będące 
odzwierciedleniem polityk publicznych. Ze względu na to, że polityki publiczne są 
różnorodne i dotyczą wielu aspektów, ich kompleksowa analiza znacznie wykraczała 
poza możliwości oraz potrzeby niniejszego projektu badawczego. Dokonano więc 
zawężenia obszaru analizy i skoncentrowano się na polityce kulturalnej państwa (por. 
rozdział czwarty niniejszej publikacji). Dobór dokumentów z zakresu polityki kultu-
ralnej był celowy. Skupiono się na strategicznych dokumentach na poziomie państwa, 
ofi cjalnych dokumentach przedstawiających politykę kulturalną Polski w ostatnim 
20-leciu. Celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak projek-
tyzacja jest egzemplifi kowana i wzmacniana przez kształtowanie polityk publicznych 
państwa.

Ponadto na potrzeby analizy zjawiska projektyzacji dokonano przeglądu doku-
mentów będących raportami podsumowującymi działania projektowe ze środków 
UE, a pozyskane dane zaprezentowano w rozdziale czwartym niniejszej publikacji. 
Podczas realizacji badań w konkretnych organizacjach analizowano również doku-
menty, które pozwalały na zrozumienie, jakie znaczenie nadawano w danej organi-
zacji projektom − schematy organizacyjne, protokoły, regulaminy działania, a także 
strony internetowe.

3.7.2. Analiza danych ilościowych

3.7.2.1. Proces przygotowania danych ilościowych do analizy – część wstępna

W celu wyłonienia organizacji publicznych reprezentatywnych dla badania jakościo-
wego, a także poznania skali projektyzacji sektora publicznego w Polsce rozwijającej 
się pod wpływem projektów UE, przeprowadzono badanie ilościowe. Badanie ilościowe 
polegało na analizie danych zgromadzonych w największej i najważniejszej bazie pro-
jektów współfi nansowanych ze środków UE w latach 2007–2013: w Krajowym Systemie 
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Informatycznym SIMIK 07-13 (SIMIK). SIMIK to narzędzie informatyczne umożli-
wiające zarządzenie, monitorowanie, kontrolę i ocenę programów współfi nansowa-
nych z Funduszy Europejskich. SIMIK miał za zadanie zapewniać

zdolność zbierania i agregacji na wyższych poziomach, podstawowych danych dotyczących 
programów operacyjnych współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie 
i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na 
lata 2007−2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspie-
rać bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfi nansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Portal Funduszy Europejskich, 2019a).

Wybór bazy był celowy. Przede wszystkim w bazie tej istniały dane większości 
projektów, które otrzymały dofi nansowanie ze środków UE w latach 2007−2013. 
Dofi nansowywane projekty podlegały regułom naboru, zarządzania i rozliczeń okre-
ślonym w politykach UE. Oznaczało to, że działania te na pewno można było zakwa-
lifi kować jako projekty, a tym samym badanie zjawiska oprzeć na działaniach rzeczy-
wiście tworzących zjawisko projektyzacji. Ponadto projekty poddane analizie były 
projektami zamkniętymi, ukończonymi – oznaczało to, że nie porównywano ze sobą 
projektów ukończonych i w trakcie realizacji. Dlatego też nie zdecydowano się włą-
czyć do badania projektów z bazy SL2014, w której gromadzone są dane o projektach 
realizowanych w perspektywie fi nansowej 2014−2020. Dane zgromadzone w systemie 
SL2014 są wciąż niepełne.

Badanie oparto na danych zgromadzonych w bazie prowadzonej przez Minister-
stwo Rozwoju pod adresem http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Ana-
lizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx (dostęp:10.01.2018). Wszystkie 
dane, które zostały uwzględnione w badaniu, zgromadzone były w dwóch plikach 
MS Excel. Pliki te datowano na dzień 31.12.2017. W późniejszym okresie na stronie 
Portalu Funduszy Europejskich pojawiały się zaktualizowane pliki, ale analiza wyko-
nana na potrzeby niniejszego badania opierała się na plikach zawierających stan dzia-
łań na koniec roku 2017. W jednym z plików znajdowały się informacje na temat 
projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a w drugim Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na potrzeby wykonania obliczeń pliki 
połączono i stworzono jedną bazę wszystkich projektów dofi nansowanych w ramach 
EFS oraz EFRR w latach 2007−2013.

Projekty, które poddano analizie, realizowane były w ramach następujących pro-
gramów: Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS, Program Innowacyjna 
Gospodarka – EFRR, Program Kapitał Ludzki – EFS, 16 programów regionalnych – 
EFRR, Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR, Program Pomoc Techniczna – EFRR. 
Programy, których danych nie zgromadzono w przywołanej bazie, a tym samym 
nie zostały one poddane analizie, to programy dotyczące współpracy terytorialnej, 
współpracy transgranicznej i transnarodowej (przeznaczone na realizację projektów 
z partnerami z zagranicy). Baza nie zawierała także danych Programu Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013 (przeznaczony dla rolników, przetwórców 
rolnych oraz mieszkańców wsi i małych miast) oraz Programu Operacyjnego „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007−2013” 
(dotacje przeznaczone dla rybaków zakładów przetwórstwa rybnego, podmiotów 
prowadzących chów i hodowle ryb oraz terenów, które są zależne od rybactwa i rybo-
łówstwa). Projektów zrealizowanych we wsparciu UE w Polsce było zatem w latach 
2007−2013 więcej, aczkolwiek ze względu na brak uwzględnienia tych danych w ww. ba-
zach zaniechano ich analizy. Jednocześnie należy podkreślić, że badaniu poddano 
programy z najwyższym dofi nansowaniem UE, stanowiące większość działań projek-
towych w perspektywie 2007−2013.

Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania R, do którego 
przeniesiono rekordy z bazy wygenerowanej z systemu SIMIK. Badanie wykonywała 
profesjonalna fi rma badawcza. Firma badawcza odpowiadała za czyszczenie bazy oraz 
analizę danych, natomiast założenia badawcze oraz interpretacja wyników w całości 
zostały przygotowane przez autorkę niniejszej pracy. Czyszczenie i analizę danych 
wykonano w miesiącach luty − czerwiec 2018.

Po zagregowaniu wszystkich rekordów, które znajdowały się w dwóch oddziel-
nych plikach MS Excel, uzyskano łączną liczbę rekordów powyżej 150  tysięcy. 
Oznaczało to, że system SIMIK 2007−2013 wskazywał na istnienie łącznie ponad 
150 tysięcy projektów zrealizowanych w latach 2007−2013. Była to jednak błędna 
informacja, co wychwycono i skorygowano przez wyczyszczenie bazy. Liczba ponad 
150 tysięcy projektów wzięła się z nieprecyzyjnej instrukcji zapisu danych o projek-
tach, co spowodowało dublowanie się danych. Gdy dany projekt był realizowany 
na dwóch obszarach (np. w dwóch różnych gminach), powodowało to nadpisanie 
rekordu i wskazanie jednego projektu jako dwóch odrębnych. Przyjęto więc, że dany 
projekt był podczas analizy traktowany jako dublujący się z innym rekordem w bazie, 
jeśli miał: taki sam numer umowy, taki sam tytuł i kwotę realizacji, a jedyną cechą 
różnicującą te rekordy był obszar, na którym był realizowany projekt. W trakcie 
czyszczenia danych zostawiany był każdy pierwszy rekord, a kolejne dublujące się 
usuwano. Tym sposobem uzyskano łączną liczbę projektów 105 910. Aby potwier -
dzić prawidłowość wyliczeń, wystosowano zapytanie do Ministerstwa Inwestycji 
i Roz woju, odpowiedzialnego za gromadzenie danych o projektach współfi nanso-
wanych przez UE. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło prawidłowość 
wyliczeń2.

Wyczyszczona z duplikatów baza, na której rozpoczęto analizę, zawierała więc 
105 910 rekordów odpowiadających liczbie projektów zarejestrowanych w SIMIK. 
Przejrzenie rekordów było możliwe dla wszystkich projektów. Zawierały one szcze-
gółowe informacje o benefi cjencie (w tym nazwa, adres, numer NIP, forma prawna 
podmiotu realizującego projekt), a także o projekcie (m.in. wartość wsparcia, miejsce 
realizacji czy obszar tematyczny − tzw. kategoria interwencji). Możliwe było ich 

2 Korespondencja e-mailowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.06.2018.
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fi ltrowanie, grupowanie i zliczanie według dowolnych kryteriów, w zależności od 
potrzeb analizy.

Po wyczyszczeniu danych przystąpiono do ich analizy na poziomie międzysek-
torowym, w wyniku czego uzyskano informacje na temat całości działań projekto-
wych współfi nansowanych przez UE, których rekordy znajdowały się w bazie. 
Możliwe było zliczenie liczby projektów, wielkości środków na nie przeznaczanych, 
wkładów własnych, dofi nansowania UE itd.

Na podstawie tej części badania poszukiwano odpowiedzi na dwa zasadnicze 
pytania: ile projektów dofi nansowanych przez UE zrealizowano w Polsce w latach 
2007−20133 oraz jaka była łączna wartość zrealizowanych projektów4.

3.7.2.2.  Przygotowanie danych do analizy – część druga dotycząca projektów 
realizowanych przez organizacje publiczne w okresie programowania 
2007−2013

Po przeprowadzeniu ogólnej analizy danych przystąpiono do realizacji zasadniczego 
celu badania, tj. wyodrębnienia i poddania analizie projektów, których benefi cjenta-
mi były organizacje sektora publicznego. Do KSI SIMIK 07-13 na etapie umowy/
decyzji o dofi nansowanie projektu wprowadzane były przez benefi cjentów wartości 
bazowe i docelowe wskaźników, które miały osiągnąć projekty. Następnie postęp pro-
jektu mierzony był na podstawie danych deklarowanych we wnioskach benefi cjenta 
o płatność. W ramach SIMIK istniał katalog wskaźników, które benefi cjenci mogli 
wybierać (chyba że nie dało się opisać projektu przez wskaźniki z dostępnej listy) 
(Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13). Każda organizacja wprowadzająca 
projekt do bazy była też zobligowana do podania formy prawnej. Umożliwiło to wy-
odrębnienie z bazy organizacji, których forma prawna wskazywała na ich przynależ-
ność do sektora publicznego. W tym przypadku również istniał katalog form praw-
nych, jakimi mogli oznaczać się benefi cjenci. Poprawne wprowadzanie danych było 
odpowiedzialnością benefi cjentów, co, jak się okazało w toku analizy, nie zawsze gwa-
rantowało poprawność danych w systemie.

W SIMIK wyróżniono 76 form prawnych, jakimi mogli oznaczyć się benefi cjenci. 
Były to formy prawne przynależne do organizacji biznesowych, pozarządowych, pu-
blicznych. Na potrzeby badania wyłoniono z bazy 17 form prawnych, które przypisać 
można organizacjom sektora publicznego (por. tabela 15).

Do analizy celowo nie włączono przedsiębiorstw państwowych. Jak pisze 
J. Lichtarski (1999), przedsiębiorstwa państwowe charakteryzuje tzw. zasada 3S: 
samodzielności, samofi nansowania i samorządności. Oznacza to, że sposób ich dział-

3 W niniejszym badaniu wyliczenia oparto wyłącznie na danych dostępnych w bazach opisa nych 
powyżej. Nie obejmują one wszystkich projektów zrealizowanych w Polsce w latach 2007−2013 
z dofi nansowaniem UE ani też wszystkich projektów realizowanych przez sektor publiczny z innych 
źródeł.

4 Jak wyżej.
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Tabela 15. Formy prawne organizacji wybrane do badania

Forma prawna KSI Forma prawna uogólniana na potrzeby 
zestawień SIMIK

Gminna samorządowa jednostka organizacyjna JST
Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna  
Samorządowa osoba prawna  
Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna  
Wspólnota samorządowa  
Wspólnota samorządowa − gmina  
Wspólnota samorządowa − powiat  
Wspólnota samorządowa − województwo  
Organ kontroli państwowej i ochrony prawa Organ władzy, administracji rządowej
Organ władzy, administracji rządowej  
Państwowa jednostka organizacyjna  
Państwowa osoba prawna  
Sąd i trybunał  
Publiczny zakład opieki zdrowotnej Inne 
Jednostka naukowa Uczelnie, jednostki naukowe
Szkoła lub placówka oświatowa
Uczelnia wyższa5

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu „Mapowanie form prawnych”, online http://www.funduszeeuro-
pejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx (dostęp: 10.01.2018)

nia zbliżony jest do organizacji sektora biznesu. W badaniu natomiast poszukiwano 
organizacji reprezentujących klasyczne organizacje publiczne, których celem nad-
rzędnym nie jest zysk. Ponadto z wyliczeń wynikało, że łączna liczba projektów zre-
alizowanych przez przedsiębiorstwa państwowe wyniosła nieco ponad 50, co stano-
wiło mniej niż 1% wszystkich projektów, których rekordy zgromadzono w bazie.

Podczas przygotowywania danych do analizy natrafi ono na wiele problemów, 
które w dużej mierze udało się rozwiązać poprzez bardzo pracochłonne, ręczne czysz-
czenie bazy. Przykładowo „szkoła lub placówka oświatowa” oraz „uczelnia wyższa” 
mogły mieć charakter prywatny, konieczne było więc wyodrębnienie z nich jednostek 
publicznych. Ponadto dużym utrudnieniem były istniejące różnice w interpretowaniu 
przez benefi cjentów pojęcia „forma prawna”. Przykładowo część urzędów woje-
wódzkich wskazywała jako swoją formę prawną „wspólnotę samorządową”, a część 
– „wspólnotę samorządową–województwo”. Podobnie rzecz się miała z wieloma 
innymi formami prawnymi. Niejednokrotnie zdarzało się, że trudno było wyszukiwać 
daną organizację publiczną przez numer NIP (raz dany urząd podawał swój NIP, raz 

5 Zachowano dokładne brzmienie wskazanych form prawnych, również tych niepoprawnych języ-
kowo („uczelnia wyższa”).
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powiatu, innym razem gminy). Trudne okazało się też szeregowanie jednostek przez 
ich nazwy własne – jedna organizacja często funkcjonowała w pliku pod kilkoma 
różnymi odmianami nazwy. Zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie do Ministerstwa 
Rozwoju, administratora bazy SIMIK. Otrzymano odpowiedź, że:

Punktem wyjścia do opracowania słownika form prawnych był podział stosowany na po-
trzeby rejestru REGON, tj. wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie spo-
sobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. […] Dane z umów o do-
fi nansowanie wprowadzane były do systemu zgodnie z danymi w papierowej wersji doku-
mentów. Oznacza to, że jeśli benefi cjent nie stosował np. konsekwentnego zapisu nazwy 
swojego podmiotu w różnych wnioskach o dofi nansowanie, w bazie mogą występować 
rekordy dotyczące tego samego podmiotu, ale z nieco różniącymi się wartościami w polu 
„nazwa benefi cjenta” (np. miasto Wrocław/gmina Wrocław). Niestety na tym etapie nie 
istniały mechanizmy walidacyjne, które umożliwiłyby weryfi kację tego typu rozbieżności. 
W systemie stworzonym na potrzeby perspektywy fi nansowej 2014−2020, w którym bene-
fi cjent identyfi kowany jest na podstawie NIP-u, takie problemy powinny być ograniczone 
(Korespondencja e-mailowa z Ministerstwem Rozwoju z dnia 04.06.2018).

Lista form prawnych w SIMIK (76 rodzajów) nie pokrywała się z listą szczegól-
nych form prawnych według numeru REGON6, w której wykazano łącznie 97 form 
prawnych. Przede wszystkim jednak dowolność, którą mieli benefi cjenci w zakresie 
wprowadzania danych do systemu SIMIK, mocno utrudniała szczegółową analizę 
danych bez uprzedniej mozolnej pracy polegającej na ręcznym czyszczeniu rekordów.

Na podstawie analizy ustalono, że łączna liczba projektów zrealizowana przez 
jednostki sektora publicznego, wyłączając przedsiębiorstwa państwowe, wyniosła 
39 466. Poproszono Ministerstwo Rozwoju o potwierdzenie tych danych. Niestety 
Ministerstwo nie było w stanie potwierdzić wyliczeń, gdyż, jak napisano, „nie mamy 
ofi cjalnego materiału lub raportu”, który wskazywałby, ile projektów realizowały 
jednostki publiczne oraz jaką miały wartość (korespondencja e-mailowa z Minister-
stwem Rozwoju z dnia 21.06.2018). Firma badawcza dołożyła wszelkich starań, aby 
wyliczenia były prawidłowe, a rekordy wyrywkowo kontrolowała także autorka roz-
prawy. Ze względu jednak na brak kontroli nad procesem zbierania danych, a także 
brak możliwości ich weryfi kacji przez jednostkę odpowiedzialną za proces ich gro-
madzenia (ministerstwo) wyniki analiz należy traktować jako przybliżone, obarczone 
niewielkim błędem statystycznym, co nie wpływa na ich rzetelność oraz wiarygod-
ność.

Po wyczyszczeniu danych dokonano analizy na podstawie postawionych pytań 
szczegółowych. Następnie przystąpiono do agregowania danych polegającego na łą-

6 Por. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
97,pojecie.html (dostęp: 20.12.2017).
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czeniu poszczególnych form prawnych w większe grupy. Było to pochodną przyjęcia 
dwóch celów analizy ilościowej projektów publicznych: rozpoznania skali działań 
projektowych, a także doboru organizacji do badania jakościowego. W procedurze 
badawczej założono, że badaniu jakościowemu poddanych zostanie kilkanaście orga-
nizacji publicznych, które są liderami w liczbie realizowanych projektów w skali kra-
ju. Badanie jakościowe nie miało na celu generalizacji wyników badań, ale bardziej 
dogłębne zrozumienie, w jaki sposób procesy projektyzacyjne przebiegają na pozio-
mie mezo (organizacji) i mikro (jednostek). Ponieważ najwięksi benefi cjenci środków 
projektowych to organizacje takie jak ministerstwa czy bardzo duże organizacje pu-
bliczne zajmujące się na przykład infrastrukturą drogową, aby nie zafałszować wyniku 
badań, podjęto działania zmierzające do wyboru organizacji o różnorodnym charak-
terze, realizujących różne zadania publiczne i reprezentujących różne poziomy zarzą-
dzania publicznego. Najpierw z bazy SIMIK wyodrębniono projekty realizowane 
przez orga nizacje publiczne. Dokonano tego przez fi ltrowanie bazy według formy 
prawnej bene fi cjentów. Kolejnym krokiem było dalsze agregowanie danych w grupy 
organizacji zbliżone pod względem formy prawnej lub poziomu zarządzania w sek-
torze publicznym. Poszczególne typy jednostek zebrano w siedem grup:

1) organizacje publiczne na poziomie gminnym (formy prawne „wspólnota sa-
morządowa – gmina”, „gminna samorządowa jednostka organizacyjna” oraz 
te organizacje z kategorii „wspólnota samorządowa”, które w nazwie mają róż-
nie odmieniane słowo „gmina”);

2) organizacje publiczne na poziomie powiatowym (formy prawne „powiatowa 
samorządowa jednostka organizacyjna”, „wspólnota samorządowa – powiat” 
oraz te organizacje z kategorii „wspólnota samorządowa”, które w nazwie mają 
różnie odmieniane słowo „powiat”);

3) organizacje publiczne na poziomie wojewódzkim (formy prawne „wspólnota 
samorządowa województwo”, „wojewódzka samorządowa jednostka organiza-
cyjna” oraz te organizacje z kategorii „wspólnota samorządowa”, które w na-
zwie mają różnie odmieniane słowo „województwo”);

4) organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz prawne organy władzy 
i administracji rządowej (formy prawne „organ kontroli państwowej i ochrony 
prawa”, „organ władzy, administracji rządowej”, „sąd i trybunał”);

5) państwowa osoba prawna i państwowa jednostka organizacyjna (formy praw-
ne „państwowa osoba prawna”, „państwowa jednostka organizacyjna”);

6) uczelnie, jednostki naukowe (formy prawne „jednostka naukowa”, „szkoła lub 
placówka oświatowa”, „uczelnia wyższa”);

7) publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Dla każdej z tych grup opracowano odrębny katalog, w którym umieszczono 
rekordy. Rekordy można było zliczać, sumować, szeregować według liczby projektów 
oraz ich wartości przypisanej do danej organizacji. Dzięki temu w ramach każdej 
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z kategorii możliwe było wyłonienie organizacji do badania jakościowego. Organiza-
cje wybierano na podstawie ich aktywności projektowej, co szerzej opisano w części 
„3.7.3. Badanie jakościowe – procedura i przebieg” niniejszej książki.

3.7.2.3. Analiza danych ilościowych

W procesie analizy danych ilościowych zastosowano statystykę opisową. Wybór spo-
sobu analizy pozyskanych danych wynikał przede wszystkim z postawionego proble-
mu badawczego. W badaniu ilościowym celem było poznanie tego, ile projektów, 
za jakie kwoty oraz w jakich typach organizacji realizowanych było w polskim sek-
torze publicznym. Jak wcześniej wspomniano, poznanie to miało charakter przybli-
żony, ze względu na duże zanieczyszczenie bazy danych.

Zakres próby nie obejmuje wszystkich projektów publicznych realizowanych 
w Polsce. Obok projektów współfi nansowanych przez UE nieustannie prowadzonych 
jest tysiące innych, których źródło fi nansowania stanowią środki krajowe. Ze wzglę-
du na niemożność dokonania tak obszernej analizy w projekcie prowadzonym 
w bardzo określonym czasie, przez jedną badaczkę, próba została zawężona. Celem nad-
rzędnym badania nie była bowiem próba opisu całości zagadnienia, ponieważ wy -
daje się to wręcz niemożliwe − celem było zrozumienie i opisanie procesów projek-
tyzacyjnych za chodzących pod wpływem UE.

3.7.3. Badanie jakościowe – procedura i przebieg

3.7.3.1. Proces doboru organizacji do badania jakościowego

Jak zauważa M. Patton (1990), logika i siła celowego doboru leży w wyborze przy-
padków bogatych w informacje (information-rich cases). Wyróżnia on aż 16 strategii 
doboru przypadków do badania jakościowego. Za każdym razem to, jak dobieramy 
przypadek, zależy od wielu czynników, przy czym kryterium „bogactwa w informa-
cje” pozostaje niezwykle istotne. Należy podkreślić, że w niniejszym badaniu „meta-
przypadkiem” było zjawisko projektyzacji sektora, a dobieranych organizacji nie ana-
lizowano jako odrębnych studiów przypadku – stanowiły one element badanego 
i analizowanego całościowo „metaprzypadku”. Strategię doboru organizacji do bada-
nia można jednak wpisać do kategorii intensity sampling (Patton, 1990, s. 182), czyli 
opartej na intensywności. Dobór przykładów intensywnych polega na wyborze bo-
gatych w informacje przypadków, które intensywnie manifestują interesujące zjawi-
sko. W badaniach nad projektyzacją ważne było, aby w badanych organizacjach 
zjawisko to rzeczywiście zachodziło, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i per-
sonalnym. Dlatego też, zakładając, że projektyzacja może przejawiać się intensyfi kacją 
działań projektowych, wybrano te organizacje, które dzięki liczbie projektów mogły 
być organizacjami sprojektyzowanymi. Samo kryterium intensywności nie było jed-
nak wystarczające. Okazałoby się, że dokonano by wtedy wyboru jednego typu lub 
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niewielkiej liczby typów organizacji publicznych – ministerstw oraz największych 
organizacji publicznych, mających do dyspozycji najwięcej środków na projekty. Dla-
tego też przyjęto drugie kryterium doboru, tj. heterogeniczność (różnorodność) do-
boru organizacji.

W celu doboru organizacji do badania jakościowego zastosowano procedurę 
opartą na wyborze warstwowym. Najpierw podzielono badaną zbiorowość na róż-
niące się jakościowo części, a następnie z każdej wyróżnionej części (warstwy) wy-
brano określoną liczbę jednostek. W przypadku niniejszego badania warstwy stano-
wiło siedem grup organizacji publicznych, wyodrębnionych w procesie agregowania 
form prawnych. W każdej z grup uszeregowano rekordy pod względem liczby pro-
jektów zrealizowanych przez daną organizację. Ponieważ miały to być organizacje, 
w których procesy projektyzacyjne są zaawansowane, do badania jakościowego po-
szukiwano organizacji, które wykazały się dużą aktywnością projektową. Wyboru 
dokonywano więc spośród pierwszych dziesięciu organizacji z największą liczbą pro-
jektów w każdej z kategorii, niezależnie z każdej warstw. Wybór nie miał charakteru 
proporcjonalnego, bo ze względów poznawczych i charakteru jakościowego badania 
ważniejsze było zbadanie procesów projektyzacji w różnych typach organizacji pu-
blicznych. Z tej przyczyny nie zastosowano klasycznej procedury losowania warstwo-
wego proporcjonalnego (Zasępa, 1991). W klasycznym losowaniu proporcjonalnym 
liczba elementów wylosowanych z poszczególnych warstw jest proporcjonalna do 
liczebności warstwy. W niniejszym badaniu zastosowanie tej zasady doprowadziłoby 
do przeprowadzenia badań głównie w jednostkach samorządu terytorialnego, ponie-
waż to one są najczęściej benefi cjentami środków UE (i tych jednostek było najwięcej 
wśród wszystkich typów organizacji publicznych w bazie). Ważne jednak było po-
znanie procesów projektyzacji w innych typach organizacji publicznych, dlatego ba-
daniu poddano podobną liczbę organizacji w każdej z siedmiu grup organizacji pu-
blicznych.

B. Glinka (2019) zauważa, że rygor metodologiczny to nie nadmiar procedur, 
a w projektach jakościowych, zwłaszcza na etapie zbierania danych, przydatna jest 
pewna doza elastyczności. Kierując się tą zasadą, starano się, pomimo ściśle zapro-
jektowanej procedury badawczej, zapewnić również niewielką elastyczność, co po-
mogło w optymalnym doborze organizacji do badania. Dlatego do badania włączono 
też dwie organizacje spoza pierwszej dziesiątki organizacji o największej liczbie pro-
jektów, które jednak były interesujące poznawczo – pozwoliły lepiej rozpoznać różno-
rodny przebieg procesów projektyzacyjnych.

Organizacje poddane badaniu zlokalizowane były na terenie całego kraju, w na-
stępujących miejscowościach: Warszawa, Kraków, Poznań, Kielce, Bielsko-Biała, Olsz-
tyn, Nowy Sącz, Gdańsk, Wrocław, Poznań. Badanie właściwe zrealizowano łącznie 
w 12 różnych organizacjach, a poprzedziło je badanie pilotażowe w jednym ze sta-
rostw powiatowych.

3.7. Procedury gromadzenia danych
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3.7.3.2. Dobór respondentów do badania – wywiady pogłębione

Badanie jakościowe zostało przeprowadzone przez realizację wywiadów pogłębio-
nych z wykorzystaniem standaryzowanych nieustrukturalizowanych kwestionariu -
szy wywiadu (Kvale, 2012). Na potrzeby badania stworzono dwa rodzaje kwestio-
nariuszy wy wiadu: jeden nawiązywał do problematyki projektyzacji w odniesieniu 
do poziomu organizacji (poziom mezo), drugi – do poziomu projektyzacji indy-
widualnej (poziom mikro). Dobór respondentów do badania był celowy. W wybra-
nych organizacjach dokonano wyboru dwóch grup respondentów:

• Pierwszą grupę stanowili menedżerowie wysokiego szczebla, w tym dyrektorzy 
badanych jednostek. Dla tej grupy przeznaczono kwestionariusz nr 1.

• Drugą grupę stanowili kierownicy projektów oraz członkowie zespołów pro-
jektowych. Dla tej grupy tej przeznaczono kwestionariusz nr 2.

W celowym doborze próby oraz respondentów ważna jest identyfi kacja i selekcja 
osób, które dysponują szczególnie bogatą wiedzą na temat badanego zjawiska lub 
doświadczeniem (Creswell, 2014). Ponadto powinni oni wykazywać chęć uczestnic-
twa w badaniu i dzielić się, komunikować swoje doświadczenia oraz opinie. Dlatego 
też w niniejszym badaniu szczególną wagę przykładano do doboru właściwych re-
spondentów.

Respondentów dobierano w następujący sposób:

1. Dla każdej z badanych organizacji dokonywano przeglądu struktury organiza-
cyjnej urzędu/instytucji. Identyfi kowano, czy dana organizacja posiada dział 
zajmujący się projektami, a jeśli tak, w jaki sposób umiejscowiony jest on 
w strukturze urzędu. Zbierano dane adresowe, numery telefoniczne i adresy 
e-mailowe.

2. Na ręce osób zarządzających daną jednostką (poprzez e-mail lub elektroniczny 
dziennik podawczy) kierowano prośbę o zgodę na realizację badania. Do listu 
dołączano opis procedury badawczej.

3. Nawiązywano kontakt telefoniczny z organizacją. Czasem kontakt ten nawią-
zywany był bezpośrednio z działami odpowiedzialnymi za prace projektowe 
(przykładowo w ministerstwach prośby o zgodę na wywiady kierowano bez-
pośrednio na ręce dyrektorów właściwych departamentów, a nie ministra).

4. Zazwyczaj osoby zarządzające wskazywały działy, w których pracują osoby 
mogące udzielić rzetelnej informacji na temat procesów projektowych. Kie-
rownicy lub dyrektorzy wskazywali respondentów spośród obydwu wydzielo-
nych grup – dobór respondentów do badania opierał się na metodzie kuli 
śnieżnej.

Do każdej z organizacji została skierowana prośba o przeprowadzenie czterech 
wywiadów: dwóch z kadrą zarządzającą oraz dwóch z kierownikami projektów/człon-
kami zespołów projektowych. Nie w każdej organizacji udało się przeprowadzić 

3.7. Procedury gromadzenia danych
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planowaną pierwotnie liczbę wywiadów. Zazwyczaj podawanym powodem odmowy 
był brak czasu. Kilka organizacji całkowicie odmówiło udziału w badaniu. Najwięcej 
odmów dotyczyło jednostek służby zdrowia – dopiero czwarta wybrana organizacja 
wyraziła zgodę na realizację badania.

3.7.3.3. Przebieg badania jakościowego

Wszystkie wywiady przeprowadziła autorka niniejszej pracy. Z wyjątkiem dwóch wy-
wiadów, które zostały zrealizowane przez telefon, pozostałe wywiady odbywały się 
na miejscu w badanych organizacjach. Wywiady były nagrywane, poza wyjątkami, 
gdy respondenci odmówili rejestracji nagrań (dwa przypadki). Badaczka podczas wywia-
dów robiła notatki. Wywiady były transkrybowane, a te, na których nagrywanie nie uzys-
kano zgody – spisane na podstawie notatek badaczki.

Tabela 17 prezentuje szczegółowe informacje na temat liczby zrealizowanych 
wywiadów.

Tabela 17. Respondenci − badanie jakościowe

Organizacja Kod organizacji

Liczba 
respondentów – 

poziom 
kierownictwa

Liczba respondentów – 
poziom kierowników 
projektów i zespołów 

projektowych

Gmina/urząd miasta 1 G1 0 1

Gmina/urząd miasta 2 G2 3 3

Gmina/urząd miasta 3 G3 1 1

Starostwo powiatowe S1 2 1

Urząd marszałkowski W1 2 1

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska

W2 1 1

Ministerstwo 1 M1 1 2

Ministerstwo 2 M2 2 1

Centralny urząd administracji 
rządowej zajmujący się 
projektami infrastrukturalnymi

C1 2 2

Uniwersytet U1 2 1

Instytut badawczy I1 2 2

Szpital Sz1 1 1

Razem 19 17

Źródło: opracowanie własne

3. Metodyka badań nad projektyzacją sektora publicznego
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Respondenci reprezentowali różne stanowiska, aczkolwiek w przypadku badania 
dotyczącego projektyzacji na poziomie mezo w większości byli to menedżerowie 
wysokiego szczebla, a w przypadku poziomu mikro – kierownicy projektów (por. 
tabela 18 i 19).

Tabela 18. Lista respondentów i ich stanowiska – poziom organizacji sektora publicznego 
(poziom mezo)

Kod respondenta Stanowisko Płeć
C1_O1 Dyrektor M
C1_O2 Naczelnik wydziału M
G2_O1 Kierownik Biura Funduszy Europejskich K
G2_O2 Dyrektor wydziału projektów M
G2_O3 Naczelnik wydziału projektów K
G3_O1 Dyrektor biura zarządzania projektami M
S1_O1 Kierownik wydziału projektów K
S1_O2 Naczelnik wydziału K
I1_O1 Zastępca dyrektora K
M1_O1 Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich K
M2_O1 Zastępca dyrektora departamentu K
S1_O1 Kierownik Biura Programowania Rozwoju K
S2_O2 Dyrektor wydziału K
Sz1_O1 Kierownik działu organizacji K
U1_O1 Kierownik biura projektów K
U1_O2 Prorektor K
W1_O1 Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego M
W1_O2 Zastępca dyrektora K
W2_O1 Kierownik działu K

Źródło: badanie własne

Tabela 19. Lista respondentów i ich role projektowe – poziom pracowników sektora publicznego 
(poziom mikro)

Kod respondenta Rola projektowa Płeć
C1_P1 Kierownik projektu K
C1_P2 Kierownik projektu K
G1_P1 Kierownik projektu M
G2_P1 Koordynator projektu K
G2_P2 Koordynator projektu M

3.7. Procedury gromadzenia danych
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Tabela 19. cd.

Kod respondenta Rola projektowa Płeć
G3_P2 Koordynator projektu K
G3_P3 Członek zespołu projektowego M
I1_P1 Kierownik projektu M
I1_P2 Kierownik projektu K
M1_P1 Kierownik projektu M
M1_P2 Opiekun projektów K
M2_P1 Koordynator zespołu wsparcia projektu M
S1_P1 Koordynator projektu K
Sz1_P1 Kierownik projektu K
UJ_P1 Kierownik projektu K
W1_P1 Członek zespołu projektowego/koordynator zadań M
W2_P1 Specjalista ds. rozliczeń M

Źródło: badanie własne

W przypadku badań jakościowych obserwuje się brak konsensusu w odniesieniu 
do wielkości próby. Konecki (2000) zauważa, że próba badawcza w badaniach opar-
tych na studiach przypadku powinna zawierać się w przedziale 4−10 podmiotów 
badawczych, choć inni badacze podają przykłady uzyskania nasycenia próby przy 
6−12 podmiotach badawczych (Guest, Bunce, Johnson, 2006). Aby umożliwić rzetel-
ne badanie, w przypadku niniejszego projektu badaniem objęto łącznie 12 podmio-
tów, w których zrealizowano 36 wywiadów pogłębionych. Średnia długość trwania 
wywiadu wyniosła około godziny.

3.7.3.4. Pilotaż i badanie właściwe

W celu weryfi kacji narzędzi (kwestionariuszy wywiadu) przeprowadzono badanie 
pilotażowe, które odbyło się w organizacji publicznej − urzędzie powiatowym zloka-
lizowanym na południu Polski. Pilotaż badania zrealizowano przez osobiste przepro-
wadzenie wywiadów pogłębionych z dwoma urzędnikami – kierownikiem działu 
zajmującego się realizacją projektów oraz członkiem zespołu projektowego. Pilotaż 
miał na celu weryfi kację trafności pytań zamieszczonych w kwestionariuszu wywiadu 
oraz adekwatności wybranej techniki względem postawionych pytań badawczych. Po 
przeprowadzeniu pilotażu do kwestionariusza wprowadzono jedynie niewielkie zmiany.

Każdy wywiad obok rejestrowania go w postaci audio był też spisywany przez 
badaczkę. Wywiady rozpoczynały się od poinformowania respondentów o celu roz-
mowy oraz anonimowości. Podczas wywiadów intencjonalnie nie używano słowa 
„projektyzacja”. Polskie słowo „projektyzacja” brzmi podobnie jak słowa „biurokracja” 
czy też „technokracja”. Przez to mogłoby być interpretowane jako pejoratywny kon-
cept, a w badaniu chciano uniknąć wartościowania badanego zjawiska, a skupić się 

3. Metodyka badań nad projektyzacją sektora publicznego
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na rozpoznaniu jego cech, istoty i mechanizmów. Czasem w fi nalnej części rozmowy 
pojawiało się słowo „projektyzacja” jako rodzaj domknięcia. Rozmówcom nie było to 
słowo dobrze znane, ale wyraźnie rozumieli jego znaczenie, utożsamiając je jednak 
zazwyczaj z procesem zwiększania liczby projektów w organizacjach. W całym bada-
niu dokładano starań, aby zadawane pytania miały charakter neutralny, niewartościu-
jący.

Poniżej (tabela 20 i 21) przedstawione zostały podstawowe pytania, jakie zada-
wano każdemu z respondentów w danej grupie w odniesieniu do postawionych pytań 
badawczych. Badaczka, na podstawie dokonanej przed wywiadami analizy organiza-
cji, zadawała ponadto dodatkowe pytania wynikające z roli organizacji pełnionej 
w systemie projektowym kraju. Na przykład w urzędach na poziomie ministerialnym 
rozmowy dotyczyły też realizacji zadań polityk publicznych przez projekty, w urzę-
dach na poziomie regionalnym – działań na poziomie regionu. Badanym pozosta-
wiano przestrzeń do mówienia o najistotniejszych z ich punktu widzenia aspektach 
zarządzania projektami i pracy projektowej. Wpisywało się to w założenie badawcze, 
według którego wiedzę mają praktycy i to oni, a nie zewnętrzny badacz potrafi ą do-
strzec i wyartykułować kluczowe informacje dotyczące działań projektowych.

Tabela 20. Pytania badawcze vs pytania wywiadów – poziom organizacji publicznych

Pytanie badawcze Pytania wywiadu
W jaki sposób przebiegał proces 
projektyzacji na poziomie 
organizacji publicznych i co 
charakteryzowało ten proces?

1. Kiedy w Pana/Pani organizacji rozpoczęto realizację 
projektów?

2. Co motywowało Pana/Pani organizację do podjęcia działań 
projektowych?

3. Co zmieniło się w Pana/Pani organizacji w minionych 
kilkunastu latach w kontekście zarządzania projektami?

4. Jak ocenia Pan/Pani wpływ wejścia Polski do UE 
na realizację projektów w Pana/Pani organizacji?

5. Jaka część pracy w Pana/Pani organizacji obecnie 
wykonywana jest w formie projektów?

6. Czy te proporcje zmieniły się na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat? Jeśli tak, to kiedy i pod jakim wpływem?

Czy i w jaki sposób realizacja 
projektów wpłynęła na zmiany 
w strukturach organizacyjnych 
organizacji publicznych?
Jak przejawiała się projektyzacja 
organizacyjna w odniesieniu do 
stosowanych metod i narzędzi, 
zasobów ludzkich, środowiska 
projektowego organizacji oraz 
zarządzania wiedzą projektową?

1. Czy projekty miały wpływ na zmianę struktury organizacyjnej 
Pana/Pani organizacji? Czy organizacja musiała się zmienić, 
aby lepiej radzić sobie z pracą projektową? Jeśli tak, to w jaki 
sposób?

2. Czy istnieją specjalne komórki wspierające pracę projektową 
w Pana/Pani organizacji? Jeśli tak, to jakie są ich zadania?

3. Czy praca projektowa sprawia, że struktura organizacyjna 
Pana/Pani organizacji staje się bardziej płaska i/lub 
elastyczna?

4. Czy w organizacji istnieje system motywacyjny oparty 
na wynikach projektów? Czy indywidualni pracownicy 
oceniani są przez pryzmat osiągnięć w projektach?

3.7. Procedury gromadzenia danych
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Tabela 20. cd.

Pytanie badawcze Pytania wywiadu
5. Czy pracownicy chętnie angażują się w nowe projekty? 

Czy ich udział w nich jest wspierany przez przełożonych, 
w tym przełożonych liniowych?

6. Czy stosowane jest nazewnictwo stanowisk i funkcji 
określające funkcje w projekcie (np. kierownik projektu, 
komitet sterujący, biuro projektu, biuro zarządzania 
projektami )?

7. Jaką rolę w strukturze mają kierownicy projektów i jakich 
kompetencji się od nich oczekuje?

8. Czy i jakie metodyki projektowe stosowane są w Pana/Pani 
organizacji?

9. Czy i jakie narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami 
stosowane są w Pana/Pani organizacji?

Czy i w jaki sposób projekty 
pozwalają organizacjom 
publicznym osiągać długookresowe 
cele i czy zmiany zachodzące 
pod wpływem projektyzacji 
postrzegane są jako trwałe?

1. Czy według Pana/Pani projekty pomagają w osiąganiu 
długoterminowych celów organizacji? Jeśli tak, to w jaki 
sposób?

2. Czy w Pana/Pani opinii wpływ projektów na Pana/Pani 
organizację jest długofalowy, czy to tymczasowe rozwiązanie? 
Czy projekty będą trwale obecne w Pana/Pani organizacji?

3. Jak wyobraża sobie Pan/Pani pracę w Pana/Pani organizacji 
za kilkanaście lat? Czy będzie więcej projektów czy mniej?

Źródło: badanie własne

Tabela 21. Pytania badawcze vs pytania wywiadów – poziom pracowników organizacji 
publicznych

Pytanie badawcze Pytania wywiadu
Jak projektyzacja zmieniła 
sposób, w jaki pracują pracownicy 
sektora publicznego?

1. Jaką część Pana/Pani pracy wykonywanej w organizacji 
stanowi praca projektowa?

2. W ile projektów zaangażowany był Pan zaangażowany/była 
Pani zaangażowana na przestrzeni ostatnich kilku lat? 
Proszę podać wartość fi nansową tych projektów?

3. W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani na co dzień z zarządzaniem 
projektami w organizacji, w której Pan/Pani pracuje?

4. Czy ma Pan/Pani jakieś narzędzie/model zarządzania 
projektami/metodykę, które Pan/Pani stosuje w pracy? 
Jeżeli tak, jak je Pan /Pani stosuje?

5. Czy praca projektowa różni się od pracy procesowej 
w organizacji publicznej?

6. Czy zarząd/dyrekcja i kierownicy liniowi wspomagają 
Pana/Panią i innych członków zespołów projektowych 
w realizacji projektów?

3. Metodyka badań nad projektyzacją sektora publicznego
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Pytanie badawcze Pytania wywiadu
Czy i jak projektyzacja zmienia 
warunki pracy pracowników 
sektora publicznego, 
a w szczególności czy powoduje 
prekaryzację pracy w sektorze 
publicznym?

1. Czy uważa Pan/Pani, że praca projektowa wpływa 
na Pana/Pani warunki pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

2. Czy jest Pan zatrudniony/Pani zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę? Jeśli tak, na jak długo?

3. Czy czuje się Pan/Pani bezpieczna jako pracownik pracujący 
nad projektami?

4. Co Pan/Pani sądzi o presji czasu i limitach budżetowych 
w projektach?

5. Czy czuje się Pan/Pani mniej lub bardziej kontrolowany/
kontrolowana jako pracownik pracujący nad projektami?

W jaki sposób projektyzacja 
wpływa na tożsamość zawodową 
pracowników sektora publicznego?

1. Jak opisałby Pan/opisałaby Pani swoją pracę, jej charakter?
2. Jak Pan/Pani rozumie swój zawód? Czy jest Pan/Pani 

kierownikiem projektu, czy urzędnikiem publicznym/
naukowcem/lekarzem/pracownikiem sektora publicznego 
etc.? Czy potrafi  Pan/Pani rozdzielić te dwie profesje?

3. W Pana/Pani opinii, jaka jest współcześnie misja sektora 
publicznego?

Źródło: badanie własne.

3.7.3.5. Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych została dokonana ze wsparciem programu NVivo Pro. 
Transkrypcje wywiadów w postaci plików .doc wprowadzono do programu. Dla każ-
dej z puli danych (poziom organizacji, poziom pracowników sektora publicznego) 
utworzono dwa odrębne pliki. Proces kodowania i analizy wyników dla tych dwóch 
odrębnych kategorii odbywał się całkowicie niezależnie. Pozyskane informacje połą-
czono dopiero na etapie interpretacji fi nalnej w obrębie całego studium przypadku.

Dla każdej z kategorii najpierw przeprowadzono kodowanie wstępne materiału. 
Polegało ono na bardzo dokładnym czytaniu materiału i oznaczaniu fragmentów 
tekstu kodami. Kody, zgodnie z zasadą badań jakościowych, były krótkie, zwięzłe 
i dokładne. W procesie kodowania wyłaniały się zarówno kody emic (pochodzące 
z terenu, swoiste dla środowiska rozmówców), jak i kody etic (predefi niowane przez 
badaczkę, oparte na pytaniach badawczych i problematyce projektyzacji).

Uzyskano w ten sposób po kilkadziesiąt kodów szczegółowych dla każdej z dwóch 
puli danych. Następnie zakodowane dane eksportowano do pliku, w którym zostały 
one uporządkowane wokół wygenerowanych kodów. Ponownie intensywnie, wielo-
krotnie czytano fragmenty wywiadów i tematycznie grupowano poszczególne kody. 
Proces ten polegał na wzroście koncentracji i dążeniu do uogólniania pozyskanych 
danych do poziomu wyłaniających się tematów. W wyniku kodowania skoncentro-
wanego uzyskano po kilkanaście tematów, które stanowiły oś narracyjną rozdziałów, 
w których raportowano wyniki badania jakościowego.

W tekście zauważyć można, że jest on bogaty w liczne cytaty, co jest zamierze-
niem celowym. Cytaty powodują, że badany teren został przedstawiony w sposób 

3.7. Procedury gromadzenia danych
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rzetelny oraz uprawomocniają naukowo i realistycznie tekst naukowy (Kostera, 2003). 
W niniejszej pracy, we fragmentach raportujących badania jakościowe, starano się 
oddać głos badanym aktorom społecznym procesu projektyzacji i z ich perspektywy 
przedstawić to zjawisko.

3.8. Standardy etyczne prowadzonych badań
Kwestie etyczne, mimo iż często niepoddawane pogłębionej refl eksji na etapie pro-
jektowania i realizacji badania naukowego, nie są mniej ważne niż wyzwania meto-
dologiczne czy analityczne. Trudno przewidzieć pełne konsekwencje podejmowanych 
badań społecznych, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby zawsze były one realizo-
wane z poszanowaniem praw jednostki. Właściwą postawą badacza powinno być 
utrzymanie równowagi pomiędzy zdobywaniem danych a ingerencją w życie bada-
nych osób (Niedbalski, 2016; Stec, 2005).

Niniejsze badania prowadzone były z uwzględnieniem standardów etycznych, 
z poczuciem odpowiedzialności zarówno za przebieg badań, jak i możliwy wpływ 
na respondentów. Badanie miało charakter anonimowy. Oznaczało to, że responden-
ci zostali poinformowani, że zarówno ich imię i nazwisko, jak i szczegółowa nazwa 
stanowiska oraz organizacji nie zostaną upublicznione. W przypadku braku zgody 
na nagrywanie wywiady nie były rejestrowane. Transkrypcje zostały zlecone na ze-
wnątrz, przy czym z osobą wykonującą transkrypcje zawarta została umowa o pouf-
ności, regulująca kwestie bezpieczeństwa danych oraz anonimizacji respondentów.

Wszyscy badani wyrazili świadomą zgodę na badanie – mieli pełną wiedzę co do 
charakteru swojego w nich uczestnictwa (Niedbalski, 2016). Badaczka nie wprowa-
dzała w błąd badanych osób w odniesieniu do swojej prawdziwej tożsamości (Babbie, 
2006) – jej tożsamość, dane dotyczące zatrudnienia, stanowiska, źródła fi nansowania 
badań były w pełni jawne i zostały przekazane w liście intencyjnym, który badani 
otrzymali przed wywiadami.

3.9. Ograniczenia obranej metody badawczej
Studium przypadku jako metoda badawcza ma pewne ograniczenia. Na jego podsta-
wie nie jest możliwa szeroka generalizacja wyników i nie było to intencją autorki 
badania. Jednocześnie poprzez rygor metodologiczny, zapewnienie transparentno -
ści badania oraz konfrontację uzyskanych wyników z literaturą przedmiotu starano się 
w jak najlepszy sposób przedstawić pełny obraz badanego zjawiska. Można przypusz-
czać, że uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne dla badaczy podejmujących 
badania nad problematyką projektyzacji pod wpływem UE w innych krajach Wspól-
noty Europejskiej, choć uogólnienie wyników badań nad zjawiskiem projektyzacji 
na inne sektory publiczne na świecie nie było celem badania.

Analiza ilościowa, z przyczyn niezależnych od autorki, oparta została na bazie, 
która − mimo iż powinna być najbardziej kompleksowym i zaawansowanym narzę-

3. Metodyka badań nad projektyzacją sektora publicznego
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dziem gromadzenia wiedzy o projektach wspieranych przez UE − okazała się na-
rzędziem niedoskonałym, mającym wiele luk, umożliwiającym błędne wprowadzanie 
danych przez benefi cjentów. Aby zapewnić rzetelność analizy, zatrudniono profesjo-
nalną fi rmę badawczą, a także szczegółowo i systematycznie wyczyszczono dane 
w procesie przygotowania bazy do analizy ilościowej. Ograniczeniem badania ilościo-
wego było również zawężenie go do bazy danych, w której nie zgromadzono informa-
cji o wszystkich projektach publicznych realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. 
W Polsce nie istnieje żaden sformalizowany rejestr, w ramach którego gro madzone są 
dane o całości działań projektowych państwa, wybrana baza pokazuje więc jedynie 
wycinek działalności projektowej.

Ponadto warto zauważyć, że wybór organizacji oparty na kryterium intensywno-
ści zjawiska sprawił, że w badaniu nie wzięto pod uwagę tych organizacji, które dużo 
wolniej, w mniejszym wymiarze angażują się w prace projektowe, a także tych zloka-
lizowanych w małych ośrodkach, np. gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Pozna-
nie ich motywacji byłoby również niezwykle interesujące, mogłoby pomóc w zrozu-
mieniu, dlaczego pewne organizacje i ich pracownicy w większym stopniu ulegają 
procesom projektyzacji.

Podsumowując, badanie empiryczne zostało zaprojektowane w odpowiedzi 
na postawiony problem badawczy. Ze względu na złożony charakter problemu ba-
dawczego przyjęto postawę pragmatyczną, a w badaniach wykorzystano zarówno 
ilościowe, jak i jakościowe metody badań. Zebrany materiał empiryczny pozwala 
na przedstawienie pogłębionego opisu zjawiska projektyzacji, który zaprezentowano 
w kolejnych trzech rozdziałach.

3.9. Ograniczenia obranej metody badawczej
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ROZDZ I A Ł  4

POZIOM MAKRO: PROJEKTYZACJA SEKTORA PUBLICZNEGO 
I JEJ WPŁYW NA POLITYKI PUBLICZNE PAŃSTWA

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki analizy dotyczącej projektyza-
cji sektora publicznego na poziomie makro pod wpływem działań UE. Analiza opar-
ta jest na danych pochodzących z trzech różnych źródeł, których zestawienie pozwa-
la na pokazanie skali zjawiska projektyzacji – zasięgu, rodzajów, wielkości projektów 
i programów oraz sposobu, w jaki projektyzacja wpływa na kształtowanie polityk 
publicznych. Jak wskazano powyżej, niemożliwe było opisanie całości działań projek-
towych państwa, analizie poddano więc fragment tej aktywności. Pomimo tego ogra-
niczenia, przeprowadzone badanie pozwoliło na wyodrębnienie najważniejszych 
mechanizmów, praktyk i kluczowych wydarzeń, jakie przyczyniły się do projektyzacji 
polskiego sektora publicznego.

4.1.  Projektyzacja sektora publicznego w Polsce na podstawie 
dystrybucji środków na projekty w perspektywie fi nansowej 
2007–2013

4.1.1  Projekty w ramach okresu programowania 2007–2013 – 
skala, podział na sektory, stratyfi kacja geografi czna

Od początku uruchomienia w Polsce programów UE na lata 2007–2013 do 17 lipca 
2016 r. złożono 302,4 tysięcy poprawnych pod względem formalnym wniosków 
projektowych10. Całkowita kwota dofi nansowania, o jaką ubiegali się wnioskodawcy, 
wyniosła 616 miliardów złotych. Liczby te potwierdzają, jak ogromny był „zryw” 
projektowy w Polsce, animowany przez Unię Europejską przez przekazanie Pol-
sce środków na projekty: ponad 300 tysięcy pomysłów na łączną kwotę wynoszącą 
ok. 150 miliardów euro – nigdy wcześniej nie złożono tak wielu projektów w tak 

10 Dane pochodzą ze strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poziom-
realizacji-programow-stan-na-31-lipca-2016-r/ (dostęp: 01.07.2019). Posłużono się bazą podsumo-
wującą realizację projektów z perspektywy 2007–2013, zawierającą dane aktualne z dnia 31.07.2016. 
Ponieważ w zasadach programowania UE zapisano regułę n+2, środki na projekty z perspektywy 
2007–2013 mogły być wydawane w konkursach do roku 2015. 

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   119pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   119 28.09.2021   14:54:4028.09.2021   14:54:40



120

krótkim czasie11. Złożone wnioski, o których informuje Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, to nie wszystkie pomysły na projekty, jakie zostały wygenerowane przez 
polskich urzędników, przedsiębiorców czy też przedstawicieli III sektora. Liczba 
ta wskazuje wyłącznie wnioski, które były poprawne pod względem formalnym, 
a zatem przeszły pierwszy etap oceny. Niestety brak danych, ile łącznie propozy-
cji projektów zostało napisanych w Polsce w celu uzyskania środków alokowanych 
na lata 2007−2013, ale na pewno było ich dużo więcej.

Po przeprowadzeniu konkursów wybrano do realizacji projekty, a następnie za-
warto z benefi cjentami 106 319 umów o dofi nansowanie na kwotę 398 miliardów 
złotych wydatków kwalifi kowalnych, w tym dofi nansowanie pochodzące ze środków 
UE stanowiło 285 miliardów złotych, co dawało 100,6% alokacji na lata 2007−201312. 
Oznacza to, że Polska była w stanie wykorzystać całą kwotę fi nansowania, jaka zosta-
ła jej przyznana w budżecie UE.

Jak wskazują powyższe dane, do realizacji wybrany został zatem niemal co trze-
ci z poprawnych formalnie projektów, o jaki zawnioskowały polskie organizacje 
i przedsiębiorstwa. Niewielka część umów (na tle łącznej liczby projektów) została 
w późniejszym etapie rozwiązana lub anulowana. Bazując na analizie, przeprowadzo-
nej na podstawie przywołanych powyżej baz danych (stan bazy danych na 31.12.2017), 
można stwierdzić, że łączna liczba projektów zrealizowanych w Polsce w ramach 
programowania UE na lata 2007−2013 (dotyczy analizowanych programów) wynio-
sła 105 91013 (por. tabela 22).

Tabela 22. Liczba projektów z podziałem na typ organizacji (prywatna, publiczna, non profi t) 
w perspektywie fi nansowej 2007−2013

Typ organizacji Liczba projektów
Procent ogólnej liczby 

projektów 
z dofi nansowaniem UE

Prywatna 53 104 50,1%
Publiczna 39 420 37,2%
Non profi t 13 359 12,6%
NA 22 0,0%
Łącznie 105 910 100,0%

Źródło: badanie własne

11 Ze względu na to, że dane fi nansowe zawarte w bazie SIMIK podawane są w polskich złotych 
(PLN), w dalszej części analizy dane fi nansowe przedstawione będą w polskiej walucie. Kurs euro do 
złotówki ulegał fl uktuacjom w trakcie okresu realizacji programów. Jedno euro w styczniu 2007 kosz-
towało ok. 3,9 zł, a w grudniu 2013 – ok. 4,1 zł. Upraszczając, dla porównania wartości projektów 
w złotówkach i euro, można założyć, że wartość w złotówkach należy podzielić przez 4.

12 Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poziom-realizacji-progra
mow-stan-na-31-lipca-2016-r/(dostęp: 01.07.2018).

13 Dane potwierdzone w korespondencji e-mailowej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 21.06.2018.
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Organizacje publiczne zrealizowały blisko 40 tysięcy projektów, co stanowi oko-
ło 37% liczby wszystkich projektów zrealizowanych w badanym okresie w Polsce 
(opierając się na poddanej analizie próbie badawczej, por. tabela 22). Jednocześnie 
projekty jednostek publicznych „skonsumowały” znacznie większą część środków 
(54%), niż projekty w sektorze prywatnym czy też pozarządowym (por. tabela 23).

Tabela 23. Wydatki na projekty z podziałem na typ organizacji (prywatna, publiczna, non profi t) 
w perspektywie fi nansowej 2007−2013

Typ organizacji Procent wydatków w łącznej wartości 
wszystkich projektów

Prywatna 43%
Publiczna 54%
Organizacja non profi t 3%

100%

Źródło: badanie własne

Organizacje reprezentujące sektor publiczny zakontraktowały projekty na łączną 
kwotę ponad 208 miliardów złotych. Pomimo mniejszej liczby projektów niż w sek-
torze biznesu, projekty publiczne miały większą sumaryczną wartość fi nansową. Wy-
nika to głównie z tego, że duża część projektów publicznych miała charakter projek-
tów infrastrukturalnych. Sektor publiczny w wielu przypadkach podzlecał zadania do 
wykonania innym sektorom, ale ustalenie szczegółowego podziału tych środków na 
podstawie posiadanych danych okazało się niemożliwe.

Warto zauważyć, że cały system dystrybucji środków był zaplanowany i zarzą-
dzany przez sektor publiczny, nawet wtedy, gdy to nie jednostka publiczna stawała 
się fi nalnym benefi cjentem. Wszystkie środki przekazywane na projekty przechodzi-
ły przez publiczny system dystrybucji środków fi nansowych.

W poszczególnych województwach podział procentowy realizacji projektów po-
między poszczególne sektory różnił się, choć te różnice nie były drastyczne. Zauwa-
żyć można, że organizacje sektora publicznego były szczególnie aktywne w realizacji 
projektów w województwach świętokrzyskim, lubuskim, opolskim (por. tabela 24).

Liczba projektów w danym województwie mogła być uzależniona od liczby pro-
gramów przeznaczonych dla danego województwa. Jednocześnie największe kwoty 
na projekty wydawano w województwach (w kolejności): mazowieckim, śląskim, ma-
łopolskim, pomorskim i lubelskim. W przypadku wiodącego województwa mazo-
wieckiego było to mniej więcej 27,5 miliarda złotych. Najmniejsze środki na projek-
ty wydatkowano w województwie opolskim. Można przypuszczać, że duży udział 
publicznych projektów był w tych województwach, w których wówczas realizowano 
ważne przedsięwzięcia infrastruktury komunikacyjnej i ochrony środowiska.
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Tabela 24. Procentowy podział projektów między sektory w poszczególnych województwach

15,93

14,26

14,28

13,03

9,08

11,25

12,37

10,82

12,37

20,33

11,24

9,68

18,44

12,97

10,70

12,34

12,62

44,62

45,55

49,83

42,88

51,69

54,56

52,60

47,95

47,97

39,51

50,94

55,44

33,46

45,84

62,13

50,05

50,15

39,45

40,19

35,89

44,09

39,23

34,18

35,03

41,23

39,66

40,15

37,82

34,87

48,09

41,19

27,18

37,61

37,23

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

Dolnośląskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Ogółem

Zachodniopomorskie

% organizacja non profit % prywatna % publiczna

Źródło: badanie własne

Wśród gmin pod kątem liczby realizowanych projektów zdecydowanie domi-
nowały duże gminy miejskie – Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań oraz Kraków. 
W pierwszej trzydziestce gmin o największej liczbie projektów nie znalazła się żadna 
gmina wiejska i miejsko-wiejska. Na czele listy najbardziej aktywnych powiatów są 
natomiast, obok dużych ośrodków miejskich, również mniejsze jednostki, jak powia-
ty bielski, żywiecki czy cieszyński.

4.1.2.  Specyfi ka projektów publicznych realizowanych w perspektywie 
fi nansowej 2007−2013

Rozpoczęcie realizacji większości projektów publicznych fi nansowanych w ramach 
analizowanej perspektywy (2007−2013) nastąpiło w latach 2008−2011. Rok po uru-
chomieniu środków w realizacji było już ponad 9 tysięcy projektów. W kolejnych 
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latach uruchamiano od blisko siedmiu do trzech tysięcy nowych projektów rocznie. 
Ze względu na to, że środki wykorzystywane mogły być jeszcze przez dwa kolejne 
lata po zakończeniu okresu programowania, tj. do 2015 roku włącznie, w końcowej 
fazie (2014−2015) uruchomiono fi nalne 4 tysiące projektów. Wskazuje to na płynność 
w wykorzystywaniu środków przeznaczonych na projekty.

Blisko 18 tysięcy projektów było projektami twardymi (por. tabela 25). Projekty 
twarde defi niujemy jako te, których rezultatem jest relatywnie unikatowy, namacalny 
produkt, taki jak budynek lub infrastruktura (Wiedemann, 2001). Średni, a także 
maksymalny czas ich realizacji był znacząco dłuższy niż projektów miękkich, niein-
frastrukturalnych (por. tabela 25), które z kolei można zdefi niować jako te, których 
rezultat fi nalny nie ma charakteru infrastruktury.

Tabela 25. Długość czasu trwania projektów z podziałem na twarde i miękkie według liczby 
miesięcy.

Typ projektu Mediana czasu 
trwania 

Średnia 
arytmetyczna 
długości czasu 

trwania 

Najdłuższy czas 
trwania projektu 

Miękki 15 22 101
Twardy 26 31 143

Źródło: badanie własne

Projekty realizowane w ramach badanej perspektywy były zazwyczaj projektami 
minimum kilkumiesięcznymi. Oznacza to, że nie mieliśmy do czynienia z efemery-
dalnymi działaniami projektowymi trwającymi na przykład kilkanaście dni. Wyma-
gały one od organizacji planowania w perspektywie wielu miesięcy i zorganizowania 
procesu zarządzania nimi. Z powodów oczywistych projekty infrastrukturalne wy-
magające przygotowania technicznego, a także wielu przetargów, trwały dłużej. Przy-
kładowe projekty o kilkuletnich harmonogramach (powyżej 100 miesięcy) zaprezento-
wano w tabeli 26.

Tabela 26. Projekty infrastrukturalne o najdłuższym czasie realizacji

Tytuł projektu infrastrukturalnego o długim czasie realizacji
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza II
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym 
BiT-City – Bydgoszcz
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią 
zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)
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Tabela 26. cd.

Tytuł projektu infrastrukturalnego o długim czasie realizacji

II linia metra w Warszawie – prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz 
z zakupem taboru

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu 
wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic

Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gminy Milanówek

Źródło: badanie własne

Średnia wartość fi nansowa badanych projektów miękkich wynosiła 1,43 miliona 
złotych, a twardych – 9,69 miliona złotych. Najdroższym projektem infrastruktural-
nym, jaki dostał dofi nansowanie, był projekt budowy „II linii metra w Warszawie – 
Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem 
taboru” z budżetem wynoszącym niemal 6 miliardów złotych. Projekt miękki, o naj-
wyższej wartości fi nansowej to „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz insty-
tucjonalizacja zaplecza badawczego 2009–2015” z budżetem blisko 300 milionów 
złotych. Finansowane były jednak nie tylko duże przedsięwzięcia, lecz także niewiel-
kie projekty, nieprzekraczające kilku tysięcy złotych. Maksymalny i minimalny koszt 
projektów nie był wyznaczany jedynie przez potrzeby danej organizacji publicznej, 
ale też przez wytyczne poszczególnych konkursów, które jednoznacznie określały 
ramy fi nansowania przedsięwzięć.

Jednym z założeń dotyczących wsparcia UE udzielanego krajom członkowskim jest 
zasada dodatkowości (współfi nansowania lub uzupełniania). Oznacza to, że fundusze 
europejskie powinny być uzupełnieniem środków fi nansowych poszczególnych państw 
członkowskich, a nie je zastępować. W związku z tym w większości projektów współ-
fi nansowanych przez UE wymagany jest wkład własny. Średnie dofi nasowanie UE dla 
projektów miękkich wynosiło 1,2 miliona złotych, twardych zaś 6,3 miliona złotych.

Tabela 27. Dofi nansowanie UE w PLN

Typ projektu Mediana Średnia arytmetyczna

Miękki 0,26 mln 1,2 mln

Twardy 1,2 mln 6,3 mln

Źródło: badanie własne

Jednostki, które zrealizowały lub pośredniczyły w dystrybucji środków na pro-
jekty o największej wartości, to zazwyczaj bardzo duże organizacje publiczne, z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na czele (por. tabela 28).
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Tabela 28. Najwięksi benefi cjenci − wartość projektów

Lp. Nazwa benefi cjenta Suma środków w PLN

1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 23,7 mld

2 Miasto StołeczneWarszawa 9,2 mld

3 Miasto Gdańsk 3,9 mld

4 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 3,2 mld

5 Miasto Poznań 2,5 mld

6 Miasto Wrocław 2,4 mld

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 2,1 mld

8 Miasto Kraków 1,7 mld

9 Miasto Toruń 1,6 mld

10 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1,6 mld

Źródło: badanie własne

W systemie informatycznym SIMIK organizacje publiczne wskazywały również, 
w ramach których priorytetów określonych w programach na lata 2007−2013 reali-
zowane były projekty. Dzięki temu możemy określić, które priorytety miały kluczowe 
znaczenie i uzyskały największe dofi nansowanie. Na czele listy znajdują się prioryte-
ty związane z infrastrukturą, aczkolwiek ważne miejsce zajmowały też działania do-
tyczące rynku pracy (por. tabela 29).

Tabela 29. Priorytety o największej łącznej wartości fi nansowej

Temat priorytetu Rodzaj 
projektu

Kwota w PLN 
w zaokrągleniu 

do 1 mld

21 Autostrady (sieci TEN-T) twardy 20 mld 

23 Drogi regionalne/lokalne twardy 19 mld 

22 Drogi krajowe twardy 12 mld 

02  Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, 
oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące 
ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki 
kompetencji technologicznych

twardy 12 mld 

52 Promowanie czystego transportu miejskiego twardy 11 mld 

46 Oczyszczanie ścieków twardy 10 mld 

66  Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów 
rynku pracy

miękki 8 mld 

4.1. Projektyzacja sektora publicznego w Polsce na podstawie dystrybucji środków na projekty…

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   125pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   125 28.09.2021   14:54:4028.09.2021   14:54:40



126

Tabela 29. cd.

Temat priorytetu Rodzaj 
projektu

Kwota w PLN 
w zaokrągleniu 

do 1 mld

73  Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu 
i szkoleniu przez całe życie, w szczególności przez 
przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego 
porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz przez działania 
na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń 
na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

miękki 8 mld

75 Infrastruktura systemu oświaty twardy 7 mld 

Źródło: badanie własne

Pierwsza dziesiątka największych projektów publicznych w Polsce to wyłącznie 
projekty infrastrukturalne, w dziewięciu przypadkach na 10 – drogi różnego typu. 
Łączna wartość 10 największych projektów zrealizowanych w latach 2007−2013 prze-
kroczyła 20 miliardów złotych, czyli 10% wartości wszystkich projektów w tym okre-
sie programowania. Organizacją, która dysponowała największym budżetem na pro-
jekty, była Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, która zarządzała projektami 
o łącznej wartości ponad 23 miliardów złotych.

Wśród 250 projektów publicznych o największym budżecie jedynie 10 stanowiły 
projekty miękkie. Ich łączny budżet wynosił 1,4 miliarda złotych, a tematyka była 
różnorodna. Dotyczyły one jednak w większości szeroko pojętego rozwoju kom-
petencji, w tym w zakresie szkolnictwa zawodowego. Największe projekty miękkie 
trafi ły do bardzo różnorodnych organizacji publicznych – od Instytutu Badań Edu-
kacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Pokazuje to, że bardzo duże projekty 
zarządzane były nie tylko przez wyspecjalizowane jednostki na szczeblu centralnym, 
lecz także niewielkie, lokalne organizacje (do takich zaliczyć można na przykład po-
wiatowe urzędy pracy).

Gdy przyjrzymy się podziałowi projektów ze względu na wyszczególnione w bada-
niu formy prawne, możemy zaobserwować pewne cechy charakterystyczne. Blisko 60% 
projektów, tj. ponad 23 tysiące przedsięwzięć, zrealizowanych zostało przez organiza-
cje gminne, czyli organizacje na najniższym, samorządowym szczeblu zarządzania. 
Obecnie w Polsce istnieje 2478 gmin, wobec czego, upraszczając, można powie-
dzieć, że średnio na gminę w Polsce przypadało 10 projektów. Jednocześnie trzeba 
zauważyć, że istniały gminy, które niezwykle intensywnie zdobywały projekty. Były to 
jednak duże gminy miejskie o statusie miast na prawach powiatu, takie jak gmina Łódź 
czy Warszawa, w których jednostki gminne zrealizowały po ponad 100 projektów.
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Gminy dysponowały ponad 40% środków fi nansowych przyznanych na projekty, 
to do nich trafi ło najwięcej pieniędzy. Jednocześnie największe budżety miały projek-
ty realizowane w organizacjach, których forma prawna to „państwowa osoba prawna” 
i „państwowa jednostka organizacyjna”. Wśród nich wymienić możemy m.in. Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad czy też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Duża część środków popły -
nęła też do uczelni i jednostek naukowych – otrzymały one łącznie 13% wszystkich 
środków.

Powyższe dane wskazują, że projekty realizowane były przez wszystkie typy jedno-
stek publicznych w Polsce. Można przypuszczać, że nie ma właściwie jednostki publicz-
nej, która w jakimś wymiarze nie zetknęłaby się z pracą projektową. Analiza danych 
pozwala stwierdzić, że oprócz dominujących publicznych projektów infrastruktural-
nych bardzo duże środki zostały skierowane na rozwój zasobów ludzkich. Warte za-
uważenia jest również to, jak dużą część środków przeznaczono na rozwój nauki.

Projekty, które zrealizowano w poddanym analizie okresie, nie działy się w próżni, 
nie były też działaniami efemerydalnymi ani rozłącznymi. Realizowano je w ramach 
programów operacyjnych, przez które państwo wprowadzało w życie niektóre założe-
nia swoich polityk publicznych. W dalszej części rozdziału pokazana zostanie analiza 
przykładowej polityki publicznej oraz wpływ mechanizmów UE na jej przemiany.

4.2.  Polityki publiczne – przemiany pod wpływem 
projektyzacji

Przedstawiona powyżej analiza ilościowa danych dotyczących projektów publicznych 
realizowanych w perspektywie fi nansowej 2007−2013 z dofi nansowaniem UE wska-
zuje jednoznacznie, że działania projektowe realizowane były we wszystkich typach 
organizacji publicznych oraz we wszystkich obszarach interwencji państwa, choć 
z wyraźnym priorytetem dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Oznacza to, że państwo 
realizuje swoje polityki publiczne za pomocą programów oraz projektów. Polityki 
publiczne są elementem zarządzania strategicznego poszczególnymi obszarami życia 
zbiorowego. Andrzej Zybała (2012, s.13) określa polityki publiczne jako „dziedzinę 
systemowych, uporządkowanych działań państwa i jego obywateli, które (…) wypły-
wają z wytworzonej zobiektywizowanej wiedzy i są podejmowane, aby rozwiązywać 
kluczowe problemy zbiorowe”. Z biegiem czasu, wraz z rosnącą niepewnością warun-
ków funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, ich charakter staje się coraz bardziej 
emergentny. W dominującym od przełomu wieków podejściu new public manage-
ment zarządzanie państwem coraz bardziej nabiera charakteru zarządzania strategicz-
nego. Ważnym narzędziem harmonizowania zaspokajania bieżących potrzeb społe-
czeństwa i celów rozwojowych, w warunkach szybko zmieniającego się i trudno 
przewidywalnego otoczenia, są projekty jako główna forma wdrażania polityki pu-
blicznej. Aby zobrazować, jak przebiega proces projektyzacji polityki publicznej, 
dokonano analizy wybranych dokumentów z zakresu jednej z polityk sektorowych  − 
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polityki kulturalnej państwa. Na przykładzie tej wybranej polityki prześledzić może-
my chronologię przemian i ich rezultaty.

4.2.1.  Polityka kulturalna państwa a projekty – analiza dokumentów 
strategicznych

Polityka kulturalna państwa uważana jest za rodzaj wyspecjalizowanej polityki spo-
łecznej. Jest to celowa, systematyczna ingerencja w sferę kultury, ogół zasad i reguł, 
w ramach których operują instytucje kultury, oraz wyznaczenie celów i tworzenie wa-
runków dla ich osiągania, m.in. przez aktywność różnych instytucji kultury (Prawel-
ska-Skrzypek, 2003). Według M. Golki (1990) polityka kulturalna to kształtowanie 
celów i środków, zasad i warunków twórczości, obiegu i obecności oraz odbioru kul-
tury w określonym społeczeństwie czy regionie. W przypadku Polski kluczowym mo-
mentem redefi niowania polityki kulturalnej był rok 1989, w którym kultura przestała 
być narzędziem propagandy komunistycznej, a polityka kulturalna – narzędziem reali-
zacji celów partyjnych. Leśniewski (2017) zauważa, że na początku transformacji ustro-
jowej głównym dylematem polityki kulturalnej była decyzja, czy Polska zdecyduje się 
zachować mecenat państwa nad kulturą, czy też wprowadzić neoliberalny model upo-
wszechniania kultury. Na początku lat 90. zdecydowano o utrzymaniu fi nansowego 
mecenatu państwa z decentralizacją systemu organizacji kultury (zgodnym z decen-
tralizacją całego aparatu zarządzania państwem), a reguły rynkowe zastosowano jedy-
nie do przemysłu kultury (np. w pierwszych latach transformacji dokonano prywaty-
zacji rynków wydawniczego i muzycznego) (Leśniewski, 2017; Wąsowska-Pawlik, 2013). 
Jednocześnie, co unaoczniają badania, radykalnie zmieniał się sposób funkcjonowania 
organizacji kulturalnych, które musiały nauczyć się funkcjonować w nowej, rynkowej 
oraz projektowej rzeczywistości, nawet przy utrzymaniu mecenatu państwa.

Jak pokazuje analiza, projektyzacja sektora kultury, rozumiana jako celowe, zap-
lanowane wykorzystanie projektów w celu realizacji strategicznych założeń polity-
ki kulturalnej, nastąpiła stopniowo, aczkolwiek proces ten zdecydowanie przybrał 
na sile po roku 2000 (por. tabela 30).

Tabela 30. Projektyzacja polityki kulturalnej państwa – analiza dokumentów strategicznych

Rok Dokument polityki 
kulturalnej Rola projektów

1993 Polityka Kulturalna 
Państwa. Założenia

• Brak odniesień do organizacji działań w formie projektów
• Pojawia się jedynie wzmianka o wykorzystaniu „doświadczeń 

i pomocy międzynarodowej, w tym PHARE”, w celu zagospodaro-
wania obiektów historycznych do celów turystycznych

1994 Zadania Ministerstwa 
Kultury i Sztuki 
1995–1997

• Brak odniesień do organizacji działań w formie projektów, ale 
wskazanie konieczności zmiany sposobu dotowania instytucji 
w kierunku systemu zamówień i konkursowego rozpatrywania ofert

1997 Prezydencka Karta 
Kultury Polskiej

• Brak odniesień do organizacji działań w formie projektów, poza 
informacją, że „Ministerstwo Kultury i Sztuki winno skupić się 
na działalności programowej, czyli realizacji polityki kulturalnej
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Rok Dokument polityki 
kulturalnej Rola projektów

państwa, wraz z określaniem priorytetów, strategii i taktyki oraz 
na prowadzeniu najważniejszych instytucji kultury i podtrzymaniu 
projektów o znaczeniu zasadniczym” (Kwaśniewski, 1997)

1999 Informacja rządu 
na temat kierunków 
polityki kulturalnej 
państwa z uwzględ-
nieniem aktualnej 
sytuacji 

• Informacja o projektowanych i wdrażanych programach – początki 
organizowania działań wokół programów

• Zaangażowanie w pierwsze znaczące projekty międzynarodowe – 
Kraków 2000 (Europejska Stolica Kultury)

• Brak odniesień do projektowej formy realizacji zadań w szerszej 
skali

2004 Narodowa Strategia 
Rozwoju Kultury 
na lata 2004−2013

• Opracowanie strategii i jej operacjonalizacja na programy oraz 
projekty – realizacja strategii oparta na koncentracji działań przez 
pięć Narodowych Programów Kultury, w ramach których 
realizowane są projekty

• Odejście od doraźnych działań na rzecz realizacji polityki w krótkim, 
średnim i długim okresie

• Wskazanie konieczności zmian sposobu zarządzania kulturą 
ze względu na wejście do UE

• Operowanie językiem projektów – wyznaczenie zadań dla 
instytucji „zarządzających, pośredniczących, fi nansujących, 
współpracujących oraz wnioskodawców”, wprowadzenie wielu 
pojęć ze słownika projektowego UE: benefi cjent, projektodawca, 
koszty kwalifi kowalne itd.

• Jednoznaczne wskazanie projektowej ścieżki realizacji zadań 
w kulturze jako właściwej, opartej na „tradycjach i dokumentach 
Unii Europejskiej w sferze kultury”

• Przedstawienie konkretnych wskazówek co do możliwości 
i ograniczeń mogących „spotkać projektodawcę podczas 
przystosowywania projektów w celu uzyskania środków 
z funduszy europejskich”

• Słowo „projekt” w rozumieniu przedsięwzięcia użyte zostaje 
w dokumencie 184 razy

2005 Narodowa Strategia 
Rozwoju Kultury 
2004–2020 – 
uzupełnienie

• Kontynuacja planowania działań przez programy i projekty. 
System zarządzania oparty na 11 ministerialnych programach 
operacyjnych

• Silne owskaźnikowanie działań projektowych – ustalenie podsta-
wowych wskaźników realizacji dla programów operacyjnych

• Nacisk na wykorzystanie środków UE na projekty

Źródło: badanie własne na podstawie dokumentów: Kwaśniewski, 1997; Ministerstwo Kultury, 2004, 2005; Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, 1993, 1994; Wnuk-Nazarowa, 1999

Pojawienie się projektów jako sformalizowanej formy zadań na szeroką skalę 
w sektorze kultury zbiegło się w czasie z działaniami zespołu Waldemara Dąbskiego, 
ówczesnego ministra kultury, który doprowadził do wpisania fi nansowania projek -
tów związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym w ramy unijnych funduszy 
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strukturalnych (Wąsowska-Pawlik, 2013). Od tego momentu nastąpiła katalizacja 
procesu projektyzacji polityki. Wiązało się to rzecz jasna z wstąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej i koncentracją na przygotowaniu sektora kultury do absorpcji 
środków europejskich, w początkowym okresie głównie w zakresie modernizacji 
infrastruktury kulturalnej. Przygotowanie w dużej mierze polegało na masowych 
akcjach szkoleniowych, realizowanych na poziomie centralnym głównie przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Widoczna jest też zbieżność opracowywania strategii dzia-
łania z akcesją do UE. Możliwość korzystania ze środków programów europejskich 
udostępnianych na realizację projektów była m.in. warunkowana pozytywną oceną 
zbieżności projektu z celami strategii, jej brak był wobec tego dyskwalifi kujący. Jedynie 
w latach 2004–2006 zainicjowano ponad 300 projektów z zakresu infrastruktury kultu-
ralnej na kwotę ponad 1,7 miliarda złotych, współfi nansowanych w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Wąsowska-Pawlik, 2013).

Założeniom Narodowej Strategii Rozwoju Kultury towarzyszyły liczne działania 
pozwalające na zwiększenie efektywności działań projektowych, w tym działań na-
kierowanych na poszerzanie kompetencji pracowników – pisania wniosków, zarzą-
dzania projektami. Uruchomiono też na przykład program „Promesa Ministra Kul-
tury”, którego benefi cjenci mogli ubiegać się o dofi nansowanie wkładu własnego do 
projektów. Przedsiębiorczość kulturalna (Leśniewski, 2017) wprowadziła takie instru-
menty, jak system projektów i programów krajowych, regionalnych i unijnych kiero-
wanych do różnych grup organizatorów życia kulturalnego. Jak zauważa Leśniewski 
(2017), tylko niektóre z konkursów na granty ogłaszane przez ministerstwo miały 
charakter okazjonalny, jednoroczny (np. związany z określonymi rocznicami) − 
większość z nich miała charakter działań wieloletnich. Oznacza to, że cele strategicz-
ne polityki kulturalnej państwa zostały odzwierciedlone w programach, a projekty 
przekładały je na konkretne zadania.

Polityka kulturalna państwa jest tylko przykładem ilustrującym sposób, w jaki 
dochodziło do projektyzacji na poziomie całego sektora publicznego. Momentem 
przełomowym było wejście kraju do struktur UE, aczkolwiek pierwsze praktyczne 
przejawy projektyzacji można zaobserwować już wcześniej, na etapie środków przed-
akcesyjnych (Jałocha, Ćwikła, 2019). W samorządach miejskich wcześniej niż na po-
ziomie polityk centralnych, bo już w latach 90., zaczęto otwierać się na działalność 
projektową. Było to pokłosiem licznych kontaktów międzynarodowych i wymiany 
doświadczeń z miastami partnerskimi. Bardzo aktywny na polu wspierania tego typu 
działalności był i do dziś pozostaje Związek Miast Polskich. Dopiero jednak w ofi -
cjalnych dokumentach strategicznych dotyczących działań po roku 2000 odnaleźć 
możemy przejawy projektowego myślenia o kulturze i wdrażaniu polityki kulturalnej 
przez zestaw programów oraz projektów.

Należy zauważyć, że w dokumentach strategicznych nie są wskazane konkretne 
działania kulturalnie, które narzuca UE. Priorytety i programy polityki kulturalnej 
opierają się na oddolnych, krajowych potrzebach w zakresie wsparcia kultury. Nie 
jest to kwestia budząca zdziwienie – na poziomie Unii Europejskiej nie istnieje bo-
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wiem coś takiego jak spójna polityka kulturalna. Co więcej, próby jej narzucenia 
zapewne byłyby nieakceptowalne. Jednym ze sloganów powiązanych z promocją kul-
tury w krajach UE jest sformułowanie „zjednoczeni w różnorodności” (Lähdesmäki, 
2012). Można więc stwierdzić, że wpływ UE na kształtowanie analizowanej polityki 
kulturalnej państwa nie ma charakteru ideologicznego, a organizatorski. Unia Euro-
pejska wprowadziła standard fi nansowania określonych projektów w ramach szer-
szych programów. Wymogło to na Polsce wdrożenie zasad, metod, technik pracy 
projektowej, przyjęcie schematów dystrybucji i raportowania środków, ale bez narzu-
cania państwu problematyki podejmowanych aktywności kulturalnych.

4.2.2. Polityka kulturalna państwa a projekty w opinii eksperta
W celu uzupełnienia analizy dokumentów przeprowadzono wywiad z ekspertem, 
wysokiej rangi urzędniczką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opinia 
badanej osoby potwierdza wnioski, że kluczowym, przełomowym momentem roz-
woju projektyzacji sektora kultury, a także realizowanych polityk kulturalnych była 
chwila wejścia do Unii Europejskiej:

Jeżeli mówimy o projekcie jako pewnym sformalizowanym obszarze, który ma cel, wskaź-
niki, no to profesjonalizacja nastąpiła na pewno wraz z wejściem środków europejskich. 
[…] Środki europejskie odegrały niesamowitą rolę dla rozwoju kultury dlatego, że rzeczy-
wiście kultura od zawsze była spychana na margines, i w sytuacji, w której trzeba było 
wybierać zdrowie, szkoła czy kultura, do kultury już nie dochodziło. I w momencie, kiedy 
pojawiła się ta wizja, że można dostać 85% z Unii czy z regionalnego programu, nagle się 
okazało to tak wielką pokusą, że te 15% jakoś się udało wyciągnąć. M1_O1

Początkowo największe korzyści z projektowej polityki wdrażania działań w kul-
turze czerpali przedstawiciele tzw. klasy projektowej (Kovách, Kučerová, 2006) – grup 
wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu środków na projekty. Organizacje publiczne 
potrzebowały czasu i wielu szkoleń, aby uzyskać kompetencje do zdobywania środ-
ków na projekty:

Teraz widzimy, że organizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków europejskich 
powoli zaczyna mijać się z celem, bo wszyscy już wszystko wiedzą, ale gdy je realizowaliśmy, 
to pamiętam, bardzo dawno temu, stwierdziliśmy, że zorganizujemy spotkanie z naszymi 
benefi cjentami, których podzielimy na trzy grupy: instytucje narodowe, samorządowe 
i kościoły, uznając, że to są nasze trzy główne typy benefi cjentów. […] Uważaliśmy wtedy, 
że najtrudniej będzie kościołom. Jak się z księżmi rozmawia, to nic nie wiedzą w sprawie 
funduszy. To było z 10 lat temu i ku naszemu zdziwieniu okazało się to totalną nieprawdą, 
ponieważ najbardziej niezorientowanymi były instytucje narodowe, a najlepsza była grupa 
kościelna, dlatego że nie przyszedł prawie żaden ksiądz, tylko fi rmy. Kościoły uznały, że się 
na tym nie znają, więc zatrudniły tych, którzy już wiedzieli, jak to robić, i mieli bardzo 
konkretne pytania. M1_O1
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Projektyzacja nie była jednak zjawiskiem odrębnym, raczej towarzyszyła ogólnej 
profesjonalizacji zarządzania sektorem kultury. Była jednym z elementów reformowania 
zarządzania kulturą w duchu new public management, miała m.in. umożliwić bardziej 
efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków:

Ostatnie 14−15 lat to jest ogromny przełom. Przyszłam do ministerstwa w 2004 roku, 
kiedy de facto o projektach nikt nie słyszał. Nie było mowy o strategii, nie było mowy 
o programach i wizja wejścia do Unii Europejskiej i możliwość skorzystania ze środ -
ków europejskich w ogóle wprowadziła słowo „strategia” i „projekt”. […] My wtedy sobie 
uzmysłowiliśmy, że bez strategii nie mamy szans na pozyskanie środków europejskich. 
M1_O1

Powyższa opinia potwierdza znaczenie wpływu wejścia do UE na sposób formu-
łowania i organizowania polityk publicznych wokół programów oraz projektów. 
Proces ten oceniany jest pozytywnie, wskazywany jako porządkujący, profesjonalizu-
jący działania:

Doszła taka systematyzacja i uporządkowanie. Wszystko jest bardzo stechnokratyzowane. 
To znaczy są nabory, które trwają od do, jest system elektroniczny, gdzie trzeba te wnioski 
wpisać, jest określany czas na oceny, czyli następuje taka profesjonalizacja tego całego pro -
cesu. Mamy wyraźnie określone książki procedur. To po pierwsze. Po drugie, rośnie coraz 
bardziej świadomość, nie tylko w ministerstwie, ale i u wnioskodawców, dotycząca wskaźni-
ków, tego, że jednym z warunków przyznania środków są wskaźniki, czyli to, co osiągniemy. 
M1_O1

Projekty pośrednio oceniane są jako forma dająca możliwość realizacji długofa-
lowych celów polityki kulturalnej. W opinii rozmówcy realizacja długofalowych po-
lityk kulturalnych jest możliwa dzięki działaniom projektowym, a kluczem stało się 
powiązanie projektów ze strategią. Projekty nie byłyby racjonalną formą działania, 
gdyby nie powiązanie ich z celami nadrzędnymi. W opinii rozmówcy pozwoliły one 
uporządkować procesy zarządzania kulturą w kraju:

Projekty przede wszystkim spowodowały, że myśmy się uporządkowali, że myśmy dali wy-
raźny sygnał, co jest dla nas priorytetem. M1_O1

Podsumowując, w opinii eksperta procesy projektyzacji polityki kulturalnej pań-
stwa są widocznie obserwowalne i oceniane jako bardzo pozytywna zmiana. Taki 
sposób formułowania polityki kulturalnej, opartej na programach i projektach, nie 
był kwestionowany. Nie podnoszono też kwestii dotyczących fragmentaryzacji i bał-
kanizacji działań przez rozbicie ich na projekty, wręcz przeciwnie – oceniano podej-
ście projektowe jako optymalne również w kontekście realizacji długofalowych stra-
tegii rozwoju kultury.
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Podsumowanie
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań dotyczących projektyzacji 
na poziomie sektora publicznego i jego polityk. Odnosząc się do pierwszego z posta-
wionych pytań badawczych (Jakiego typu działania realizowane były w formie pro-
jektów w polskim sektorze publicznym z wykorzystaniem środków pomocowych 
Unii Europejskiej? Jaki był zasięg i skala tych działań?), należy stwierdzić, że realizo-
wano bardzo różnorodne projekty i dotyczyły wszystkich obszarów aktywności sek-
tora publicznego. Przebiegają one z różną intensywnością, we wszystkich rodzajach 
organizacji publicznych w całym kraju. W ramach badanego wycinka aktywności 
projektowych polskiego sektora publicznego można stwierdzić, że najbardziej aktyw-
ne projektowo są polskie samorządy lokalne. Organizacje sektora publicznego reali-
zują zarówno megaprojekty, jak i skromne, niewielkie przedsięwzięcia nakierowane 
na rozwiązanie mniej złożonych problemów lub przeprowadzenie niewielkich inwe-
stycji. Badanie wykazało, że intensywnie realizowane są nie tylko projekty twarde lecz 
także miękkie. Oznacza to, że forma projektu jest popularnym sposobem adresowa-
nia wyzwań natury społecznej. Kumulacja projektów nie tylko w dużych miastach 
sugeruje, że kluczowym elementem sprzyjającym projektyzacji danej organizacji jest 
posiadany kapitał ludzki. Tłumaczyć może to fakt, że stosunkowo niewielkie (w po-
równaniu do metropolii) ośrodki (np. Żywiec, Nowy Sącz) zdobyły w analizowanym 
okresie zbliżoną liczbę projektów do dużych ośrodków miejskich.

Odnosząc się do kolejnego z pytań, dotyczącego tego, w jaki sposób projektyzacja 
wpływa na procesy planowania polityk publicznych w Polsce i w jaki sposób przebie-
gał proces projektyzacji polityk publicznych, stwierdzić można, że polityki publicz-
ne ulegają procesom projektyzacji, a zachodzący proces ma charakter ewolucyjny. 
Na przykładzie poddanej analizie polityki kulturalnej zaobserwować możemy stop-
niowy proces projektyzacji polegający na wdrażaniu programów, projektów oraz 
przede wszystkim – profesjonalizacji tych działań. O ile projekty były obecne w kul-
turze od zawsze (w postaci spektakli, wernisaży itp.), o tyle ich profesjonalne, meto-
dyczne organizowanie jest novum w przestrzeni polskiej polityki kulturalnej. Na pod-
stawie analizy ilościowej wnioskować można, że projektyzacja nie dotyczy jedynie 
polityki kulturalnej. Projekty są instrumentami wdrażania planów strategicznych we 
wszystkich obszarach aktywności publicznej.

Kluczowym momentem w procesie projektyzacji polityk publicznych w Polsce 
było wejście kraju do Unii Europejskiej. Komisja Europejska okazała się najbardziej 
znaczącym agentem projektyzacji sektora publicznego: przez implementację i pod-
trzymanie praktyk i mechanizmów projektowych. Wiąże się to z trzecim z postawio-
nych pytań – czy i w jaki sposób projektyzacja na poziomie UE wpływała na progra-
mowanie polityk publicznych w Polsce jako kraju członkowskim? Istnieje ewidentne 
powiązanie pomiędzy projektyzacją polityk publicznych w kraju a sposobem działa-
nia UE. Oczywiście należy podkreślić, że przemiany zachodzące w polskim sektorze 
publicznym mają wiele źródeł i inspiracji. Globalizacja, przemiany ustrojowe, nowe 

Podsumowanie
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koncepcje zarządzania sektorem publicznym – to wszystko ukształtowało obecny 
sposób funkcjonowania sektora. Projekty były jednak niezwykle ważnym instrumen-
tem, który usprawnił zachodzące przemiany i na trwałe wpisał się w procesy kreowa-
nia polityk. Warto również zauważyć, że wpływ UE na kształtowanie polityk pod 
względem ich treści wydaje się dużo mniejszy niż pod względem formy. O ile kraj, 
dobrowolnie dołączając do Wspólnoty, zaakceptował pewne idee w zakresie wspól-
nego rynku, troski o środowisko czy rozwój edukacji, o tyle pozostał suwerenny 
w decydowaniu o konkretnych podejmowanych działaniach. Nie można tego powie-
dzieć jednak o formie wdrażania polityk przez projekty – w tym wymiarze Polska 
musiała dostosować się do oczekiwań UE i w ten sposób UE wpłynęła na kształto-
wanie tego, „jak” budowana jest krajowa polityka publiczna, pozostawiając jej mery-
toryczny wymiar („co”) suwerennej decyzji kraju członkowskiego.

Polityki publiczne w Polsce – ich programowanie i wdrażanie, a także ewaluacja, 
prowadzona często w formie również projektowej, są aktualnie nierozerwalnie zwią-
zane z projektową formą działania. Wydaje się, że formy tej nikt nie kwestionuje, 
a włączanie projektów jako instrumentów realizacji polityki jest potrzebne i nieunik-
nione. Polityki publiczne są realizowane w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu, 
do tego wciąż wyłaniają się ważne, nowe problemy zbiorowe, a inne zanikają. Żeby 
móc zapanować nad wielością wyzwań, polityki publiczne koncentrują się w określo-
nym czasie na wybranych priorytetach, dla których rozwiązania są przeznaczone 
określone programy. We współczesnym zarządzaniu publicznym działania na rzecz 
rozwiązywania określonych problemów zbiorowych mogą być podejmowane przez 
różnych aktorów, ale zgodnie z zaplanowanym programem. Aby móc koordynować 
realizację programów, określa się ramy (m.in. zakres, cechy, cele, oczekiwane rezul-
taty oraz przeznaczone na to środki) projektów, przez które te programy mogą być 
realizowane. W ten sposób projekty stają się główną formą realizacji polityk publicz-
nych w Polsce i na świecie, co potwierdza zarówno niniejsze badanie (w odniesieniu 
do polskiego sektora publicznego), jak i badania o charakterze międzynarodowym 
(np. Schoper, Wald, Ingason, 2018). W kolejnym rozdziale opisane zostanie, jak pro-
ces ten wpływa na projektyzację organizacji publicznych.

4. Poziom makro: projektyzacja sektora publicznego i jej wpływ na polityki publiczne państwa
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ROZDZ I A Ł  5

POZIOM MEZO: PROJEKTYZACJA 
NA POZIOMIE ORGANIZACJI PUBLICZNYCH

5.1. Wprowadzenie
Celem rozdziału jest prezentacja wyników badań w odniesieniu do organizacyjnego 
poziomu projektyzacji. Analiza ma charakter narracyjny, a zaprezentowany poniżej 
układ wyników − charakter indukcyjny, biorący swoje źródło w zagadnieniach, któ-
re wyłoniły się w trakcie analizy materiału badawczego, i odzwierciedla porządek 
postawionych pytań badawczych. Pytania badawcze dotyczące projektyzacji na po-
ziomie organizacyjnym zbudowano wokół dwóch sposobów rozumienia projektyza-
cji: jako procesu oraz rezultatu. Przez pytania dotyczące projektyzacji jako procesu 
starano się zrozumieć, jak organizacje publiczne zmieniały się pod wpływem pracy 
projektowej, przez co lub przez kogo zmiany te były inicjowane, w jaki sposób do 
nich dochodziło. Następnie postawiono pytania dotyczące tego, jak przejawia się pro-
jektyzacja jako rezultat, czym się charakteryzuje i jak wpływa na pracę w organiza-
cjach publicznych.

5.2.  Projektyzacja organizacji publicznych – 
obserwacje wstępne

Istotę zrealizowanego badania i główne źródło informacji o procesie projektyza-
cji organizacji publicznych stanowiły wywiady pogłębione z kadrą zarządzającą 
w badanych organizacjach. Wywiady te nie były jednak przeprowadzane „w próżni” 
– odbywały się w konkretnych budynkach, określonych wydziałach i komórkach, 
o których informacje znaleziono na ich stronach internetowych. Nie trzeba być ani 
szczególnie uważnym, ani wyczulonym na kwestie projektyzacji obserwatorem, aby 
zauważyć, że cechy projektyzacyjne obserwowalne są m.in. w architekturze, struktu-
rach i komunikacji organizacji publicznych. Każda z badanych organizacji na swoich 
stronach internetowych zamieszcza informacje o realizowanych projektach i progra-
mach. Szczegółowo opisane są źródła fi nansowania poszczególnych działań, często 
znajdziemy linki odsyłające nas do indywidualnych stron projektów. Archiwalne 
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informacje o projektach zawierają liczne fotorelacje, raporty, wypowiedzi benefi cjen-
tów. Obowiązkowo projekty unijne oznaczone są logotypami programów, z których 
są fi nansowane.

Podobnie jest w przypadku budynków. W każdej z badanych organizacji, nawet 
tej, która nie realizuje już projektów, w eksponowanych miejscach znajdują się tabli-
ce informujące o tym, jakie projekty są właśnie wprowadzane w życie lub też zostały 
zakończone w minionych kilku latach. Wchodząc do organizacji, które mogą poszczy-
cić się dużą liczbą projektów, możemy odnieść wrażenie przytłoczenia liczbą infor-
macji na temat podejmowanych przedsięwzięć. Hole budynków publicznych pysznią 
się tablicami projektowymi (zazwyczaj z unijnymi logotypami), niczym generał me-
dalami przypiętymi do piersi. Na drzwiach pokoi, w których pracują ludzie zajmują-
cy się projektami, znajdziemy szczegółowe informacje, jaki projekt i jak fi nansowany 
jest przedmiotem działań pracowników. Często plakietki z nazwiskami osób, umiesz-
czone na drzwiach lub obok nich, otoczone są aureolą logotypów – miasta, woje-
wództwa, Unii Europejskiej lub konkretnego programu. Kiedy wchodzimy do takie-
go pokoju, nie mamy wątpliwości, kto fi nansuje działania, jakimi zajęty jest w danym 
czasie urzędnik, naukowiec czy lekarz.

Wywieszone zazwyczaj przy wejściu do budynku tablice informacyjne, na których 
znajdziemy listę wydziałów i komórek danej organizacji, również w klarowny sposób 
informują nas, że tu „robi się projekty”. Widzimy „biura projektów”, „wydziały ds. progra-
mów”, „działy audytu projektów”, „działy promocji programów UE” i wiele, wiele innych 
komórek, które nie istniały 20 lat temu, a źródłem ich powstania stały się projekty.

Przychodząc na wywiad, badaczka zdążyła przedrzeć się już przez internetowe 
i architektoniczne „ściany chwały projektowej”. Prowadziła korespondencję e-mailową 
z pracownikami sektora publicznego, w której w tzw. stopce e-maila, informowali oni 
o tym, jakim aktualnie projektem się zajmują i kto go fi nansuje. Projekty są obecne nie 
tylko w dokumentacji oraz świecie wirtualnym – one wypełniają przestrzeń fi zyczną 
w badanych organizacjach. Czasem wielość informacji pojawiających się w przestrzeni 
architektonicznej budynku może wręcz sprawiać wrażenie, że dany urząd nie zajmuje 
się niczym innym oprócz realizacji projektów, co jest oczywiście nieprawdą. Pokazuje 
jednak promocyjną siłę działań projektowych – nikt w przestrzeni organizacji nie chwa-
li się tym, ile na przykład w danym roku wydano aktów urodzeń, ale projekt wyprawki 
dla nowych obywateli miasta będzie widoczny, promowany i wykorzystywany do budo-
wania pozytywnego wizerunku urzędu. Wszechobecność projektów w przestrzeni fi zycznej 
i wirtualnej badanych organizacji była więc nieodłącznym tłem dla prowadzonych badań.

5.3. Przebieg procesu projektyzacji
5.3.1. Wybór projektowej formy działań – motywacje
Zmiana w sposobie kształtowania polityk publicznych była akceleratorem zmian 
w procesie wprowadzania w organizacjach publicznych pracy projektowej. Menedże-
rowie organizacji publicznych wskazywali w badaniu również inne, różnorodne czyn-

5. Poziom mezo: projektyzacja na poziomie organizacji publicznych
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niki, które sprawiają, że organizacje wybierają projektową formę działań. Przede 
wszystkim tym, co zachęca organizacje do realizacji projektów, jest duża dostępność 
środków, których nie można wykorzystać w formie innej niż projekt. Badani wska-
zywali, że oprócz dostępności, tym, co motywuje do podejmowania projektów, jest 
konieczność uzupełniania niedoborów fi nansowych organizacji:

Uzupełniamy sobie [budżet – przyp. B.J.] projektami. No po to one są. Pewnych rzeczy moż-
liwe, że nie można byłoby zrobić ze środków miejskich, no to można projektowo. G2_O3

Wytyczamy sobie jakieś zadanie, ale my nie mamy prawie żadnych dochodów własnych jak 
gminy. My mamy subwencje z budżetu państwa. Jedynym naszym dochodem jest dochód 
z dowodów rejestracyjnych samochodów. Mamy więc bardzo małe dochody własne. Subwencje 
są jakie są. Rząd nakłada nam bardzo dużo zadań rządowych. Przesuwa do samorządu, za 
czym nie idą pieniądze. Więc aby te wszystkie zadania zrealizować, żeby mieć lepszy komfort 
pracy, że coś musimy zrobić, a naprawdę nie ma na to pieniędzy, to my po prostu szukamy 
pieniędzy projektowych, żeby się nam lepiej pracowało, żeby lepiej ten nasz powiat wyglądał. 
Jak te pieniądze zdobędziemy, to wtedy projekty realizujemy i się z tego cieszymy. S1_O1

Żeby się rozwijać, musimy pozyskiwać środki. Musimy się starać o kolejne projekty, bo to, 
co dostajemy, to jest bardzo mało. I1_O1

Konieczność uzupełniania defi cytów budżetowych przez projekty wskazywana 
była przez różne typy organizacji. Pokazuje to, że niedobory w fi nansowaniu sektora 
publicznego, przez na przykład subwencje, prowokują swoiste postawy przedsiębior-
cze, których przejawem jest aplikacja o granty projektowe. Projekt w tym przypadku 
nie jest preferowaną formą działania ani formą podnoszenia jakości usług czy wpro-
wadzania innowacji, a koniecznością – pozwala zaspokoić potrzeby organizacji i jej 
interesariuszy.

Projekt przez jasno postawiony cel może motywować pracowników, zachęcać do 
jego osiągnięcia. W niektórych organizacjach wskazywano, że projekt jest formą, 
która jednoczy pracowników wokół wspólnej sprawy:

Łatwiej skrzyknąć grupę ludzi „róbmy coś wspólnie, bo są do zabrania pieniądze”, niż „no 
zrobimy to, ale skąd my na to weźmiemy pieniądze?”. To się zupełnie inaczej rozmawia. 
Mamy pomysł, chcemy coś zrobić, a potem jak mamy pomysł, to myślimy, gdzie szukać 
pieniędzy na to, żeby ten pomysł realizować. No i wtedy patrzymy, gdzie są takie programy 
[…]. S1O1

Kolejnym motywatorem, który przyczynił się do rozwoju pracy projektowej w or-
ganizacjach publicznych, wskazywanym w mniej lub bardziej otwarty sposób, jest 
prestiż. W większości przypadków badani, mówiąc o projektach, wspominali o tym, 
że budują one pozytywny obraz ich jednostek. Udane przedsięwzięcia są działaniami 
promocyjnymi, na których zależy szczególnie zarządzającym organizacjami, a w wielu 

5.3. Przebieg procesu projektyzacji
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przypadkach – krajowym, regionalnym i lokalnym politykom. Zwłaszcza w przypad-
ku publicznych organizacji naukowych, badawczych, a także badanego szpitala, są one 
postrzegane jako szansa na rozwój, współpracę międzysektorową, udział w obiegu 
międzynarodowym i podnoszenie rangi organizacji:

Większość projektów, które realizujemy, są to projekty twarde, infrastrukturalne, w ramach 
których powstają obiekty, jak np. obiekt, gdzie zlokalizowana jest kardiochirurgia, neuro-
chirurgia, neurologia. Jest wybudowane lądowisko dla helikopterów, więc tak naprawdę 
fundusze unijne gwarantują nam realizację tych zadań. Sama możliwość pozyskania tych 
funduszy jest dla nas ogromnie ważna. Daje szpitalowi ogromne możliwości rozwoju, 
a także możliwość zaistnienia w szerszym aspekcie na forum ogólnopolskim, czasami mię-
dzynarodowym. […] Projekty pozwalają na konsultacje, rozmowy, kontakty świata nauko-
wego ze światem takiego czystego biznesu. Sz1O1

Jednocześnie zauważano, że projekty nie tylko budują wizerunek organizacji, lecz 
także indywidualne wizerunki pracowników. Dotyczy to przede wszystkim jednostek, 
w których model kariery oparty jest w dużej mierze na dokonaniach indywidual-
nych − uczelni i instytutów badawczych:

Młodzi ludzie są bardziej nastawieni na projekty. Projekty postrzegane są jako prestiż, gdy 
starając się o staże zagraniczne, mogą pokazać, że mają projekty w dorobku. I1_O1

Pojawiła się też refl eksja urzędnika wysokiego szczebla jednostki wojewódzkiej, 
który zauważył, że czasem organizacje publiczne nie pogłębiają refl eksji nad powo-
dami, dla których podejmują się realizacji projektów:

Myślę, że niewiele organizacji sobie zadaje pytania, po co robimy projekt czasami, tak? 
No to jest duży problem. W1_O1

Rozmówcy często podkreślali, że nie można uciec od projektowej formy realiza-
cji działań, bo tylko ona daje szanse na dodatkowe fi nansowanie, rozwój, a czasem 
na prestiż wynikający z efektów prac projektowych. Zwłaszcza możliwość rozwoju 
(organizacji, ale też często pracowników) stanowiła dla badanych szczególnie ważny 
motywator do podejmowania pracy projektowej. Żaden ze wskazywanych czynni-
ków motywujących do rozpoczęcia działań projektowych nie był jednak tak istotny 
i w tak znaczący sposób nie wpłynął na intensyfi kację tych działań w badanych 
organizacjach jak wejście do Unii Europejskiej i napływ środków unijnych.

5.3.2.  Geneza procesu projektyzacji w badanych organizacjach 
publicznych

Wszyscy badani wskazywali, że intensyfi kacja pracy projektowej w ich organizacjach 
nastąpiła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a punktem zwrotnym było pojawie-

5. Poziom mezo: projektyzacja na poziomie organizacji publicznych
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nie się środków przedakcesyjnych, a następnie funduszy unijnych. W żadnym z ba-
danych podmiotów projekty nie stały się ważną formą realizacji działań samoistnie – 
wszędzie czynnik wywołujący proces był bodźcem zewnętrznym. Pojawienie się 
możliwości skorzystania z funduszy europejskich, uwarunkowane przyjęciem projek-
towej formy pracy, miało ogromny wpływ na sposób planowania działań organizacji 
publicznych na wszystkich szczeblach, począwszy od ministerstw, na gminach skoń-
czywszy. Wraz z napływem środków i zwiększającą się liczbą projektów pojawiła się 
potrzeba reorganizacji i uporządkowania działań projektowych, czemu służyło za-
zwyczaj wyodrębnianie komórek przeznaczonych do pracy nad projektami:

Jak urząd powstał, to był rok 1999, a ja zostałam tutaj przyjęta na stanowisko samodzielne 
do spraw pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Byłam zwykłym inspektorem. Nie istniała 
odrębna jednostka. Stworzyłam podwaliny pod pierwszą strategię rozwoju powiatu i przy-
jęliśmy ją uchwałą w 2000 roku. […] później ukazały się takie pierwsze przedakcesyjne 
fundusze, to tam zdobyłam trochę pieniążków. Później weszliśmy do Unii Europejskiej. Były 
pierwsze projekty miękkie i twarde i zdobyłam pierwsze pieniądze. Był taki projekt, które-
go nigdy nie zapomnę. Dawaliśmy ubogim studentom stypendia co miesiąc i stypendia 
ubogim uczniom, którzy byli w szkołach ponadgimnazjalnych i ja wtedy właśnie po raz 
pierwszy upomniałam się wśród kierownictwa urzędu, że przy takim ogromie pracy już nie 
daję rady sama. No to wtedy wyodrębnili mnie i właśnie stworzyli takie biuro i chyba przez 
dwa lata miałam jednego pracownika, ale już nie dawałyśmy sobie rady i później to tak 
ewaluowało. Im było więcej projektów, tym częściej mówiłam, że jednak trzeba powiększyć 
obsadę, bo jak chcecie, żebyśmy jeszcze więcej tych projektów robili? Żebyśmy więcej się 
starali o pieniądze i tak to rosło, rosło, że już od kilku lat jest nas tyle, ile jest. Jesteśmy 
odrębnym działem w strukturze. S1_O1

Napływ środków wymusił jednak reorganizację nie tylko na poziomie organiza-
cji – aby móc czerpać ze środków UE, stworzono ogólnopolski, złożony system 
dystrybucji środków. Niektóre organizacje, jak jedna z organizacji na poziomie woje-
wódzkim (urząd marszałkowski), stały się tzw. organizacjami pośredniczącymi. 
Zmiany, jakie to wprowadziło, były znaczące:

Wcześniej podział pracy był zupełnie inny, ze względu na to, że mieliśmy nasze środki sta-
tutowe, a tutaj dochodziły nam obowiązki i trzeba było wydzielić komórkę, która zajmo-
wała się programami europejskimi, i to była pierwsza zmiana. […] To nam zdecydowanie 
pomogło. Myślę, że ciężko by było, jakby w tej starej strukturze wydzielić osoby, które 
zajmowałyby się jednym i drugim. W2_O1

W refl eksjach badanych pojawiały się informacje o pewnych projektach przeło-
mowych, które postrzegane są jako te, które w największym stopniu zmieniły sposób 
działania organizacji. Czasem był to jakiś projekt infrastrukturalny, czasem projekt 
miękki angażujący dużą grupę interesariuszy, w instytucjach naukowych mówiono 
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zaś na przykład o dostaniu pierwszego projektu z „Horyzontu”, czyli dużego, prestiżo-
wego grantu naukowego. Zarówno w gminach (dużych, miejskich), jak i na przykład 
w organizacji zajmującej się projektami infrastrukturalnymi takim przełomowym 
megaprojektem okazało się EURO 2012. Organizację tego wydarzenia można nazwać 
programem, ponieważ składało się na nie wiele dużych projektów, jednak w języku 
badanych zostało ono nazywane „projektem”. EURO 2012 było wydarzeniem sporto-
wym w skali całego kraju, na potrzeby którego zbudowano stadiony, drogi i zrealizowa-
no wiele innych projektów. Projekt ten zmobilizował organy publiczne w całej Polsce, 
a w jego realizację lokalnie zaangażowało się kilka z badanych organizacji. Mobiliza-
cja była tak duża, że w przypadku jednej z organizacji, odpowiedzialnej za budowę 
infrastruktury drogowej, całkowicie przekształcono strukturę organizacyjną wszyst-
kich oddziałów w kraju, aby scentralizować i skoordynować projekty budowy dróg.

EURO 2012 stanowi dla części badanych organizacji, w mniejszym lub większym 
stopniu zaangażowanych w przygotowania, rodzaj legendarnego projektu, projektu-
-mitu, który pokazał, że kraj jest zdolny do mobilizacji i w przypadku tego typu me-
gawydarzenia zachodzi swoisty proces tymczasowej projektyzacji organów publicz-
nych w celu wykonania skomplikowanego i złożonego projektu. Częściowo proces 
ten powtórzył się podczas organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, ale 
– jak przyznał jeden z badanych – ten projekt po doświadczeniu EURO 2012 był dużo 
prostszy. Legendarność tego projektu nie stanowi jednak istoty procesu projektyzacji. 
Proces ten, jak pokazują badania, był rozciągnięty w czasie i stymulowany przez do-
stępność środków UE, ale nie tylko. Zmiany zachodziły stopniowo, choć pod presją 
związaną z koniecznością przyswojenia zasad realizacji projektów.

Opisując genezę procesu projektyzacji polskich organizacji widzianą oczami pra-
cowników sektora publicznego, należy zatem wskazać jej bardzo wczesne początki 
w programach pomocowych na początku lat 90., następnie ogromną intensyfi kację po-
wiązaną z wejściem do UE. Projekty takie jak EURO 2012 są swoistymi kamieniami 
milowymi – pokazują, że w ciągu kilkunastu lat organizacje sektora publicznego potrafi -
ły zyskać kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie megaprojektami, a tym sa-
mym przeszły proces projektyzacji i zdobyły kompetencje organizacji sprojektyzowanych.

5.3.3. Wpływ Unii Europejskiej. Projekt jak narkotyk
Wejście do Unii Europejskiej nie tylko zaktywizowało prace projektowe na poziomie 
organizacji publicznych, lecz także przyspieszyło proces dojrzewania metod, struktur 
zorientowanych projektowo. W badanych organizacjach wizja odpłynięcia unijnych 
środków na projekty wzbudzała duży niepokój. Byłoby to dla badanych organizacji 
trudne doświadczenie. W opinii niektórych korzystanie ze środków UE to wręcz 
rodzaj uzależnienia:

Są takie projekty, które niestety usypiają, to są takie narkotyki. My jesteśmy już zresztą też, 
mam wrażenie, narkomanem, jeśli chodzi o pieniądze unijne. Polska uzależniła się od kro-
plówki unijnej i to uzależnienie raczej nie maleje. Być może w niektórych regionach ono 
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się zmniejszyło […], natomiast to uzależnienie jest tak silne, że gdyby odłączyć je, no to 
niektóre dziedziny życia publicznego przestaną normalnie funkcjonować. W1_O1

„Uzależnienie” postrzegane jest przez pryzmat dużej liczby realizowanych przed-
sięwzięć – w badanych organizacjach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przepro-
wadzono od kilkudziesięciu do kilkuset projektów dofi nansowanych ze środków UE:

Mieliśmy w całym okresie tych wszystkich trzech okresów programowania od 2014 roku 
około 270 projektów społecznych na ponad 420 milionów wartości całkowitej tych projek-
tów. To nie są może jakieś kwoty zabójcze, ale mówimy tu o miękkich tylko i wyłącznie. To 
nie jest budowa dróg, tylko wsparcie różne dla osób potrzebujących, a z dofi nansowania 
było ponad 384 miliony i różne wielkie projekty. G2_O3

Wpływ UE przejawia się też m.in. w sposobie, w jaki organizacje publiczne orga-
nizują swoją pracę nad projektami. Okresy programowania mocno ograniczają swo-
bodę planowania i realizacji projektów, co można też postrzegać z drugiej strony jako 
dążenie do sprawności funkcjonowania organizacji zaangażowanych w działalność 
projektową (w prakseologicznym ujęciu − jednocześnie jako skuteczność, ekonomicz-
ność i korzystność). Na przykład w przypadku projektów infrastrukturalnych czasem 
planowanie inwestycji musi następować równocześnie z ich przeprowadzaniem – tylko 
w ten sposób możliwe jest wydatkowanie środków, a tym samym realizacja planów, w bar-
dzo szczegółowo określonym harmonogramie unijnych okresów programowania:

Jak jest program, to na początku trzeba go wchłonąć, czyli najpierw jest równocześnie etap 
projektowania i etap realizacji. No więc to jakby wyraźnie nie rozkłada środków, tylko naj-
pierw biura projektowe mają za dużo roboty, a potem muszą zwalniać ludzi, a potem znowu 
zatrudniać. To samo z wykonawcami. Najpierw jest kupa roboty, w przetargach można wy-
bierać, a potem się robi taki zastój. Nie jest to z punktu widzenia globalnego korzystne. C1_O1

Wpływ UE widoczny jest też w sposobie, w jaki zmienia się struktura organiza-
cyjna. Często impulsem do tego, jak organizuje się działy zajmujące się pracą projek-
tową, są wytyczne programów – struktura ma przede wszystkim służyć lepszej ab-
sorpcji środków UE:

Ta ostatnia struktura to jest na potrzeby projektów 2014−2020. Czyli to są właśnie zmiany 
w związku z nową perspektywą fi nansową. Została dostosowana też organizacja, nasze biuro 
do tych potrzeb. G2_O1

Szczególny wpływ UE widać w tych obszarach, którymi zajmują się organizacje 
publiczne, bo te ze względu na defi cyt środków, były często niedofi nansowane, spy-
chane na margines. Nie podejmowano tam większych, spektakularnych inwestycji, 
co zmieniło się po wejściu do UE.
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Unia wpłynęła też na sposób, w jaki organizacje się ze sobą kontaktują i jak rapor-
tują postępy projektów:

Od momentu wejścia środków unijnych do kraju Komisja Europejska oczekiwała, że kraj 
będzie posiadał system informatyczny do gromadzenia danych na temat wszystkich projek-
tów. M2_O2

Unia Europejska nie tylko wpływa na sposób raportowania organizacji publicz-
nych, ale też defi niuje, jakie dane muszą zawierać systemy IT. Czasem prowadzi to 
do gromadzenia ogromnej liczby informacji:

Kiedy zaczynałam pracę przy KSI SIMIK 07/13, dane, które musiałam zapisywać w syste-
mie, sprowadzały się do 33 pól. Kiedy pojechaliśmy na negocjacje kolejnej perspektywy, 
Komisja wyciągnęła załącznik zawierający, jeżeli dobrze pamiętam, 117 pól. To był efekt 
naszych negocjacji. M2_O2

Środki unijne zgodnie oceniane są jako niezwykle ważne dla rozwoju organizacji 
publicznych, ale przede wszystkim dla realizacji ich celów. Być może to powoduje, 
że opór przed biurokratyzacją procesów jest naprawdę niewielki:

My byśmy w ogóle chcieli, żeby nigdy nie zabrakło pieniędzy unijnych, bo jest to taki kop 
i jest to coś, co nam dało rozwój. Jak ja widzę, co zrobiliśmy za pieniądze unijne − moderni-
zacja szkół wewnątrz, na zewnątrz, jak wyglądają nasze drogi. Myśmy nawet takie małe 
lotnisko wybudowali […] dla małych odrzutowych samolotów. S1_O1

Organizacje zdają sobie sprawę, że fundusze unijne nie są jednak remedium 
na każdą bolączkę sektora publicznego, że można z nich zrealizować tylko określone 
projekty:

Taki zły wizerunek pieniędzy unijnych, że one są na wszystko. Ten wizerunek jeszcze chy-
ba w niektórych głowach decydentów jest, że te pieniądze po pierwsze nam się należą, po 
drugie należą nam się na to, co sobie wymyślimy, i po trzecie, moja chata z kraja, więc nie 
interesują mnie potrzeby mojego sąsiada. Interesują mnie potrzeby moje, nie chcę rozwią-
zać problemu ponadlokalnego, tylko chcę swój rozwiązać, są pieniądze, to je biorę. Ale 
takie myślenie już powoli, mam nadzieję, odchodzi do lamusa, przynajmniej w naszym 
województwie. […] Raczej się zastanawiamy, jak te pieniądze potraktować jako taki napęd 
do rozwoju. W1_O1

Jednocześnie widać, że organizacje przestają utożsamiać projekty z działaniami 
unijnymi. Środki unijne odegrały absolutnie kluczową rolę w procesie projektyzacji 
organizacji publicznych, ale obecnie organizacje realizują wiele innych projektów:
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Ja już odchodzę od tego sposobu myślenia, że projekt to tylko to, co dostaniemy z Unii. 
To już się kończy. Mamy swoje wewnętrzne projekty. G2_O2

Organizacje nauczyły się innego sposobu działania i uznają go za dobry, bo chcą 
działać w taki sposób także po zakończeniu projektów unijnych i zniknięciu formal-
nych wymogów takiego działania.

Można stwierdzić, że głównym czynnikiem indukującym proces projektyzacji 
organizacji było nagłe pojawienie się dużej ilości środków UE, dostępnych w formie 
projektów. Należy jednak pamiętać, że przez ostatnie kilkanaście lat sektor publiczny 
ulegał intensywnym przemianom związanym z wdrażaniem zasad nowego zarządza-
nia publicznego. Projekty i projektyzacja doskonale wpisują się w założenia nowego 
zarządzania publicznego, a w połączeniu z wielkim zastrzykiem fi nansowym proces 
ten okazał się niezwykle intensywny.

5.3.4. Dojrzewanie projektowej formy działania i opór wobec niej
We wszystkich organizacjach proces dojrzewania organizacyjnego do realizacji pro-
jektów – wprowadzania i doskonalenia zasad, metod projektowych stosowanych 
w pracy – miał charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Profesjonalizacja procesów 
zarządzania projektami nie dotyczy jedynie badanych organizacji − przenosiła się 
również na ich współpracowników oraz podwykonawców. Można stwierdzić, że or-
ganizacje, które osiągały pewien poziom dojrzałości projektowej, podnosiły swoje 
oczekiwania wobec fi rm i instytucji, z którymi współpracowały. Na przykład organi-
zacja, która realizuje duże projekty infrastrukturalne, ma oczekiwania, że fi rma pod-
wykonawcza będzie miała adekwatne doświadczenia projektowe:

Nie możemy umożliwić podmiotowi, który nie ma doświadczenia i odpowiednich referen-
cji [pracy przy projekcie – przyp. B.J.], bo to byłoby ryzykowne, prawda? Dla budżetu czy 
pieniędzy publicznych. W związku z tym te parametry są dość wysokie. Jeżeli budujemy 
odcinek autostrady 20-kilometrowy za miliard, to fi rma, która może go zrealizować, musi 
mieć doświadczenie przynajmniej w 10 kilometrach za pół miliarda. C1_O2

Oznacza to, że proces projektyzacji organizacji publicznych oddziaływał bezpo-
średnio lub pośrednio na inne jednostki, które musiały dostosowywać się do projek-
towego trybu działania organizacji.

Droga do profesjonalizacji działań projektowych nie była jednak pozbawiona 
trudności. W wielu organizacjach pojawił się opór wobec tych przemian – nie tylko 
w urzędach, lecz także w innych typach organizacji publicznych. W przypadku insty-
tucji naukowych istniał wyraźny opór wobec zmian strukturalnych. Kadra naukowa 
nie akceptowała nowej roli projektów i zmian w strukturze, w ramach których nau-
kowcy musieli zacząć konsultować swoje projekty z pracownikami administracyjny-
mi. Początkowa niechęć przerodziła się jednak we współpracę:
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Dawniej profesorowie, którzy mieli zostać kierownikami projektów, nawet nie pojawiali się 
na konsultacjach z Biurem, przysyłali swoich asystentów, nie uważali, że mają kogoś tu 
słuchać. Teraz się to zmieniło, przychodzą. Dzięki pracy Biura zmniejszona została liczba 
błędów formalnych w składanych wnioskach i wygrywają więcej projektów. I1_O1

Odnalezienie wspólnego interesu, możliwości pozyskania środków na badania 
naukowe przez projekty spowodowało, że również w badanym szpitalu kadra me-
dyczna, choć bardzo przeciwna pracy projektowej na początku, obecnie niezwykle 
przychylnie patrzy na rolę biura projektów:

Absolutnie jest pozytywny oddźwięk od lekarzy, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania pie-
niędzy na projekty, ponieważ daje im to możliwość rozwoju. Sz1_O1

Nadal jednak opór wobec pracy projektowej towarzyszy działaniom w różnych 
typach instytucji. Nie można stwierdzić, że projekty stały się całkowicie akceptowaną 
formą działania:

Dużo jest takich wydziałów, które się tego boją. Wydział budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, 
komunikacji. Boją się jak ognia. Nie chce im się po prostu […]. Boją się nadmiaru pracy, 
no bo to jest tak. Ma się swój zakres obowiązków i się je wykonuje. Przychodzi projekt. 
Musisz dać z siebie więcej, musisz się czegoś nauczyć i nie każdy chce. Jeżeli jest kilka pro-
jektów naraz i są cztery osoby, nie są w stanie wszystkich projektów zrobić od A do Z. S1_O1

Opór wobec pracy projektowej nie miał źródła jedynie w pracownikach, ale też 
w kadrze zarządzającej ulokowanej w liniowej strukturze organizacyjnej. Wynikało to 
przede wszystkim z lęku przed utratą kontroli oraz z obawy, że sukcesy wynikające 
z projektów nie będą przypisywane ich działom i im samym. W wielu z badanych 
organizacji komórki projektowe przyjęły więc rolę służebną wobec działów funkcjo-
nalnych. Współpraca, a nie konkurencja, była kluczowym elementem pozwalającym 
na dobrą kooperację między działami projektowymi a liniowymi:

Było naturalne, że dyrektorzy traktowali projekty trochę jako ciało obce. […] To były ele-
menty związane z tym, że oni bali się, że np. dana rzecz zostanie od nich wyciągnięta, za-
brana. Ja w tym momencie już w 2014 roku bardzo mocno postawiłem na jeden element 
i to każdy kierownik projektu będzie wiedział, że budżet projektu jest zawsze u danego 
sponsora, albo u danego dyrektora, więc on podpisuje ostatnią fakturę, decyduje o tym, 
żeby to podpisać. I druga rzecz. Każdy dyrektor, kierownik, członek zespołu uczestniczy 
w sukcesie projektu, czyli jeżeli mamy zakończony projekt sukcesem, wybudowany teatr, 
przedszkole itd., to my jako Biuro Projektów odsuwamy się od tego. Natomiast wstęgę 
przecina i cały splendor spływa na danego dyrektora […]. Czyli my nigdy nie zabraliśmy 
żadnego sukcesu żadnemu sponsorowi. Wręcz przeciwnie. My cały czas mówimy o tym, 
że robimy tylko usługę w postaci zarządzenia tym projektem. G3_O1
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Opór wobec pracy projektowej niwelowany był również przez pokazywanie suk-
cesów projektów. Różne działy organizacji, widząc rezultaty projektów, mogły wspólnie 
przypisywać sobie płynące z tego uznanie, a także w namacalny sposób dostrzec zmia-
ny, jakie przynosiły te przedsięwzięcia. To swoisty efekt psychologiczny, motywacyjny, 
który miał istotne znaczenie w procesie akceptacji wewnątrzorganizacyjnej projektów:

Nie ma nic fajniejszego niż pokazanie efektów projektowych. Pokazanie, że ma się projekt, 
i dostarczenie zmiany po prostu, bo ludzie lubią zmiany. Wiedzą, że to ich rozwija. Nie tylko 
w aspekcie zawodowym, ale i prywatnym. M2_O2

Reasumując, projektyzacja działań nie była jedynie procesem opartym na ofi cjal-
nych wytycznych, który wynikał na przykład z ustanowienia nowych regulaminów 
czy przyjęcia ofi cjalnych zasad zarządzania. Kluczowe w tym procesie było przełamanie 
oporu różnych interesariuszy wewnętrznych wobec zachodzącej zmiany. W każdej 
z badanych organizacji można zidentyfi kować grupę „agentów” projektyzacji (Fred, 
2018), którzy spowodowali przełamanie wewnątrzorganizacyjnego oporu. Zazwyczaj 
byli to pracownicy najbardziej doświadczeni w pracy projektowej, którzy pierwsi 
zaczęli tworzyć podwaliny dla struktur projektowych. „Oswajali” oni projekty, pro-
mowali je i przez pokazywanie korzyści z nich płynących czynili z nich atrakcyjną, 
pożądaną formę działania.

5.3.5. Deprojektyzacja i pseudoprojektyzacja
Niezwykle ciekawy przykład procesów projektyzacyjnych znaleźć można w jednej 
z badanych organizacji. W przeciwieństwie do pozostałych organizacja ta po zakoń-
czeniu działań z perspektywy 2007−2013 właściwie zaprzestała realizacji programów 
oraz projektów. W minionej perspektywie pełniła ona funkcję organizacji pośredni-
czącej, aktywnie angażowała się w dystrybucję środków UE, a także samodzielnie 
realizowała liczne projekty. Decyzją polityczną rola ta w projektowym systemie za-
rządzania została jej odebrana: z organizacji sprojektyzowanej stała się organizacją 
zdeprojektyzowaną. Pokazuje to, że nawet organizacje, które w pewnym momencie 
realizują bardzo dużą liczbę projektów, mogą bardzo łatwo powrócić na utarte tory 
działań powtarzalnych. Jest to również przejaw tego, że projektyzacja nie może być 
postrzegana jedynie przez pryzmat liczby projektów – sprojektyzowana organizacja 
zmienia swoją strukturę, sposób działania, ale przede wszystkim – rozumienie roli 
projektów jako strategicznego narzędzia realizacji działań. W tej organizacji, ze wzglę-
du na jej zadania, projekty, mimo iż stanowiły dużą część aktywności przez kilka lat, 
okazały się zjawiskiem tymczasowym. Po spełnieniu swojej roli w dystrybucji środ-
ków UE, na bazie decyzji politycznej, organizacja wróciła do wcześniejszego trybu 
działania. Wygaszanie procesu projektowego zajęło kilkanaście miesięcy:

Wiadomo, że jeszcze przez jakiś czas było wygaszanie tych projektów. Były cały czas przygo-
towywane sprawozdania z wykonania, jakieś wizyty monitorujące, ewentualne sprawdzanie 
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efektów tych przedsięwzięć, które też musiały zostać przedstawione w ciągu jakiegoś tam 
czasu od zakończenia umowy, tak że jeszcze sporo czasu zajęłoby dobrnięcie do końca tych 
projektów i tej całej machiny urzędniczej z tym związanej. Zarząd też stanął przed decyzją, 
co robić dalej i czy rozwiązywać całkowicie tę komórkę, czy te komórki zaangażowane, czy 
przyjąć na siebie jakieś nowe obowiązki. W2_O1

Utrwalanie zasad realizacji projektów w organizacji nie jest proste, aczkolwiek 
można stwierdzić, że o stopniu projektyzacji danej organizacji bardziej świadczy 
głębokie zakorzenienie metod projektowych niż liczba i wartość zrealizowanych pro-
jektów. Badani przyznawali, że stosowanie danej metody nie zawsze jest działaniem 
utrwalonym:

Co jest probierzem w ogóle, na ile się przyjęła forma projektowa? Jeżeli analogiczna inwe-
stycja, fi nansowana ze środków nieunijnych, jest realizowana w analogiczny sposób. […] 
Często jest tak, że jeżeli jest robiony projekt ze środków unijnych, to stosuje się rzeczywiście 
pełną metodę projektową, natomiast jeżeli robimy ten sam projekt, analogiczny projekt, być 
może nieco gdzie indziej zlokalizowany, z własnych pieniędzy, to już nie stosujemy tych 
reguł i to jest jak gdyby taki probierz, że ta metoda jest fasadowa. W1_O1

Pokazuje to, że projektyzacja jako cecha organizacji może być zjawiskiem odwra-
calnym, łatwiejszym do odwrócenia, niż może się wydawać. Jeśli projekty stanowią 
jedynie narzędzie do bardziej efektywnego osiągania celów, bardzo łatwo proces 
ten stymulować bądź zatrzymać, np. przez decyzje polityczne. Trwałość procesów 
projektyzacyjnych nie jest więc wprost powiązana z liczbą czy skalą projektów, ale 
utrwaleniem projektowego sposobu działania w organizacji. Pseudoprojektyzacja 
organizacji polega na tym, że jest to zjawisko fasadowe, pozorne, nieutrwalone w za-
rządzaniu organizacją. Można również nazwać to zjawisko projektyzacją czasową, 
rodzajem mobilizacji organizacji w celu osiągnięcia określonego celu, a następnie 
powrotu do utrwalonych form działania danej organizacji. W badanych przypadkach 
przykładem organizacji tymczasowo sprojektyzowanej jest opisana wyżej jednostka 
wojewódzka, która bezproblemowo przeszła ze stanu projektyzacji do deprojektyzacji. 
Z punktu widzenia interesu publicznego pojawia się refl eksja, że w przypadkach 
deprojektyzacji potencjał kompetencyjny organizacji i jej pracowników w zakresie 
zarządzania projektami zostaje utracony.

5.4.  Rezultaty procesu projektyzacji: odmieniona struktura 
i nowe zasady pracy

5.4.1. Projektowy panoptykon − „Unijna złotówka obejrzana trzy razy”
Kontrola w projektach jest elementem codzienności badanych organizacji. We wszyst-
kich, niezależnie, czy realizują projekty naukowe, drogowe, medyczne, czy społeczne, 
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każdy projekt poddawany jest kontroli. Kontroli tej dokonują bardzo różne organy – 
od komórek audytowych UE przez jednostki na poziomie centralnym aż po we-
wnątrzorganizacyjne kontrole. W przypadku projektów dofi nansowanych przez UE 
kontrola ma wiele różnych form – od tzw. kontroli standardowej, polegającej na prze-
słaniu skanów dokumentów przez system SL2014, po kontrolę na miejscu, polega jącą 
na szczegółowej analizie wszystkich dokumentów projektowych w siedzibie benefi -
cjenta. Jak podkreślali badani, dzięki systemowi SL2014 grantodawca „kontrolę może 
przeprowadzić w każdym momencie” Sz1_O1.

Wszelkie kontrole mają za zadanie sprawdzenie, czy środki wydawane są zgodnie 
z planem zatwierdzonego projektu, a tym samym zgodnie z prawem. Jednocześnie, 
jak zauważają rozmówcy z ministerstwa, którzy sami współtworzą i nadzorują system 
kontroli projektów publicznych, kontrola UE ma również, a może przede wszystkim, 
uzasadnienie polityczne:

Jesteśmy dużym benefi cjentem funduszy strukturalnych, a Komisja musi wytłumaczyć też 
siebie przed Parlamentem Europejskim z tego, że te środki rzeczywiście przynoszą gospo-
darce wzrost. Stąd potrzeba kontroli, potwierdzania prawidłowości. M2_O2

Częste kontrole, mimo iż prowadzone w dużej mierze przez systemy informa-
tyczne, generują tworzenie dodatkowej dokumentacji, która ma udowadniać racjo-
nalność wydatkowania środków. W jednej z badanych organizacji do gromadzenia 
dokumentacji projektowej z projektów współfi nansowanych z UE przeznaczono pięć 
pokoi, choć dawniej projekty infrastrukturalne były dokumentowane w zdecydowa-
nie bardziej uproszczony sposób:

20−30 lat temu kontrakt budowy jakiegoś obiektu to, tak formalnie rzecz biorąc, było, po-
wiedzmy, 4−5 małych segregatorów − cała dokumentacja przeprowadzenia budowy i dzia-
łań związanych z tym procesem była wprawdzie bardzo uboga, ale merytorycznie −właściwa. 
W chwili obecnej mamy fundusze europejskie […], tak duże kwoty łączą się z tym, że jesteś-
my nieustanne kontrolowani przez NIK, Ministerstwo Infrastruktury. C1_O2

Na poziomie wojewódzkim, w organizacji publicznej pełniącej rolę instytucji 
wdrażającej dla jednego z programów wojewódzkich, audyt poprawności wydatko-
wania środków ma charakter ciągły. W siedzibie tej organizacji zapewnione jest 
pomieszczenie, w którym na co dzień pracują audytorzy sprawdzający działania pro-
jektowe organizacji. System audytowy jest bardzo rozbudowany i ma na celu dostar-
czanie informacji o poprawności wydatkowania środków do Komisji Europejskiej:

Role instytucji audytowej w Polsce pełni de facto Ministerstwo Finansów, które działało 
przez lata tutaj na poziomie województwa za pośrednictwem urzędów kontroli skarbowej. 
W tej chwili te urzędy się już nawet tak nie nazywają, bo one się przekształciły. Tak napraw-
dę to są już takie terenowe wydziały ministerstwa. […] W Komisji Europejskiej jest też taki 
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pion audytowy i on nadzoruje instytucje audytowe państw członkowskich i wymaga od 
nich, żeby dokonywały audytu, bo to są olbrzymie środki. Są dwa typy audytów. Tak zwany 
audyt operacji, czyli konkretnych projektów, i audyt systemu, czyli całego tego systemu, 
którego funkcjonowanie mamy opisane w instrukcji wykonawczej. Audyt systemu trwa 
kilka miesięcy. Audyt operacji leci na okrągło. Cały rok, na okrągło. I są co roku takie spra-
wozdania audytowe. Mamy po kilkadziesiąt projektów rocznie audytowanych w audycie 
operacji. Więc żeby te kilkadziesiąt projektów sprawdzić, to ci audytorzy po prostu mają tu 
u nas na stałe pomieszczenie. Dość duże, bo tam wielu audytorów na naszym programie 
w audycie operacji jest desygnowanych. Kilkudziesięciu. Z tym że nie wszyscy tu siedzą, bo 
większość siedzi u siebie, w swojej siedzibie, natomiast tutaj, na miejscu, przychodzą spraw-
dzać dokumenty, to siedzi po 2−5 osób. W1_O2

W trakcie badania respondentom wielokrotnie zadano pytanie dotyczące kosztów 
kontroli realizowanych projektów, kosztów gromadzenia i przygotowania dodatkowej 
dokumentacji działań projektowych. Niestety nikt, ani w ministerstwach, ani w gmi-
nach, uniwersytecie czy szpitalu nie potrafi ł udzielić odpowiedzi na pytanie, ile kosz-
tuje kontrola projektów. Faktem jest jednak, że kontrola generuje znaczące koszty, 
a zwiększona biurokratyzacja jest nieodłącznym elementem pracy projektowej. Im 
więcej dana organizacja ma projektów lub programów, tym więcej dokumentacji musi 
wyprodukować:

Mamy wielką, opaśną instrukcję wykonawczą, której od nas wymagają przepisy […]. Sta-
raliśmy się ją jak najbardziej zminimalizować, a i tak jest tyle tych procesów i tyle musi być 
do tych procesów użytych formularzy. To z poziomu Komisji Europejskiej idzie takie wy-
maganie […]. Ta instrukcja z załącznikami w postaci tych wszystkich wzorów do wszystkich 
procesów i do różnych odmian i ścieżek, to wszystko razem ma ponad tysiąc stron. […] 
I tak nasza pewnie nie jest taka duża. Przypuszczam, że inne [województwa – przyp. B.J.] 
mają większe. Bo myśmy się starali, żeby nasza była ścisła. W1_O2

Jednocześnie nawet w organizacji, która uległa procesowi deprojektyzacji, twier-
dzono, że uciążliwość kontroli ma też inny, pozytywny wymiar. Uczy pracowników 
lepszego wydatkowania środków publicznych, troski o każdą publiczną złotówkę:

Wiadomo było też, że jeśli chodzi o kontrole fi nansowe, to w przypadku środków unijnych 
nawet z powodu jednego grosza trzeba było robić jakieś korekty, deklaracje i zwroty. Moż-
na powiedzieć, że ta unijna złotówka była obejrzana trzy razy dookoła, zanim instytucje 
wyższego szczebla przybiły na tym pieczątkę i się podpisały, że projekt jest zrealizowany 
poprawnie. W2_O1

Reasumując, badanie jednoznacznie wykazało, że proces projektyzacji w bada-
nych organizacjach publicznych nie wpłynął na zmniejszenie biurokratyzacji. Wręcz 
przeciwnie – projekty spowodowały zwiększenie liczby i rodzajów kontroli oraz 
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audytów, zwłaszcza w przypadku wydatkowania środków unijnych. Jednym z klu-
czowych rezultatów projektyzacji organizacji jest rozbudowany, różnorodny i wie-
loaspektowy system kontroli realizowanych projektów. Oznacza to, że odbiurokra-
tyzowanie procesów administracyjnych w zakresie kontroli wydatkowania środków 
nie jest rezultatem procesu projektyzacji organizacji publicznych.

5.4.2. Dojrzałość projektowa jako rezultat projektyzacji
Wyniki badań pokazały, że ani liczba, ani wartość fi nansowa projektów nie stanowią 
wyłącznej miary tego, czy daną organizację można nazwać sprojektyzowaną. Maylor 
et al. (2006) twierdzą, że projektyzacja organizacyjna jest procesem, w którym nastę-
puje profesjonalizacja działań projektowych w organizacji i który jest nierozerwalnie 
związany z systematycznym rozwojem metod, metodyk i innych praktyk z zakresu za-
rządzania projektami. Projektyzacja na poziomie organizacyjnym jest zatem po-
wiązana ze wzrostem dojrzałości projektowej. Seweryn Spałek (2014, s. 149) wskazuje, 
że cztery kluczowe obszary, w których powinna być dokonywana ocena stopnia doj-
rzałości projektowej, to obszar metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska pro-
jektowego i zarządzania wiedzą projektową. Można założyć, że projektyzacja (jako 
proces) prowadzi do tworzenia sprojektyzowanych (jako rezultat) organizacji dojrza-
łych projektowo. Jan Lichtarski (2015) defi niuje dojrzałość projektową organizacji 
jako zdolności organizacji do sprawnego zarządzania projektami. W zarządzaniu pro-
jektami przyjęto, że dojrzałość może osiągać nie tylko dwa stany, tj. dojrzały i niedoj-
rzały, lecz także stany pośrednie (Spałek, 2014), co może przekładać się na różny 
stopień sprojektyzowania organizacji. Projektyzacji nie można jednocześnie porów-
nywać z dojrzałością projektową. Wydaje się, że jest ona bardziej skomplikowanym 
zjawiskiem, które swoje źródło ma nie tylko w chęci doskonalenia prac projektowych 
w organizacji, lecz także w globalnych zmianach systemu pracy oraz przemianach 
społecznych. Jednocześnie, przyjmując perspektywę czterech elementów dojrzałości 
projektowej (metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego i zarzą-
dzania wiedzą projektową), można ukazać zmiany, jakie zaszły w wyniku procesów 
projektyzacyjnych w badanych organizacjach. Celem badania nie był jednak pomiar 
poziomu dojrzałości projektowej badanych organizacji – koncepcja ta stanowi jedynie 
ramę analityczną dla zrozumienia zmian projektowych.

5.4.2.1. Metody i narzędzia projektowe

Wszystkie badane organizacje dysponowały wiedzą na temat tego, czym są i do 
czego służą metodyki projektowe. Pracownicy brali udział w szkoleniach (głównie 
z metodyki Prince2), ale rzadko zdobyta przez nich wiedza była przenoszona na 
poziom procedur organizacyjnych i wdrożenia metodyk w skali organizacji. W nie-
licznych organizacjach wypracowano i wdrożono metodykę zarządzania projekta-
mi, która jest powszechnie stosowana do realizowanych tam projektów. W niektó-
rych organizacjach stosuje się mało popularne w sektorze publicznym podejście 
zwinne – Agile. Przyczyny słabego wykorzystania metodyk są różne. Badani często 
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stwierdzali, że blokują ich przepisy prawne, wewnętrzne procedury, do których trud-
no dopasować wystandaryzowane metody oparte na Prince2 lub PMBok:

Są wewnętrzne procedury różnego rodzaju, obwarowania, takie jak stosowanie PZP i inne 
aspekty, które, niestety, nie pozwalają zarządzać tym „Princem”. G2_O1

Dominujące jest przekonanie, że ważniejsza od stosowania wybranej metodyki 
projektowej jest zgodność z wymogami konkursowymi. To zapisy tworzone w regu-
laminach konkursów projektowych narzucają rytm pracy w projekcie:

Dostosowujemy się do wymogów konkursu. Powiem tak, że jest taki miszmasz, jeżeli cho-
dzi o instytucje, które mają możliwość ogłaszania konkursów, a każda ma swoje wytyczne 
[…]. Co innego jest ważne i tutaj trzeba się mocno skupić na tym, żeby mieć to na uwadze. 
Jeśli regionalna jednostka zwraca uwagę na coś, to nie znaczy, że ministerstwo będzie też 
na to samo zwracać uwagę. Więc każdorazowo musimy dostosować się pod kątem doku-
mentacji konkursowej. G2_O3

Można stwierdzić, że w trakcie realizacji projektów i programów najważniejsze 
jest osiąganie wskaźników, a nie sposób dojścia do celu. Zmęczeni liczbą formularzy, 
danych, raportów online, pracownicy sektora publicznego nie przykładają tak du-
żej wagi do stosowania metodyk projektowych, potrzeby ich stosowania nie widzą 
w większości przypadków menedżerowie tych organizacji, którzy wzięli udział w ba-
daniu. Nie są one używane nawet w największej organizacji zajmującej się megapro-
jektami infrastrukturalnymi. Również tam zarządza się projektem na bazie wypraco-
wanych doświadczeń, wytycznych konkursowych oraz rytmu raportowania postępów 
do grantodawcy. Co więcej, do zarządzania zazwyczaj nie stosuje się specjalnie do 
tego przeznaczonych systemów IT, a harmonogram projektów śledzi na przykład 
w MS Excel. Dla badanych ważne jest przede wszystkim doświadczenie w zarządza-
niu projektami, a nie stosowanie powszechnie uznanych narzędzi:

Zbyt duże mamy doświadczenie, żeby korzystać z metodyki. Na pewno w niektórych momen-
tach można by powiedzieć, że ja to właśnie tak robię, jak tutaj w tej książce napisano. Wykonu-
jemy to automatycznie, bo mamy tutaj duże doświadczenie. Wykresów Gantta nie robimy. S2_O1

Zdarzają się jednak organizacje dużo bardziej świadome korzyści płynących 
z metodycznego zarządzania projektami, które poszukują najodpowiedniejszych me-
todyk, a czasem tworzą ich nowe wersje, dopasowane do potrzeb organizacji:

Oczywiście zastanawialiśmy się, z czego korzystać. Przejrzeliśmy metodyki, które były do-
stępne na rynku. Przeszliśmy przez wszystkie metodologie, zastanawiając się, którą adapto-
wać do organizacji, i w tym momencie stwierdziliśmy, że żadna z tych metodyk nie pasuje 
do działań, które wykonuję. G3_O1
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Tylko jedna z badanych organizacji wdrożyła system IT w całości poświęcony 
zarządzaniu portfelem projektów. W innych prace projektowe wspierane są różnymi 
narzędziami, np. elektronicznym obiegiem dokumentów, systemami księgowymi, ale 
nie ma odrębnych systemów typu MS Project Portfolio Management.

We wszystkich badanych organizacjach istnieją za to wewnętrzne procedury lub 
regulaminy, często bardzo szczegółowo opisujące procedury postępowania w przy-
padku aplikacji o środki projektowe i zarządzanie projektami. Organizacje w sposób 
sformalizowany defi niują zasady odpowiedzialności za realizację projektów, zasady 
polityki fi nansowej oraz kadrowej. Oznacza to, że procesy projektowe w badanych 
jednostkach są sformalizowane, ale w sposób, w jaki robią to zazwyczaj organizacje 
publiczne, i do czego obliguje je prawo.

Reasumując, organizacje publiczne mają wiedzę na temat metodyk zarządzania 
projektami, wiedzą o istnieniu komercyjnych systemów IT przeznaczonych do pracy 
projektowej, ale nie przekłada się to w większości przypadków na wykorzystanie ich 
w codziennej pracy. W organizacjach publicznych liczą się przede wszystkim wytycz-
ne konkursowe oraz systemy tworzone do zarządzania projektami otrzymującymi 
dofi nansowanie ze źródeł unijnych oraz wewnętrzne regulaminy i procedury. Spe-
cjalną rolę odgrywają systemy narzucane przez grantodawców – kluczowy jest system 
SL 2014, który zastąpił system SIMIK, a także wiele innych, przeznaczonych dla kon-
kretnych obszarów i programów, np. Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa 
Strumieni Finansowania czy System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.

5.4.2.2. Zasoby ludzkie

W żadnej z badanych organizacji nie udało się zidentyfi kować dokumentów, pro-
cedur, które określałyby ścieżki kariery dla osób pełniących poszczególne funk-
cje w projektach. Badane organizacje publiczne nie tworzą takich rozwiązań, choć 
mają w kilku przypadkach rozbudowane procedury rekrutacyjne i wysokie wymaga-
nia dotyczące kompetencji kierowników projektów. Rekrutacja odpowiednio przygo-
towanej kadry projektowej, jak i jej rotacja stanowią problem w wielu z badanych 
organizacji. Rozmówcy zauważali te problemy, ale jednocześnie podkreślali, że rota-
cja nie jest tak duża, aby mogła paraliżować prace projektowe:

Największy problem, żeby pozyskać odpowiedniego project managera. Chociaż i tak nieźle 
płacimy, jeżeli chodzi o rynek osób, które kończą studia. No, ale doświadczony project 
manager − to już jest wyższa półka. G2_O2

Do biur projektów i zespołów projektowych rekrutowani bywają często pracow-
nicy pracujący już w organizacji. Czasem są oni „podkupywani” z innych działów:

Wyciągam innym ludzi z zespołu. Muszę. To jest taka konkurencja. […] Też część osób 
mnie pytała, czy może przejść do mnie, czy mogą tu pracować itd. G3_O1

5.4. Rezultaty procesu projektyzacji: odmieniona struktura i nowe zasady pracy
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Jednocześnie, jeśli następuje rotacja kadry, to jest bardziej problematyczna dla 
organizacji zlokalizowanych w małych ośrodkach, gdzie brakuje odpowiednio przy-
gotowanych kadr, choć nastręcza też trudności dużym, wojewódzkim organizacjom. 
Jednym z głównych problemów jest niedostatek specjalistów zajmujących się prawem 
zamówień publicznych (Pzp). Stosowanie zasad pzp wymieniane jest jako jeden 
z największych problemów realizacji projektów w organizacjach publicznych. Zmien-
ność prawa i jego niejednoznaczność powoduje, że wykwalifi kowana kadra zajmu -
jąca się pzp jest kluczowa dla dobrej realizacji projektów:

Od paru lat sytuacja się pogarsza. Bo jest rynek pracownika i jak ktoś się wyszkoli i jest 
dobry w zamówieniach, to idzie gdzie indziej, gdzie mu więcej zapłacą, i już trzeba brać 
nowego, ewentualnie szkolić. Tak że jest rotacja. Odchodzą ludzie, a nie sposób znaleźć 
nowych. […] nam też nie jest łatwo utrzymać przy naszych też ograniczonych możliwo-
ściach płacenia, jako instytucji urzędowej, nie jest nam łatwo utrzymać specjalistów od 
zamówień, bo my musimy te zamówienia kontrolować, żeby to nie zostało potem wykryte 
przez kogoś innego. Więc to też jest dramat, ciężko jest. W1_O2

Widoczne jest, że organizacjom bardzo zależy, aby ludzie zajmujący się projek-
tami, a zwłaszcza kierownicy projektów, mieli bardzo rozbudowane kompetencje. 
Orga nizacje zapewniają liczne wewnętrzne szkolenia, często kierują też pracowników 
na szkolenia zewnętrzne. W jednej z badanych organizacji we współpracy z lokalną 
szkołą wyższą utworzono studia podyplomowe przeznaczone dla pracowników urzę-
du, na których doskonalą oni swoje umiejętności projektowe. Co więcej, dobór urzęd-
ników, którzy zostają przyjęci na studia, a następnie stanowią trzon zespołów projek-
towych urzędu, jest bardzo selektywny, a nacisk kładzie się na rozwój kompetencji 
behawioralnych, nie tylko technicznych:

Rekrutacja jest z wewnątrz organizacji. My mamy 2000 pracowników. W ostatniej edycji 
zgłosiło się ponad 200 osób chętnych na 20 miejsc na te studia z naszej organizacji. Powstał 
problem w tym momencie. […] Więc wyprzedzająco przed organizacją tych studiów za-
trudniłem psychologów. Firmę, która składała się z psychologów biznesu, i ułożyliśmy sobie 
profi l kierownika projektu. Więc tak naprawdę zbudowaliśmy sobie profi l tych cech, któ-
rych poszukujemy, i w ramach rekrutacji na te studia 200 osób zostało w assesmencie zba-
danych przez psychologów. G3_O1

Problem rekrutacji na stanowiska projektowe w opinii respondentów wynika 
z obecnej sytuacji gospodarczej (w 2019 r.) oraz braku możliwości zaoferowania kon-
kurencyjnego wynagrodzenia. Największy atut sektora publicznego, tj. stabilność 
zatrudnienia, przestał przyciągać wysoko wykwalifi kowanych pracowników. Szcze-
gólnie problem ten dotyczy zatrudniania pracowników do projektów, ponieważ 
umowy te często bywają tymczasowe i nie dają gwarancji zatrudnienia po zakończe-
niu projektów.

5. Poziom mezo: projektyzacja na poziomie organizacji publicznych
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W każdej z badanych organizacji, która nadal prowadzi projekty, można ziden-
tyfi kować grupę kierowników projektów stanowiącą trzon zespołu. W urzędach są to 
osoby, które często rozpoczynały pracę kilkanaście lat temu, gdy pojawiły się pierwsze 
środki unijne, i zgromadziły różnego rodzaju wiedzę na temat procesów zarządzania 
projektami:

Taki trzon. Tacy, którzy mają tę pamięć instytucjonalną. Którzy przeszli tyle wszystkiego, że 
już wiedzą, co i jak. Zbiorowo i indywidualnie. Bo tu się naprawdę wszystko opiera na takich 
kluczowych, doświadczonych ludziach, którzy po prostu przeszli tę ścieżkę od lat. W1_O2

Czasem te osoby przypisane są do działów w ramach struktury liniowej, czasem 
pracują w biurach projektów i innych jednostkach wsparcia projektowego. Zdarzają 
się przypadki, że podobnie jak wypożyczani są pracownicy merytoryczni ze specja-
listycznych działów, również przenoszeni na czas trwania projektu są kierownicy:

Mamy też grupę stałych project managerów, ale przerzucamy ludzi z projektu do projektu 
nawet w różnych komórkach. I jest bardzo dużo osób, właśnie project managerów, którzy 
raz w jednej komórce realizowali projekt senioralny, potem rodzinny itd. G2_O2

W niektórych z badanych organizacji wprowadzono system motywacyjny, który 
powiązany był z projektami. Dzięki temu wspierano zaangażowanie w pracę pro-
jektową. W organizacjach publicznych nie tylko stosuje się zachęty, które mają po-
wodować, że pracownicy będą chętniej podejmować się działań projektowych, lecz 
także czyni projekty elementem oceny pracowniczej. W badanych organizacjach 
publicznych o charakterze naukowym podkreślano, że projekty stanowią ważny ele-
ment oceny pracownika. Nawet jeśli nie jest to procedura sformalizowana, to wize-
runek pracownika budowany jest przez projekty, a także ich wartość fi nansową, jak 
w badanym instytucie badawczym:

Przy ocenie pracowniczej brane jest pod uwagę nie tylko, czy dany naukowiec pozyskał 
grant, ale też na jaką kwotę. Można nie mieć projektów, ale wpływa to na ocenę pracowni-
ka. I1_O1

Znacząca była wypowiedź respondentki z uniwersytetu publicznego, piastującej 
stanowisko prorektora, która stwierdziła:

Ci naukowcy, którzy potrafi ą realizować projekty, są w moim przekonaniu cenniejszymi 
pracownikami. To moje prywatne zdanie. U1_O2

Ta wypowiedź, nawet jeśli respondentka zachowawczo dodaje, że jest to jej pry-
watna opinia, oddaje przemiany całego systemu publicznego szkolnictwa wyższego, 
w którym ogromną rolę zaczęły odgrywać projekty, a naukowcy postrzegani są przez 
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pryzmat grantów, które realizują. Pracownicy nierealizujący projektów, nie mogą też 
liczyć na pobłażliwość przełożonych:

Daleka jestem od osłaniania osób, które miały możliwość wystartowania w projekcie, a tego 
nie zrobiły. U1_O2

W niektórych organizacjach, np. w badanym uniwersytecie, budowane są systemy 
służące analizie zaangażowania projektowego pracowników. W biurze projektów uni-
wersytetu sporządza się zestawienia na temat liczby i rodzajów projektów, jakie przy-
gotował dany naukowiec. Tabela zawiera informację nie tylko o tym, w jakich kon-
kursach wystartował i jakie wygrał, lecz także o innych programach (ogłaszanych 
np. przez NCN lub NCBiR), w jakich naukowiec mógł wystartować, ale z nieznanych 
przyczyn tego nie zrobił. Raporty pokazują więc aktywność projektową naukowca na 
przestrzeni kilku lat. Raporty te przesyłane są dziekanom wydziałów, którzy na ich 
podstawie mogą ocenić, jak zaangażowany w zdobywanie środków na badania jest 
dany naukowiec:

Nie ma takiego imperatywu kategorycznego, że proszę składać. Niemniej jednak my przy-
gotowujemy dla dziekanów narzędzia, które pokazują aktywność poszczególnych pracow-
ników wydziałów i potencjał, który do tej pory nie został wykorzystany. Ale chodzi o to, 
żeby zarządzać potencjałem. Chociażby tutaj [Respondentka pokazuje zestawienia przygo-
towane w programie komputerowym – przyp. B.J.], tj. dla każdego wydziału, tutaj mamy 
tytuł, zatrudnienie, tu, gdzie jest zielone, to taki pracownik może aplikować, jest data, to 
znaczy, że miał grant, czy skończył się grant w danym roku, a czerwone oznacza, że nie 
może aplikować. Tu mamy wszędzie ten potencjał, gdzie pracownik może, ale nie aplikuje. 
[…] To jest tego typu dostarczanie informacji, które mogą służyć celom zarządczym 
na wydziale. U1_O1

Zmiana ta jest znamienna, ponieważ pokazuje, że ocena pracownicza w organi-
zacjach publicznych opierana jest na aktywności projektowej. Systemy premiowe 
bywają częściowo oparte na rezultatach pracy projektowej, zarówno na poziomie 
ministerstw, jak i gmin. Brak osiągnięcia wskaźników projektowych może wpływać 
na premiowanie pracowników:

Do końca tego kwartału mamy za zadanie wypuścić do konsultacji zewnętrznych jeden 
z tych kluczowych dokumentów. […] To funkcjonuje w formie zadania projektowego. Ściś-
le sobie określiliśmy cel, harmonogram czasowy. […] Ten harmonogram czasowy i te cele 
zostały przedstawione kierownictwu, no i oni będą nas z tego rozliczać. Jeżeli nie zrealizu-
jemy tego celu, to będzie to miało automatyczny wpływ na nasze premie. M2_O1

W niektórych organizacjach powiązanie systemów wynagradzania z osiągnięciami 
projektowymi bywa sformalizowane:

5. Poziom mezo: projektyzacja na poziomie organizacji publicznych
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Wprowadziliśmy system motywacyjny w ramach zarządzania projektami, czyli system, 
w którym premiowaliśmy za pracę na rzecz projektu osoby, które były członkami zespołów 
projektowych. I to przeliczaliśmy na złotówki − wypłacaliśmy jako nagrody projektowe 
za udział w danym projekcie, czyli mieliśmy tak naprawdę spisany budżet roczny i z tego 
budżetu wypłacaliśmy osobom zaangażowanym w projekty, potwierdzonym oczywiście 
przez kierowników projektów, że brały udział, oraz przez dyrektora, bo ta informacja też 
szła do dyrektora, że taka osoba jest zaangażowana w dany projekt. […] system motywa-
cyjny stworzyliśmy po to, żeby taka osoba była bardziej zmotywowana do tego, żeby np. 
wykonać działania u siebie w biurze, a jednocześnie tak sobie poukładać te zadania, żeby 
móc wykonywać dodatkową pracę. G3_O1

Co więcej, oprócz stricte motywacyjnego charakteru rozwiązania takie miały 
wesprzeć macierzowy sposób organizacji pracy. W opisywanym przypadku gminy 
nie chodziło jedynie o zmotywowanie pracowników, ale również o ustalenie relacji 
władzy między kierownikami liniowymi a projektowymi. Przez projektowy system 
premiowy premie nie były uzależnione jedynie od oceny kierownika liniowego:

Tutaj złamaliśmy ten element, bo kierownik funkcyjny mógł tak naprawdę powiedzieć, 
że nie możesz działać na rzecz projektu, no bo ja nie chcę tego, bo jestem twoim przełożonym. 
Jeżeli będziesz tam pracował, to np. dodatek ci obetnę. Mógł zrobić jakiś szantaż, tak? 
G3_O1

W żadnej z badanych organizacji nie zidentyfi kowano jednak trwałego, syste-
mowego rozwiązania w postaci systemu premiowego opartego na rezultatach pracy 
w projektach. Zazwyczaj projekty stanowią jeden z elementów ogólnego systemu wy-
nagradzania, a ocenianie pracy projektowej ma charakter uznaniowy. Co więcej, w przy-
padku problemów fi nansowych dodatkowe wynagrodzenia za pracę w projektach są cięte 
na początku:

Chcieliśmy tak naprawdę sfi nansować dodatkowe zaangażowanie, dodatkową pracę i rze-
czywiście to się bardzo fajnie sprawdzało. Natomiast w pewnym momencie był kryzys 
w mieście związany z budżetem. Ponieważ my mieliśmy budżet inwestycyjny bardzo moc-
no zapięty i kończyły się środki bieżące, które wystarczały tak naprawdę tylko do pokrycia 
wynagrodzenia, musieliśmy bardzo mocno ciąć te budżety i wtedy również budżet systemu 
motywacyjnego został bardzo mocno obcięty. To była taka naturalna decyzja, ludzie wi-
dzieli, czym to jest spowodowane, i tu była duża obawa o to, czy rzeczywiście nie będzie 
tak, że ludzie przestaną pracować na rzecz projektów i zaczną po prostu wykonywać swoje 
czynności bieżące, rezygnując z projektów, i co ciekawe nie nastąpiło to. G3_O1

Co zatem zachęca pracowników do podejmowania pracy projektowej? W opinii 
menedżerów organizacji są to względy prestiżowe oraz rozwojowe. Jak mówi prorek-
tor jednej z największych uczelni w Polsce:
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Wzrasta samoocena pracownika, który ma grant. Naukowiec zaczyna myśleć od projektu 
do projektu. U1_O2

We wszystkich badanych organizacjach panuje też przekonanie, że tymczasowość 
zatrudnienia w projektach nie służy dobremu zarządzaniu. Stabilność zatrudnienia 
to kluczowy element dla uczenia się organizacyjnego i retencji wiedzy ukrytej:

Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, że nasi kierownicy projektów, kończąc projekt, 
są dalej pracownikami, skupiają się na rozpoczęciu innego projektu. […] mają dużo infor-
macji, które później są wykorzystywane na bieżąco w okresie właśnie zarządzania. C1_O2

Zatrudnienie tymczasowe związane jest zazwyczaj z projektami fi nansowanymi 
ze źródeł zewnętrznych, głównie projektami unijnymi. Zwłaszcza jeżeli projekt 
jest duży, konieczne bywa zatrudnienie nowej kadry, niezwiązanej dotychczas z insty-
tucją:

Ludzie dostają etaty na czas trwania i rozliczenia projektu. […] Jeżeli otrzymujemy dofi -
nansowanie danego projektu, przeważnie prowadzony jest nabór zewnętrzny na koordyna-
tora ds. prowadzenia realizacji i rozliczenia projektu. G2_O1

Jednocześnie menedżerowie badanych organizacji podkreślali, że osoby zatrud-
nione do projektów na czas określony nie otrzymują gorszych warunków zatrudnie-
nia niż inni pracownicy. Obowiązują je te same regulaminy wynagradzania. To, co 
wydaje się być najbardziej problemowe, to niepewność kontynuacji zatrudnienia po 
zakończeniu projektu. Temporalność kontraktów o pracę miewa niekorzystny wpływ 
nie tylko na pracowników, lecz także na ciągłość pracy w organizacjach. W sytuacji, 
gdy projekty nie kończą się w momencie ich zamknięcia, ale obowiązuje również 
okres podtrzymania ich rezultatów, zazwyczaj kilkuletni, nagłe odejście pracownika, 
który dany projekt prowadził, staje się dla organizacji problemem:

To jest bardzo złe, bo po pierwsze, przy projektach inwestycyjnych trwałość projektu to pięć 
lat. Później robienie sprawozdań. Po drugie, przy wszystkich projektach, czy miękkich, czy 
twardych, rozliczenie danego projektu składa się miesiąc później, a samo rozliczenie to jest 
pół roku i rok i jeszcze później nie wiadomo ile pism. Jest to kłopotliwe zwłaszcza tam, 
gdzie nie ma osób odpowiedzialnych, nie mówiąc już o archiwizacji. […] osoby, które 
kierowały projektem, później znikały i nie było osoby odpowiedzialnej […]. S2_O1

W opinii badanych menedżerów temporalność nie jest jednak postrzegana jako 
duży problem organizacyjny, choć menedżerowie mówią, że docierają do nich głosy 
zaniepokojonych pracowników. Pewne obawy związane są też z niepewnością dostęp-
ności środków i ich uzależnienia od kwestii politycznych, w tym decyzji na poziomie 
Unii Europejskiej:
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W bardzo szerokim ujęciu to wiadomo, że nasza praca jest niejako taką wypadkową tego, 
co się dzieje w sytuacji politycznej. Dokąd zmierza Unia Europejska, co będzie z kolejną 
perspektywą? I teraz, jeżeli by się okazało, że nie ma planów na kolejną perspektywę fi nan-
sową, czy po roku 2021 fundusze europejskie znikają, no to wiadomo, że ten stres by się 
pojawił. Natomiast mając świadomość tego, że ta perspektywa kolejna będzie, czyli de facto 
mamy stabilność zatrudnienia co najmniej do 2030 roku, no to ten stres zawiązany z tym, 
że zakończy się jedno zadanie, a zacznę kolejne, nie występuje. W moim zespole pracują 
sami pracownicy zatrudnieni właśnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 
i mający świadomość tego, że skoro jest kolejna perspektywa, to oni będą mieli co robić do 
końca 2030 roku. M2_O1

Specjalne miejsce w projektowym świecie organizacji publicznych zajmują kie-
rownicy projektów (nazywani też często koordynatorami). Jak pokazują badania, 
organizacje publiczne w dwojaki sposób podchodzą do pożądanych kompetencji 
kierowników projektów. W niektórych typach organizacji oczekuje się głównie kom-
petencji menedżerskich, a także umiejętności adaptacji do nowych tematów – tutaj 
kierownik jest osobą, która w zależności od potrzeby powinna umieć przystosować się 
do problematyki, mieć transferowalne umiejętności, dla której zakres merytoryczny 
projektu jest kwestią wtórną. W niektórych organizacjach, np. tych realizujących 
duże projekty infrastrukturalne, bardziej liczą się konkretne umiejętności techniczne. 
Tu kierownik projektu:

Musi mieć przede wszystkim uprawnienia budowlane, bo to jest poziom, który pozwala 
wszystkim stronom tego procesu mówić o tym, że są to osoby o poziomie wiedzy spraw-
dzonym, i to świadczenie jest przynajmniej na poziomie takim, że nie będzie się nierozu-
mianym. Natomiast oczywiście chcemy, aby nasz kierownik był bardzo doświadczony. Bar-
dziej doświadczony niż ci, którzy są po stronie wykonawcy, bo wtedy górujemy, można tak 
powiedzieć, w rozstrzygnięciach ze swoimi właśnie doświadczeniami. C1_O1

Jednocześnie rola kierownika projektu charakteryzuje się dużą samodzielnością, 
za którą idzie odpowiedzialność:

Kierownik projektu to jest funkcja u nas samodzielna. On ma samodzielność, ale za tym 
idzie dość duża odpowiedzialność. Ja zawsze powtarzam pracownikom, że kierownikiem 
projektu się jest do końca życia. C1_O1

Bycie kierownikiem „do końca życia” związane jest z tym, że w przypadku pro-
jektów, które mogą rodzić roszczenia, np. projekty drogowe, kierownicy projektów 
zaangażowani są w spory sądowe wiele lat po zakończeniu projektu:

Teraz zamykamy budowę, rozliczamy kontrakt, no i zostaje nam 100 milionów roszczeń, 
które idą do sądu. […] Kierownicy projektów są świadkami w sprawie. Biorą udział 
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[w rozprawach – przyp. B.J.] i to jest dość długotrwałe i męczące, ponieważ u nas kierow-
nicy odcinków autostrad po upadłości jednej ze spółek od 2012 roku są cały czas w sądzie. 
C1_O1

Badane organizacje stawiają też na kompleksowość kompetencji kierowników 
projektów, na posiadanie przez nich kwalifi kacji, które pozwalają realizować bardzo 
różnorodne, często złożone projekty:

Moi kierownicy projektu mogliby wybudować zarówno lotnisko, jak i elektrownię atomową, 
port. Całą infrastrukturę jesteśmy w stanie przejść. C1_O1

Oczekiwania bywają bardzo rozbudowane. Kierownik ma być nie tylko realiza-
torem, kontrolerem procesu, lecz także nieraz jego twarzą:

Wymagamy odpowiedzialności, systematyczności, obycia medialnego, czyli on nie może 
bać się zarządzać ludźmi, nie może bać się kamery, nie może bać się wystąpień publicznych. 
[…] Asertywność i samodzielność. G1_O1

Kierownik projektu zawsze odpowiada za dany projekt. Czyli tak naprawdę my przekazu-
jemy mu pełną swobodę w działaniu. Oczywiście kontroluję te elementy, bo mamy spotka-
nia raz w tygodniu, więc wiem, co się dzieje. Natomiast całe zarządzanie takie operacyjne 
należy do kierownika. My mamy w strukturze wyznaczonego sponsora projektu, więc układ 
jest liniowy, bardzo prosty. Jest sponsor projektu i jest kierownik projektu, i teraz oczywiście 
umawiamy się ze sponsorem. G3_O1

Warto podkreślić, że w badanych organizacjach realizowane bywają projekty 
o bardzo dużych, nawet kilkusetmilionowych budżetach (w dwóch badanych orga-
nizacjach realizowane były projekty, których budżety liczono w miliardach złotych). 
Tego typu projekty stanowią ogromne wyzwanie zarówno dla organizacji, jak i dla 
kierowników projektów oraz zespołów projektowych, a wybór odpowiedniego zespo-
łu bywa ograniczony ze względu na brak konkurencyjnych zarobków w sektorze. 
Jednocześnie kierownicy projektów publicznych otrzymują niezwykle ambitne zada-
nia w porównaniu do innych sektorów:

W ogóle moje doświadczenie podpowiada mi, że w administracji publicznej przeciętny 
menadżer projektu ma o wiele większy zakres odpowiedzialności, dysponuje o wiele więk-
szymi kwotami niż w sferze prywatnej. W sferze prywatnej nikomu by nie pozwolono 
odpowiadać za takie pieniądze i za takie projekty przy tak małych zasobach, którymi dys-
ponuje. W1_O1

Część pracowników zatrudnionych w działach zajmujących się projektami pełni 
też funkcję swoistych brokerów projektów. Zwłaszcza w mniejszych jednostkach oso-
ba, która pozyskuje grant, często nim potem zarządza. Tylko w niektórych przypad-
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kach organizacje publiczne, które pozyskają środki na projekt, ogłaszają konkursy 
na stanowiska kierowników lub koordynatorów projektów. Zazwyczaj kadra rekruto-
wana jest wewnątrz organizacji.

W badanych organizacjach publicznych kwestia płci nie miała według deklaracji 
badanych znaczenia przy wyborze na stanowisko kierownika projektu. Nie udało się 
ustalić szczegółowo, jak procentowo rozkłada się liczba kobiet i mężczyzn wśród 
kierowników projektów w badanych organizacjach. Wydaje się, że ze względu na 
generalnie wysoki stopień feminizacji polskiego sektora publicznego, może być ona 
wyższa niż w sektorze biznesu, w którym (np. w USA) kobiet na stanowisku kierow-
niczek projektów jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn kierujących projektami14. 
Jednocześnie w jednej z badanych organizacji jej główny menedżer zapytany o to, kto 
przygotowuje, a kto realizuje projekty infrastrukturalne, reprezentował dyskryminu-
jące poglądy w odniesieniu do kompetencji kobiet, sugerując, że lepiej sprawdzają się 
one w pracy biurowej, ponieważ:

Na budowach potrzebna jest umiejętność podejmowania decyzji i umiejętności współpra-
cy. To jest trochę specyfi czna sytuacja. To nie jest rozmowa przy stoliku, przy kawie, tylko 
tam nieraz padają męskie słowa i trzeba się w tym stresie tam odnaleźć. To nie można tam 
być takim barankiem. Natomiast tu jest specyfi ka taka, że bardziej się siedzi jednak w biurze 
i można sobie pozwolić na bardziej taką powiedziałbym kobiecą formę pracy, czyli jednak 
wchodzenia w szczegóły, drobiazgowości i szukania elementów, które nie wymagają takiej 
konfrontacji bezpośredniej i w trudnych warunkach pogodowych czy tam innych. C1_O1

Jednocześnie w badanej organizacji wiele z kluczowych stanowisk związanych 
z realizacją bardzo dużych projektów budowlanych piastowanych było przez kobiety.

Zmiany w organizacjach publicznych można też dostrzec przez język, jaki uży-
wany jest w odniesieniu do działów, jednostek i stanowisk służbowych. „Projekty”, 
„fundusze unijne” to sformułowania niezwykle często obecne w nazwach stosowa-
nych w organizacjach, na wszystkich poziomach zarządzania, od ministerstw po gmi-
ny. Są to nowe komórki organizacyjne i nowe stanowiska służbowe, które powstały 
w odpowiedzi na pojawienie się w organizacjach sformalizowanych projektów. Jed-
nocześnie zaobserwować można, że w niektórych przypadkach następuje proces do-
stosowania nazewnictwa do swoistej logiki organizacyjnej. Ciekawym przykładem 
jest stanowisko kierownika projektu. W niektórych organizacjach nie używa się tego 
sformułowania, zastępując je mianem „koordynatora”.

Nie ma takiego stanowiska w urzędzie jak kierownik. Nie ma czegoś takiego w strukturze 
miasta jak kierownik projektu. Więc nie możemy takiego terminu używać. […] Ta osoba 
jest po prostu koordynatorem. G2_O3

14 https://www.projectmanagement.com/blog-post/51877/What-s-Holding-Women-Back-in-
Project-Management- (dostęp:12.03.2020).
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Koordynatorzy pojawili się jednak dopiero w momencie zaistnienia projektów. 
Pokazuje to, że podjęcie pracy projektowej mogło nastręczać pewnych trudności 
z oceną tego, jaka w danej jednostce ma być ranga kierownika projektu. Czy to już 
menedżer, a może specjalista odpowiedzialny za dane zadanie całościowo? Ponieważ 
kierownicy, zwłaszcza w urzędach, mieli określone miejsce w strukturze hierarchicz-
nej, należało umiejscowić w niej także ludzi, którzy mieli kierować projektami – czyli 
strukturami tymczasowymi, a nie trwałymi. Koordynator wydaje się być więc pew-
nym kompromisem lokującym w warstwie słownej pozycję pracownika – między 
pracownikami szeregowymi a kierownictwem funkcjonalnym:

Przed projektami unijnymi koordynatorzy nie występowali. Byli kierownicy. […] Po prostu 
kierownicy działów, bo jakby każdy dział zajmował się inną dziedziną i to był po prostu kie-
rownik danej sekcji. W2_O1

Rzadko stosowane są również feminitatywy, lokując nazewnictwo stanowisk pro-
jektowych w domenie „męskich” zawodów.

Reasumując, w odniesieniu do procesów zarządzania zasobami ludzkimi, projek-
tyzacja zmienia pewne ich elementy w organizacjach publicznych. Efektywność pro-
jektowa staje się częścią systemów ocen pracowniczych, a organizacje intensywnie 
poszukują pracowników z kompetencjami związanymi z zarządzaniem projektami 
oraz ich szkolą. Jednocześnie, mimo iż w organizacjach wyodrębnione są stanowiska 
związane stricte z zarządzaniem projektami, nie ma odrębnych ścieżek kariery opar-
tych na projektach.

5.4.2.3. Środowisko projektowe

Struktury organizacyjne badanych organizacji we wszystkich przypadkach zmieniono 
w ostatnich kilkunastu latach, aby w konsekwencji tych zmian ułatwić realizację prac 
projektowych, uczynić ją bardziej sprawną. Za zmianą struktur organizacyjnych szło 
zwiększanie zatrudnienia kadry projektowej – kierowników projektów, członków ze-
społów projektowych, a także m.in. księgowych wyspecjalizowanych w rozliczaniu 
środków projektowych, zwłaszcza otrzymanych w ramach środków UE:

Dostaliśmy możliwość wzmocnienia etatów, w związku z tym wydział teoretycznie powięk-
szył się dwukrotnie na przestrzeni kilku lat. Przy inwestycjach wartości pół miliarda złotych 
kierownik projektu nie jest w stanie prowadzić więcej niż jednego kontraktu. Przy mniejszych 
inwestycjach zdarza się także, że ci kierownicy równolegle prowadzą kilka tematów. C1_O2

W zależności od wielkości organizacji i skali działań projektowych, jakimi się 
zajmuje, inaczej kształtowana jest struktura organizacyjna. W niektórych przypad-
kach mamy do czynienia ze strukturami o elementach macierzy, gdzie projekty reali-
zowane są w poprzek działów merytorycznych, a jedynie sprawy fi nansowo-admi-
nistracyjne realizuje się przez wyspecjalizowane komórki projektowe. W innych przy-
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padkach w strukturze organizacyjnej wyraźnie wyodrębnione są człony, komórki, 
które przygotowują i samodzielnie realizują projekty lub też kierują programami. Jak 
pokazują badania, czasem kształt struktury jest zdeterminowany przez programy 
zewnętrzne, w ramach których realizowane są projekty, w tym programy UE:

Nasze biuro funduszy jest podzielone na projekty związane z transportem, czyli tam właśnie 
jest metro, drogi, transport szynowy. W drugim zespole, czyli moim, to są wszystkie pro-
jekty związane z ochroną środowiska i trzeci zespół to są wszystkie inne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, czyli kultura, zdrowie, informatyka. Mamy to podzielone na za-
kresy i również na programy operacyjne. G2_O1

Kryterium podziału struktur organizacyjnych były m.in. rodzaje projektów – 
miękkie oraz infrastrukturalne. Nawet jeśli początkowo różne projekty prowadzono 
wspólnie, w ramach jednej wyznaczonej do tego jednostki, to następował podział:

Perspektywę 2007−2013 robiliśmy wspólnie, czyli jakby był jeden pion, który odpowiadał 
za projekty miękkie, i drugi pion, który odpowiadał za projekty twarde. Natomiast po pew-
nym czasie z uwagi już na wielkość tych projektów i ich liczbę oddzieliliśmy je. G2_O1

Charakterystyczne jest to, że nazwy komórek zajmujących się projektami również 
ewoluują. W niektórych z badanych organizacji odchodzi się od nazywania ich na 
przykład biurami funduszy europejskich. Wynika to głównie stąd, że w organizacjach 
tych w coraz większym stopniu prowadzone są też projekty fi nansowane ze źródeł 
pozaunijnych, takich jak programy krajowe czy środki własne. Struktury odzwiercie-
dlają w praktyczny sposób linię demarkacyjną projektów, w dużych organizacjach jest 
więcej wyspecjalizowanych działów, w mniejszych – działania projektowe są bardziej 
skupione (lub rozproszone na zwykłe działy funkcyjne).

Podsumowując, jednym ze sposobów radzenia sobie z pracą projektową była bu-
dowa wyspecjalizowanych komórek odpowiedzialnych za określony typ pracy pro-
jektowej, innym rozproszenie działań projektowych do działów merytorycznych, 
a jeszcze innym – skupienie pracy projektowej w działach, które nie miały wiedzy 
specyfi cznej z danego obszaru, za to kierownicy umieli zarządzać każdym typem 
projektu:

Naszym celem był wyspecjalizowany kierownik projektu zarządzający nie obszarowo, np. 
w zakresie edukacji, tylko projektami edukacyjnymi, lecz w pełni przygotowany do prowa-
dzenia każdego projektu. Nie chcieliśmy tego oddawać do różnych biur […]. My postawi-
liśmy na to, żeby tutaj w biurze byli profesjonalni menedżerowie, którzy będą na rzecz 
wszystkich biur prowadzili projekty. G3_O1

Ostatni z modeli najbardziej przypomina typ biura zarządzania projektami będą-
cego hubem kompetencji projektowych. W tym typie struktury kierownicy projektów 
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zatrudnieni są w biurze projektów, a nie w jednostkach funkcjonalnych. Jest to jed-
nak przykład rzadko spotykany – pracowano tak tylko w dwóch z badanych orga-
nizacji.

Różnie też postrzegane są rola oraz wpływ komórek pełniących funkcję biur za-
rządzania projektami. W niektórych z badanych organizacji umiejscowiono je bar-
dzo wysoko w strukturze organizacyjnej, w innych – pełnią funkcję pomocniczą. 
W badanych przypadkach wyodrębnienie komórek wyspecjalizowanych we wdraża-
niu projektów i zarządzaniu nimi bezpośrednio wynikało z konieczności przygoto-
wania organizacji do absorpcji środków unijnych. Pomimo iż był to wstępny powód, 
później kompetencje tych komórek zazwyczaj rozszerzano, powierzając im dodatko-
we zadania:

Tak naprawdę powstanie komórki wiązało się z możliwością pozyskania funduszy unijnych, 
później ten dział właściwie obsługiwał wszystkie dotacje, które szpital pozyskuje ze środków 
zewnętrznych. Do zadań działu należy pozyskanie funduszy, rozliczenie ich i wszystkie 
działania, które wiążą się z wymogami, które nakłada na nas umowa o dofi nansowanie. 
Sz1_O1

W wielu przypadkach komórki te stały się profesjonalnymi biurami projektów 
i hubami wiedzy projektowej w organizacjach. Rolą tych komórek jest m.in. kształ-
cenie kadry projektowej, uczenie przyszłych kierowników projektów. Wyodrębnienie 
komórek wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu środków projektowych i zarządzaniu 
nimi postrzegane jest jako zmiana pozytywna, porządkująca i ułatwiająca pracę. Przy-
kładowo w starostwie zwracano uwagę, że specjalizacja ułatwia koncentrację na pra-
cy projektowej i proces uczenia się, odnajdywania w szybko zmieniającym się świecie 
wytycznych projektowych:

Nie rozpraszamy się, a wiem, że w małych gminach to inaczej funkcjonuje. Pracownicy, 
którzy zajmują się ściąganiem pieniędzy, wnioskami unijnymi, są też angażowani w wiele 
innych spraw i według mnie to nie jest dobre. My akurat się tylko na tym [zarządzaniu 
projektami – przyp. B.J.] koncentrujemy, a przepisy, wytyczne zmieniają się jak w kalejdo-
skopie. S1_O1

W jednym z badanych przypadków biuro projektów rzeczywiście koncentruje 
w sobie cały obieg pracy projektowej w organizacji. Zarządzanie i nadzór nad pro-
jektami i wiedzą o projektach są skoncentrowane w jednym dziale:

Wszystkie projekty dzieją się przez nas. Część jest rzeczywiście jeszcze gdzieś tam prowa-
dzona w danych biurach, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście my to nadzorujemy. One są 
wpisane na listę projektów strategicznych, ale są prowadzone np. w danym biurze i to biu-
ro musi raportować nam, co się tam dzieje w tym projekcie, jak to wygląda. […] Mamy 
projekty duże, projekty średnie i mamy też projekty małe, które prowadzimy. G3_O1
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W strukturach organizacyjnych są też wyodrębnione działy, których rola polega 
stricte na wsparciu administracyjnym projektów. Przykłady takich komórek znaleźć 
można w uczelni, instytucie badawczym oraz szpitalu. Tutaj praca merytoryczna nad 
projektem i zarządzanie nim w pełni przynależy do jednostki funkcjonalnej, w jakiej 
zlokalizowany jest również kierownik projektu, natomiast wszelkie prace administra-
cyjne i księgowe wykonywane są przez dział wspierający:

Pracownicy działu wyszukują konkursy, przesyłają informacje naukowcom, pomagają 
w opracowaniu wniosków. Naukowiec ma opiekuna projektu w dziale. Sprawdza on cały 
wniosek, a na koniec czyta go jeszcze specjalista od GMO (też naukowiec), aby upewnić 
się, że projekt kwalifi kuje się do fi nansowania. Przed wysłaniem wniosek sprawdza jeszcze 
kierownik sekretariatu naukowego, a na koniec wicedyrektor działu projektów. W ten spo-
sób ściągamy ciężar z ramion naukowców. I1_O1

Mimo służebnej roli działu projektów, w przypadku badanej instytucji naukowej 
zmiana w strukturze organizacyjnej polegająca na wyodrębnieniu działu projektów 
miała znaczenie symboliczne. Komórka ta została umocowana bardzo wysoko – jej 
szef podlega (w randze wicedyrektora instytutu) bezpośrednio dyrektorowi. Dotych-
czas w tej jednostce badawczej dyrektor i podlegli mu wicedyrektorzy byli wyłącznie 
pracownikami naukowymi. W obliczu zwiększonej roli projektów wicedyrektorem 
jednostki została osoba niebędąca naukowcem, co było bardzo trudne do zaakcepto-
wania dla części naukowców. Obawy wynikały prawdopodobnie z lęku przed biuro-
kratyzacją pracy naukowej. Był to jednak wyraźny sygnał dla pracowników organi-
zacji, jak ważne stały się projekty. Wsparcie przełożonych wskazywane było jako 
jeden z kluczowych elementów pozwalających na efektywne rozwijanie projektów. 
Wsparcie to ma różne formy, ale zazwyczaj polega na legitymizacji, podnoszeniu 
rangi działań projektowych. W wielu badanych jednostkach zaangażowanie mene-
dżerów wysokiego szczebla w znaczący sposób wpłynęło na przełamanie silosów or-
ganizacyjnych – poparcie oznaczało, że projekty są ważne i należy wspierać tych, 
którzy je realizują. W wielu z badanych organizacji biura projektowe lub jednostki 
zajmujące się projektami usytuowane są w strukturze w pionach dyrektorów lub 
nawet stanowią odrębny pion, podległy bezpośrednio naczelnemu kierownictwu:

Wszystko, co jest w departamencie prezydenta, jest tak jakby sygnowane przez samego 
szefa, więc mocne nadanie priorytetu biura projektów jest istotne, żeby to biuro przetrwa-
ło. […] sam prezydent powiedział, że chce mieć takie biuro i korzystać z jego wsparcia. 
To spowodowało, że w organizacji możemy realizować te wszystkie procesy [projektowe – 
przyp. B.J.], które teraz realizujemy. G3_O1

W przypadku dużych projektów niejednokrotnie istotne jest też wsparcie organizacyj-
ne. W żadnej z badanych instytucji nie było sytuacji, w której, w razie problemów na przy-
kład z fi nansowaniem zewnętrznym, kierownik pozostawał bez wsparcia organizacyjnego.
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W żadnej z badanych organizacji respondenci nie przyznali, że praca projektowa 
spowodowała spłaszczenie struktur organizacyjnych. Struktury pod wpływem pro-
jektów nie stały się bardziej płaskie, zazwyczaj pozostawały one strukturami funkcjo-
nalnymi z elementami macierzy. Jednocześnie bardzo często podkreślano, że mimo 
iż struktury nie zostały spłaszczone, nastąpił proces ich uelastycznienia. Elastyczność 
ta przejawia się przez wolę i umiejętność wychodzenia poza utarte kompetencje 
i zadania przynależne danemu silosowi, jeśli wymaga tego projekt. Przejawia się 
to również czasowym wypożyczaniem pracowników o kompetencjach niezbędnych 
do realizacji projektu, a także większą ogólną gotowością do podejmowania wspól-
nych, ponaddziałowych prac.

[Struktura – przyp. B.J.] jest dużo bardziej elastyczna, ponieważ nawet zadania, które są 
realizowane pomiędzy różnymi wydziałami, przebiegają teraz w sposób szybszy i też bar-
dziej efektywnie. […] Bo my możemy zrobić dzięki tej strukturze dużo większe, dużo lep-
sze, dużo ciekawsze rzeczy dla mieszkańców […]. G3_O1

Elastyczność struktur, jak i elastyczność współdziałania jest, rzecz jasna, bardzo 
mocno ograniczona przepisami prawa i dyscypliny fi nansowej obowiązującej badane 
organizacje publiczne. Szczególnie mało elastyczna wydaje się współpraca z działami 
odpowiedzialnymi za kluczowe, fi nansowe aspekty działania jednostek:

Na początku było ciężko z elastycznością, szczególnie między księgowością a nami, bo tam 
są jakieś takie schematy utarte i było ciężko pewne rzeczy tłumaczyć i było bardzo mało 
elastycznie, ale z roku na rok się to polepsza. S1_O1

W badanych organizacjach eksperymentowano i nadal eksperymentuje się ze 
sposobami organizowania pracy projektowej. W części z nich już na samym począt-
ku napływu środków z UE dokonano zmian organizacyjnych, w których ramach 
wyodrębniono specjalne komórki. Ich zadaniem była absorpcja środków i organiza-
cja projektów. W części nastąpiło to dopiero pod presją, gdy okazywało się, że pro-
jekty stały się bardzo ważne i konieczne jest wyodrębnienie specjalnego działu i za-
trudnienie kompetentnych pracowników.

Eksperymentowanie polega na tym, że organizacje ciągle poszukują optymalnej 
formy organizowania pracy projektowej. Rozwiązania, które się nie sprawdzają, zastę-
powane są nowymi. Często bodźcem do zmian okazywało się rozpoczęcie nowego okre-
su programowania UE, ale nie był to warunek konieczny. Czasem po prostu jakieś roz-
wiązanie się nie sprawdzało i wtedy zastępowano je innym. W instytucie badawczym:

Najpierw powstały dwa działy – Planowania i Sprawozdawczości oraz Realizacji Badań 
i Współpracy. W pierwszym planowano projekty, przygotowywano wnioski, a w drugim je 
realizowano. Okazało się, że rozdzielenie procesu projektowego się nie sprawdziło, więc 
potem je połączono. I1_O1
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Tego typu działania pokazują, że organizacje eksperymentują ze zmianami struk-
tur organizacyjnych w kierunku struktur zorientowanych projektowo. Jednocześnie 
w pokazanym powyżej przypadku wpływ na zmiany organizacyjne miał cykl życia 
projektu. To właśnie opierając się na logice cyklu, dokonano reorganizacji działów, 
aby proces zarządzania realizacją projektów nie był oddzielony od fazy ich planowa-
nia. Tego typu przykłady można znaleźć też w innych organizacjach – często pierw-
szym pomysłem na usprawnienie prac projektowych było podzielenie prac proje-
ktowych na tych, którzy piszą, i tych, którzy realizują lub wdrażają projekty przez 
benefi cjentów. Jak podawali badani, powodowało to niejednokrotnie rozbicie odpo-
wiedzialności za projekty, niezrozumienie intencji tych, którzy je planowali, przez 
tych, którzy mieli je wdrażać. Wprowadzane zmiany nie polegały jednak tylko na 
zmianach w strukturze organizacyjnej. Związane były również z procesami uczenia 
się pracy projektowej, wzrastania poziomu dojrzałości, a także systematyzacji i po-
rządkowania procesów projektowych.

5.4.2.4.  Uczenie się organizacyjne przez projekty, zarządzanie wiedzą 
projektową

Organizacje rozumieją, jak ważne jest gromadzenie wiedzy projektowej. Jednocześnie, 
mimo iż badane jednostki są liderami ze względu na liczbę, a czasem też wartość fi -
nansową projektów w skali kraju, tylko w nielicznych przypadkach stworzyły usyste-
matyzowane rozwiązania pomagające w zarządzaniu wiedzą projektową. Centralnym 
elementem tego procesu bywają działania podejmowane przez biura zarządzania pro-
jektami, pełniące rolę hubów wiedzy i kompetencji. Według Pawła Wyrozębskiego 
(2014, s. 196) biuro zarządzania projektami jako integrator wiedzy projektowej reali-
zuje wiele działań związanych z pozyskiwaniem, organizowaniem, utrzymywaniem 
i dystrybucją wiedzy, jak również działalnością szkoleniową i rozwojem zawodowym. 
W przypadku badanych organizacji często jednak wiedza projektowa pozostaje w sfe-
rze wiedzy ukrytej, którą gromadzą m.in. menedżerowie od lat realizujący projekty:

Takim ogniwem łączącym te wszystkie rzeczy to jest moje stanowisko. Ze względu na to, 
że ja mam już doświadczenie kierowania tym wydziałem 10 lat, to od 10 lat uczestniczę we 
wszystkich kontraktach, których była setka na terenie Małopolski. Jestem w stanie w krót-
kim czasie odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. C1_O2

Działy stworzone do pracy projektowej odgrywały kluczową rolę w procesie 
dyseminacji wiedzy na temat zarządzania projektami, zwłaszcza w procesie kreowania 
wspólnego języka. Język projektów jest bowiem specyfi czny – wymaga znajomości 
hermetycznej terminologii, kompletnie nowej dla organizacji rozpoczynających re-
alizację projektów:

Myśmy tak naprawdę wszystkich uczyli, bo język, którego używamy w projektach, jest 
też językiem specyfi cznym, bo my mówimy: dotacja, współfi nansowanie, dofi nansowanie, 
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koszty kwalifi kowane, benefi cjent, partner, lider itd. To były pojęcia, które kiedyś wśród 
tych innych wydziałów były. „Co ty mi tu mówisz?”; „Co to są koszty pośrednie?”; „Co to 
są koszty kwalifi kowane?”; „O czym ty mówisz?” Nie rozumieli tego. Myśmy ich wszystkie-
go po kolei uczyli i w tej chwili te wydziały, które robiły z nami wspólne projekty, to po 
prostu rozmowa z nimi już jest lekka, łatwa i przyjemna, bo już się nawzajem rozumiemy. 
S1_O1

Jednocześnie w niewielu organizacjach mamy do czynienia z prawidłowym, sys-
tematycznym gromadzeniem wiedzy projektowej i jej wykorzystywaniem. Tempo 
pracy projektowej, liczba zadań i przeciążenie nimi pracowników nie sprzyjają ucze-
niu się organizacyjnemu. Organizacje skupiają się na tu i teraz, na sprawnej realizacji 
projektów i programów, a nie na pogłębionej refl eksji nad przyczynami porażek 
i sukcesów projektowych:

Nie ma żadnego systematycznego wyciągania wniosków ze zrealizowanych projektów. Nie ma, 
bo nie ma na to czasu. Albo nie ma na to zasobów ludzkich. Albo jest taka kultura, że skoro 
projekt został zrealizowany, to co tutaj będziesz jątrzył i zastanawiał się, co się udało, co się 
nie udało, co można było zrobić, co nie? Czyli nie odrabiamy lekcji, bo często projekty, te nie-
udane, np. byłyby superlekcją na przyszłość, a takiego mechanizmu stałej refl eksji na ten 
temat nie ma. W1_O1

Stwierdzono, że badane organizacje w dużej mierze w niewielkim stopniu wdro-
żyły zasady zarządzania wiedzą projektową. Wpisuje się w to generalny obraz polskiej 
administracji publicznej – według badań Pawła Wyrozębskiego (2014) administracja 
publiczna zalicza się do sektorów mniej dojrzałych w zarządzaniu wiedzą projekto-
wą. Niniejsze badanie wykazało, że jedną z przyczyn niskiego poziomu dojrzałości 
w zakresie zarządzania wiedzą projektową w badanych organizacjach publicznych, 
są autopoietyczne procesy polegające na odtwarzaniu dobrze znanych mechanizmów: 
opieraniu się na aktach prawnych oraz regulaminach działania, a nie na przykład 
na profesjonalnych metodykach projektowych.

Wyrozębski wykazał (2014, s.264), że w administracji publicznej znacznie częściej 
niż w innych branżach dokumentuje się doświadczenia projektowe. Badanie potwier-
dziło, że praktyki te obecne są w badanych organizacjach – niezwykła szczegółowość 
w dokumentowaniu działań projektowych jest wynikiem ciągłych kontroli i drobia-
zgowego stosowania przepisów prawa, natomiast nie przekłada się zazwyczaj na świa-
dome kreowanie procesów zarządzania wiedzą projektową. Organi zacje publiczne 
skrupulatnie dokumentują projekty, ale nie tworzą sformalizowanych systemów za-
rządzania wiedzą projektową.

Na poziomie kraju system, w którym gromadzone są dane na temat projektów 
współfi nansowanych przez UE (SL2014), choć zawiera ogromną ilość informacji, 
nie jest w żaden sposób wykorzystywany jako narzędzie uczenia się projektowego 
w skali kraju. Mógłby służyć uczeniu się, a jest tylko narzędziem analitycznym.
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Okazuje się jednak, że projekty odciskają bardziej trwałe piętno, niż może się to 
z pozoru wydawać. W przypadku organizacji, która przestała realizować projekty, po 
kilku latach nadal widoczne są elementy wiedzy projektowej, która została w organi-
zacji – w tym przypadku w formie wiedzy niejawnej, gromadzonej przez pracowników:

Na pewno jakaś wiedza zdobyta przy projektach unijnych nadal zostaje w organizacji. 
Nauczyło nas to większej skrupulatności, bo jednak te środki, te projekty unijne one pod-
legały właściwie notorycznej kontroli z instytucji wyższego szczebla i mieliśmy tutaj urząd 
kontroli skarbowej, NIK i ministerstwo, tak że naprawdę tych instytucji kontrolujących było 
dużo. Jedni wchodzili, a drudzy wychodzili. […] Ze swojego doświadczenia mogę powie-
dzieć, że od tej pory, jak robimy jakby zupełnie inne działanie, bo ja teraz pracuję w zupeł-
nie innej jednostce organizacyjnej, to bardzo często zdarza się mnie samej wspominać, no 
gdyby to było robione ze środków unijnych, to jednak trzeba by było zwrócić uwagę jeszcze 
na to, na to i na to. A teraz np. nie musimy aż tak skrupulatnie tego badać czy opisywać. 
W2_O1

W kilku z badanych organizacji wyspecjalizowane biura dążą do tego, aby ich 
usługi na rzecz innych jednostek organizacji były jak najbardziej rozbudowane. Wie-
dza projektowa ma więc służyć temu, aby zespół potrafi ł zrealizować różnorodne 
projekty:

To jest wydział projektów społecznych. Jaka kompetencja jest podstawowa? Podstawowa 
jest taka, że jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt. Jak to się dzieje? Przychodzimy 
do tematu, na którym się nie znamy, zaznajamiamy się z nim, potrafi my zadać kluczowe 
pytania, zbudować z tego strukturę drzewa problemów, wyciąć z niego to, na co mamy 
wpływ, i na podstawie tego drzewa celów nasi product managerowie robią to automatycznie, 
tworzą projekt. Jeżeli mamy ten wsad, wiemy, jak to działa, a potem czy to są fundusze 
unijne, nie unijne, to nie ma znaczenia, bo my to budujemy. G2_O2

Profesjonalizacja procesów zarządzania projektami w urzędach wiązała się z in-
tensywnymi szkoleniami kadry. W każdej organizacji publicznej, która została pod-
dana badaniu, jej pracownicy szkolili się zarówno z metod pracy projektowej, jak 
i uczyli się zarządzania projektami i programami w ramach kolejnych okresów pro-
gramowania. Kluczowy wydaje się pierwszy okres, tj. 2004–2006, kiedy większość 
organizacji po raz pierwszy rozpoczęła realizację projektów:

Dzięki projektom unijnym w pierwszym okresie zainwestowaliśmy bardzo w taki capacity 
building, czyli szkolenia z zarządzania projektowego. To było kilkaset osób przeszkolonych 
z zakresu metodyki Prince2. G2_O2

Najczęściej szkolenia dotyczą metodyki Prince2. Jest ona preferowana, choć jak 
wiadomo, od kilku lat UE preferuje własną metodykę projektową PM². Szkolenia 
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projektowe nadal są jednym z głównych narzędzi upowszechniania wiedzy o projek-
tach i zarządzaniu nimi w badanych organizacjach:

Przeważnie mamy dużo szkoleń z Unii, ze środków unijnych. Mamy też bardzo dużo takich 
samokształceń, czyli np. z prawa zamówień publicznych, czy z jakichś różnych aspektów 
księgowych, więc tutaj mamy bardzo mocno rozwinięty cykl szkoleń, samokształcenie 
i również dużo cykli szkoleń elearningowych. G2_O1
Mamy bardzo rozbudowaną sieć szkoleń, które my gwarantujemy jako pracodawca dla 
pracowników. Ostatnio dyrektorzy mogli uczestniczyć w szkleniu z Prince2. M1_O1

Czasem organizacje niezwykle kreatywnie organizują procesy uczenia się o pro-
jektach i dzielenia się wiedzą projektową przez pracowników. Jednym z przykładów 
jest pomysł w ministerstwie, w którym pracownicy biura projektowego spotykają się 
na codziennej porannej gimnastyce, podczas której omawiają bieżący postęp projek-
tów w sposób mniej sformalizowany:

Taki nasz stały rytuał wygląda w ten sposób, że mamy jedno spotkanie na początku tygo-
dnia i też codziennie spotykamy się w ramach kwadransa gimnastyki. Mamy taką gimna-
stykę biurową, którą zaszczepiła w nas jedna z koleżanek. I to jest taki moment w czasie 
dnia, kiedy z jednej strony mamy okazję pogadać o bieżących sprawach, a z drugiej strony 
trochę się odstresowujemy, bo zawsze jest wesoło. Czasami się spieramy, jeżeli, powiedzmy, 
mamy jakieś takie problemy, gdzie rzeczywiście trzeba coś wymyślić albo obronić jakieś 
stanowisko. M2_O1

Przykład ten jest również niezwykłym przejawem budowania współpracują-
cego, wspierającego się zespołu. Gimnastyka biurowa połączona z codziennym 
raportowaniem postępów projektowych (nieco przypominająca metody pracy 
w zwinnych zespołach projektowych), którą zespół uprawia od kilku lat, została 
wdrożona po powrocie do pracy jednego z pracowników zespołu. Osoba ta zacho-
rowała i po roku wróciła do pracy w zespole. Okazało się, że jej powrotowi do 
zdrowia sprzyjać mogą ćwiczenia fi zyczne, i zaproponowała grupie codzienną gim-
nastykę biurową. Gimnastyka ta przerodziła się w metodę dzielenia się wiedzą 
projektową. Przykład ten pokazuje też, że wspierające środowisko pracy ułatwia 
pracownikom budowanie więzi i lepszą komunikację. Podczas wywiadu zaobser-
wowano, że w pokoju, w którym odbywała się rozmowa, rosły okazałe rośliny. Jak 
wyjaśnił rozmówca – rośliny przez wiele lat były pod opieką pracownika, który 
zachorował. Podczas nieobecności tej osoby cały zespół dbał, aby rośliny przetrwa-
ły, i tak też się stało. Pokazuje to, jak niezwykłe relacje mogą rodzić się w zespołach 
projektowych i jak niekonwencjonalne metody mogą ułatwiać dzielenie się wiedzą 
i uczenie się.
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5.5.  Teraźniejszość i przyszłość. Projekty a cele długofalowe 
w sprojektyzowanych organizacjach

W większości przypadków badani mieli trudność ze wskazaniem, jaka aktualnie (pro-
centowo) część pracy w skali organizacji wykonywana jest w formie projektów. Praw-
dopodobnie wynikało to zarówno z rozmiarów badanych organizacji (zazwyczaj 
duże, zatrudniające kilkaset osób), jak i sposobu defi niowania projektów (brak jasnej 
defi nicji, co projektem jest, a co nie jest). Jednocześnie można zauważyć, że w bada-
nych organizacjach istnieje wyraźne zróżnicowanie w kwestii rozłożenia pracy pro-
jektowej w organizacji, a zwłaszcza dzieje się to w urzędach. W urzędach widać 
wyraźne skupienie pracy projektowej w wyselekcjonowanych działach. Nie jest to 
zaskakujące, ponieważ urzędy realizują wiele celów i procedur administracyjnych. 
Nie ma też zależności między poziomem organizacji (rządowa, samorządowa) a sku-
pieniem pracy projektowej. Podobnie jest w ministerstwach:

Praca projektowa nie jest na takim samym poziomie realizowana przez całe ministerstwo. 
Są departamenty, w których praca projektowa zaszła znacznie dalej niż w innych departa-
mentach. M1O1

Jak i w samorządzie lokalnym:

Nie, większość urzędu nie jest zaangażowana w projekty. Nie. Jak urząd liczy z 280 osób, 
ile osób jest zaangażowanych w projekty? No, to trudno mi powiedzieć. Nasze biuro, księ-
gowość, która musi od strony księgowej te paragrafy robić, dzielić, wspólnie tworzymy też 
wieloletnie prognozy fi nansowe. Jeżeli robimy jakiś projekt dla danego wydziału, no to 
merytorycznie pracownicy tego wydziału też są zaangażowani. S1O1

Można zauważyć, że dla badanych, zazwyczaj osób na wysokich szczeblach zarzą-
dzania w organizacji, pytania o część pracy projektowej były zaskakujące. W żadnej 
z badanych organizacji nie podjęto dotychczas oceny ilości pracy realizowanej w formie 
projektów, nie dokonano pomiaru, np. przez podsumowanie liczby godzin wypracowa-
nych przez projekty. Jednocześnie wielokrotnie podkreślano, że projektów jest „dużo” 
i że są „ważne”. Pokazuje to, że pomiar wielkości udziału pracy projektowej jest trudny, 
wymaga zastosowania adekwatnych narzędzi (np. systemów rejestracji czasu pracy), 
a przede wszystkim refl eksji nad tą formą pracy. Teoretycznie na przykład dane doty-
czące liczby wypracowanych godzin w ramach projektów współfi nansowanych ze środ-
ków UE znajdują się w systemie SL2014, w którym rejestrowane są karty czasu pracy 
wykonawców otrzymujących wynagrodzenie w ramach projektu. Nie spotkano się jed-
nak w żadnej z organizacji z sytuacją, że ktoś chciałby i próbował policzyć, jak duża 
część pracy wykonywana jest przez projekty. Podobnie było z wartością pracy projek-
towej. Oprócz ogólnych statystyk dotyczących wielkości pozyskanych środków na pro-
jekty nigdzie nie zastanawiano się nad tym, jaką wartość dla organizacji (w sensie ma-
terialnym) generują projekty.
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Żadnej z badanych organizacji nie można nazwać czystą organizacją projektową 
(opartą na projektach, z działami administracyjnymi stanowiącymi wsparcie dla pro-
cesów projektowych). Tego typu organizacje obserwować możemy w biznesie, ale nie 
w przypadku badanych organizacji sektora publicznego. Najbliższy organizacji pro-
jektowej był badany instytut badawczy, w którym deklarowano, że ponad 70% wszyst-
kich działań przyjmuje formę projektową. W jednostce tej zatrudnieni naukowcy 
składali ponad 100 wniosków projektowych rocznie, z czego znaczna część otrzymy-
wała dofi nansowanie. Ponieważ organizacja ta jest w pełni skupiona na realizacji 
badań naukowych, bez konieczności prowadzenia procesów administracyjnych czy 
dydaktycznych, jak w uczelniach publicznych, forma pracy projektowej jest tam po-
strzegana jako optymalna. W działach, które zaangażowane są w prace projektowe, 
takich jak biura projektu, funduszy czy specyfi czne jednostki realizujące projekty, 
badani szacowali udział pracy projektowej w całości zadań wykonywanych na kilka-
dziesiąt, a w skrajnych przypadkach nawet 100%. Czasem też działania mające cha-
rakter administracyjny płynnie przechodzą w formę projektu, ponieważ tak łatwiej 
rozwią zać dany problem:

Na przykład wiem, że coś w systemie nie działa, no i decyduję się, że zaczynamy pracę nad 
zmianą. Wtedy […] rozpoczynamy procedurę zmiany dokumentu i na przykład jest tak, 
że z góry jesteśmy ograniczeni czasem, który możemy przeznaczyć na tę zmianę. Wtedy już 
przechodzimy w fazę projektu. M2O1

Pozornie projekty są działaniami jednorazowymi, którymi rozwiązuje się jakiś 
problem, a po jego rozwiązaniu projekt, jako organizacja tymczasowa, się kończy. 
Jednocześnie badanie pokazuje, że pomimo swojej tymczasowości, w perspektywie 
długofalowej projekty pozwalają na przełamywanie silosów organizacyjnych, przez 
generowanie współpracy między różnymi działami. Początkowo w badanych organi-
zacjach istniał duży opór wobec projektów, zazwyczaj wynikał on, jak podawali 
respondenci, z obawy przed tego typu pracą oraz dodatkowymi obowiązkami. Reali-
zacja projektów nie była jednak możliwa bez międzydziałowej współpracy, nawet 
jeśli w organizacjach pojawiały się komórki wyspecjalizowane w realizacji projektów. 
Przykładem może być bardzo hierarchiczna i zbudowana wokół silosów (zakładów) 
instytucja badawcza, w której – aby móc zrealizować większe, interdyscyplinarne 
projekty – naukowcy musieli rozpocząć współpracę:

Mamy projekt, którym współkieruje trzech profesorów z trzech różnych zakładów. Moż-
liwość otrzymania grantu zachęca nasze wewnętrzne zespoły do współpracy. Jest nadal 
zamknięcie zakładów, ale to się zmienia – zmieniają to młodzi naukowcy, którzy napływają 
do ośrodka. Są sesje sprawozdawcze, gdzie każdy zakład opowiada, co zrobili, co odkryli, 
jakie projekty robią. Teraz to są sesje wyjazdowe. Dzięki temu naukowcy usłyszeli siebie 
nawzajem. I1_O1
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Podobne procesy zachodzą również w klasycznych urzędach, które charaktery-
zuje liniowa struktura organizacyjna:

Dobre współdziałanie między wydziałami, jak się robi duży projekt, jest chyba najważniej-
sze. Buduje się je przez częsty kontakt. Przez spotykanie się. My dzwonimy: słuchaj, mamy 
problem, bo wykonawca ma taki a taki problem, to z kim się musimy spotkać? Z wami, 
z geodezją i zamówieniami publicznymi? Zamówienia publiczne muszą powiedzieć, jak 
pani chce przesunąć termin, czy to jest zgodne z Pzp. My musimy powiedzieć, czy my to 
tak możemy bez konsultacji z instytucją zarządzającą projektem i co my mamy zrobić od 
tej strony unijnej, a geodezja musi powiedzieć, czy jak ona to przesunie, czy da radę orga-
nizacyjnie, i u nas jest tak, że jak jest problem, to dzwonimy do pani naczelnik geodezji albo 
ona do nas, że jest problem, i umawiamy się, i momentalnie rozwiązujemy problem. S1_O1

Organizacje upatrują w projektach szansę na eksperymentowanie, testowanie 
nowych rozwiązań, wykraczających poza ich dotychczasowe działania. Można powie-
dzieć, że projekty nie tylko rozwiązują konkretne problemy, lecz także kreują nowa-
torskie rozwiązania, są przestrzenią do eksperymentowania. Specjalną rolę odgry wają 
też projekty pilotażowe, które z kolei umożliwiają testowanie rozwiązań przed wdro-
żeniem ich na większą skalę:

Testujemy nasze założenia na mniejszych grupach, zanim zrobimy eskalację, czyli zmieni-
my całe miasto. G2_O2

W formie projektów pilotażowych testowane są też rozwiązania, które – jeśli się 
sprawdzą – zamieniane są w stały proces i włączane do procesów organizacji:

Bo jeżeli prezydent będzie chciał, to np. przychodzi i mówi, że chce budżet obywatelski, 
to trafi a to do nas, bo my robimy to projektowo, a później to się staje procesem. G3_O1

Realizacja projektów powiązana jest również z problemami. Wśród największych 
problemów, jakich doświadczają organizacje publiczne, realizując projekty i progra-
my, najczęściej wymieniane są problemy prawne oraz fi nansowe. Problemy prawne 
związane są m.in. z zamówieniami publicznymi.

Głównym problemem są zamówienia publiczne. Prawo zamówień publicznych jest świętą 
krową na poziomie unijnym i są to dyrektywy unijne. Skomplikowane. […] są to przepisy 
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Je trzeba rozumieć, żeby móc skonstruować 
np. prawidłowe specyfi kacje, wzór umowy, zasady, przewidzieć sytuacje, w których ewen-
tualnie może być potrzeba zmiany zamówienia. Te przepisy trzeba rozumieć, umieć je 
zastosować precyzyjnie do konkretnych sytuacji. Ja naprawdę pomijam sytuacje, że ktoś 
chce celowo je omijać. Nawet nie myślimy o tym, że ktoś chce ustawiać jakiś przetarg. Na-
prawdę o tym nie mówię. Mówię tylko i wyłącznie o tym, żeby te przepisy precyzyjnie 
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zastosować na etapie przygotowania postępowania, na etapie jego przeprowadzenia i potem 
na etapie realizacji umowy z wykonawcą. W1_O1

Problemy fi nansowe dotyczą m.in. konieczności zapewnienia wkładu własnego. 
Wkład własny wymagany jest w większości projektów realizowanych przez organiza-
cje publiczne i stanowi szczególną trudność dla organizacji, które borykają się z nie-
dofi nansowaniem, takich jak szpitale:

Jeżeli szpital nie jest czasami w stanie zabezpieczyć tych pieniędzy, to bywają momenty, 
że trzeba zrezygnować z projektu. Sz1_O1

W żadnej z badanych organizacji (z wyjątkiem jednej, przechodzącej proces de-
projektyzacji) projekty nie są traktowane jedynie jako działania tymczasowe, będące 
odpowiedzią na pojawiające się środki. Projektyzacja tych organizacji polega nie tyl-
ko na zwiększeniu liczby projektów, utworzeniu specjalnych komórek organizacyj-
nych, lecz także na myśleniu o projektach jako środkach do osiągania celów długofa-
lowych. Portfele projektów tych organizacji nasycone są niewielkimi, krótkotrwałymi 
projektami, a w niektórych przypadkach również programami o dłuższym horyzon-
cie czasowym. Projekty muszą wpisywać się w cele strategiczne badanych organizacji 
i są swoistą egzemplifi kacją tych celów:

Projekty przede wszystkim spowodowały, że myśmy się uporządkowali, że myśmy dali wy-
raźny sygnał, co jest dla nas priorytetem. M1_O1

Jednocześnie zauważyć można, że projekty pozwalają organizacjom długofalowo 
realizować zadania ambitne, często niemożliwe do sfi nansowania w ramach podsta-
wowego budżetu:

Od początku istnienia powiatu myśmy sobie stworzyli strategię rozwoju powiatu, gdzie 
mamy wyznaczony główny cel, i tak patrząc, bo co roku składamy takie sprawozdanie 
z realizacji strategii, czy osiągnęliśmy cele, czy ich nie osiągnęliśmy, to widzimy, że gdyby 
nie szukanie tych zewnętrznych pieniędzy, czyli tych różnorakich dotacji projektów […], 
na pewno byśmy w takim procencie tych naszych celów nie zrealizowali i uważam, że mamy 
się czym szczycić, że po pierwsze poprawiamy stan naszego powiatu, poprawiamy komfort 
dla naszych mieszkańców. S1_O1

[Projekty] pomagają uniwersytetowi w osiąganiu celów długoterminowych. Zdecydowanie 
tak […] jeżeli naszym celem długoterminowym jest to, żebyśmy byli uczelnią badawczą, 
a oscylujemy gdzieś na krawędzi tej grupy, uczelni badawczych… My mamy potencjał, 
który nie do końca był uwolniony, no to projekty, projekty naukowe, bo mówimy o projek-
tach naukowych, w sposób zdecydowany w ten cel długoterminowy się wpisują. U1_O1
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Projekty coraz rzadziej są działaniami przypadkowymi, a decyzja o ich podjęciu 
wynika z dostępności środków albo nieprzemyślanych decyzji politycznych. Po do-
świadczeniach wielu nieudanych projektów (np. budowy obiektów, które okazały się 
niezwykle trudne w utrzymaniu) organizacje ostrożniej podchodzą do planowania. 
Nie oznacza to, że wpływy polityczne nie mają znaczenia w inicjowaniu nowych pro-
jektów, a jako przykład podawany jest projekt kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną, oceniany jako

Ekologicznie skrajnie ryzykowny, ekonomicznie skrajnie nieopłacalny, społecznie wątpliwy. 
W1_O1

Wizje przyszłości, tego, jak organizacje będą działać w perspektywie kilkunastu 
czy kilkudziesięciu lat, są różne. Większości rozmówców trudno sobie wyobrazić 
swoje organizacje bez projektów, skupione na powtarzalnych działaniach. Jednocze-
śnie im bardziej zaangażowana w projekty jest dana organizacja, im bardziej pro-
jekty przystają do celów, jakie są przed nią postawione w sektorze publicznym, 
tym większa pewność, że organizacje będą rozwijać swoje działania przez projekty. 
Pojawia się jednak refl eksja, zwłaszcza na poziomie organizacji centralnych i regio-
nalnych, że realizacja projektów nie powinna być zadaniem wszystkich organizacji 
publicznych. Ich rola to przede wszystkim generowanie pomysłów na projekty, inspi-
rowanie do działania:

Urząd nie jest od realizacji projektów. Urząd powinien umieć kreować projekty, nadzorować 
je, zamawiać, natomiast w urzędzie, który jest zorganizowany jeszcze według modelu we-
berowskiego, no, nie da się czegoś takiego zrobić. My nie mamy macierzowej organizacji, 
nie mamy. W1_O1

Czy zatem projekty są przyszłością organizacji publicznych w Polsce? Odpowiedź 
na to pytanie nie może być jednoznaczna. Dla tych organizacji, w których cele dużo 
łatwiej zrealizować w formie projektów i w których są one naturalne (np. projekty 
badawcze w publicznych szpitalach, uniwersytetach, instytutach badawczych czy pro-
jekty infrastrukturalne w jednostkach za nie odpowiedzialnych), projektyzacja jest 
naturalnym kierunkiem rozwoju. Jednocześnie w tradycyjnych urzędach, świadczą-
cych powtarzalne usługi administracyjne może się ona rozwijać w zdecydowanie 
mniejszym zakresie.

Podsumowanie
Na poziomie badania projektyzacji sektora publicznego jako zjawiska organizacyjne-
go (poziom mezo) była ona obserwowalna zarówno jako proces, jak i rezultat. Od-
nosząc się do pierwszego z postawionych pytań badawczych (W jaki sposób przebie-
gał proces projektyzacji na poziomie organizacji publicznych i co charakteryzowało 

Podsumowanie
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ten proces?), należy zauważyć, że był to proces stopniowy, o charakterze ewolucyjnym. 
Charakterystyczne dla tego procesu okazały się intensyfi kacja szkoleń oraz zmiany 
sposobu organizacji projektów i programów w momencie uzyskania dostępu do środ -
ków UE. Co istotne, zaobserwować można przykłady potwierdzające, że dokony-
wanie zmian w organizacjach i ich strukturach nie zawsze prowadzi do utrwalenia 
projektowych form działania, a czasem rezultatem jest pseudoprojektyzacja – tym-
czasowe przyjęcie projektowych zasad działania (por. tabela 31).

W warstwie rezultatywnej, czyli skutków procesu projektyzacji, należy stwierdzić 
(adresując pytania badawcze: Czy i w jaki sposób realizacja projektów wpłynęła na 
zmiany w strukturach organizacyjnych organizacji publicznych? Jak przejawia się 
projektyzacja organizacyjna w odniesieniu do stosowanych metod i narzędzi, zaso-
bów ludzkich, środowiska projektowego organizacji oraz zarządzania wiedzą projek-
tową?), że działania projektowe trwale i znacząco zmieniły sposób funkcjonowania 
większości badanych organizacji (por. tabela 31). Zmianie uległy struktury organiza-
cyjne, wprowadzono nowe metody i narzędzia, zmieniło się podejście do zarządzania 
i oczekiwanych kompetencji pracowników. W niewielkim stopniu zostało sformali-
zowane zarządzanie wiedzą projektową, nadal w większości badanych przypadków 
pozostaje ono działaniem niesformalizowanym.

Tabela 31. Projektyzacja na poziomie organizacji publicznych jako proces i jako rezultat

Projektyzacja organizacji publicznych
Jako proces Jako rezultat

• Początek procesu: pojawienie się środków 
przedakcesyjnych, a następnie funduszy 
unijnych

• Czynnik wywołujący proces był bodźcem 
zewnętrznym, projektyzacja nie była procesem 
wewnętrznym

• Ewolucyjny charakter: stopniowe wyodrębnianie 
wyspecjalizowanych komórek oraz kształcenie 
kadr

• Naznaczony przełomowymi projektami, w tym 
w skali kraju megaprojektami (EURO 2012, 
budowa sieci autostrad, znaczących budynków 
użyteczności publicznej, np. metra itd.)

• Kluczowy wpływ na przebieg procesu miała 
Komisja Europejska przez kształtowanie zasad 
dystrybucji środków na projekty

• Gdy proces polega tylko na zwiększeniu liczby 
projektów, to mamy do czynienia z pseudo-
projektyzacją – organizacje łatwo mogą się 
deprojektyzować po ustaniu bodźca (napływ 
środków) lub zmianie decyzji politycznej

• Zmiana sposobu organizacji pracy oraz 
struktur organizacyjnych − odejście od 
czysto liniowych struktur biurokratycznych 
w kierunku struktur macierzowych

• Powiązana ze zwiększeniem rodzajów 
i częstotliwości kontroli

• Skutkująca wzrostem dojrzałości projektowej, 
przejawiającej się m.in. przez znajomość 
metodyk projektowych, zmianę sposobów 
wynagradzania i motywowania pracowników, 
budowę środowiska organizacyjnego 
sprzyjającego pracy projektowej oraz 
rozwijanie procesów zarządzania wiedzą 
o projektach

• Odtwarza wiele zasad i mechanizmów 
charakterystycznych dla sektora publicznego, 
co odróżnia ją od projektyzacji organizacji 
biznesowych

Źródło: opracowanie własne

5. Poziom mezo: projektyzacja na poziomie organizacji publicznych
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Warto nadmienić, że projektyzacja organizacyjna nie spowodowała w badanych 
jednostkach zmniejszenia liczby biurokratycznych procedur i spłaszczenia struktur 
organizacyjnych, aczkolwiek pomogła w przełamywaniu silosów organizacyjnych 
i zwiększyła elastyczność działania. Obserwowalne było odtwarzanie w pracy projek-
towej zasad charakterystycznych dla powtarzalnego zarządzania sektorem (np. więk-
sze skupienie na procedurach niż metodykach, prymat struktur liniowych nad pro-
jektowymi).

Badanie wykazało również, że organizacje publiczne postrzegają projekty ja-
ko działania umożliwiające realizację celów strategicznych (pytanie badawcze: Czy 
i w jaki sposób projekty pozwalają organizacjom publicznym osiągać długookresowe 
cele i czy zmiany zachodzące pod wpływem projektyzacji postrzegane są jako trwa-
łe?). Są one zazwyczaj spójne z założeniami strategii – organizacyjnych, lokalnych, 
regionalnych. Badani menedżerowie sektora publicznego postrzegają zmiany zacho-
dzące pod wpływem projektyzacji (głównie przyjęcie projektowej formy działania) 
jako zmiany trwałe. Nie sposób jednak nie zauważyć, że − zwłaszcza w urzędach − 
duży wpływ na projektową formę działania mają decyzje polityczne oraz potencjalne 
zmiany w skali makro.

Podsumowanie
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ROZDZ I A Ł  6

POZIOM MIKRO  PROJEKTYZACJA I JEJ WPŁYW 
NA PRACOWNIKÓW SEKTORA PUBLICZNEGO

6.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki badań w odniesieniu do poziomu 
mikro badania projektyzacji, tj. wpływu projektyzacji na pracowników sektora publicz-
nego. Analiza o charakterze narracyjnym oparta jest na wywiadach pogłębionych prze-
prowadzonych z pracownikami sektora publicznego. Grupa badanych osób była zróż-
nicowana ze względu na charakter wykonywanych zadań. Wywiady przeprowadzano 
przede wszystkim z urzędnikami publicznymi, ale także z pracownikami wykonują-
cymi inne zadania w organizacjach publicznych: naukowcami, lekarzami, inżynierami. 
Grupa ta dobierana była według konkretnych kryteriów (zatrudnienie w organizacjach 
publicznych wybranych do badania na podstawie analizy ilościowej, minimum kilku-
letniego doświadczenia w pracy projektowej). Znaczącą większość stanowili kierow-
nicy projektów, ale znalazły się też osoby, które koordynowały lub nadzorowały reali-
zację projektów z pozycji organizacji wdrażających i pośredniczących.

Podobnie jak w rozdziale poprzednim, charakter kolejności prezentacji wyników 
jest indukcyjny, ma swoje źródło w zagadnieniach, które wyłoniły się w trakcie ana-
lizy materiału badawczego, i odzwierciedla porządek postawionych pytań badaw-
czych. Pytania badawcze dotyczące projektyzacji na poziomie indywidualnym zbu-
dowano wokół zagadnień związanych ze zmianą sposobu pracy w kierunku pracy 
opartej na projektach. Dużą uwagę poświęcono też zmieniającym się warunkom pra-
cy, a także sposobom rozumienia przez pracowników swojej roli zawodowej. Przez 
pytania te starano się zrozumieć, jak projektyzacja wpływa na sposób, w jaki pracują 
pracownicy sektora publicznego, jak go zmienia, a także jaki sens nadają oni działa-
niom projektowym i jak rozumieją swoją tożsamość zawodową.
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6.2.  Zmiany w formie pracy pod wpływem projektyzacji 
organizacji publicznych

6.2.1. Praca w projektach
Badani przez większość czasu pracy wykonują zadania, które związane są z projekta-
mi lub z nich wynikają. W niektórych przypadkach (naukowcy, lekarze) łączą je 
z zadaniami specyfi cznymi dla swoich zawodów – wykładami, leczeniem pacjentów. 
W przypadku urzędników większość z nich cały swój czas poświęca na czynności 
projektowe. Oznacza to, że w sektorze publicznym mamy do czynienia zarówno 
z pracownikami zaangażowanymi w projekty w sposób całkowity, jak i tymi, dla któ-
rych projekty są kluczowe, ale łączone są z innymi zadaniami. Co istotne, rzadko 
zdarza się sytuacja, aby dana osoba zaangażowana była tylko w jeden projekt. Zazwy-
czaj kierują dwoma, trzema projektami jednocześnie lub świadczą pracę na ich rzecz. 
Jeden z rozmówców, naukowiec, który niedawno wrócił do kraju po dłuższym poby-
cie za granicą, stwierdził:

W Polsce jestem od półtora roku i jestem zaangażowany w zasadzie w siedem projektów. 
I1_P1

Czasem rozmówcy nie potrafi li dokładnie określić liczby projektów, w których 
brali udział na przestrzeni ostatnich kilku lat, ponieważ było ich tak dużo:

Chyba zaczęło się w 2006, to trochę więcej niż dziesięć lat temu. To był bilateralny projekt, 
polsko-włoski, potem − duży projekt Team, trwał cztery lata, w tym samym czasie pojawił 
się też projekt międzynarodowy COST, potem było ileś projektów NCN-owskich, tak się 
teraz zastanawiam, ile? Chyba dwie Harmonie, Opus, częściowo zaangażowanie w Preludia 
moich studentów, teraz mam znowu Opus i znowu COST międzynarodowy. No nie wiem, 
ile tam wyszło, dziesięć, coś koło tego. U1_P1

Wielość zadań i ich różnorodność jest standardem, od kierowników oczekuje się, 
że poradzą sobie z projektami będącymi na różnym etapie cyklu życia:

Każdy kierownik projektu ma więcej niż jedno zadanie. Te zadania są na różnych etapach. 
Na przykład jeden projekt może być na etapie decyzji środowiskowej, drugi na etapie stu-
dium korytarzowego [podstawowy dokument projektowy, kompleksowo przedstawiający 
nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne – przyp. B.J.], a trzeci na etapie ZRID-u [zezwo-
lenie na realizację inwestycji drogowej – przyp. B.J.]. C1_P1

Różnorodność projektów, w które się angażują, bywa związana nie tylko z zazębianiem 
się faz życia projektu, lecz także na przykład z wielkim zróżnicowaniem tema tycz nym. 
Badani twierdzą, że tym, co pozwala im dobrze działać, jest głównie doświadczenie:

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego
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Chyba sobie radzę całkiem dobrze. Ja już się zajmuję projektami od piętnastu lat. Wcześniej 
się zajmowałam projektami unijnymi, a później już generalnie zarządzaniem projektami, 
więc trochę już tych projektów przeszłam i to doświadczenie wpływa na to, że realizacja 
trzech projektów, trzech bardzo różnych projektów, bo każdy jest tak naprawdę zupełnie 
z innej działki merytorycznej, w miarę łatwo mi już przychodzi. G3_P1

Realizuję kilka projektów naukowych w tym momencie. Różnego rodzaju tak naprawdę. 
To znaczy to są projekty bardziej indywidualne, w mniejszych konsorcjach, międzynaro-
dowych konsorcjach. Jakieś też projekty związane, które jakby okalają kilka grup badaw-
czych wewnątrz instytutu, że to jest kilka różnych projektów, które mają różny charakter. 
Nie jest takie proste, ale jest, muszę powiedzieć, interesujące. I1_P1

Zdarza się, że pracownicy sektora publicznego zarządzają projektami o dużych 
budżetach, sięgających setek milionów złotych, ale skala fi nansowa projektu zależy 
głównie od organizacji – największe realizowane są w dużych instytucjach, o charak-
terze ogólnokrajowym, lub też w dużych ośrodkach miejskich. W przypadku insty-
tucji, które pełnią w projektowym systemie państwa funkcje wdrażające lub poś-
redniczące, pracownicy nie tyle bezpośrednio zarządzają projektami, ile nadzorują 
realizację wielu projektów jednocześnie:

My nie mieliśmy jednego, dwóch, trzech projektów, nad którymi się, że tak powiem, po-
chylaliśmy przez dwa lata, żeby ten projekt wdrożyć. My takich projektów robiliśmy kilka-
set. To było na zasadzie takiej, że był nabór. Złożonych zostało np. sto wniosków i te sto 
wniosków musiało być w określonym czasie ocenionych. W2_P1

Pracownicy sektora publicznego stosują różne strategie, które pozwalają im radzić 
sobie z dużą liczbą i różnorodnością zadań, które pojawiają się na co dzień w projektach:

Ja najczęściej robię sobie taką check listę na dany dzień, co jest do zrobienia. Mamy oczy-
wiście ogólny harmonogram, więc tego się musimy trzymać, z wyznaczonymi deadline’ami 
itd. Natomiast ja organizuję sobie to najczęściej tak, że rano robię listę zadań do wykonania. 
Oczywiście ona w ciągu dnia staje się dwa razy większa, no i nadaję zadaniom priorytety. 
Często zdarza się tak, że – niestety – ale w tych projektach pojawiają się wrzutki, albo takie 
rzeczy, które po prostu stają się nagle pilniejsze, niż się wydawało na początku, i to też nie 
jest do końca taka praca ośmiogodzinna, bo zdarza się tak, że rzeczywiście ta lista, którą 
sobie zrobię rano, ona odpowiada temu, co się dzieje w ciągu dnia, ale jeżeli ona się wydłu-
ża, a niektóre rzeczy są takie, które można przesunąć dalej, ale niektóre są takie, które 
trzeba danego dnia wykonać, więc ta nasza praca to nie jest taki stały etat ośmiogodzinny 
jak w urzędzie. G2_P1

Ponadto badani zwracają uwagę na to, że aby poradzić sobie na co dzień z zarzą-
dzaniem projektami, nie wystarczy jedynie operować wspólnym językiem. Konieczne 
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są też inne kompetencje, głównie organizacyjne, niepowiązane z pierwotną profesją 
czy wykształceniem danego kierownika/kierowniczki projektu:

Na pewno trzeba być organizatorem, nie tylko naukowcem. U1_P1

Stosowane są różne narzędzia informatyczne mające ułatwić pracę projektową. 
Nie są to, jak już opisywano w rozdziale o projektyzacji organizacyjnej, zaawansowane 
narzędzia i programy. Większość osób korzysta z pakietu Offi  ce, choć w niektórych 
organizacjach stosowany jest np. MS Project. Badani nie wykorzystują więc w dużym 
wymiarze metodyk projektowych. Nie wynika to jednak z nieznajomości czy niemoż-
liwości ich zastosowania. Metodyki są obce pracy urzędowej. Sposoby zarządzania pro-
jektem są w pewnym sensie autopoietyczne − odtwarzane na bazie sposobów regulacji 
pracy w sektorze publicznym. Dlatego też pracownicy sektora, pracując nad projektami, 
dostosowują się do procedur urzędowych, aktów prawnych, i to one, a nie metodyki 
projektowe, wyznaczają ramy i rytm pracy nad projektem. Co ciekawe, badani w kilku 
przypadkach stwierdzali, że inspirację narzędziową znajdują w sektorze biznesu. Jeden 
z rozmówców zauważył, że narzędzia informatyczne, które stosuje w projektach, sto-
suje też w życiu prywatnym, a wiedzę o nich pozyskał od swojej partnerki:

To nie wyszło nawet ode mnie, tylko od mojej partnerki, która teraz jest w sektorze pry-
watnym i ona zdecydowanie lepiej radzi sobie z różnymi tego typu nowinkami i po prostu 
zaproponowała mi korzystanie z tego i to bardzo dobrze się sprawdza w zarządzaniu naszym 
prywatnym życiem, i wiem, że można z tego korzystać też w projektach, dlatego mam taki 
plan, żeby to zaangażować. I1_P1

Pracownicy organizacji publicznych wszystkie swoje działania projektowe muszą 
podporządkowywać wymogom licznych dokumentów, które wyznaczają ramy pracy 
ich organizacji i realizacji projektów. Są to zewnętrzne dokumenty, począwszy od 
ustaw, na wytycznych konkursowych projektów skończywszy, oraz liczne wewnętrz-
ne procedury urzędowe. Żaden z badanych nie kwestionował zasadności tworzenia 
licznych procedur. Pracownicy przyjmują to jako coś oczywistego, element pracy 
w sektorze publicznym. Zwłaszcza urzędnicy sprawiają wrażenie zadowolonych 
z istnienia tego typu, niejednokrotnie obszernych i zawiłych dokumentów, traktowa-
nych jako drogowskazy, jasna wykładnia prawa:

To się nazywa „instrukcja wykonawcza”. To jest taki dość duży dokument, który ma kilka-
set stron, który reguluje precyzyjnie sposób postępowania, włącznie ze sposobem przesy-
łania projektów pism i wysyłki tych pism. On reguluje jak gdyby postępowanie w sytuacjach 
awaryjnych i takich systemowych, jeżeli chodzi o nasze obowiązki jako zespół, który opie-
kuje się projektami. To jest dokument, który my sami wytwarzamy według wytycznych 
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oni też ostatecznie wnoszą uwagi do tego dokumen-
tu. M1P2

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego
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Wielość procedur jest zazwyczaj zaletą, bo pozwala na wyzbycie się niepewności. 
Niepewność, obawa o poprawność rozliczenia środków wydaje się być dla przeważa-
jącej części badanych większym problemem niż brak elastyczności pracy. Urzędnicy, 
mimo iż tworzone przez nich dokumenty często bardzo ściśle regulują przebieg pro-
cesów projektowych, w praktyce do niektórych z nich się jednak nie stosują:

Jest taki schemat komunikacji w projekcie, ale w praktyce nie jest stosowany. […] ja działam 
intuicyjnie, czyli jeżeli jest potrzeba, to się kontaktuję z kierownikiem. M2_P1

Pokazuje to, że duża waga przykładana jest do poprawności i kompletności do-
kumentacji, natomiast w praktyce wiele osób kieruje się głównie doświadczeniem 
i wypracowaną praktyką.

W pewnych sytuacjach działania administracyjno-zarządcze związane z pracą 
projektową traktowane są jako przykra konieczność, zwłaszcza gdy zadania te nie są 
głównym przedmiotem wykonywanej pracy:

Robiliśmy spotkania sprawozdawcze. Mnie jednak interesowała nauka, a nie zarządzanie. 
Odetchnęłam, gdy jeden projekt jest już za nami, a drugi się kończy. Sz1_P1

Z jednej strony dokumentacja regulująca zasady pracy projektowej jest dla roz-
mówców bardzo ważna, stanowi główną oś defi niującą ich działania, a z drugiej czę-
sto tworzona jest w sposób nadmierny, z intencją regulacji każdego aspektu, czasem 
nieprzewidywalnej pracy projektowej. Nadmiar regulacji powoduje zapewne, że nie-
które z nich, jeśli nie są postrzegane jako kluczowe, nie są przestrzegane.

6.2.2. Projekt a działanie powtarzalne
Wśród badanych były zarówno osoby, które nie znają innej pracy niż praca projek-
towa, jak i te, które mają też inne doświadczenia zawodowe. W tej drugiej grupie 
zauważyć można, że w opinii badanych praca projektowa znacząco różni się od pracy 
standardowej, zwłaszcza można to zauważyć w wypowiedziach urzędników:

Ja pracuję już 13 lat w urzędzie, zaczynałem właśnie od zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej, czyli wydawanie decyzji, zaświadczeń. […] Projekt różni się od tego 
wieloma rzeczami, chociażby odpowiedzialnością. I terminowością. Tutaj, w takich projek-
tach, terminowość jest bardzo ważna, ale ten termin zawsze jest taki elastyczny, bo różne 
rzeczy wychodzą po drodze i można coś tam jeszcze albo przyspieszyć, albo wydłużyć, 
a w takiej pracy zwykłej, urzędowej, terminy to jest podstawa. Nie wolno być kreatywnym. 
Tu nie chodzi o to, że jest zakaz, tylko chodzi o to, że trzeba być skrupulatnym w wykony-
waniu zadań. Tę kreatywność może człowiek wykazać tylko i wyłącznie w interpretowaniu 
przepisów, ale i tak trzeba robić sztampy, jeden, dwa, trzy, cztery, uzasadnienie jest to samo, 
zmieniać tylko opisy i według procedur, tak? […] Tutaj w projekcie elastyczność jest wska-
zana. Oczywiście, skrupulatność i te wszystkie rzeczy jak najbardziej tak, ale ta elastyczność, 
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żeby cały czas mieć coś w głowie, że można ewentualnie coś polepszyć, coś dodać, to jak 
najbardziej tak. W tej pracy typowo urzędniczej nie jest to cechą wiodącą, bo tu trzeba po 
prostu być skrupulatnym i z tego urzędnik jest rozliczany, czy dobrze rozpatrzył sprawę, 
wydał poprawnie decyzję, nie ma żadnych uwag. W1_P1

Pewien luz w działaniu, odejście od sztywnych procedur było wielokrotnie wska-
zywane jako element odróżniający pracę w projekcie od pracy urzędniczej. Aby od-
naleźć się pośród wyzwań pracy projektowej, badani potrzebowali wsparcia ze strony 
swoich organizacji. Wsparcie otrzymywane od organizacji wskazywano jako nie-
zwykle ważny element sprzyjający sprawniejszej realizacji projektów. Szczególnie waż-
ne było wsparcie administracyjne, zwłaszcza dla grupy tych pracowników, dla których 
projekty są formą, a nie celem ich działalności. Dużo sprawniej w procedurach admi-
nistracyjnych towarzyszących projektom odnajdują się urzędnicy, którzy pozyskują 
i realizują projekty, a także nadzorują ich realizację (w instytucjach zarządzających, 
pośredniczących), niż ci, którzy projekty traktują jako formę działania. W jednost-
kach naukowych i medycznych istniały opisane wcześniej komórki, które wspierały 
pracę projektową. Ich znaczenie dla badanych było bardzo istotne:

W trakcie realizacji projektu wiem, że zawsze mam kogoś, kto czuwa nad jego realizacją, 
nad jego terminami, pomaga w tworzeniu raportów fi nansowych, pilnuje, żebym w odpo-
wiednim momencie zmotywował mój zespół do przygotowania cząstkowych raportów. 
Pomoc w decydowaniu, czy coś jest środkiem kwalifi kowalnym, czy nie jest. Ja nie dzwonię 
do NCN-u i innych miejsc, tylko to robi sekretariat naukowy. Więc ja zadaję pytania i se-
kretariat naukowy szuka dla mnie odpowiedzi. I1_P1

Odciążenie od formalności przez biuro projektów szpitala bardzo pomagało w realizacji 
projektów – bez tego bym temu nie podołała. Nie zajmowałam się księgowością, rozlicze-
niami. Ja bym nigdy tych obciążeń na siebie nie przyjęła. Nawet ambicje i dobro chorego 
by nie przeważyły, bo ja bym sobie z tym nie poradziła. Sz1_P1

W zasadzie jest to zorganizowane u nas w postaci takiego centrum nauki, które tymi wszyst-
kimi sprawami organizacyjnymi zawiaduje. Jest kilku pracowników, w zależności od typu 
projektu wiem, do kogo się zwrócić. Tutaj uzyskuję pomoc we wszystkich etapach, które 
nie są merytoryczne. Przykładowo kwestie, jak się organizuje nabór do projektu, kwestie 
budżetowe, wydatków, przetargów, rozliczeń, mam też osobę w instytucie, która robi mi 
takie zestawienia fi nansowe, do raportów rocznych i tych końcowych. Tak to wygląda, mam 
całe to wsparcie, to zaplecze administracyjne. U1_P1

Innym, istotnym dla rozmówców elementem wyznaczającym ramy, w jakich się 
na co dzień poruszają, jest wpływ procedur i wytycznych UE. Projekty europejskie re-
alizowane są lub były przez wszystkich rozmówców. Rozmówcy byli świadomi i podkre-
ślali to, że priorytety UE wpływają na to, jakie projekty realizują i w jaki sposób pracują:

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   182pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   182 28.09.2021   14:54:4328.09.2021   14:54:43



183

Są pewne ramy, których my na pewno nie możemy przeskoczyć, jeżeli chodzi o termin 
kwalifi kowalności wydatków w programie. Więc wiemy, że na pewno nie możemy tak 
daleko przejść. Nie możemy wprowadzić do projektu zmian, które by wpływały na to, że 
ten projekt nie zostałby w ogóle wybrany do dofi nansowania. Projekt jest oceniany pod 
pewnymi kryteriami, no i jeżeli np. miał dotyczyć jakieś działalności, która teraz się 
okazuje, że z jakiegoś powodu, nie wiem, wiązałaby się z większymi kosztami, to my też 
nie możemy tak elastycznie ograniczać tej działalności, ponieważ to by wpłynęło na oce-
nę i nie wiadomo, czy ten projekt by dostał dofi nansowanie. Zawsze musimy tutaj zbadać 
ten aspekt. Takim elementem − tutaj mówiłam o tej maksymalnej kwalifi kowalności 
wydatków − jest jeszcze to, że nas jako instytucje obowiązują pewne limity na kontrak-
tacje w danym półroczu czy w danym roku. Więc z tego punktu widzenia i też Minister-
stwo jako instytucja zarządzająca i Komisja Europejska nas jako instytucje z tego rozli-
czają. M1_P2

Projekty unijne mają swoją specyfi kę i no musimy się trzymać w jakichś ścisłych ramach 
i tam z kolei nie bardzo jest pole na to, żeby myśleć trochę bardziej kreatywnie, niż można 
byłoby w tej sytuacji, która jest już wykreowana. G3_P1

Zwraca również uwagę język, jakim posługują się badani. Często wtrącali oni 
w swoich wypowiedziach sformułowania przynależne do języka projektów. Używali 
zwrotów charakterystycznych dla metodyk zarządzania projektem, a także – przede 
wszystkim – języka projektów unijnych. Ich wypowiedzi pełne były sformułowań 
„benefi cjenci”, „instytucja pośrednicząca”, „kwalifi kowalność środków”, „koszty po-
średnie i bezpośrednie” itp. Pokazuje to ewolucję języka w kierunku języka projektów, 
którego nie można uznać za przynależny urzędnikom, lekarzom, naukowcom.

6.2.3.  Trudności napotykane w codziennej pracy przez kierowników 
projektów publicznych

Pomimo wielu trudności, jakie wiążą się z realizacją projektów, pracownicy sektora 
publicznego często konstruują rzeczywistość projektową za pomocą „autorytatyw-
nych aktów” (Weick, 2016, s. 43). Weick używa terminu „inscenizacja” na określenie 
tego, że w życiu organizacji ludzie często sami produkują przynajmniej część otocze-
nia, z którym muszą się później sami uporać. Oznacza to, że działając, tworzą jedno-
cześnie materiał do tego, co stanie się ich szansą lub zagrożeniem.

Badani, np. kierowniczka projektów w organizacji zajmującej się infrastrukturą 
drogową, zwracali uwagę na trudności, jakie generuje współpraca z otoczeniem:

Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to są jednostki zewnętrzne. To znaczy instytucje, 
na które my nie mamy wpływu, od których my jesteśmy zależni. […] Mamy duże naciski 
społeczne. Czasami musimy się uginać. To znaczy, ja bym nie nazwała tego uginaniem, no 
po prostu, żeby zrealizować jakiś projekt, musimy czasami iść na ustępstwa. Również 
w stosunku do ludzi. Czasami są takie sytuacje, kiedy my po to, żeby projekt zrealizować, 
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przyjmujemy pewne rozwiązania, które są akceptowalne przez społeczność, ale nie są ak-
ceptowalne przez urzędy, przez administrację. C1_P2

W megaprojektach budowlanych, jakie realizują badani w jednej z organizacji, 
trudności w projekcie nie są wbrew pozorom generowane przez np. rozwiązania tech-
nologiczne, ale przez skomplikowaną naturę relacji z interesariuszami. Kierownicy 
projektów muszą badać teren i emocje, aby zrozumieć, w jakim otoczeniu i w jakich 
warunkach przyjdzie im realizować projekt:

Technologia to nie jest w ogóle żaden problem. Technologia i w ogóle znajomość sztuki 
inżynierskiej w chwili obecnej jest na bardzo wysokim poziomie. […] różne sytuacje się 
zdarzają, ale technologia to coś, co potrafi my ogarnąć. Dwa plus dwa zawsze będzie cztery. 
Tu jeżeli chodzi o matematykę, o coś, co umiemy wytłumaczyć, zaprojektować, to to jest 
ciekawe wyzwanie inżynierskie, natomiast strony są nieprzewidywalne. […] Jeżeli społe-
czeństwo nie jest przekonane i jest dużo stron przeciwko inwestycji, to istnieje małe praw-
dopodobieństwo, że decyzja zostanie wydana w jakimś normalnym terminie, jeśli w ogóle 
zostanie wydana. My, przygotowując inwestycję, jeżdżąc na spotkania informacyjne czy 
konsultacje z ludźmi, staramy się wybadać teren i nastroje. C1_P2

Ponieważ projekty publiczne często mają duży zasięg, kierownik projektu i jego 
zespół muszą szczególnie zwracać uwagę na komunikację, wykazywać się umiejętno-
ścią koordynowania współpracy kilkudziesięciu różnych podmiotów:

Budujemy 670 kilometrów oznakowanych tras rowerowych. To jest duży problem, bo to 
ma pani 43 włodarzy, każdy chce coś innego, każdy chce coś dla gminy, każdy chce coś dla 
województwa i to trzeba wszystko pożenić, tak? Czterdzieści trzy gminy, a z tego wychodzi 
nam 500 odcinków inwestycyjnych i wtedy się zaczyna dopiero akcja. Dochodzi nam do 
takiego zwykłego zarządzania projektem, tak jak byśmy nim normalnie zarządzali, element 
dialogu, rozmowy, negocjacji i w dużej mierze, tu nie ma co ukrywać, w dużej mierze wy-
stępowania w imieniu partnerów przed instytucjami publicznymi. W1_P1

Konieczność bycia w ciągłej komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi to nie 
tylko dialog z benefi cjentami projektów, którymi kierują badani. Zdarza się, że rola 
kierownika projektu sięga znacznie dalej – zanim dojdzie do uruchomienia projektu, 
kierownik musi np. lobbować u polityków, którzy mogą przyczynić się do urucho-
mienia projektu. Przykładowo jedna z kierowniczek projektu, która odpowiada -
ła za kilkumilionowe projekty badawcze realizowane w szpitalu, zanim złożyła 
wnioski do konkursów projektowych, sama lobbowała u marszałka województwa. 
Po nie waż w projektach musiał być zapewniony wkład własny, a szpital nie miał na 
niego środków, to województwo, jako organ prowadzący, zagwarantowało pienią-
dze na pokrycie wkładu własnego, aby można było ubiegać się o projekt i zakupić 
sprzęt medyczny:

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   184pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   184 28.09.2021   14:54:4328.09.2021   14:54:43



185

Często moim udziałem było przekonywanie władz, marszałka, żeby zapewnił wkład własny 
na sprzęt. Sz1_P1

Szpital wykorzystywał autorytet medyczny kierowniczki (profesora nauk medycz-
nych), aby wywrzeć wpływ na organy prowadzące województwa. Kierowniczka naj-
pierw zdobyła projekt, a potem go realizowała. W takich sytuacjach kierownik projek-
tu publicznego nie odpowiada jedynie za realizację harmonogramu i budżetu – często 
jest w niego zaangażowany przed projektem, a także po nim, gdy nadchodzi czas 
podtrzymania jego rezultatów.

Z drugiej strony kierownicy projektów publicznych czują się bardzo mocno ogra-
niczeni przez przepisy prawa, a zwłaszcza prawa zamówień publicznych. Jak stwier-
dziła inna kierowniczka, prowadząca wielomilionowe projekty w jednym z urzędów 
miast:

Jak zamawiam rollup za 300 zł, to to zamówienie musi przejść przez Biuro Zamówień Pu-
blicznych, nie mogę go tak po prostu kupić. G2_P1

Obowiązki kierownicze dla osób, dla których projekty nie są jedynym obszarem 
działania, bywają bardzo obciążające. Dualni kierownicy mimo to podejmują się pracy 
przy projektach, widząc w tym możliwość realizacji ważnych celów:

Bycie kierownikiem projektu jest obciążeniem. Godzę to, ale to jest obciążające. Gdyby 
nie ważny cel – rozwinięcie dziedziny medycyny – to na pewno bym się nie angażowała 
w projekt. Zanim pojawiły się projekty, chcieliśmy rozwinąć pewną dyscyplinę, ale z wła-
snych środków szpitala nie było to możliwe. Pracownia, która powstała z projektów, pełni 
rolę ośrodka leczniczego, ale również realizuje zadania naukowe – prace naukowe, dokto-
raty. Celem nadrzędnym było pozyskanie sprzętu i wykorzystanie sprzętu przede wszystkim 
dla chorych, ale potem wykorzystano go też do prac naukowo-badawczych. W przypadku 
szpitali projekty europejskie pełnią rolę utylitarną. Mamy [dzięki projektom – przyp. B.J.] 
jedną z najnowocześniejszych pracowni w kraju. Pewno udałoby się to rozwinąć bez projek-
tu, ale byłoby to bardziej rozciągnięte w czasie. Sz1_P1

Reasumując, pod wpływem procesów projektyzacyjnych zmienia się sposób, 
w jaki realizują swoje działania pracownicy sektora publicznego. Muszą oni na co 
dzień łączyć pracę nad często wieloma projektami, w których realizują różnorodne 
zadania. Jednocześnie wszystkie ich aktywności muszą mieścić się pod względem for-
malnym w sztywnych ramach prawnych sektora publicznego. Z jednej strony części 
pracowników (np. urzędnikom) liczne procedury dają pozorne poczucie bezpieczeń-
stwa, ponieważ pozwalają na wyzbycie się niepewności, która tak często towarzyszy 
działaniom projektowym. Z drugiej – ograniczają elastyczność w działaniu. Jednocześ-
nie projekty postrzegane są przez nich jako przestrzeń do rozwoju kreatywności, jako 
forma działania dająca większą swobodę niż powtarzalne działania administracyjne. 
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Elastyczność wydaje się jednak jedynie pozorem, bo pracownicy sektora na co dzień 
poruszają się w ramach sztywnych zasad projektowych, w tym projektów współfi nan-
sowanych ze środków UE. Trudności, jakich doświadczają w pracy w sprojektyzowa-
nych organizacjach, dotyczą kwestii prawnych (głównie zamówień publicznych), ale 
też − przede wszystkim – konieczności bycia w ciągłym procesie komunikacji z licz-
nymi, różnorodnymi interesariuszami.

6.3. Warunki pracy w projektach – perspektywa pracowników

6.3.1. Umowy o pracę
Formalne warunki pracy w projektach w badanych organizacjach publicznych były 
zazwyczaj dobre. Przez warunki formalne należy rozumieć m.in. formę zatrudnienia, 
najczęściej opartą na umowie o pracę, gwarantującą możliwość korzystania z ubez-
pieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i gromadzenia funduszy emerytalnych. Taki 
obraz wyłania się z analizy wywiadów z kierownikami projektów, z których znacząca 
większość zatrudniona była na podstawie bezterminowych umów o pracę. W przy-
padku urzędów publicznych pracownicy zatrudniani są zazwyczaj w ramach umowy 
o pracę, a do ich obowiązków należy m.in. pozyskiwanie środków na projekty, ich 
realizacja, a w przypadku instytucji wdrażających i pośredniczących – nadzór nad 
projektami, ich kontrola i szkolenie kadr do pracy projektowej. Nie wszędzie jednak 
standardem jest, że pracownicy zatrudniani są na podstawie bezterminowej umowy 
o pracę:

W Centrum [jedna z jednostek podległych ministerstwu – przyp. B.J.] ludzie są zatrudnie-
ni stricte na czas realizacji projektu. U nas w ministerstwie, jako że jest to korpus służby 
cywilnej, no to zatrudnienie jest w ramach ustawy o służbie cywilnej, tak że pierwsza umo-
wa, jak ktoś jest nowy, przychodzi, jest na czas określony, druga umowa jest już na czas 
nieokreślony. Każdy w Centrum wie na początku, że to jest umowa czasowa na czas reali-
zacji projektu, no bo takie jest fi nansowanie. M1_P1

Można również zauważyć, że kierownicy projektów w większości przypadków 
cieszą się przywilejem pracy na podstawie bezterminowych kontraktów, ale członko-
wie zespołów projektowych bywają zatrudniani na czas trwania projektów. Ponadto 
bezterminowe kontrakty są standardem w urzędach, ale nie w uniwersytetach czy 
jednostkach badawczych. W tych miejscach, zwłaszcza od młodych pracowników, 
będących na początku ścieżki zawodowej, wymaga się bycia w pełnej gotowości do 
pozyskiwania i realizacji nowych projektów:

Postdocy muszą zawczasu o tym myśleć, czyli często jest tak, że rozważają te projekty. […] 
Muszą znaleźć źródła fi nansowania, zatrudnienia. I1_P2
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Zdarzają się sytuacje, że osoby zatrudnione są tylko na czas trwania projektu i później tak 
naprawdę nie wiadomo, czy będą mogły kontynuować zatrudnienie w organizacji. Nawet 
można z większym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nie. To dotyczy całej grupy post-
doców. U1_P1

W grupie pracowników projektowych istnieją zatem nierówności – część osób, 
zatrudniona na podstawie bezterminowych umów o pracę, jest bardziej uprzywilejo-
wana od osób zatrudnianych jedynie na czas trwania projektów. W tej drugiej grupie 
konieczność życia od projektu do projektu wydaje się być oswojona wśród bardziej 
doświadczonych pracowników. Rozmówcy powtarzali, że oni nie pamiętają i nie zna-
ją innej pracy niż taka, która jest serią projektów, dlatego łatwiej im się pogodzić 
z warunkami zatrudnienia opartymi na kontraktach projektowych:

Ja nie mam obaw co do tego, ponieważ chyba przez moje doświadczenia życiowe ja już kil-
kakrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania i pracy i tak naprawdę nie obawiam się, kiedy 
będzie potrzeba zrobić to po raz kolejny. Poza tym zaakceptowałem też ten fakt, że akurat 
w nauce tak to troszkę wygląda, że przez pierwszy okres, dopóki nie otrzyma się tego tzw. 
etatu, no to jednak to jest praca projektowa i ona rzeczywiście może być dosyć stresująca. 
Obecnie teraz jest już troszeczkę mniej odczuwalne dla mnie. Wcześniej było troszkę bardziej, 
ponieważ miałem w zasadzie jeden projekt, jedno fi nansowanie i wiedziałem, że muszę 
martwić się o to kolejne. Teraz mam kilka fi nansowań, które mogą się nakładać. I1_P1

Praca projektowa wymusza więc przyjęcie postaw przedsiębiorczych polegających 
na umiejętnym kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej w taki sposób, aby zdobywa-
jąc kolejne projekty, gwarantować sobie ciągłość zatrudnienia. O ile jest to akcepto-
wane przez bardzo młodych pracowników, o tyle zaczyna być problematyczne dla 
osób nieco starszych, zwłaszcza tych, które np. chcą założyć rodzinę bądź zakupić 
nieruchomość. W ich przypadku brak stałego, nieuzależnionego od projektu kontrak-
tu o pracę stanowi problem. Natomiast w dużych miastach, takich jak Warszawa, dla 
młodych pracowników (poniżej 30. roku życia) tymczasowość kontraktów o pracę 
stanowi wręcz zaletę:

Środowisko warszawskie sprawia, że nie trzeba mieć umowy na czas nieokreślony, żeby czuć się 
bezpiecznie. Ważne są pieniądze, a nie czas trwania umowy. G2_P1

W Warszawie rynek pracy jest bardzo duży, łatwo znaleźć pracę. Ponadto urzędnicy nie 
dostają umów na kilka miesięcy, ale na dwa, trzy lata. Jeśli ktoś ma już doświadczenie za-
wodowe, to łatwiej mu dostosować się do nowych warunków, ryzyko nieznalezienia pracy 
się zdecydowanie zmniejsza. G2_P2

Na poczucie bezpieczeństwa pracowników w kontekście posiadanych umów 
o pracę wpływają też kwestie programowania UE. O tym, czy w razie zakończenia 
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napływu środków UE będą mieć pracę, myślą właściwie wszystkie badane osoby. 
Projekty UE to dla nich ważny, jeśli nie główny element ich obowiązków zawodo-
wych. Obawa ta jest artykułowana, ale nie stanowi dominującej narracji, to raczej 
wyrażenie poczucia pewnej niepewności, a nie strachu o sytuację zawodową:

Obecnie czuję się bezpieczna. Wiadomo, że tu są te okresy programowania. […] No zawsze 
czekamy, czy będzie możliwość pozyskiwania środków przez nas, nie? Przez powiaty i przez 
jednostki samorządowe i czy ta dalsza praca będzie, ale w tym okresie programowania 
czujemy się bezpieczni, bo mamy naprawdę dużo pracy. S1_P1

Innym elementem, powiązanym z umowami o pracę, jest wysokość wynagrodze-
nia. Rozmówcy podkreślali świadomość faktu, że ich stawki znacząco odbiegają od 
wynagrodzeń w sektorze biznesu. Niejednokrotnie kierując projektami o ogromnych 
budżetach, muszą godzić się na niskie stawki:

Człowiek wiedział, na co się pisze, ale nie ma co ukrywać, myślę, że nie wykonujemy innej 
pracy niż podmioty prywatne na rynku, a niestety kwestie wynagrodzeń znacznie odbie-
gają od podobnego zakresu obowiązków w fi rmach prywatnych z tego sektora, budowla-
nego, zarządzania projektami. To jest nieporównywalnie dużo, dużo mniej. M1_P1

Możliwość realizacji często dużych, ambitnych projektów przeważa w wielu przy-
padkach nad niskim wynagrodzeniem. W opinii badanych część osób o wysokich 
kompetencjach z zarządzania projektami zatrudnia się w sektorze publicznym, a nie 
w biznesie, bo tylko tutaj mają szansę już na bardzo wczesnym etapie kariery otrzy-
mać możliwość zarządzania ambitnymi projektami.

6.3.2. Równowaga praca–życie prywatne
W większości przypadków osoby zaangażowane w pracę projektową doświadczały 
zaburzeń w równowadze praca–życie prywatne. Niektórzy lepiej radzili sobie z tymi 
wyzwaniami, ale dla znaczącej większości terminy projektowe wyznaczały rytm dzia-
łań, w tym zaangażowanie w pracę po godzinach. Osoby, które nie miały rodzin, 
zaznaczały, że praca projektowa nie wpływa negatywnie na ich życie prywatne, choć 
ocena, czy tak na pewno jest, zależeć może od tego, co uznamy za normę i równo-
wagę życia zawodowego i prywatnego:

Nie założyłam rodziny, więc w momencie, kiedy projekt dawał mi satysfakcję, to on też 
wypełniał pewne inne aspekty w moim życiu. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma rodzinę 
i byłyby takie wymagania, żeby tyle pracował, to jest to trudne, bo wiele osób było wtedy 
akurat przy tym projekcie w takiej sytuacji, no i niestety odbywało się to trochę kosztem 
rodziny. Zresztą u mnie też to tak wyglądało, że ja byłam właściwie przez dwa czy trzy 
miesiące wyjęta ze spotkań z moimi znajomymi. Przyjeżdżałam do domu i moja mama 
pytała, czy ja w końcu kiedyś przyjadę bez komputera. G3_P1
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Badani, którzy mieli świadomość, że praca projektowa powodowała u nich zacie-
ranie się granic między życiem prywatnym a zawodowym, zwracali uwagę, że umie-
jętność wyłączania się z pracy projektowej jest ważna, a jednocześnie jest kompeten-
cją, którą świadomie trzeba się nabyć:

Ja się musiałam tego nauczyć. To nie jest tak do końca, że się wyłączam, bo jak się jest 
w to zaangażowanym to siłą rzeczy się o tym myśli. Natomiast trochę się musiałam nauczyć 
takiego wyłączania, zwłaszcza w weekendy, bo inaczej to po prostu tak się nie da. G3_P1

Żadna z badanych osób nie miała formalnie wymogu podejmowania pracy po 
godzinach, choć robiła to większość z nich (większość była zatrudniona w ramach 
umów, które dokładnie regulowały liczbę godzin pracy, nie były to np. kontrakty 
menedżerskie). Można wywnioskować, że praca po godzinach jest ukrytą regułą 
w podejmowaniu pracy projektowej w organizacjach publicznych. Jest ona powszechna, 
akceptowana jako jedna z cech pracy związanej z realizacją projektów. Nieodpłat -
na praca po godzinach to ewidentna kolizja z prawem pracy. Powszechnie o tym wia-
domo, ale jednocześnie wszyscy zachowują się w taki sposób, jakby nie stanowiło to 
dla nich problemu. Warunek, choć niesformalizowany, jest standardem, a argument 
podnoszony wielokrotnie przez rozmówców jako uzasadnienie pracy po godzinach, 
to poczucie odpowiedzialności. Ci, którzy są odpowiedzialni, nie odmawiają pracy 
poza godzinami pracy:

Tu nawet nie ma takiego warunku, że mamy pracować po godzinach. Jeżeli ktoś ma poczu-
cie odpowiedzialności za to, co wykonuje, no to moim zdaniem po prostu też decyduje się 
trochę na takie sytuacje, wiedząc, że będzie pracować przy projektach. G3_P1

Poczucie odpowiedzialności to nie jedyna przyczyna, dla której pracownicy sekto-
ra publicznego zaburzają równowagę praca − życie, angażując się w pracę projektową 
po godzinach. Wśród innych można wymienić swoiste uzależnienie od pro jektów, 
które w przypadku projektowej pracy artystów nazywane bywa metaforycznie arty-
zolem – „opiatem twórczości, który wydziela się w procesie artystycznej cyrkulacji” 
(Szreder, 2016, s. 24), a dzięki któremu satysfakcja z pracy przestaje być związana 
z wynagrodzeniem czy warunkami pracy. Również w przypadku pracowników sek-
tora publicznego daje się zauważyć, że projekty wciągają pracowników w swoje tryby 
i praca staje się priorytetem:

Mnie po prostu te projekty interesują. Ja nimi żyję. Natomiast w momencie, kiedy praca 
zabiera całe twoje życie, to może wpływać też na ludzi wokoło i chyba ten element, moty-
wuje mnie do tego, żeby jednak to próbować zmienić. I1_P1

W trakcie rozmów można było wielokrotnie zauważyć, że badani, opowiadając 
o swoich codziennych zadaniach, pozostają w stanie permanentnej gotowości 
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i napięcia. Niektórzy podejmują więc próby odseparowania życia rodzinnego i obo-
wiązków pracowniczych:

Zabieram pracę projektową do domu. Wydaje mi się, że tak być nie musi. To znaczy to 
zależy troszkę chyba też od osobowości, ale też od dobrego zarządzania swoim czasem 
i nadawania priorytetów różnym zadaniom, i to są właśnie te elementy menedżerskie, któ-
rych ja też się uczę dopiero tak naprawdę sam z siebie. Czasami gdzieś tam z internetu, 
z książek, z kursów. I1_P1

Projekty absorbują nawet wtedy, gdy pracownik zgodnie z prawem ma prawo do 
wyłączenia się ze świadczenia pracy:

Ja w związku z tym, że mam córkę, to miałam przerwę w pracy, półroczną. Tylko półrocz-
ny macierzyński. Akurat w tym czasie to się zbiegło z okresem rozliczeniowym jednego 
mojego projektu, więc tylko robiłam sprawozdanie. […] Tak, ale to nie było w żaden sposób 
problematyczne. Miałam zebrane materiały, chodziło jedynie o przygotowanie tego spra-
wozdania. Natomiast w trakcie urlopu macierzyńskiego, kiedy dostałam informację, że 
dostałam następny projekt, też miałam trochę taki komfort, że wracam i mam ten następny 
projekt. I1_P2

Nie da się łatwo wyłączyć, odciąć od projektu, od myślenia o zadaniach:

Na pewno myślimy w weekendy o pracy. Po prostu nie ma takiej możliwości, że wychodzi 
się po ośmiu godzinach pracy i nie myślę o projekcie. Zawsze o tym projekcie myślę, zawsze 
w nocy np. coś mi się przypomni i wtedy rano działamy. Tak, absorbują dużą część życia 
prywatnego. […] Nauczyłam się z tym pracować i żyć. S1_P1

Praca projektowa powoduje, że część pracowników nie może odciąć się od niej 
nawet w trakcie trwania urlopu. U niektórych osób przypomina to wręcz efekt 
FOMO (ang. fear of missing out, lęk przed pominięciem) – myśl o tym, że nie wiedzą, 
co się dzieje w projekcie pod ich nieobecność, powoduje, że wyłączają się z pracy 
tylko pozornie:

Jestem na urlopie dwa tygodnie, dla mnie to nie stwarza żadnego jakiegoś obciążenia psy-
chicznego czy coś, że mam w telefonie dwie skrzynki e-mailowe podczepione, że spraw-
dzam e-maile. Ja to oglądam, tak jakbym kabaret oglądał. Śmieję się, tak? I to nie wpływa 
na mnie, że – o kurde – coś wyszło w pracy. Nie, mnie tam nie ma po prostu, ale sobie 
czytam e-maile, jak wracam, to ja już wiem, co się działo. Ja cały czas myślę o pracy, ale dla 
mnie to nie jest jakiś taki problem. W1_P1

Badanie wykazało, że sytuację zacierania linii demarkacyjnej praca–życie prywat-
ne umożliwia też rozwój nowych technologii, ułatwiających pracę zdalną. Pracownicy 
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projektowi poprzez smartfony, laptopy, technologię noszoną (np. smartwatche) pozo-
stają w nieustannym kontakcie z organizacją i projektami. Większość badanych za biera 
pracę do domu, w niektórych przypadkach, jak jednego z urzędników, dzieje się tak 
każdego dnia:

Zabieram pracę do domu codziennie. Codziennie, tak, codziennie. […] Codziennie wracam 
do domu, mam dwójkę dzieci, trzy- i sześciolatka, w domu się bawię z nimi, potem idą 
spać, potem jeszcze chwila czasu na posiedzenie z żoną, żona mówi „idź spać”, ja mówię 
„ja jeszcze chwilkę posiedzę”, no i jak idzie żona spać o 22, laptop i do drugiej w nocy jesz-
cze raz projekt cały czas. Dużo rzeczy jest, tak? Ta praca w godzinach po pracy to nie jest 
jakaś tam bieżączka. To bardziej chodzi o to, żeby na spokojnie sobie przemyśleć wiele 
rzeczy i wracać do pracy już z jakimiś tam przemyśleniami i pomysłami, tak? W1_P1

Codzienne zabieranie pracy do domu uzasadniane jest też odpowiedzialnością 
za zespół oraz przeciążeniem obowiązkami:

Po prostu wiem też, że tutaj jest dużo osób, które są zależne od mojej pracy. No i mam 
takie poczucie obowiązku. […] Czasem tak jest, że w ciągu dnia mamy dużo spraw do 
omówienia, spotkań, więc czasem tak jest, że wieczorem na jakieś e-maile odpisuję, żeby 
na następny dzień już mieć to z głowy. […] Bo na pewnym etapie ta praca tak wygląda, 
że inaczej nie da rady. No, faktycznie, bo ja wolę nie siedzieć bardzo długo w pracy i przy-
jeżdżać, jak już dziecko śpi, ale przyjeżdżać wcześniej, spędzić z nim trochę czasu i np. 
wieczorem sobie usiąść. I1_P2

Z rozmów z badanymi wyłania się obraz pracowników dostępnych. Przez dostęp-
ność należy rozumieć gotowość do podejmowania pracy po standardowo wyznaczo-
nych godzinach, poza miejscem świadczenia pracy, w formie zdalnej. Jest to nowy 
sposób, w jaki pracują pracownicy sektora publicznego, w tym urzędnicy. Obraz 
urzędnika, który pracę świadczy w jednym miejscu, w określonych godzinach, nie 
przystaje do tego, jak pracują urzędnicy zaangażowani w projekty. Ciągła gotowość 
do świadczenia pracy wspierana jest przez narzędzia umożliwiające te działania – 
służbowe telefony, laptopy, powszechny dostęp do internetu. Z rozmów z badanymi 
wyłania się obraz osób bardzo silnie, inkrementalnie podchodzących do rozwiązy-
wania problemów, elastycznych, otwartych na nowe, niestandardowe formy pracy:

No tego nie da się zamknąć w osiem godzin, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jest wyma-
gana elastyczność czasu pracy. Akurat moje stanowisko jest takie, że ta elastyczność z za-
łożenia funkcjonuje. Chociażby telefon, e-mail, dostęp nie tylko w biurze, ale i w domu. 
M1_P1

Są też inne powody, które wymuszają podejmowanie pracy po godzinach. Wśród 
nich należy wymienić np. rytm i tryb rozliczeń projektów, zwłaszcza projektów UE. 
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Gdy na koniec okresu programowania nakłada się koniec roku budżetowego, a orga-
nizacje muszą rozliczyć środki projektowe, następuje ogromna kumulacja pracy 
w projektach:

Sobota, niedziela też się zdarzyło, żeśmy musieli pracować nad projektem. Po to mamy te 
dedlajny i tutaj nie ma wyjścia, trzeba czasami się poświęcić i pracować więcej godzin. 
S1_P1

Poprzedni projekt był projektem wysokiego ryzyka. To był przepływ fi nansowy około 650 
milionów. No, to wspomnę jeszcze taką ciekawostkę, że w ostatnim tygodniu roku 2015, 
jak kończyliśmy i mieliśmy granicę dofi nansowania unijnego, właśnie z końcem 2015 roku, 
to w ostatnim tygodniu zrobiliśmy płatności faktur na 100 milionów złotych. Nie powsta-
łoby to, gdyby nie praca przedświąteczna i międzyświąteczna, że tak powiem, dzięki „wy-
dłużonej zmianie” w celu osiągnięcia tego pełnego dofi nansowania. G1_P1

Inna urzędniczka, wspominając pracę nad dwoma projektami jednocześnie, 
których celem była organizacja bardzo dużych wydarzeń sportowych, wspomina, 
że okresem, który generował najwięcej pracy po godzinach, był czas fi nalizacji pro-
jektów:

Często nie kończyłam pracy wcześniej niż przed 20, włącznie z weekendami. I to był oczy-
wiście taki ostatni czas. Dwa, trzy miesiące ostatnie, ale jednak. Wcześniej też się zdarzały 
takie momenty. Natomiast to był projekt na tyle dający mi taką prywatną satysfakcję, że ja 
byłam gotowa poświęcić swój czas wolny. G3_P1

Niektórzy badani (będący jednak w zdecydowanej mniejszości) zauważali jednak, 
że zmiana ich sytuacji życiowej, np. pojawienie się dzieci, wymusiła na nich posta-
wienie pewnych granic, oddzielenie pracy projektowej od życia prywatnego:

Bardzo rzadko się zdarza, żebym zabierał pracę do domu. Nie wiem, czy to jest kwestia 
mojej małżonki, czy to jest kwestia moja osobowościowa, czy to kwestia jakby mojej sy tuacji 
życiowej, która się zmieniła w perspektywie ostatnich kilku lat, bo urodziło mi się dwoje 
dzieci, więc nie mam za bardzo czasu, by się tym zajmować w domu czy w czasie wolnym. 
M2_P1

Dla większości badanych granica pomiędzy przestrzenią pracy i czasem jej wy-
konywania się zaciera. Praca przenoszona jest do domu i bywa świadczona poza 
standardowymi godzinami. Wpływ na tę sytuację ma również rozwój technologii, 
umożliwiający świadczenie pracy zdalnej z dowolnego miejsca o dowolnej porze. De 
facto osoby świadczące ponadwymiarową dyspozycyjność na rzecz pracodawcy są 
eksploatowane w nieprzepisowy sposób. Pokazuje to zderzenie dwóch idei – prawo-
rządności, jako nadrzędnej zasady w budowaniu stosunków pracy w sektorze publicz-
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nym, oraz niekontrolowanego wyzysku ukrytego za maską emocji, adrenaliny, poczu-
cia odpowiedzialności za zbiorową kreację i rezultaty projektu.

6.3.3. Stres i kontrola
Stres jest w opinii badanych nieodłącznym elementem ich codziennej pracy. W pro-
jektach, nawet tych dobrze planowanych, rutyna często ustępuje miejsca nieprzewi-
dzianym wcześniej wydarzeniom. Zaskoczenie, zmiana, duże wymagania – to gene-
ruje stres, który towarzyszy na co dzień pracownikom sektora publicznego, którzy 
realizują projekty:

Wymaga się od nas rzeczy nieprzewidywalnych czasami, bo chociażby kształtując budżet 
projektu, powinniśmy przewidzieć wszystkie koszty, jak próbujemy przewidzieć wszystkie 
koszty, to pytają ludzie z zewnątrz – dlaczego ich jest tak dużo. Jak troszeczkę je obniżymy, 
to znowu nie wiadomo, czy starczy nam budżetu. G1_P1

Badani zwracają uwagę, że stres jest generowany m.in. przez spiętrzenie się i na-
kładanie zadań projektowych. Biorąc pod uwagę, że większość badanych realizuje 
równocześnie wiele zadań projektowych, konieczność ich równoczesnej realizacji 
może być dodatkowym stresorem:

Są momenty, w których spiętrzenie pewnych sytuacji może powodować rzeczywiście stres 
związany właśnie z realizacją zadań w odpowiednich terminach itd. Tak że tego się nie da 
ukryć. Ja muszę przyznać, że nie jestem bardzo odporny na stres. Natomiast staram się nie 
dopuszczać stresu do siebie, ponieważ kiedy zaczynam się już stresować, to wtedy jest kło-
pot. I1_P1

Rozmówcy twierdzili, że ich praca odbywa się pod ciągłą presją czasu, z cyklicz-
nymi okresami, gdy presja ta jest bardzo duża. W przypadku projektów unijnych są 
to momenty raportowania postępów projektu i składania wniosków o kolejną płat-
ność do grantodawcy.

Przy wnioskach o płatność często nie wyrabiamy się w osiem godzin, w jakich funkcjonu-
je urząd. G2P1_2

Presję czasu i tymczasowe nakładanie się zadań odczuwają też pracownicy organi-
zacji, które same są grantodawcami, jak np. ministerstwa:

Normalną sytuacją jest, że jest spiętrzenie pracy i są okresy, kiedy mamy naprawdę nawał 
jednoczesnej pracy wielu obszarów, albo po prostu bardzo napięte terminy na jakieś reali-
zacje, a mamy też okresy, w których po prostu przygotowujemy się do pracy nad nowymi 
rzeczami, a jednocześnie realizujemy spokojnie bieżące jakieś drobne modyfi kacje albo 
udoskonalenia. M2P1
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Na badanych, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy prowadzą oni medialne, wi-
doczne projekty, wywierana bywa też presja społeczna. Zainteresowanie ich projek-
tami ze strony różnych interesariuszy – polityków, ale też mieszkańców, bywa duże, 
jak np. w przypadku projektu budowy miejskiej linii tramwajowej:

Tak naprawdę pod ciągłym ostrzałem się czujemy. No nie ma co ukrywać, wchodząc z in-
westycją chociażby drogową, no nie da się przebudować drogi, nie zamykając jej poprzed-
nio, albo nie wprowadzając utrudnień. No i te utrudnienia są jakby już powodem do tego, 
żeby pisać do prezydenta. G1_P1

W organizacjach pełniących w systemie dystrybucji środków unijnych funkcję 
instytucji wdrażających lub pośredniczących, takich jak ministerstwa czy urzędy mar-
szałkowskie, pracownicy odczuwają stres związany z odpowiedzialnością za decyzje, 
które niejednokrotnie mogą wpłynąć na wiele realizowanych projektów i sytuację 
organizacji i ludzi w nich pracujących:

Jeśli się patrzy na kwoty, no to jest to bardzo stresujące, bo dla zwykłego człowieka, projekt 
za 5 milionów, […] a za to jest kilka mieszkań, a człowiek nie zarobi do końca życia takiej 
kwoty, no to jest to bardzo stresujące. Ale pewne obycie z biegiem lat wchodzi, kiedy to 
nie jest już aż tak bardzo szokująca kwota. No, ale jest odpowiedzialność, bo wiadomo, że 
po drugiej stornie mamy człowieka, który walczy o poprawność tego projektu, a nawet 
w kontaktach roboczych można przez przypadek zasugerować mu niewłaściwe postępo-
wanie. Więc naprawdę każda informacja, która od nas wypływa, zarówno na piśmie, jak 
i w takich kontaktach e-mailowych czy telefonicznych, powinna być taka bardzo rozważna. 
M1_P2

Stres generuje też konieczność wywiązywania się z deklaracji wobec organów UE:

Jeżeli się okazuje, że coś sobie założyliśmy, że proces, który rozumiemy, jest niezbędny, żeby 
zrealizować w systemie, żeby uzyskać jakieś informacje, których Komisja Europejska od nas 
jako kraju członkowskiego wymaga, a okazuje się, że pomyliliśmy się w założeniach. Że 
to jednak trzeba inaczej zaprojektować albo trzeba po prostu dorobić dodatkowe ścieżki, 
bo są jakieś różne warianty, których nie braliśmy pod uwagę, albo nie wiedzieliśmy o nich, 
to to jest troszeczkę stresujące i frustrujące. M2_P1

Badani stosują różne strategie radzenia sobie ze stresem wynikającym z szybko-
ści i presji powiązanych ze specyfi ką pracy projektowej. W większości przypadków 
traktują oni jednak stres jako nieodłączny element ich pracy i nie uważają, że sytuacja, 
w której się znaleźli, wymaga zmiany. Najczęściej, gdy odczuwają duży stres, starają 
się szukać wsparcia w zespole, ale też w rodzinie.

Rozmówców zapytano też o poczucie kontroli w pracy projektowej. Powszechnie 
przyjmuje się, że praca projektowa daje dużo wolności, choć − jak pokazują niektóre 
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badania – autonomia zespołów projektowych bywa często iluzoryczna (Hodgson, 
Briand, 2013). Kontrola postrzegana jest jako coś nieuniknionego i oczywistego:

Każdy nasz projekt jest kontrolowany chociażby przez instytucję pośredniczącą. Nie ma 
projektu, żebyśmy nie przeszli kontroli, i to są zarówno kontrole doraźne na miejscu, gdzie 
jest realizowany projekt, jak i kontrole takie na odległość, można powiedzieć przy każdym 
wniosku o płatność skanujemy dokumenty. Jest próba dokumentu, a także zawsze jest kon-
trola nie rzadziej niż trzy miesiące. S1_P1

Kontrole, mimo iż nieuniknione, postrzegane są jako wydarzenia stresujące, pod-
noszące poziom niepewności u badanych, co odzwierciedlały zwłaszcza wypowiedzi 
urzędników publicznych na poziomie samorządu lokalnego:

Są stresujące. Też wszystko zależy od człowieka, który przyjeżdża na kontrolę. Na ogół są 
to składy trzyosobowe i to jest tak zależne od człowieka, czy on wprowadzi taką presję, 
atmosferę, że należy się bać. W większości tak jest. Mogę powiedzieć, że z czasem chyba to 
się troszkę zmienia. Są bardziej ludzcy. S1_P1

Kontrole wybijają z rytmu codziennej pracy. Sprawiają, że pracownicy muszą cały 
swój czas poświęcić na zadania związane z kontrolą i spełnianie próśb kontrolerów. 
Po zakończeniu kontroli na miejscu napięcie, które towarzyszy tym procedurom, 
nie mija aż do momentu, gdy dana organizacja otrzymuje protokół z kontroli, potwier-
dzający brak uchybień:

Mamy trzy-, czterodniową kontrolę. Wiadomo, jesteśmy na każde życzenie, jesteśmy do 
dyspozycji. Te trzy dni praktycznie mamy wyrwane z naszej pracy, bo my zajmujemy 
się tylko tą kontrolą, no bo ciągle coś tam trzeba dodatkowo złożyć, przynieść, pokazać, 
wytłumaczyć. Kontrola kończy się na miejscu podsumowaniem i ostatni przykład był taki, 
że mieliśmy podsumowanie, że jesteśmy rzetelni, że nie widzą [uchybień – przyp. B.J.] 
na chwilę obecną w tych dokumentach, które daliśmy do weryfi kacji, ale że tak naprawdę 
dokumenty będą weryfi kowane jeszcze na miejscu u nich. No i dopiero po tych 30 dniach 
tak naprawdę schodzą emocje. Przez te 30 dni żyjemy w takim poczuciu, że jest jakiś rodzaj 
zagrożenia. Mamy w 90% pewność, że robiliśmy wszystko dobrze, ale lęk pozostaje zawsze 
do momentu otrzymania protokołu. S1_P1

Kontrole nie są jednak postrzegane jako nadmierne, zbyt intensywne. Rozmówcy 
wydają się być pogodzeni z tym, że pozyskanie środków na projekty niesie za sobą czę-
sto liczne kontrole przeprowadzane przez różnorodne organy, w zależności od fi nanso-
wania projektu. Jeden z rozmówców, naukowiec z instytutu badawczego, wskazuje 
jednak, że w przypadku projektów naukowych, wymagających swoistej antycypacji wy-
ników projektu, w sprawozdawczości konieczne są wyjaśnienia, dlaczego np. w efekcie 
eksperymentu naukowego zespół doszedł do innych niż planowano rezultatów:
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Nie odczuwam nadmiernej kontroli, bo to jest jak gdyby takie zrozumiałe, że należy robić 
sprawozdania z zadań. Nigdy to nie było problemem. Czasem jest kwestia, jak badania się 
potoczyły, że niedokładnie tak, jak było to trzy lata temu zapisane w projekcie, że potoczy-
ły się trochę inaczej, jak to uzasadnić teraz. I1_P2

Rozmówcy wskazywali, że czynnik, który wywołuje u nich największy lęk zwią-
zany z kontrolami projektów, to pewnego rodzaju nieprzewidywalność. W przeci-
wieństwie do kontroli prowadzonych np. przez Najwyższą Izbę Kontroli, przy których 
wiadomo, jakie elementy pracy administracji będą sprawdzane, kontrole projektowe 
nie mają np. zamkniętego katalogu dokumentów, które należy przedłożyć. Nieprze-
widywalność ta związana jest nie tylko z rodzajem kontrolowanych dokumentów, lecz 
także z nastawieniem kontrolerów. Podczas wielu rozmów wyczuwalne było, że pracow-
nicy obawiają się negatywnego nastawienia kontrolerów, mają obawy związane z tym, 
że kontrola jest po to, aby wykazać uchybienia. Kontrola projektów nie była postrze-
gana przez rozmówców jako proces uczenia się, ulepszania działań projektowych:

Ja przeżyłem trzy kontrole NIK-owskie. Więc na początku pierwsza kontrola NIK-owska 
to stres taki straszny, no ale po pierwszej kontroli, jak zobaczyłem, że wszystko jest okej, 
czyli ta skrupulatność, rzetelność itd. się sprawdza, nie było jakichś większych uwag. Więc 
te trzy kontrole, już druga, trzecia, to już wiedziałem, co trzeba robić. I ta kontrola NIK-
-owska jest przewidywalna, wiadomo, co kontrolują. Natomiast tutaj, w kontroli projekto-
wej, jest stres, bo nie wiadomo, w jaki sposób będzie kontrola przeprowadzona. Oczywiście 
to wszystko jest zapisane w normach prawnych, ale to, w jaki sposób kontroler podejdzie 
do tego i będzie to kontrolował, to jest druga kwestia. I trzecia, chyba najważniejsza, inter-
pretacja zapisów. To też jest duży problem, bo się okazuje, że jak są zapisy czy to w strategii, 
czy to w innych dokumentach, ale także dokumentach krajowych i europejskich, kontrola 
interpretuje wszystko i to interpretuje według swojego przemyślenia, tak? […] I tu jest naj-
większy problem, tak? Oczywiście jest część rzeczy wskazanych, jak należy interpretować, 
i to wszystko jest też opisane. To nie jest tak, że kontrola jest dzika. Ale dochodzi, mówię 
o takich skrajnych przypadkach, dochodzi do sytuacji takiej, że stajemy pod ścianą, gdzie 
kontroler stwierdza jakieś naruszenie lub problem, a my się z tym nie zgadzamy. No i wtedy 
jest ping-pong. W1_P1

Wielość i różnorodność kontroli wynika m.in. z różnic w programach, w tym 
szczególnie programach UE, w jakich partycypują organizacje zatrudniające rozmów-
ców. Często dany urząd korzysta z dużej liczby różnorodnych form wsparcia, w któ-
rych istnieje odmienny sposób raportowania i kontroli.

Reasumując, warunki pracy w projektach w organizacjach publicznych nie świad-
czą o tym, by pracownicy podlegali procesom prekaryzacji pracy w zakresie form 
zatrudnienia i rodzajów umów. W większości przypadków praca świadczona w pro-
jektach realizowanych przez sektor publiczny nie różni się pod względem warunków 
zatrudnienia od pracy nieprojektowej – jest stabilna i oparta na długoterminowych 
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umowach o pracę. Oznacza to, że sam sektor się pod tym względem nie prekaryzuje. 
Można jednak przypuszczać, że np. dając innym sektorom pieniądze na krótkotrwa-
łe projekty, może wspierać pośrednio prekaryzację pracy. Jednocześnie należy zau-
ważyć, że często następuje pogwałcenie prawa pracy w zakresie godzin pracy – więk-
szość respondentów przyznała, że podejmują nieodpłatnie pracę w ponadwymiaro-
wym czasie, aczkolwiek nikt nie przyznał, aby działo się to pod przymusem ze strony 
pracodawcy. Niepokojący wydaje się obraz wpływu projektyzacji na pracowników 
sektora w zakresie braku równowagi praca − życie, a także immamentnie wpisanego 
w rzeczywistość projektową poczucia stresu, w jakim żyje wiele z badanych osób. 
Trudno stwierdzić, jaki długofalowy wpływ na pracowników sektora może mieć za-
burzenie równowagi między obowiązkami służbowymi a życiem prywatnym. Pra-
cownicy zaangażowani w projekty uważają często swoją pracę za ważną, ekscytującą, 
przynoszącą korzyści społeczne. Napędza ich to do jeszcze większego zaangażowania, 
często kosztem dobrostanu osobistego.

6.4. Tożsamość zawodowa i motywacja do pracy projektowej

6.4.1.  Projektowa tożsamość zawodowa pracowników 
sektora publicznego

Utożsamianie się z grupą zawodową polega na identyfi kacji z jej celami i sposobem 
działania, a także gotowością do doskonalenia czy obrony wartości grupy, z którą się 
utożsamiamy. Przynależność do określonej grupy zawodowej daje jednostce poczucie 
bezpieczeństwa, zrozumienie jej problemów, wątpliwości, ale także sprzyja rozwojowi 
tożsamości zawodowej i motywacji do pracy (Olszak-Krzyżanowska, 1999). Dutton 
i Dukerich (1991, s. 548, cytowane za Weick, 1995, s. 32) piszą, że:

Pojęcie „ja” i tożsamości jednostek są formowane i modyfi kowane częściowo przez to, jak – 
w ich odczuciu – inni postrzegają organizację, która te jednostki zatrudnia. […] Ten bliski 
związek między charakterem jednostki a obrazem organizacji pokazuje, że jednostki są 
zmotywowane do tego, aby podtrzymywać pozytywny obraz swojej organizacji i naprawiać 
negatywny, stwarzając lub przerywając połączenia między różnymi działaniami.

W tym rozumieniu wypowiedź jednej z osób pracującej w urzędzie miasta, twier-
dzącej, że jest kierownikiem projektu, a nie urzędnikiem, można interpretować jako 
z jednej strony próbę odżegnania się od negatywnego stereotypu urzędnika, a z dru-
giej – próbę pokazania w dobrym świetle jego organizacji, jako miejsca zatrudniają-
cego sprawnych, efektywnych kierowników projektów:

Jestem bardziej kierownikiem projektu [niż urzędnikiem − przyp. B.J.]. Tak jak słyszę to 
wielokrotnie, że jak ktoś słyszy „urząd” i wie, że ma współpracować z urzędem, to jest jakiś 
stereotyp, z którym każdy z nas się spotykał. I jak ktoś zaczyna pracować, to większość osób 
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mówi, że my nie pracujemy jak w urzędzie. My bardziej pracujemy w korporacji, że to jest 
zupełnie inne podejście, że to jest bardziej podejście partnerskie, a nie na zasadzie ja tutaj 
jestem zamawiającym i macie robić tak, jak ja chcę, że jest większa elastyczność, że jest 
bardziej takie kreatywne i takie elastyczne myślenie i że nie ma takich tych klapek urzęd-
niczych na oczach, które są stereotypem, tylko jest ta współpraca bardziej otwarta. G3_P1

Weick (1995, s. 32) nazywa ten proces łączeniem i rozłączaniem się z wydarze-
niami, które zagrażają obrazowi organizacji i tożsamości jednostek. Możliwość „na-
reperowania i ponownego utwierdzenia” tych obrazów i tożsamości ma wpływ na to, 
jak dana osoba postrzega to, co się dzieje, i jakie nadaje temu znaczenie. Projektyza-
cja, zmieniając sposób pracy w sektorze publicznym, zmienia też narrację pracow-
ników i redefi niuje sposób, w jaki nadają oni sens swoim działaniom. Jest swoistą 
furtką, przez którą mogą oni wpuścić zmiany, postulowane m.in. przez nowe zarzą-
dzanie publiczne. Chęć pokazania, że nie są urzędem, a korporacją, wskazuje bardzo 
wyraźnie na próbę odcięcia się od negatywnego wizerunku opieszałego, skostnia -
łego urzędnika i zastąpienia go sprawnym, efektywnym i elastycznym kierow nikiem 
projektu.

Wielu badanych, gdy zapytano ich, jak rozumieją swoją tożsamość zawodo-
wą, kim są, jak defi niują siebie jako pracownika sektora publicznego, wskazywało 
na bliższe powiązanie ich tożsamości z pracą projektową:

Jednak kierownikiem. Urzędnikiem, owszem, bo zdaję sobie sprawę, jakie zadania powinniś-
my spełnić, natomiast jest to działanie takie bardziej ukierunkowane, bardziej skierowane 
na sukces danego projektu. G1_P1

Z kolei w jednym z ministerstw rozmówca, nawet twierdząc, że czuje się urzędni-
kiem, podkreślał, że jest specyfi cznym typem urzędnika, który pracuje projektowo:

Urzędnikiem jestem dłużej niż kierownikiem projektu, więc bardziej się czuję urzędnikiem, 
aczkolwiek nigdy nie byłem takim urzędnikiem od przerzucania papierów. Zawsze istniał 
ten aspekt środków unijnych, w tym się specjalizowałem i to nigdy nie polegało też na prze-
rzucaniu samych papierów. M1_P1

„Przerzucanie papierów” to kolejny przykład na poszukiwanie nowej tożsamości, 
odcinanie się od stereotypów dotyczących zawodu urzędnika. Podobnie urzędniczka 
w starostwie podkreślała, że bardziej czuje się kierownikiem projektów, że kierowanie 
nimi stanowi o jej tożsamości zawodowej:

Na pewno przez to, co robimy teraz, bardziej się czuję kierownikiem projektów, bo to po 
prostu jest teraz 80% naszej pracy, bo wniosek piszemy powiedzmy dwa, trzy miesiące. 
Ustalamy pewne zasady, a projekt jest dwu-, trzyletni i realizujemy go w tym czasie ciągle, 
i to nie jeden. Kilka naraz i żyjemy tym. Realizacją przede wszystkim. S1_P1
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Pracownik jednego z urzędów marszałkowskich tak defi niował swoją tożsamość 
zawodową:

Ostatnio w CV pisałem „project manager”. Project manager projektów samorządowych. 
W1_P1

Z kolei osoba zatrudniona w jednostce wojewódzkiej, która niedawno zakończy-
ła realizację projektów i w momencie przeprowadzania badania zajmowała się głów-
nie przygotowywaniem procedur administracyjnych, tak mówiła o tym, kim jest za-
wodowo:

Ja pracuję na stanowisku specjalisty… dobre pytanie, jak traktuję swój zawód? Pracow -
nik wojewódzkiego funduszu, ale staram się nie używać sformułowania „urzędnik”. Urzędnik 
to mi się faktycznie kojarzy z ministerstwem, z urzędem marszałkowskim. Może dlatego, 
że − tak jak mówię − nie jesteśmy jednostką budżetową, dlatego nie traktuję też tego, że 
jestem urzędnikiem państwowym, ale no, zgadzam się, że fi rma jest państwowa, w związku 
z tym osoby z zewnątrz przychodzą i w ten sposób właśnie tok myślenia jest zupełnie na-
turalny, że tutaj jest pani urzędnikiem i proszę mi coś wytłumaczyć. Nie potrafi ę pani tak 
jednoznacznie wytłumaczyć, dlaczego uważam, że nie jestem urzędnikiem. Może dlatego, 
że charakter instytucji, tak? Jednak nie jest to typowy urząd. W2_P1

Dualność roli, tożsamości zawodowej widoczna była bardzo w przypadku na-
ukowców zatrudnionych zarówno w uniwersytecie, jak i instytucie badawczym. Jeden 
z nich, zapytany o to, czy jest kierownikiem projektów, czy naukowcem, stwierdził:

Ja myślę, że jestem jednym i drugim. Muszę powiedzieć, że mi sprawia radość zarządzanie 
grupami ludzkimi i staranie się właśnie, aby zbudować zespół i zapewnić rozwój osobisty 
ludziom w tym zespole. Tak, że ja nie rozłączam tych dwóch rzeczy. To znaczy oba elementy 
dla mnie są intersujące i się cieszę, że w tej pracy mogę to połączyć. I1_P1

Wśród rozmówców były też osoby pracujące w urzędach, które jednoznacznie 
określiły się jako urzędnicy. Stanowiły one jednak zdecydowaną mniejszość. Bardzo 
jednoznacznie swoją tożsamość zawodową zdefi niowała też lekarka, która pracuje 
w szpitalu publicznym i kieruje projektami badawczymi. W jej przekonaniu cała jej 
tożsamość zawodowa zbudowana jest wokół bycia lekarzem, a projekty stanowią 
jedynie dodatek, pozwalający na realizację zaawansowanych badań naukowych.

Interesująca wydaje się interpretacja powyższych wypowiedzi przez pryzmat 
tego, w jaki sposób badani nadają sens swoim działaniom. Jaka jest tożsamość za-
wodowa pracowników sektora publicznego zaangażowanych w prace projektowe, 
jest pytaniem trudnym, a odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Pojawienie się 
projektów spowodowało konieczność zdobycia nowych kompetencji przez bardzo 
różnorodne grupy zawodowe, pracujące w ramach sektora publicznego. Można 

6.4. Tożsamość zawodowa i motywacja do pracy projektowej
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stwierdzić, że wyłonił się nowy zawód, jakim jest kierownik projektu specjalizujący 
się w projektach publicznych. Nie dla wszystkich jednak bycie kierownikiem pro-
jektu stało się zawodem – dla znaczącej grupy pracowników sektora publicznego 
zarządzanie projektem pozostaje jedynie kompetencją, którą wykorzystują w proce-
sie pełnienia swoich obowiązków służbowych. Kompetencja ta jest jednak na tyle 
dominująca, że w przypadku niektórych zawodów (np. naukowiec) osoby muszą 
odnajdywać się w złożonej, dualistycznej, a czasem też ambiwalentnej tożsamości 
zawodowej.

6.4.2. Motywacja do pracy projektowej
Kierownicy i kierowniczki projektów publicznych wskazywali na wiele różnorodnych 
ograniczeń, które napotykają w swojej codziennej pracy. Jednocześnie mówili też 
bardzo często o tym, co ich motywuje, dlaczego praca projektowa przynosi im satys-
fakcję, spełnienie zawodowe oraz dumę ze zrealizowanych zadań.

Jednym z najczęściej wymienianych motywatorów była możliwość realizacji skom-
plikowanych, ciekawych projektów o niejednokrotnie olbrzymich budżetach. W sek-
torze publicznym stosunkowo młody pracownik może otrzymać do realizacji projekt, 
który jest ambitny, innowacyjny i ma ogromny budżet. Było to wymieniane jako 
zdecydowana przewaga nad sektorem prywatnym, w którym oczekuje się dużo więk-
szego doświadczenia. W sektorze publicznym w wielu organizacjach projekty są bar-
dzo różnorodne. To również postrzegane jest jako silny motywator:

Lubimy swoją pracę, bo możemy robić interesujące projekty. Nie ma monotonii, jest zmien-
ność, dzięki której praca jest atrakcyjna. Możemy zrobić każdy projekt. G2_P2

Jest satysfakcja z tej pracy, którą wykonuję. Jak jest ciekawy projekt, jak zaangażuje, to tro-
chę się przestaje wtedy czas liczyć i przestaje się liczyć etat. […] Mnie też napędza to, że te 
projekty są zupełnie inne i ja się przy nich rozwijam, bo za każdym razem czuję ulgę, bo 
za każdym razem uczę się czegoś nowego i to też horyzonty rozszerza. G3_P1

Ponadto inne korzyści płynące z pracy projektowej dla młodych ludzi to np. 
uczenie się pracy w zespole:

Projekty są bardzo cenne dla młodych, rozwijających się naukowców, uczą pracy zespoło-
wej. Sz1_P1

Badani mają również poczucie sprawczości i realizacji misji, polegającej na czy-
nieniu dobra na rzecz obywateli, lokalnych społeczności. Silną motywacją jest dla 
nich to, że widzą rezultaty swoich działań – zarówno w projektach twardych, jak 
i projektach miękkich. Sprawczość, wpływ społeczny dają im dużą satysfakcję z pra-
cy i motywują do dalszych działań:

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego

pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   200pwn_sa_projektyzacja_sektora_publicznego_001_248.indd   200 28.09.2021   14:54:4428.09.2021   14:54:44



201

Ja się poczuwam jako ojciec tego projektu, bo w pewnym momencie był pomysł, że warto to 
zrobić, no i zaczęliśmy to robić. Dokumentacja itd. to przeze mnie przechodziło, by ło ro-
bione również z moim dużym zaangażowaniem i poczuwam się osobiście do tego projektu. 
To jest moje dziecko, chciałbym to robić, zakończyć, widzę efekty, cieszę się z nich. Pienią-
dze są ważne, ale czasem też nie najważniejsze. M1_P1

Byliśmy dwa tygodnie temu odebrać trasę rowerową, 53 kilometry […]. No, przepięknie. 
Fantastycznie. […] aż chce się pracować, jak się tam pojedzie, bo po prostu jak ludzi się spot-
kało, uśmiechnięci, uradowani i mówią, że to jest coś fajnego. Jeszcze jak im powiedzieliśmy, 
że my stoimy właśnie za tym projektem, to od razu: „no super”, „fajnie tutaj”. Wysyłają 
zdjęcia i zapraszają wszystkich. Coś w tym jest. Mierzyliśmy w tamtym roku natę żenie ruchu, 
okazało się, że 150 tysięcy rowerzystów było w okresie letnim. Na tej naszej trasie. Nigdzie 
indziej nie było takiego natężenia ruchu jak tam. W1_P1

Na pewno przynosi to dużo większą satysfakcję, szczególnie jak pozyskamy środki. Ostatnio 
możemy się pochwalić, że napisaliśmy projekt, gdzie mieliśmy pierwsze miejsce w wo-
jewództwie, tak że widać, że doświadczanie jakieś też mamy, i bardzo dużo satysfakcji, 
jak się pozyska środki, jak się prawidłowo rozliczy, jak przejdziemy kontrolę bez uwag. 
No to motywuje, że my jednak jesteśmy w dobrym miejscu w tej pracy zawodowej. S1P1

Projekty są też dla rozmówców swoistą trampoliną na drodze awansu zawodo-
wego. Dają im szansę na „pokazanie się”, wykazanie efektywnością działania. W kilku 
badanych organizacjach osoby, które sprawdziły się jako kierownicy projektów, były 
awansowane na stanowiska kierowników/dyrektorów liniowych. Badani podkreślali, 
że projekty dają im nadzieję na dalszy rozwój kariery i awans zawodowy.

Rekapitulując, należy stwierdzić, że pod wpływem zjawiska projektyzacji na po-
ziomie mikro zmienia się tożsamość zawodowa pracowników sektora. Utożsamiają 
się oni często bardziej ze swoimi projektami, niż samą organizacją lub jej działami. 
Mimo trudności i uciążliwości pracy projektowej, badani wykazywali niezwykle wy-
soki poziom motywacji. Wynikał on z możliwości realizacji ciekawych, nowatorskich 
i bardzo różnorodnych przedsięwzięć.

Podsumowanie
Zjawisko projektyzacji wpływa na zmiany w środowisku pracy sektora publicznego. 
Odpowiedź na pytanie badawcze: Jak projektyzacja zmieniła sposób, w jaki pracują 
pracownicy sektora publicznego? brzmi: zmiany obejmują wiele elementów, w tym 
w szczególności odejście od powtarzalnych działań w kierunku pracy nad niepowta-
rzalnymi, unikatowymi projektami, konieczność bycia w ciągłej komunikacji z inte-
resariuszami i gotowości do świadczenia pracy w niestandardowych godzinach, poza 
tradycyjnym miejscem pracy, pracę w strukturach macierzowych (por. tabela 32).

Podsumowanie
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Zmianie ulegają też warunki pracy, aczkolwiek nie można stwierdzić, że stają się 
one prekarne w zakresie np. rodzajów kontraktów czy dostępu do świadczeń społecz-
nych (pytanie badawcze: Czy i jak projektyzacja zmienia warunki pracy pracowników 
sektora publicznego, a w szczególności czy powoduje prekaryzację pracy w sektorze 
publicznym?). Jednocześnie, mimo utrzymania stabilnych, choć słabo opłacanych wa-
runków zatrudnienia, w znaczącej mierze zmieniają się takie elementy jak równowaga 
praca–życie prywatne oraz stresogenność pracy (por. tabela 32). Zacieranie różnic między 
czasem prywatnym a zawodowym czy duży stres związany z wykonywaną pracą są 
skorelowane ze świadczeniem pracy projektowej, ale też rozwojem nowych technologii.

Tabela 32. Wymiary projektyzacji – poziom mikro

Sp
os

ób
 p

ra
cy

• Oparty na realizacji określonych w czasie jednorazowych projektów
• Bardzo często realizacja wielu projektów jednocześnie
• Bardziej nieprzewidywalne środowisko pracy i jej rezultaty, pomimo iż praca musi być 

wykonywana na podstawie istniejących procedur i przepisów prawa
• Praca w strukturach macierzowych, w wielu przypadkach ze wsparciem specjalnych 

działów wyspecjalizowanych w pracy projektowej
• Praca zdalna standardem, a nie wyjątkiem
• Konieczność bycia w ciągłej komunikacji z interesariuszami
• Ciągłe bycie w kontakcie i gotowości przez wykorzystanie nowych technologii, 

w tym technologii noszonych
• Sposób pracy determinowany przez zewnętrzne jednostki, prawo, zasady konkursowe – 

widoczny duży wpływ UE

W
ar

un
ki

 p
ra

cy

•  Zazwyczaj dobre formalne warunki pracy – zatrudnienie oparte na umowach o pracę, 
aczkolwiek nierówności w warunkach pracy pojawiają się wśród pracowników sektora: 
istnieją grupy pracowników narażone na prekaryzację pracy

• Bardzo często zachwiana równowaga praca–życie prywatne, przenoszenie aktywności 
zawodowych do sfery prywatnej

• Praca po godzinach, zwłaszcza w przypadku spiętrzania się zadań projektowych
• Stres wywołany specyfi cznym rytmem pracy projektowej, ze szczególnie trudnymi 

momentami fi nalizacji działań, kontroli projektowych i okresów raportowania

To
żs

am
oś

ć z
aw

od
ow

a • Zmiana w rozumieniu tożsamości zawodowej, zwłaszcza w grupie urzędników publicznych
• Rozumienie swojej tożsamości przez pracę projektową – stawanie się kierownikami 

projektów publicznych
• Motywacja do pracy oparta w dużej mierze na etosie sektora publicznego, chęci pozytywnej 

zmiany, wpływu na dobro wspólne, ale też poczuciu sprawczości, jakie dają projekty, 
a także możliwości realizowania różnorodnych i złożonych przedsięwzięć oraz poczuciu 
prestiżu

• Transfer narzędzi projektowych do sfery życia prywatnego

Źródło: badanie własne

Masowa realizacja projektów odcisnęła piętno na tożsamości pracowników sek-
tora publicznego. Odnosząc się do pytania badawczego: W jaki sposób projektyzacja 
wpływa na tożsamość zawodową pracowników sektora publicznego?, można stwier-
dzić, że badani coraz częściej postrzegają swoją tożsamość zawodową przez pryzmat 

6. Poziom mikro – projektyzacja i jej wpływ na pracowników sektora publicznego
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pracy projektowej. Było to szczególnie widoczne w grupie urzędników, którzy częściej 
postrzegali się jako kierownicy i kierowniczki projektów publicznych niż urzędnicy 
sektora publicznego. Jedocześnie za zmianą tożsamości nie postępuje przewartościo-
wanie w obszarze etosu sektora publicznego. Badani czerpią motywację do pracy 
m.in. z wiary w pozytywne zmiany społeczne, jakie mogą kreować za pomocą pro-
jektów, a swoją rolę postrzegają jako służebną wobec społeczeństwa.

Tabela na poprzedniej stronie prezentuje główne wymiary charakteryzujące pro-
jektyzację występującą w sektorze publicznym na poziomie mikro.

Podsumowując, również na poziomie mikro (pracowników sektora publicznego) 
zaobserwować możemy wyraźne zmiany wywołane przez zjawisko projektyzacji. 
Zmiany te nie dzieją się jednak w oderwaniu od projektyzacji organizacji czy poli -
tyk publicznych – są z nimi nierozerwalnie powiązane. Dlatego też, analizując zja-
wisko projektyzacji sektora publicznego w Polsce, należy patrzeć na nie holistycznie, 
biorąc pod uwagę różne poziomy, na jakich jest ono obserwowalne.

Podsumowanie
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ROZDZ I A Ł  7

PROJEKTYZACJA POLSKIEGO SEKTORA PUBLICZNEGO 
W ŚWIETLE TEORII NEOINSTYTUCJONALNEJ 
I KONCEPCJI EUROPEIZACJI

Aby zrozumieć złożoność zjawiska projektyzacji polskiego sektora publicznego 
w kontekście wpływu UE, w procesie interpretacji danych w ramach analizowanego stu-
dium przypadku posłużono się elementami teorii neoinstytucjonalnej. Wybór teorii 
neoinstytucjonalnej podyktowany był tym, że w jej ramach organizacje postrzega ne 
są w szerszym kontekście. Teoria neoinstytucjonalna widzi bowiem organizacje m.in. 
przez pryzmat globalnych idei, tworzonych w wyniku społecznych i kulturowych 
procesów, rozprzestrzeniających się intensywnie na całym świecie i mających wpływ 
na kraje narodowe, sektory, polityki, pola organizacyjne i indywidualne instytucje 
(Christensen, 2012). Takim właśnie globalnym zjawiskiem jest projektyzacja, będąca 
przedmiotem niniejszych rozważań. W rozdziale dokonano syntezy wyników badań 
realizowanych w odniesieniu do trzech poziomów badania projektyzacji (makro, 
mezo, mikro) i ich interpretacji w świetle teorii neoinstytucjonalnej oraz koncepcji 
europeizacji.

7.1.  Teoria neoinstytucjonalna i europeizacja jako tło 
interpretacyjne

Zewnętrzne relacje organizacji z ich otoczeniem stały się kluczowym nurtem badaw-
czym dopiero w latach 70. XX wieku. Na kanwie rozważań teoretycznych nad orga-
nizacjami i ich otoczeniem wyrosły założenia teorii neoinstytucjonalnej. Teoria ta 
może być zdefi niowana jako zestaw różnorodnych, ale powiązanych ze sobą podejść, 
które mają na celu zrozumienie, w jaki sposób formalne organizacje kształtowane są 
przez siły instytucjonalne osadzone w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym 
i politycznym (Pinch, Sunley, 2015, s. 303). W tym kontekście instytucja rozumiana 
może być jako forma reguł lub skodyfi kowanych ustaleń społecznych, norm postępo-
wania lub struktur poznawczych, które zapewniają zrozumienie i nadają sens uzgod-
nieniom społecznym (Munck af Rosenschöld, 2017, s. 24; Suddaby, Greenwood, 2009, 
s. 176). Instytucje w rozumieniu instytucjonalizmu są zatem systemami reguł, które 
konstruują interakcje społeczne, w tym zarówno formalne, jak i nieformalne konwencje 
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i normy (Pinch, Sunley, 2015, s. 304). O instytucjach można myśleć też jako o „abs-
trakcyjnej algebrze relacji między członkami społecznych układów” (Barley, Tolbert, 
1997, s. 96) – z tej perspektywy instytucje są dla akcji społecznych tym, czym grama-
tyka dla mowy. Mowa pozwala na nieskończoną różnorodność wyrażeń, ale aby była 
zrozumiała, każde wyrażenie musi zostać utworzone w ramach zbioru milcząco ro-
zumianych reguł, które określają relacje między klasami leksemów (Barley, Tolbert, 
1997, s. 96−97). Podobnie jest z działaniami społecznymi – mogą się różnić, ale muszą 
być interpretowalne w ramach interakcji właściwych dla danych aktorów.

Teoria neoinstytucjonalna łączy w sobie wiele zainteresowań teoretycznych, me-
todologicznych i merytorycznych, dlatego trudno precyzyjnie określić zakres jej 
zastosowania. Jak piszą Alvesson i Spicer (2019, s. 200), teoria neoinstytucjonalna 
narodziła się w 1977 roku przez publikację artykułów Meyera i Rowana (1977) oraz 
Zuckera (1977), które w 1983 roku zostały uzupełnione analizą DiMaggio i Powella 
(1983). Stanowi ona potężną ramę dla zrozumienia procesów organizacyjnych, poli-
tyk publicznych i zachowań społecznych. Meyer i Rowan zasugerowali, że organi-
zacje konstruują historie o wymiarze symbolicznym wokół swoich działań, które 
korespondują ze społecznymi wyobrażeniami na temat tego, jak dana organizacja 
powinna działać. Dzięki nim organizacje legitymizują swoje działania, zdobywają 
zasoby i zyskują lepsze perspektywy przetrwania. Powoduje to, że struktury niektó-
rych organizacji stają się izomorfi czne z wyobrażeniami ich instytucjonalnego oto-
czenia. Temat ten podjęli i rozwinęli DiMaggio i Powell. Zauważyli oni, że oprócz 
poszukiwania różnic pomiędzy organizacjami warto postawić pytanie, dlaczego tak 
wiele organizacji się do siebie upodabnia. W ich przekonaniu podobieństwa nie były 
jedynie wynikiem konkurencji lub też poszukiwania większej efektywności – okaza-
ły się swoistą próbą uzyskania legitymizacji w szerokim otoczeniu organizacji.

DiMaggio i Powell (1983, s. 147) w swojej przełomowej pracy, w której przed-
stawili główne założenia trzech typów izomorfi zmu instytucjonalnego, stwierdzili, 
że zarówno biurokratyzacja, jak i inne formy homogenizacji mają swoje źródło w struk-
turacji (Giddens, 1979) pól organizacyjnych. Teorię strukturacji oraz teorię instytu-
cjonalną, choć to dwie różne perspektywy, łączy założenie, że działania są orga nizo-
wane przez instytucje, a także że instytucje są tworzone, zarządzane i zmieniane przez 
działanie (Barley, Tolbert, 1997).

Izomorfi zm to podobieństwo procesów i struktur jednej organizacji do drugiej, 
wynikające z imitacji lub też samodzielnego rozwoju w warunkach podlegania po-
dobnym ograniczeniom. Może być on rozumiany jako przymusowy proces skłania-
jący jednostkę do tego, aby przypominała inne, które stawiają czoła tym samym wa-
runkom otoczenia (Hawley, 1968 cytowany za: Wróbel, 2011, s. 22). Zakładając 
zatem, za Meyerem i Rowanem (1977), że organizacje są strukturalizowane przez 
zjawiska występujące w ich otoczeniu, stają się izomorfi czne wobec otoczenia.

Procesy izomorfi czne zachodzą w polach organizacyjnych. Pola organizacyjne 
pojawiają się wokół problemów, zadań, często zbyt skomplikowanych, aby mogły być 
rozwiązane przez jedną organizację, ale wymagających zbiorowego zaangażowania 
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(Zapp, Powell, 2016). DiMaggio i Powell (2006, s. 601, cytowani za: Pawlak, Srokow-
ski, 2014, s. 12) zdefi niowali pole organizacyjne jako „te organizacje, które łącznie 
stanowią rozpoznawalne obszary zinstytucjonalizowanego życia: kluczowych dostaw-
ców, konsumentów zasobów i produktów fi nalnych, agencje nadzoru oraz inne orga-
nizacje, które dostarczają podobnych usług i produktów”. Pola istnieją jednak tylko 
w takim zakresie, w jakim są zdefi niowane instytucjonalnie. Proces instytucjonalnej 
defi nicji lub strukturacji składa się z czterech części: zwiększenia zakresu interakcji 
między organizacjami w tym polu; pojawienia się ostro określonych międzyorgani-
zacyjnych struktur dominacji i wzorców koalicji; wzrostu obciążenia informacyjnego, 
z jakim organizacje muszą się zmagać; oraz rozwoju wzajemnej świadomości wśród 
uczestników w zbiorze organizacji zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie 
(DiMaggio, Powell, 1983, s. 148). Pole organizacyjne to obszar relacji, wzajemnych 
zależności, współpracy i konfl iktów, które podlegają pewnym regułom instytucjo-
nalnym, a w jego ramach istnieją siły, które upodabniają składające się na nie orga-
nizacje oraz z upływem czasu mogą ograniczać ich wolę do wprowadzania zmian 
(Marczewska, 2016, s. 190). Zjawisko upodabniania się organizacji w ramach pola 
nazywamy izomorfi zmem instytucjonalnym (DiMaggio, Powell, 1983, s. 149–150). 
DiMaggio i Powell (1983) wyróżnili trzy formy izomorfi zmu instytucjonalnego: ko-
ercyjny (ang. coercive isomorphism), mimetyczny (ang. mimetic isomorphism), norma-
tywny (ang. normative isomorphism) (por. tabela 33).

Tabela 33. Mechanizmy izomorfi zmu instytucjonalnego

Izomorfi zm koercyjny 
(przymusowy) Izomorfi zm mimetyczny Izomorfi zm normatywny

• Zachodzi pod presją 
(formalną, nieformalną) 
organizacji, od których dana 
organizacja jest zależna, 
a także pod presją społeczną

• Dotyczy przymusu podejmo-
wania konkretnych działań 
wynikających np. z przepisów 
prawa

• Wymusza przyjmowanie 
wzorców zachowań/działania 
oczekiwanych przez 
podmioty sprawujące władzę 
w polu organizacyjnym

• Prowadzi do zmiany 
organizacyjnej będącej 
wynikiem naśladownictwa 
struktur i praktyk działania 
innych organizacji, zwłaszcza 
tych, które postrzegane są 
jako odnoszące sukcesy

• Ujawnia się w zachowaniu 
jednostek i organizacji, gdy 
znajdują się one w sytuacji 
niepewności 

• Dotyczy procesów profesjo-
nalizacji, czyli kolektywnych 
starań reprezentantów 
danych zawodów w zakresie 
defi niowania warunków 
i metod pracy, w celu 
legitymizacji ich zawodowej 
autonomii

• Wynika m.in. z podobnych 
procesów edukacyjnych 
profesjonalistów, w tym 
powielania pewnych wzorców 
na uczelniach, szkoleniach, 
w książkach, czasopismach 
i przez fi rmy doradcze

• Jest wzmacniany przez 
interakcje w sieciach 
branżowych

Źródło: DiMaggio, Powell, 1983; Marczewska, 2016; Slack, Hinings, 1994; Wróbel, 2011
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W niniejszym badaniu polem organizacyjnym były organizacje publiczne prowa-
dzące projekty, w tym projekty współfi nansowane przez UE, stanowiące część sekto-
ra publicznego i inne podmioty otaczające tę populację, które zapewniają im ramy 
fi nansowe, regulacyjne i normatywne. Dla prawidłowej interpretacji zjawiska projek-
tyzacji posłużono się także koncepcją europeizacji (Radaelli, 2006), rozumianej jako 
koncept odnoszący się do różnego typu interakcji zachodzących między UE a kraja-
mi członkowskimi: wpływu UE na wewnętrze sprawy krajów członkowskich, roli 
państw członkowskich w kształtowaniu polityki publicznej na poziomie UE, insty-
tucjonalnego rozwoju UE i interaktywnego wpływu UE i krajów członkowskich 
na siebie wzajemnie (Börzel, Panke, 2019).

Podsumowując, spojrzenie przez pryzmat teorii neoinstytucjonalnej i koncepcji 
europeizacji umożliwia ustanowienie ram interpretacyjnych dla zjawiska projektyza-
cji polskiego sektora publicznego. Przede wszystkim pomaga zrozumieć projektyzację 
w wymiarze ponadorganizacyjnym i osadzić ją w szerszym kontekście społecznym.

7.2.  Izomorfi czne mechanizmy zjawiska projektyzacji 
sektora publicznego

W polskim sektorze publicznym presje koercyjne, mimetyczne i normatywne mają 
wiele źródeł. W ostatnich dekadach napędzane były koncepcjami nowego zarządzania 
publicznego, dobrego rządzenia oraz zmianami wynikającymi z procesu wejścia do 
UE. Jak pokazały badania, skala i zasięg, a także rezultaty projektyzacji, w dużej mie-
rze są wynikiem działających presji izomorfi cznych. Gdy dany kraj członkowski od-
staje od zasad UE, pojawia się zjawisko niedopasowania (ang. misfi t), które skłania 
dany kraj członkowski do zwiększenia dopasowania (ang. goodness of fi t) kraju człon-
kowskiego do zasad tworzonych w UE (Börzel, 2003). W tej sytuacji w polu orga-
nizacyjnym instytucji UE oraz instytucji krajów członkowskich może pojawić się 
zjawisko izomorfi zmu instytucjonalnego, a zwłaszcza izomorfi zmu koercyjnego, 
wzmacnianego przez aktorów politycznych i administracyjnych (Christensen, 2012). 
W przypadku projektyzacji polskiego sektora publicznego mieliśmy do czynienia ze 
strukturacją pola organizacyjnego, wynikającą z aktywności całej grupy różnych or-
ganizacji, a której konsekwencją stała się homogenizacja ich działań w zakresie reali-
zacji projektów. Homogenizacja, rozumiana jako ujednolicenie sposobu realizacji 
projektów, poprzedzona była wprowadzeniem na dużą skalę aktywności projektowej. 
Presje izomorfi czne miały odmienny charakter na poziomie organizacji całego pola 
organizacyjnego (por. tabela 34).

Mechanizmy izomorfi zmu instytucjonalnego w badanym przypadku są ze sobą 
połączone i wzajemnie się warunkują. Niemniej jednak można zauważyć, że na po-
szczególnych poziomach badania zjawiska projektyzacji wyraźniej rysują się poszczegól-
ne jego typy. Na poziomie sektora i jego polityki (makro) obserwowalny jest szcze-
gólnie izomorfi zm koercyjny, organizacji (mezo) – koercyjny i mimetyczny, natomiast 
na poziomie indywidualnym (mikro) – izomorfi zm normatywny. W dalszej części
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Tabela 34. Przyczyny izomorfi cznych procesów projektyzacyjnych

Na poziomie organizacji publicznych W obrębie pola organizacyjnego
Izomorfi zm 
koercyjny

• Podporządkowanie organizacji 
publicznych centralnym organom 
państwa i przepisom prawa publicznego,
 zależność organizacji publicznych od 
innych organizacji centralnych

• Brak wyboru: jeżeli organizacja 
publiczna chciała zrealizować 
dodatkowe zadanie, to musiała to 
zrobić w formie projektu, bo tylko 
na taką formę działania mogła 
otrzymać fi nansowanie zewnętrzne

• Duża zależność od źródła kluczowych 
zasobów projektowych – UE

• Wysoki stopień współdziałania 
między organizacjami w polu 
a agendami rządowymi odpowiedzial-
nymi za wdrażanie programów UE

• Programowanie jako zasada realizacji 
polityk publicznych UE

Izomorfi zm 
mimetyczny

• Brak kompetencji z zakresu zarządza-
nia projektami, niepewność co do 
pożądanych rezultatów, ambiwalentność 
celów, wymuszające na organizacjach 
modelowanie siebie na wzór innych, 
uważanych za odnoszące sukcesy 
w zarządzaniu projektami

• Brak uchwytnych, alternatywnych 
modeli organizacyjnych w polu, 
powodujący przyjęcie projektowej 
formy działania jako normy 
i intensyfi kację zmiany izomorfi cznej 

Izomorfi zm 
normatywny

• Duże zaufanie do organizacji 
promujących projektowy styl 
zarządzania – instytucji szkolenio-
wych UE, uniwersytetów, fi rm 
konsultingowych, stowarzyszeń 
szerzących zarządzanie projektami

• Uznawanie zarządzania projektami 
jako egzemplifi kacji wybranych zasad 
nowego zarządzania publicznego, 
promowane przez konsultantów, 
ekspertów jako rodzaj zorganizowane-
go działania, który podnosi sprawność 
(skuteczność, efektywność) organiza-
cji publicznych

• Wysoki poziom profesjonalizacji 
w polu – powstawanie klas projekto-
wych oraz zawodów związanych 
z realizacją projektów

• Promowanie przez UE określonych 
metodyk projektowych, a w konse-
kwencji stworzenie własnej

Źródło: opracowanie własne

omówione zostaną trzy mechanizmy izomorfi zmu instytucjonalnego w odniesieniu 
do poziomów badania projektyzacji (makro, mezo oraz mikro).

7.2.1. Mechanizmy koercyjne
Zazwyczaj duże zmiany organizacyjne wywołują opór, a ich wprowadzenie jest dłu-
gotrwałym procesem. Polski sektor publiczny niezwykle szybko i efektywnie dosto-
sował się do projektowych reguł narzuconych przez głównego gracza, który jest 
najsilniejszy w analizowanym polu organizacyjnym, czyli UE. Według założeń zmia-
ny organizacyjnej inicjatywy napotykają opór wśród podmiotów, które uważają, 
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że zmiany są sprzeczne z ich interesami (Munck af Rosenschöld, 2017). W przypad-
ku przejścia na system projektowy opór organizacyjny był niewielki. Tym, co moty-
wowało graczy do przyjęcia projektów jako głównej formy działania w sektorze pu-
blicznym, była obietnica potencjalnych korzyści oraz poczucie niedostosowania do 
standardów reprezentowanych przez UE. Motywacją stała się też chęć zamanifesto-
wania ostatecznego odrzucenia starego systemu socjalistycznego planowania i kie-
rowania sprawami publicznymi na rzecz nowoczesnego systemu programowania 
rozwoju, bazującego na odpolitycznionych metodach stosowanych przez kraje wyso-
korozwinięte. Wpisuje się to zatem w koncepcję o postkolonialnym rozumieniu inter-
akcji Polska−Zachód w zakresie obieranych metod zarządzania (Allen, 2016). Zarzą-
dzanie projektami było przejawem nowoczesnego, odpolitycznionego zarządzania 
prowadzonego według pewnych technicznych reguł i zasad, a nie według zasług czy 
usłużności politycznych. Ta zmiana została entuzjastycznie przyjęta jako odpolitycz-
niająca zarządzanie publiczne. Dziś wiemy jednak, że chwilami było to pozorne od-
politycznienie, ponieważ wpływy polityczne przejawiają się szczególnie mocno np. 
w procesie doboru kluczowych projektów w skali kraju.

Projektyzacja nie miała w Polsce charakteru bottom-up, był to zdecydowanie 
proces o charakterze top-down. Büttner i Leopold (2016) oraz Büttner (2019) zwra-
cają uwagę na sposób, w jaki UE wywiera wpływ na kraje członkowskie i kandydac-
kie, jednocześnie je projektyzując. Opisywany przypadek polskiego sektora publicz-
nego potwierdza obserwacje płynące z ich badań. Na poziomie makro, poziomie 
całego sektora publicznego i jego polityki, proces ten miał charakter akomodacji 
i transformacji sposobu zarządzania politykami publicznymi przez polski sektor pu-
bliczny w kierunku modelu opartego na programach i projektach. Punktem wyjścia 
do rozpoczęcia tego procesu było niedopasowanie pomiędzy sprojektyzowanymi spo-
sobami działania UE (implementacja polityk publicznych oparta na programach 
i projektach) a znikomym stopniem sprojektyzowania sektora publicznego w Polsce. 
Aby zmniejszyć tę różnicę, polski sektor publiczny rozpoczął proces zmian w kierun-
ku projektowego systemu implementacji zadań. Presje koercyjne związane były m.in. 
ze zmianą przepisów na poziomie ogólnokrajowym i dostosowaniem ich do wymo-
gów UE, w tym do wspólnej polityki UE, np. w zakresie polityki spójności czy poli-
tyki regionalnej, które realizowano za pośrednictwem tych projektów. Presja koercyj-
na na poziomie polityk publicznych widoczna była w uzależnieniu napływu środków 
UE na projekty od przyjęcia wielu zasad i przepisów dotyczących wdrażania działań 
w formie projektów. Istniała zatem zależność polskiego sektora od głównego źródła 
zasobów w polu organizacyjnym UE, co było jednym z czynników zwiększających 
poziom izomorfi zmu. Presje koercyjne widoczne są również w sposobach, w jaki 
organizacje się ze sobą kontaktują i jak raportują postępy projektów. Unia Europejska 
nie tylko wpływała na sposób, w jaki raportowały badane organizacje publiczne, lecz 
także defi niowała szczegółowo, np. jakie dane muszą zawierać krajowe sprawozdawcze 
systemy IT. Koercyjność przejawia się także w dostosowaniu programów i polityk do 
rytmu okresów programowania UE. Dokumenty polityk publicznych uwzględniają 
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harmonogramy programowania UE, a adresaci tych polityk, organizacje bezpośred-
nio je wdrażające, są zachęcane do korzystania z możliwości realizacji projektów UE.

Innym elementem mechanizmów koercyjnych, bardzo widocznych na poziomie 
mezo, które wpłynęły na procesy projektyzacyjne, jest zgoda na powszechną kontro-
lę. Jak wykazały badania, wzmożona kontrola projektów i programów stała się nie-
odłącznym, codziennym elementem pracy organizacji publicznych. Nikt jej nie kwe-
stionuje, nie podważa, uznaje się ją za koszt korzystania ze środków projektowych.

Mechanizmy koercyjne mogą też prowadzić do pseudoprojektyzacji. Pseudopro-
jektyzacja organizacji polega na tym, że jest to proces fasadowy, pozorny, nieutrwa-
lony w kulturze zarządzania organizacją lub też pod pozorem realizacji projektów, 
w celu zdobycia dodatkowych środków, realizowane są powtarzalne zadania własne 
organizacji publicznej. Zjawisko to można również nazwać projektyzacją czasową, 
rodzajem mobilizacji organizacji w celu osiągnięcia określonego celu, a następnie 
powrotu do utrwalonych form działania danej organizacji. Oznacza to, że mechani-
zmy koercyjne nie są najistotniejszym elementem prowadzącym do trwałej projekty-
zacji organizacji.

7.2.2. Mechanizmy mimetyczne
Koncepcja izomorfi zmu mimetycznego zakłada, że liderzy organizacji, działając 
w „morzu niepewności” (Mizruchi, Fein, 1999), naśladują organizacje będące w ich 
polu organizacyjnym, ponieważ nie wiedzą, co innego mogliby zrobić, aby zapewnić 
swojej organizacji przetrwanie. Niepewność, jaka towarzyszyła początkom wdrażania 
projektów UE w Polsce, silnie zachęcała do imitacji tych, którzy robili to dobrze. Stąd 
też nie kwestionowano projektów jako formy wdrażania działań – UE była tą insty-
tucją, która wiedziała, jak zarządzać projektowo, i to te rozwiązania kopiowano. 
W późniejszym okresie, gdy w kraju zaczęły pojawiać się organizacje, szczególnie 
dobrze radzące sobie z zarządzaniem projektami, stawiano je za wzór do naśladowa-
nia. Działo się tak m.in. dzięki tworzeniu i powszechnej dystrybucji dokumentów, 
folderów, opracowań ze wzorami najlepszych praktyk projektowych. Publikacje, 
pod znamiennymi tytułami, np. „Polska pięknieje. 7 cudów Funduszy Europejskich” 
(Gontarz i in., 2014), „Polskie innowacje: krok w przyszłość” (Gontarz i in., 2018 itd.), 
wskazywały, jakie zachowania, działania są pożądane w polu organizacyjnym. Organi-
zowane były również konkursy na najlepiej zrealizowane, najbardziej udane projekty, 
zarówno w skali kraju, jak i UE (np. „Best of ADAM”, „Regio STARS” itp.). Działania 
te polegały na sprawnym, efektywnym realizowaniu unikatowych projektów kreują-
cych zmianę.

Liczne poradniki, a także bardzo szczegółowe wytyczne wpływały na sposób 
organizowania działań w instytucjach. Procesy mimetyczne przejawiały się m.in. 
w kreowaniu struktur organizacyjnych. W różnych typach organizacji publicznych 
powstały bardzo podobne komórki, o bardzo podobnych zadaniach i celach. Komór-
ki te służyły zwiększaniu efektywności wdrażania projektów lub zarządzania nimi. 
Każda z badanych organizacji wyodrębniła w swoich strukturach taki dział, a funkcje 
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i kompetencje kadry w nim zatrudnionej były bardzo podobne. Interesującą cechą 
zachodzących mechanizmów mimetycznych okazało się to, że upodobniały się bardzo 
różne typy organizacji − uniwersytety, szpitale, urzędy. Wszystkie te organizacje pu-
bliczne, mimo iż na co dzień realizują inne cele, w podobny sposób organizowały 
swoje aktywności projektowe, aby móc uzyskiwać optymalne rezultaty.

Znaczącym przykładem są również projekty-mity, które stanowiły w badanych 
organizacjach rodzaj opowieści, wokół których kształtowana była nowa, projektowa 
tożsamość organizacji. Projekty te były rodzajem mimetycznej opowieści organiza-
cyjnej o takim sukcesie projektowym, który warto powtarzać, odtwarzać, i który jest 
możliwy. W skali kraju projektem-legendą było EURO 2012. Projekt ten pokazał, że 
kraj jest zdolny do mobilizacji i tymczasowej projektyzacji organów publicznych 
w celu wykonania skomplikowanego i złożonego wydarzenia. W pewnym momencie 
procesy mimetyczne zaczęły więc toczyć się między organizacjami w kraju, bez po-
równywania się i naśladowania najlepszych praktyk zagranicznych podsuwanych 
przez ekspertów UE. Ponadto, jak pokazało badanie, proces projektyzacji organizacji 
publicznych oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio również na inne jednostki, 
które musiały dostosowywać się do projektowego trybu działania organizacji publicz-
nych. Przykładem takiego procesu jest dostosowywanie się podwykonawców do ocze-
kiwań w zakresie umiejętności projektowych, które wobec nich miały organizacje 
publiczne. Obserwowalne jest to także w przypadku, gdy organizacje publiczne, jako 
instytucje pośredniczące lub wdrażające, przekazywały środki na realizację projektów 
do sektora biznesowego oraz pozarządowego. Przedstawiciele tych sektorów musieli 
dostosować swój sposób działania, planowania i realizacji przedsięwzięć do wymo-
gów narzuconych przez grantodawców – organizacje publiczne. Można stwierdzić, 
że zachodziło tu połączenie mechanizmów koercyjnych i mimetycznych, które po-
wodowały transfer praktyk projektowych do sektorów biznesu i pozarządowego.

Mechanizmy mimetyczne nie były oparte jedynie na ofi cjalnych wytycznych, np. 
ustanowienia nowych regulaminów czy przyjęcia ofi cjalnych zasad zarządzania pro-
jektami. Kluczowe było przełamanie oporu różnych interesariuszy wewnętrznych 
wobec zachodzącej zmiany. W każdej z badanych organizacji można zidentyfi kować 
grupę agentów projektyzacji, którzy spowodowali przełamanie wewnątrzorganiza-
cyjnego oporu i wsparli zachodzące mechanizmy mimetyczne. Zazwyczaj byli to 
pracownicy najbardziej doświadczeni w pracy projektowej, którzy pierwsi zaczęli 
tworzyć podwaliny dla struktur projektowych. Oswajali oni projekty, promowali je 
i przez pokazywanie korzyści z nich płynących czynili atrakcyjną, pożądaną formą 
działania. Podobne mechanizmy mimetyczne, prowadzące do rozwoju projektyzacji, 
zaobserwowano również w innych badaniach dotyczących projektyzacji sektora pu-
blicznego zagranicą (Fred, 2018), co potwierdza ich uniwersalny charakter.

7.2.3. Mechanizmy normatywne
Izomorfi zm normatywny wynika z presji normatywnych, będących konsekwencją 
profesjonalizacji zawodowej w określonych polach organizacyjnych (DiMaggio, Po-
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well, 1983). Występuje, gdy pracownicy w organizacjach dostosowują się do domi-
nujących zachowań ich społeczności zawodowych, kolektywnie defi niując właściwe 
sposoby postępowania. Można stwierdzić, że następuje swoisty proces socjalizacji 
profesjonalnej, polegającej na przyjmowaniu reguł i postaw charakterystycznych dla 
danej grupy zawodowej, w wyniku czego określone grupy zawodowe charakteryzuje 
homogenizacja cech. Jest to niezwykle ważny proces, ponieważ izomorfi zm norma-
tywny może wpływać na decyzje podejmowane przez przedstawicieli danej grupy 
zawodowej (Teodoro, 2014). Ponieważ zawody określają możliwości rozwoju kariery, 
przynależność do danej profesji może powodować, że np. osoby zatrudnione w sek-
torze publicznym, a reprezentujące różne profesje, podejmują decyzje, które są zgodne 
z normami zawodowymi ich profesji stosownie do awansu zawodowego, a nie np. 
w zgodzie z interesem nadrzędnej polityki publicznej. Manuel P. Teodoro (2014) 
stwierdza, że jeśli przynależność do danej profesji warunkuje zachowanie wykonaw-
cze w agencjach rządowych, wówczas kierownictwo należące do określonej grupy 
zawodowej profesjonalistów powinno zarządzać inaczej niż członkowie innych za-
wodów, co może wpływać na wyniki organizacji. Profesjonaliści (ang. professionals) 
to osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie formalne, wartość ich pracy moż-
na sprowadzić do ich wiedzy specjalistycznej w zakresie świadczenia niektórych usług 
opartych na wiedzy. Często grupy profesjonalistów tworzą organizacje w celu uła-
twienia wymiany informacji, samoregulują się, szukają ochrony prawnej swoich ryn-
ków pracy oraz organizują szkolenia i systemy certyfi kacyjne dla nowych specjalistów 
(Teodoro, 2014). Izomorfi czne standardy działania komunikowane są często danym 
grupom profesjonalistów przez organizacje, w które się angażują: uczelnie, instytucje 
szkoleniowe i certyfi kacyjne, warsztaty, media branżowe.

W badanym przypadku źródło izomorfi zmu normatywnego można zidentyfi ko-
wać w początkach procesu projektyzacji sektora. Organizacje publiczne niemające 
adekwatnych kompetencji z zakresu zarządzania projektami, zatrudniały zewnętrzne 
organizacje i specjalistów, którzy szkolili pracowników sektora. W ten sposób nastą-
pił transfer wiedzy, jednocześnie tworzący nową grupę profesjonalistów – pracowni-
ków projektowych. Pod wpływem UE w analizowanym polu organizacyjnym wytwo-
rzyła się więc grupa profesjonalistów, którzy są specjalistami od projektów, w tym 
projektów UE. Jest to grupa niejednorodna, w której operują różnorodni agenci 
(Fred, 2018). Nazywanie jej klasą projektową (Kovách, Kučerová, 2006) jest zawęża-
jące – to też osoby, które nie czerpią bezpośrednio korzyści osobistych z projektów. 
W polskim sektorze publicznym grupy te powstały w dużej mierze dzięki niezwykle 
intensywnemu procesowi szkoleniowemu. Ponadto od czasu wejścia do UE ogromne 
środki wydatkowano na opracowania – szeroko dystrybuowane, dotyczące najlep-
szych praktyk projektowych. Agenci zmian transferowali nową wiedzę na poziom 
organizacji, co wpłynęło na ich unifi kację.

W badaniu zidentyfi kowano, że izomorfi zm normatywny występował w każ-
dej z badanych organizacji, aczkolwiek miał on różne nasilenie. Liczne przykłady 
pracowników sektora publicznego, wskazujących swoją tożsamość zawodową jako 
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profesjonalistów zarządzania projektami, dowodzą silnej identyfi kacji branżowej. De-
klarowane motywacje oraz sposoby realizacji pracy przynależne są domenie projek-
towej. Izomorfi czne presje normatywne w zakresie projektyzacji widać zwłaszcza 
w tych jednostkach publicznych, w których nie dominują przedstawiciele jednej pro-
fesji, o mocno ukształtowanej tożsamości zawodowej. Przykładowo procesy te słabiej 
obserwowano w organizacji zajmującej się infrastrukturą drogową. W organizacji tej 
nadal harmonogramem i budżetem projektów zarządzano za pomocą mało wyrafi -
nowanych narzędzi, takich jak program Microsoft  Excel. Badani w tej organizacji 
podkreślali, że są przede wszystkim inżynierami – ich celem jest projektowanie 
i budowa określonych obiektów. Profesjonalizacja procedur zarządzania projektami 
była dla nich zdecydowanie mniej istotna niż dla wyspecjalizowanych w projektach 
pracowników urzędów. Lekarze, naukowcy, inżynierowie – te grupy kładły większy 
nacisk na pierwotną tożsamość zawodową, a nie tożsamość projektową. Kadry ule-
gają więc homogenizacji, ale w sposób zróżnicowany. Z jednej strony można mówić 
o powstaniu nowej profesji – kierownika/kierowniczki projektu publicznego, a z dru-
giej o utrwaleniu dualności ról w przypadku wielu zawodów, co w przypadku badań 
zagranicznych potwierdzają również studia Hodgsona i Patona (2016). W przypadku 
urzędników wysokiego szczebla, którzy są profesjonalistami od zarządzania projek-
tami, ich postawy mogą wpływać na kształtowanie sprojektyzowanej polityki. Ozna-
cza to, że tożsamość, przynależność profesjonalna pracowników sektora identyfi ku-
jących się z pracą projektową nie wpływa jedynie na to, jak pracują, może wywierać 
również efekt na organizacje i kształtowanie ich strategii, a na wyższym poziomie – na 
polityki publiczne. Podsumowując, projektyzacja napędzana przez presję normatyw-
ną doprowadziła do wyłonienia w polskim sektorze publicznym szerokiej grupy pro-
jektowych tubylców. Ponadto mechanizmy normatywne miały też swoje przyczyny 
w odgórnie narzuconych programach szkoleniowych, wynikających ze specyfi ki pro-
gramów UE. W badaniach widać także wpływ międzynarodowych stowarzyszeń za-
rządzania projektami przez program certyfi kacji dla pracowników sektora oraz presję 
na stosowanie wybranych, profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami, takich 
jak Prince2. Jest to potwierdzeniem rezultatów badawczych poszukiwań dotyczą-
cych wpływu profesjonalnych stowarzyszeń na kształtowanie się praktyk zarządzania 
projektami w krajach na całym świecie (Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd and 
Th omas, 2006). Innym przykładem presji normatywnej jest stworzenie przez UE wła-
snej metodyki − PM2, która być może docelowo stanie się standardem zarządzania 
wszystkimi projektami współfi nansowanymi ze środków unijnych.

7.3.  Procesy izomorfi czne prowadzące do projektyzacji 
sektora – podsumowanie

Mechanizmy izomorfi czne, prowadzące do zmian projektyzacyjnych zostały zaobser-
wowane na wszystkich badanych poziomach. Często wzajemnie się przenikały i były 
widoczne na poziomie polityk publicznych, organizacji oraz pracowników sektora. 
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Nie zawsze bowiem wszystkie trzy mechanizmy izomorfi czne są rozróżnialne empi-
rycznie – dwa lub trzy mogą przebiegać jednocześnie, a efekty pojedynczych proce-
sów nie zawsze dadzą się jednoznacznie zidentyfi kować (Mizruchi, Fein, 1999). Lewis 
zakłada, że rezultaty procesów izomorfi cznych widoczne są m.in. w języku organiza-
cji. Język ten odzwierciedlają zarówno dokumenty organizacyjne, jak i sposób komu-
nikowania się pracowników. W przypadku badanego sektora język projektyzacji wy-
stępował na wielu płaszczyznach: w sposobie formułowania polityk publicznych, 
treści dokumentów organizacyjnych, identyfi kacji wizualnej na budynkach, nazwach 
jednostek organizacyjnych oraz stanowisk i sposobach wypowiedzi pracowników 
sektora. „Projekty”, „fundusze unijne” to sformułowania niezwykle często obecne 
w nazwach komórek stosowanych w organizacjach, na wszystkich poziomach zarzą-
dzania, od ministerstw po gminy. Można jednakże zauważyć, że na poszczególnych 
poziomach, mimo przeplatania się mechanizmów izomorfi cznych, jedne były bar-
dziej widoczne niż inne (por. tabela 35).

Tabela 35. Mechanizmy izomorfi czne a poziom badania zjawiska projektyzacji

Poziom badania zjawiska 
projektyzacji

Makro (poziom sektora 
i polityk publicznych)

Mezo (poziom 
organizacji)

Mikro (poziom 
pracowników)

Dominująca forma 
mechanizmów 
izomorfi cznych

Koercyjne Mimetyczne, 
koercyjne

Normatywne

Źródło: badanie własne

Reasumując, mechanizmy izomorfi czne, prowadzące do projektyzacji polskiego 
sektora publicznego, obserwowalne były na poziomie makro, mezo oraz mikro bada-
nia projektyzacji. Na poszczególnych poziomach dominowały wybrane formy mecha-
nizmów izomorfi cznych, aczkolwiek często się przenikały i na siebie nakładały.

7.4. Projektyzacja jako proces i jako rezultat
Główny problem badawczy postawiony w pracy dotyczył tego, w jaki sposób prze-
biegał proces projektyzacji w polskim sektorze publicznym i jakie są jego rezultaty. 
W poprzedniej części rozdziału dokonano interpretacji przyczyn procesu projekty-
zacji przez pryzmat izomorfi zmu instytucjonalnego. Skupiono się głównie na me-
chanizmach izomorfi cznych, które doprowadziły do zmiany, jaka zaszła w sektorze 
publicznym w Polsce w ostatnich dwóch dekadach. Aby fi nalnie odnieść się do po-
stawionego problemu badawczego, istotne jest przedstawienie zjawiska projektyzacji 
zarówno z perspektywy procesowej (jak przebiegał ten proces, jakie miał etapy?), 
jak i rezultatywnej (jakie są jego skutki i rezultaty?). Autorka pracy zakłada bowiem, 
że projektyzację należy rozpatrywać zarówno z perspektywy dynamicznej, jak 
i statycznej.

7.4. Projektyzacja jako proces i jako rezultat
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W rozumieniu procesowym projektyzacja rozwijała się w kierunku umasowie-
nia działań projektowych oraz ich profesjonalizacji. Oczywiście nie we wszystkich 
typach organizacji oraz nie na wszystkich poziomach sektora publicznego zmiany te 
zachodziły w sposób tożsamy i w równym tempie. Jednakże, interpretując badany 
przypadek, da się zaobserwować pewien trend dla całego sektora publicznego. Wyróż-
nić możemy cztery główne fazy, które nakładają się na okresy programowania UE 
(por. rysunek 5). Granice te nie są sztywne, a wskazane daty mają charakter umow-
ny, przybliżony. Na bazie zrealizowanego badania można dostrzec, że programowanie 
UE miało duży wpływ na upowszechnienie pracy projektowej w sektorze publicznym. 
Jednocześnie na proces ten nakładały się liczne reformy państwa, kryzysy ekonomicz-
ne oraz szerokie przemiany wpisujące się w nowe zarządzanie publiczne. Projektyza-
cja polskiego sektora publicznego nie miała charakteru rewolucyjnego, a ewolucyjny, 
przy czym momentem krytycznym było wejście do UE.

Na poziomie organizacyjnym obserwuje się, że proces projektyzacji może prze-
biegać według schematu:

Aprojektyzacja → Projektyzacja →
Hiperprojektyzacja
Deprojektyzacja

Źródło: badanie własne

Hiperprojektyzacja oznacza tu całkowite oparcie działań na projektach, z kolei 
deprojektyzacja – odejście od projektowej formy działania. Deprojektyzacja może 
mieć charakter wymuszony (np. pod wpływem decyzji politycznej) lub dobrowolny 
(świadome porzucenie działań projektowych jako nieadekwatnych do potrzeb organi-
zacji). Zagadnienie to wymagałoby pogłębionej refl eksji naukowej, zarówno w warst-
wie teoretycznej, jak i empirycznej.

Projektyzacja sektora publicznego w wymiarze rezultatywnym to liczne zmiany 
w zakresie organizacji jego działania, struktur organizacji stanowiących sektor pu-
bliczny, jak i nowych postaw pracowników tego sektora. Zmiana organizacyjna defi -
niowana jest jako zmiana formalnej struktury, kultury organizacyjnej i celów, progra-
mu lub misji (DiMaggio, Powell, 1983, s. 149). Rezultaty projektyzacji widoczne są 
na wszystkich trzech badanych poziomach studium przypadku (por. tabela 36).

Tabela 36. Rezultaty projektyzacji na poziomie makro, mezo i mikro

Poziom makro Poziom mezo Poziom mikro
• Sposób formułowania 

i wdrażania polityk publicz-
nych oparty na projektach

• Dostosowanie rytmu 
programowania polityk 
publicznych do rytmu 
okresów programowania UE

• Zmiany struktur 
organizacyjnych ułatwiające 
realizację projektów 
(np. przez wydzielanie 
specjalnych komórek 
projektowych)

• Nowe role zawodowe – 
powstanie profesji kierownika 
projektów publicznych oraz 
dualność ról w wielu innych 
zawodach

7.4. Projektyzacja jako proces i jako rezultat
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Tabela 36. cd.

Poziom makro Poziom mezo Poziom mikro
• Zmiany prawne ułatwiające 

sprawną realizację projektów 
oraz programów

• Stworzenie struktur 
administracyjnych 
(organizacji pośredniczących, 
wdrażających) pomagających 
w zmianie sposobu dystrybucji 
środków publicznych 
na formę opartą 
na projektach

• Umasowienie działań 
projektowych i częsta zmiana 
sposobu dystrybucji środków 
publicznych z dotacji 
na projekty

• Zmiany w dokumentach 
polityk publicznych 
w warstwie lingwistycznej 
(język projektów)

• Rozbudowany, różnorodny 
i wieloaspektowy system 
kontroli realizowanych 
projektów skutkujący 
brakiem odbiurokratyzowania 
procesów zarządczych 

• Zmiany w strategiach, 
oparcie działań (w różnym 
stopniu) na projektach

• Racjonalizacja, formalizacja 
i proceduralizacja działań 
projektowych – nazywanie 
i wdrażanie działań jako 
projektów

• Wprowadzenie oceny 
pracowniczej opartej 
na aktywności projektowej

• Brak spłaszczenia struktur 
organizacyjnych, przy 
jednoczesnym ich 
uelastycznieniu

• Autopoietyczne procesy 
dotyczące wielu zasad 
i mechanizmów 
charakterystycznych 
dla sektora publicznego, 
co odróżnia ją od projektyzacji 
organizacji biznesowych

• Zaburzenia w równowadze 
praca–życie prywatne: praca 
po godzinach ukrytą regułą 
w podejmowaniu pracy 
projektowej w organizacjach 
publicznych

• Ciągła dostępność 
pracowników − gotowość 
do podejmowania pracy po 
standardowo wyznaczonych 
godzinach, poza miejscem 
świadczenia pracy, w formie 
zdalnej

• Technologie noszone jako 
narzędzie angażowania, 
a czasem kontroli pracowników 
projektowych

• Stres jako nieodłączny 
element codziennej pracy 
w projektach

• Silna motywacja do pracy 
wynikająca z unikatowego, 
różnorodnego charakteru 
projektów i namacalności 
ich rezultatów

Źródło: badanie własne

7.5.  Model projektyzacji sektora publicznego w Polsce 
i cyrkulacyjny charakter procesów projektyzacyjnych

Na bazie założeń tłumaczących mechanizm izomorfi zmu organizacyjnego oraz eu-
ropeizacji można stwierdzić, że proces projektyzacji został wywołany przez niedopa-
sowanie pomiędzy sprojektyzowanymi strukturami UE i mechanizmami jej działania 
a niskim poziomem dojrzałości projektowej oraz niskim stopniem projektyzacji pol-
skiego sektora publicznego. Celem europeizacji jest pewnego rodzaju unifi kacja, 
upodobnienie sposobów działania państw Wspólnoty, który pozwala na łatwiejsze 
projektowanie procesu wdrażania polityk przyjętych przez Parlament Europejski na 
poziomie całej UE (Wallace, 2000, s. 370) i koordynowanie tego procesu. Jednym 
z kluczowych zagadnień pozwalających przybliżyć ideę europeizacji jest pojęcie 
goodness of fi t, czyli dopasowania. Zakłada się, że stopień dopasowania, zgodności 
w ustaleniach pomiędzy UE a krajem członkowskim determinuje zmiany w polityce 

7. Projektyzacja polskiego sektora publicznego w świetle teorii neoinstytucjonalnej i koncepcji europeizacji
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krajowej (Müller, Flers, 2009). Nieprzystosowanie, niedopasowanie pomiędzy euro-
pejskimi oczekiwaniami a krajowymi politykami, instytucjami i procesami politycz-
nymi jest czyn nikiem wywołującym zmiany na poziomie krajowym (Börzel, Risse, 
2012). Żeby spowodować zmiany instytucjonalne w krajach członkowskich oraz kan-
dydackich, UE wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia nacisku: czasem są to pozy-
tywne zachęty, a czasem – presja. Börzel i Risse (2012, s. 7) porównują nawet UE do 
„wielkiej agencji socjalizacyjnej”, która stara się aktywnie promować zasady, normy 
praktyki oraz struktury, które kraje członkowskie powinny włączyć do swoich struk-
tur krajowych. Polski sektor publiczny, dążąc do osiągnięcia dobrego dopasowania, 
rozpoczął proces upodabniania się do głównego aktora pola organizacyjnego w za-
kresie procesów zarządzania projektami i programami. Dysonans ten został zmniej-
szony przez procesy izomorfi czne, które zadziały się na wszystkich trzech badanych 
poziomach projektyzacji: makro, mezo i mikro (por. rysunek 6).

Niedojrzały projektowo, słabo
sprojektyzowany polski sektor

publiczny

Sprojektyzowane 
struktury i polityki

publiczne Unii Europejskiej
Niedopasowanie

Europeizacjakryzysy ekonomiczne

reformy pod wpływem
NPM, GG

rozwój
nowoczesnych

technologii

globalizacja

Większa dojrzałość projektowa,
dopasowanie w zakresie 

poziomu projektyzacji polskiego
sektora publicznego

Izomorfizm
instytucjonalny

@

Rysunek 6. Model projektyzacji polskiego sektora publicznego pod wpływem UE
Źródło: badanie własne

Procesy prowadzące do projektyzacji sektora nie działy się w próżni. Jednocześnie 
następowały inne metaprzemiany o charakterze globalnym, które miały niewątpliwy 
wpływ na podmioty znajdujące się w badanym polu organizacyjnym. Wśród meta-
przemian wymienić możemy reformy sektora publicznego (zwłaszcza te będące wy-
nikiem wprowadzania zasad nowego zarządzania publicznego), kryzysy ekonomicz-
ne, rozwój technologii oraz szeroko pojęte procesy globalizacyjne. Powyższy model 

7.5. Model projektyzacji sektora publicznego w Polsce i cyrkulacyjny charakter procesów projektyzacyjnych
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w sposób uproszczony wskazuje na główne mechanizmy, które przyczyniły się do 
rozwoju zjawiska projektyzacji w polskim sektorze publicznym.

Jednocześnie, jak pokazało badanie, proces projektyzacji w badanych, dojrzałych 
projektowo organizacjach, przestaje mieć wyłącznie charakter top-down. W znacznej 
mierze w przypadku projektyzacji polskiego sektora publicznego miał on dotych-
czas charakter kaskadowy – praktyki przenoszono z wyższego poziomu zarządzania 
w sektorze publicznym na poziom niższy, co potwierdziło przeprowadzone badanie. 
Zmiany zachodzące na poziomie organizacji wynikały więc głównie ze zmian na po-
ziomie projektowania i wdrażania polityk publicznych, a na poziomie mikro – czyli 
pracowników sektora – z zachodzących zmian organizacyjnych. Można jednak stwier-
dzić, że obecnie, proces nie ma jedynie kaskadowego, lecz również cyrkulacyjny cha-
rakter. Dojrzałe projektowo organizacje publiczne mogą (do pewnego stopnia) wy-
wierać wpływ na kształtowanie zasad wdrażania projektów na poziomie polityki, 
a wykształcona, przygotowana do pracy projektowej kadra – promować i wdrażać 
w organizacjach publicznych metodyczne, oparte na najlepszych praktykach i własnym 
doświadczeniu, zasady zarządzania projektami. Projektyzacja sektora publiczne go jako 
proces przybiera więc charakter cyrkulacyjny, a nie jedynie kaskadowy (por. rys. 7).

Projektyzacja
na poziomie makro
(polityki publiczne)

Projektyzacja
na poziomie mikro

(pracownicy sektora
publicznego)

Projektyzacja
na poziomie mezo

(organizacje
publiczne)

Rysunek 7. Cyrkulacyjny charakter procesów projektyzacyjnych.

Szczególnie interesującym obszarem, wartym w przyszłości pogłębionych badań, 
są obszary styku poszczególnych poziomów i zrozumienie tego, w jaki sposób nastę-
puje transfer praktyk projektowych i utrwalanie procesów projektyzacyjnych nie tyl-
ko na poszczególnych poziomach badania projektyzacji, lecz także pomiędzy nimi. 
Przez powiązania i zachodzące interakcje, podmioty znajdujące się w danym polu 
organizacyjnym, a przynależące do różnych poziomów zarządzania sektorem publicz-
nym, wzajemnie (zwrotnie) na siebie wpływają, co ma niewątpliwie konsekwencje 
dla zachodzących procesów i rezultatów projektyzacji i powinno być przedmiotem 
dalszych, pogłębionych badań naukowych.

7. Projektyzacja polskiego sektora publicznego w świetle teorii neoinstytucjonalnej i koncepcji europeizacji
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ZAKOŃCZENIE

Głównym celem poznawczym pracy było rozpoznanie i wyjaśnienie, w jaki sposób 
przebiegał proces projektyzacji sektora publicznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście 
napływu środków unijnych, oraz jakie są jego konsekwencje i rezultaty. Badania 
wpisu ją się w międzynarodowy nurt badań nad projektyzacją sektora publicznego 
(Hodgson, Fred, Bailey i Hall, 2019). Potwierdzają one tezy dotyczące tego, że Unia 
Europejska jest wpływowym aktorem w procesie rozwoju projektyzacji państw człon-
kowskich (Büttner & Leopold, 2016; Mukhtar-Landgren & Fred, 2018), a jednocześ-
nie ukazują wielowymiarowość zjawiska projektyzacji sektora publicznego na różnych 
poziomach jej badania i jej lokalny, polski kontekst. Przeprowadzone badanie pozwo-
liło na opisanie zjawiska projektyzacji polskiego sektora publicznego w odniesieniu 
do trzech jego poziomów – poziomu sektora jako całości i jego polityk (poziom ma-
kro), poziomu organizacji publicznych (poziom mezo) oraz poziomu pracowników 
sektora (poziom mikro). Projektyzacja rozumiana była jako zjawisko polegające na 
instytucjonalizacji projektów na wszystkich poziomach struktur społecznych przez 
adaptację metod, języka i praktyk projektowych (Jałocha, 2019). W przypadku bada-
nego sektora procesy projektyzacyjne w sposób kaskadowy (a także cyrkulacyjny) 
przenikały poszczególne jego poziomy i nakładały się na siebie.

Zgodnie z celem empirycznym zrealizowano badanie o charakterze wielometo-
dycznym, na bazie którego udzielono odpowiedzi na postawiony problem badawczy: 
na czym polega zjawisko projektyzacji sektora publicznego w Polsce, w jaki sposób 
przebiegały procesy projektyzacyjne i jakie są ich rezultaty. Reasumując wnioski pły-
nące z badania, szczegółowo opisane w rozdziałach 4−7, stwierdzić można, że pro-
jektyzacja sektora publicznego w Polsce może być interpretowana w rozumieniu 
procesowym oraz rezultatywnym. Jako proces projektyzacja polegała na umasowieniu 
działań projektowych i ich profesjonalizacji, natomiast jako rezultat projektyzacja 
sektora publicznego oznacza zarówno liczne zmiany w zakresie organizacji jego 
działa nia, struktur organizacji stanowiących sektor publiczny, jak i nowych postaw 
pracowników tego sektora. Kluczowy wpływ na rozwój projektyzacji sektora publicz-
nego w Polsce miała Unia Europejska. Polski sektor publiczny, dążąc do osiągnięcia 
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dobrego dopasowania do sprojektyzowanych struktur UE, rozpoczął proces upo dab-
niania się do głównego aktora pola organizacyjnego w zakresie procesów zarzą-
dza nia projektami i programami. Dysonans ten został zmniejszony przez procesy 
izomorfi czne, które zadziały się na wszystkich trzech badanych poziomach projekty-
zacji: sektora i jego polityk publicznych, organizacji oraz pracowników sektora pu-
blicznego. Badanie pozwoliło unaocznić fakt, że projektyzacja zmienia funkcjonowa-
nie całego sektora publicznego: sposób w jaki programowane i wdrażane są polityki 
publiczne, w jaki kształtowane są struktury organizacji publicznych oraz w jaki pra-
cują i jak swoją rolę postrzegają ich pracownicy. Na poziomie makro projekty są 
instrumentami wdrażania planów strategicznych we wszystkich obszarach aktywno-
ści publicznej i w ten sposób stają się ważną formą realizacji polityk publicznych 
w Polsce. Na poziomie mezo projekty postrzegane są przez organizacje publiczne jako 
działania umożliwiające realizację ich celów strategicznych. Działania projektowe 
trwale i znacząco zmieniły sposób funkcjonowania większości badanych organiza-
cji. Zmianie uległy struktury organizacyjne, wprowadzono nowe metody i narzę-
dzia, zmieniło się podejście do zarządzania i oczekiwanych kompetencji pracowni-
ków. W niewielkim stopniu zostało sformalizowane zarządzanie wiedzą projektową, 
nadal w większości badanych przypadków pozostaje ono działaniem niesformalizo-
wanym. Na poziomie mikro (pracowników sektora publicznego) zaobserwować mo-
żemy wyraźne zmiany wywołane przez zjawisko projektyzacji, takie jak zaburzenie 
równowagi praca−życie prywatne oraz zmiany w rozumieniu tożsamości zawodowej. 
Masowa realizacja projektów odcisnęła piętno na tożsamości pracowników sektora 
publicznego − coraz częściej postrzegają oni swoją tożsamość zawodową przez pryzmat 
pracy projektowej, tworząc nową grupę projektowych tubylców sektora publicznego.

Konkludując, na podstawie zrealizowanego badania stwierdzić można, że w sek-
torze publicznym w Polsce nastąpiła racjonalizacja, formalizacja i proceduralizacja 
działań projektowych. Duży wpływ na to miała realizacja projektów współfi nanso-
wanych ze środków UE, a pośrednio – zmiana sposobu kształtowania i wdrażania 
polityk publicznych w kierunku polityk opartych na projektach. Zmieniły się struk-
tury organizacyjne, procesy zarządzania strategicznego i metody pracy w sektorze. 
Unia Europejska była swoistym agentem procesów projektyzacyjnych, transferując 
praktyki projektowe na kraje członkowskie (Fred, 2018; Godenhjelm et al., 2015). 
W przypadku polskiego sektora publicznego proces ten miał charakter niezwykle 
dynamiczny – ogromna zmiana natury organizacyjnej wdrożona została na przestrze-
ni niespełna kilkunastu lat. Od stanu aprojektyzacji sektora (braku profesjonalnych 
działań projektowych) przeszedł on do silnej projektyzacji (czasem hiperprojektyza-
cji, choć można przypuszczać, że w wielu indywidualnych przypadkach organizacji 
zapewne mieliśmy do czynienia również z pseudoprojektyzacją).

Cel teoretyczny pracy zrealizowano przez rozpoznanie koncepcji wyjaśniających 
zjawisko projektyzacji i zbudowanie na ich bazie konceptualnego modelu procesu 
projektyzacji sektora publicznego oraz opisu procesu i rezultatów projektyzacji. Wy-
jaśniono obserwowane, lecz dotychczas niepoddane pogłębionej refl eksji naukowej 

Zakończenie
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zjawisko projektyzacji zachodzące w sektorze publicznym w Polsce, równocześnie 
na trzech poziomach. Wkład w rozwój nauki, jaki niesie niniejsza publikacja, dotyczy 
systematyzacji i pogłębienia zrozumienia istotnego, powszechnego współcześnie zja-
wiska i towarzyszących mu przemian zarządczych w organizacjach publicznych. Po-
nadto zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem, że studia nad projektami 
powinny dążyć do czerpania z różnych inspiracji teoretycznych, a także wnosić wkład 
w inne dziedziny (Jacobsson, Söderholm, 2020), w pracy wykorzystano literaturę 
z zakresu zarządzania publicznego oraz studiów nad projektami.

Dodatkowo, choć nie było to zasadniczym celem projektu badawczego, prze-
prowadzone badania prezentują wartość praktyczną dla organizacji sektora publiczne -
go. Namysł nad konsekwencjami projektyzacji, zarówno wobec polityk publicznych, 
organizacji, jak i pracowników sektora, pozwolić może na lepsze, bardziej świadome 
kształtowanie procesów zarządzania projektami. Wyniki badań mogą być wykorzy-
stane do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych zo-
rientowanych projektowo. Świadomość korzyści, ale również zagrożeń płynących 
z projektyzacji pracy (brak równowagi praca–życie prywatne, nadmierny stres, prze-
ciążenie obowiązkami na konkretnych etapach realizacji projektów) może pomóc 
w lepszym planowaniu pracy i dbaniu o dobrostan pracowników. Dla zarządzających 
organizacjami publicznymi cenne mogą być też wnioski płynące z badań a dotyczące 
dojrzałości projektowej i jej elementów. Mogą one stanowić wskazówkę do świado-
mego planowania procesów podnoszenia poziomu dojrzałości projektowej organiza-
cji pu blicznych. W warstwie polityk publicznych badania pokazały, że sama reali-
zacja pojedynczych projektów nie może stanowić odpowiedzi na złożone problemy 
społeczne, a osoby odpowiedzialne za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych 
powinny mieć na uwadze, że projektyzacja może przynosić również negatywne skut-
ki dla polityk publicznych i ich benefi cjentów.

Projektyzacja, oprócz wymiaru organizacyjnego i społecznego, miała też wymiar 
polityczny. Nie był on szczegółowo analizowany w ramach niniejszego badania, trud-
no jednak pominąć go w analizie zjawiska projektyzacji. Wykorzystanie projektów 
jako narzędzia wpływu politycznego jest widoczne zwłaszcza w przypadku ważnych 
inwestycji, które politycy chętnie wykorzystują w walce o wpływy. Były premier 
Donald Tusk jako największy sukces polityczny swojego rządu wskazywał rozwój 
Polski w wyniku realizowanych projektów: „Udało nam się, bez porównania z jakim-
kolwiek innym krajem w Europie, wykorzystać środki europejskie. Nazywałem to – 
tylko trochę na wyrost – drugą odbudową Polski po wojnie” (Subbotko, 2020, s. 28). 
Abstrahując od interesów politycznych stojących za tą wypowiedzią, trudno nie zgo-
dzić się z tym, że masowość projektów współfi nansowanych przez UE zmieniła kraj, 
a jednocześnie zintensyfi kowała jego projektyzację.

Wnioski płynące z badań nie mają jednak charakteru jedynie lokalnego, a mogą 
być wykorzystane w badaniach nad projektyzacją w różnych branżach i kontekstach 
kulturowych. Badanie pokazało m.in., że analizowanie projektyzacji w odniesieniu 
do pojedynczych poziomów może nie pozwolić na pełne zrozumienie tego zjawiska. 
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Projektyzacja nie dzieje się osobno na różnych poziomach: nie dotyczy odrębnie 
osób, organizacji lub społeczeństw. Przykład polskiego sektora publicznego pokazuje, 
w jaki sposób procesy te się przenikają. Projektyzacja nie przejawia się też tylko w tym, 
że organizacje zaczynają tworzyć projekty. Obserwowalne są również daleko idące 
zmiany, np. zmiany w prawie krajowym, sposobach wdrażania i formułowania poli-
tyki publicznej, organizacji pracy urzędów itd. Z jednej strony, projektyzujący się pod 
wpływem UE polski sektor publiczny ulegał podobnym przemianom jak np. szwedzki 
(Fred, 2018; Hedling et al., 2019; Mukhtar-Landgren & Fred, 2019), fi ński (Munck 
af Rosenschöld, 2019) czy brytyjski (Bailey, Hodgson & Checkland, 2019) – zwięk-
szała się liczba projektów, rosła profesjonalizacja w zarządzaniu nimi. Z drugiej, przy-
kład polskiego sektora publicznego, umasowienie i niezwykła dynamika procesu pro-
jektyzacji stanowią o jego unikatowym charakterze.

W przyszłości warto byłoby pogłębić, poddać dalszej refl eksji naukowej wiele 
zagadnień jedynie zasygnalizowanych w niniejszej pracy, takich jak m.in. pseudo-
projektyzacja, deprojektyzacja i hiperprojektyzacja; projekty jako źródło innowacji 
w sektorze publicznym, agenci indywidualni i kolektywni w procesie projektyzacji; 
grupy wykluczone i uprzywilejowane w procesie projektyzacji – projektariusze i pro-
jektokraci sektora publicznego; długofalowy wpływ projektowej formy kształtowania 
polityki publicznej na globalne procesy zarządzania. Na uwagę zasługuje również 
podjęcie problematyki cyrkulacyjnego charakteru projektyzacji oraz uzależnienia 
stopnia dojrzałości projektyzacyjnej (organizacji, sektora, państwa) od zakorzenie -
nia metod pracy projektowej, a nie jedynie zwiększania liczby projektów.

Trudno stwierdzić jednoznacznie, jakie długofalowe konsekwencje będzie mieć 
projektyzacja polskiego sektora publicznego. Z jednej strony istnieje ryzyko, że sektor 
publiczny może wpaść w pułapkę realizacji prostych, nieskomplikowanych projektów. 
Może to wynikać z faktu, że rozwiązywanie złożonych problemów społecznych, takich 
jak ubóstwo, przemoc, bezrobocie, przez pojedyncze projekty jest zadaniem trudnym, 
jeśli nie niemożliwym. Istnieje jednak szansa na to, że polityki publiczne będą świa-
domie kształtowane na podstawie programów, a projekty pozostaną jedynie narzę-
dziem wspierającym proces efektywnego rozwiązywania skomplikowanych wyzwań, 
jakie stoją przed sektorem. Dzięki projektyzacji może też wzrosnąć skuteczność dzia-
łań sektora. Jednym z pozytywnych efektów tego procesu jest niewątpliwie to, że aby 
otrzymać projekt dofi nansowany zarówno ze źródeł krajowych, jak i europejskich, 
ludzie muszą organizować się w zespoły, w wyniku czego projekty pozwalają niejed-
nokrotnie na budowanie mikrospołeczności i jednoczą wokół wspólnych celów. Czę-
sto są to grupy, które były społecznie wykluczone.

W początkowej fazie badań nad projektyzacją sektora publicznego jawił się on 
jako swoisty ambalaż. Trudno było stwierdzić, czy pod kurtyną uszytą z unijnych slo-
ganów, ozdobioną logotypami UE i przykrywającą cały kraj projektową nowomo -
wą ukrywają się sprawne projektowo organizacje, czy jest to stara administracja ubra-
na w unijne szaty. Na bazie zrealizowanego badania można orzec, że zmiana, jaka 
zaszła w sektorze publicznym, jest głęboka i – w niektórych obszarach – pozostanie 
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trwała, nawet po zakończeniu wsparcia UE. Już teraz obserwować możemy pierwsze 
przejawy wykorzystania przez sektor publiczny umiejętności zdobytych w pracy pro-
jektowej. Praca zdalna, z której korzysta obecnie, w czasie pandemii COVID-19 więk-
szość orga nizacji publicznych w Polsce, powoduje, że działania sektora nie zostały 
spa raliżowane. Trudno stwierdzić, jak będzie wyglądał polski sektor publiczny po 
kry zysie pandemicznym, ale na pewno zmiany będą zmierzały w kierunku redukcji 
wydatków publicznych. Realizacja projektów w organizacjach publicznych pozwala 
łączyć dwie perspektywy: stabilność i trwałość oraz przewidywalność działań organi-
zacji publicznych z wprowadzaniem zmian. Domniemywać można, że celowane, 
jednorazowe działania realizowane w formie projektów, a także złożone z projektów 
programy staną się jeszcze bardziej popularne, a tym samym utrwalą zjawisko projek-
tyzacji sektora.
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Beata Jałocha

PROJEKTYZACJA 
sektora publicznego 

w Polsce
Przyczyny, przebieg, rezultaty

„Monografi a podejmuje jeden z ważniejszych obecnie problemów zarządzania, 
jakim jest wykorzystywanie projektów dla celów wprowadzania zmian w sektorze 
publicznym, w ujęciu całościowym, uwzględniając również reperkusje stosowania 
projektów dla pracowników instytucji. Autorka słusznie dostrzega szerszy kon-
tekst procesu, a mianowicie tworzenie się społeczeństwa projektu oraz zmiany 
sposobu pracy ludzi. Podstawową zaletą pracy jest oryginalne i wyczerpujące 
omówienie złożonej problematyki projektyzacji sektora publicznego w Polsce 
w ujęciu teoretycznym i praktycznym, statycznym i dynamicznym, horyzontalnym 
i wertykalnym, w sposób poprawny, a jednocześnie zrozumiały i przystępny dla 
czytelnika. Uzyskane wyniki badań niewątpliwie wzbogacają naszą wiedzę 
o istocie, przyczynach, przebiegu i rezultatach projektyzacji sektora publicznego, 
dając jednocześnie dobre podstawy merytoryczne i metodyczne do dalszych 
badań nad tym zjawiskiem, również w innych sektorach”. 

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Nowosielskiego

„W monografi i poruszono bardzo ważne zagadnienia dotyczące procesów pro-
jektyzacji zachodzących w sektorze publicznym. Zostały one ujęte w sposób 
kompleksowy i wyczerpujący. Recenzowaną monografi ę wyróżnia spośród 
innych monografi i bogaty materiał empiryczny. Autorka w sposób szczegółowy 
dokonała analizy projektyzacji sektora publicznego i jej wpływu na polityki 
publiczne państwa, analizy projektyzacji na poziomie organizacji publicznych 
oraz analizy projektyzacji i jej wpływu na pracowników sektora publicznego. 
Sformułowana również wiele interesujących z punktu widzenia poznawczego 
oraz praktycznego wniosków, co jest dużym atutem recenzowanej monografi i”. 

Z recenzji dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH

Dr Beata Jałocha jest doktorem nauk humanistycznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunktem na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania 
projektami, procesów projektyzacji, a także badań w działa-
niu. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych 
wpisujących się w obszar studiów nad projektami. Zrealizo-
wała, jako członkini zespołu a także kierowniczka projektu, 
kilka projektów badawczych finansowanych ze środków 
unijnych oraz Narodowego Centrum Nauki. Aktywnie działa 
w międzynarodowych sieciach naukowych, a także prezen-
tuje wyniki swoich badań na kluczowych konferencjach do-
tyczących zarządzania. 
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