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Przedsłowie

W niniejszym raporcie wskazujemy na to, jak 
korzystając z osiągnięć nauk behawioralnych 
zwiększyć efektywność polskiej administra-
cji państwowej. To, że mamy w tym zakresie 
problem nie jest tezą kontrowersyjną. W 2019 
roku wskaźnik efektywności rządzenia Ban-
ku Światowego wyniósł dla Polski 73,08 i był 
niższy nie tylko od średniej dla państw OECD  
o wysokim dochodzie (87,59), ale również niższy 
od wskaźnika dla innych państw z naszego re-
gionu (Czechy – 78,37; Słowacja, 74,04, Niemcy – 
93,27, Litwa – 81,25)1. To wymowna ocena. Debata  
o administracji sprowadza się zwykle do pytania, 
czy podnosić, czy obniżać pensje urzędników, 
ewentualnie, czy i których urzędników zwolnić. 
Ten raport nie wpisuje się w tę dyskusję. Za-
prezentowane tu rozwiązania pozwolą niskim 
kosztem usprawnić i zwiększyć efektywność 
administracji nawet przy utrzymaniu obecnego 
status quo, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia 
(czego jednak nie rekomendujemy). W tym celu 
administracja potrzebuje „szturchnięcia”, które 
pochodzi ze strony stosowanych nauk beha-
wioralnych rozwijanych przez takich ekonomi-
stów, jak nobliści Daniel Kahneman, czy Richard 
Thaler. Zidentyfikowali oni całą grupę błędów 
poznawczych oraz opracowali metody ich łago-
dzenia z pomocą odpowiednio projektowanych 
bodźców (owego „poszturchiwania”, nudging). 
Z początku rządy stosowały je wobec obywateli 
w sposób paternalistyczny, skłaniając ich do po-

1 Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (dostęp: 
15.11.2020).

żądanych z punktu widzenia polityki publicznej 
zachowań (np. lepszych nawyków zdrowotnych). 
Od kilku jednak lat stosują polityki behawioralne 
także wobec własnych funkcjonariuszy – robi 
to np. rząd brytyjski i amerykański. Instytucje 
państwowe bowiem ze względu na swój charak-
ter są szczególnie narażone na kultywowanie 
myślenia grupowego, popełnianie błędu kon-
firmacji, czy tzw. iluzję podobieństwa. Uleganie 
tym skrzywieniom przekłada się na nie tylko na 
nieefektywne działanie urzędów (opieszałość, 
indolencję decyzyjną, kult mierności), lecz także 
na opracowywanie złych polityk publicznych.  
O ile obecnie w Polsce w umiarkowanym stopniu 
wykorzystuje się stosowane nauki behawioralne 
wobec obywateli (przykładem jest mechanizm 
zapisów do PPK), o tyle niemal w ogóle nie wy-
korzystuje się u nas interwencji behawioralnych 
w celu zmiany zachowań urzędników i poprawy 
funkcjonowania administracji. Niniejszy raport 
identyfikuje te dziedziny administracji, w których 
zastosowanie osiągnięć ekonomii behawioralnej 
może przynieść najwięcej korzyści i przedstawia 
sposoby ich praktycznego zastosowania.

Warsaw Enterprise Institute

http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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Wymiana wiedzy
Wymiana wiedzy między urzędami a think 
tankami i uczelniami. Korekta procesów nie-
właściwej alokacji uwagi poprzez zbudowanie 
instytucjonalnych kanałów transmisji wiedzy 
ze środowiska akademickiego i środowisk eks-
perckich, think tanków i powiązanie z nią zasady 
dywersyfikacji źródeł pozyskiwania informacji. 

Proces decyzyjny
Włączenie w proces podejmowania decyzji  
w administracji publicznej mechanizmów „roz-
waż przeciwne” pozwalającego na niwelowaniu 
błędu konfirmacji i bardziej obiektywną ocenę 
danych źródłowych. 

System feedbacków
Zaimplementowanie systemu wprowadzania 
feedbacków ilustrujących stopień kierowania 
się regułami 

Spotkania grupowe
Reorganizacja zasad spotkań grupowych, prowa-
dzenia konsultacji i podejmowania decyzji przez 
grupy, rady, komitety poprzez m.in. nagradzanie 
grup, a nie jednostek, zmianę perspektyw oceny 
danych, stworzenie architektury wyboru wspie-
rającej procesy dzielenia się wiedzą.

Szkolenia dla urzędników
Wprowadzenie programów szkoleniowych dla 
urzędników w zakresie wpływu ramowania na 
ich oceny i decyzje, eliminujące nadmierną za-
chowawczość decyzyjną.

„Zerowe zainteresowanie”
Wdrożenie metody „zerowego zainteresowania”. 
Niwelowanie wpływu iluzji podobieństwa, efektu 
fałszywego konsensusu poprzez wdrożenie me-
tody „zerowego zainteresowania” pozwalającej 
na bardziej adekwatną ocenę popularności pro-
jektowanych rozwiązań w polityce publicznej. 

Usprawnienie procesu decyzyjnego
Wprowadzenie nowych elementów procesu de-
cyzyjnego takich jak: analizy premortem, opra-
cowanie wartości referencyjnych, mechanizm 
informacji zwrotnych i adaptacji do zmieniają-
cych się okoliczności, co pozwoli na neutralizację 
skutków takich zjawisk jak błąd nadmiernego 
optymizmu, iluzja kontroli, czy błąd planowania. 

Strategia bottom-up
Przyjęcie strategii bottom-up w przypadku du-
żych zmian instytucjonalnych i wykorzystanie 
wewnętrznej motywacji pracowników dzięki 
umożliwieniu im większego wpływu na kształt 
nowej instytucji, przekazanie mocy decyzyj-
nej zespołom pracującym nad poszczególnymi 
rozwiązaniami. Uwzględniać należy przy tym 
ograniczenia poznawcze urzędników i na tej 
podstawie rozdzielać kompetencje.

Zasada prostoty
Jeśli chcemy, by ludzie coś zrobili, to musimy im 
to ułatwić. Jeśli chcemy, by administracja realizo-
wała kluczowe dla społeczeństwa cele i zadania, 
to musi upraszczać swoje funkcjonowanie tam, 
gdzie to tylko możliwe.

Rekomendacje WEI



Wstęp

[...] badania pokazują, że 
przy obecnych nakładach na 
administrację w Polsce mamy 
relatywnie niski wskaźnik jej 
efektywności.

Wydaje się, że administracja 
potrzebuje delikatnego  
szturchnięcia, impulsu,  
który pochodzić może ze  
strony stosowanych  
nauk behawioralnych.
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W 2019 roku World Bank Group opublikował 
raport zatytułowany Lekcje z Polski – Wnioski 
dla Polski: zrównoważona transformacja w kie-
runku gospodarki o wysokim dochodzie2. Polska 
przedstawiana jest w nim jako państwo suk-
cesu gospodarczego. Kraj małych nierówności 
społecznych, nieprzerwanego wzrostu PKB per 
capita oraz jako państwo, w którym odsetek 
osób żyjących w ubóstwie jest stosunkowo niski.  
W raporcie zostało również zasugerowanych 
pięć reform, które pomogłyby Polsce osiągnąć 
status państwa o wysokich dochodach.

Na pierwszym miejscu znalazła się rekomendacja 
dotycząca poprawy jakości działania administra-
cji publicznej. Sprawna i skuteczna administracja 
będzie wspierać wzrost gospodarczy, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy gospodarka oparta jest w coraz 
większym stopniu na wiedzy. Kluczową kwestią, 
na którą zwracają uwagę autorzy raportu, jest 
zaufanie do władzy publicznej, które może być 
budowane, gdy administracja publiczna będzie 
skutecznie reagować na otaczającą rzeczywistość 

2 E. Skrok, R. van den Brink, E. Aldaz-Caroll, Lekcje z Polski – Wnioski dla Polski, World Bank 
Grup 2019.

3 Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (dostęp: 
15.11.2020).

społeczną, gospodarczą i będzie stawiała czoła 
wyzwaniom nowych czasów. Efektywna i nowo-
czesna administracja jest kluczowa dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego każdego państwa. 
Potrzebne są skuteczne instytucje publiczne zo-
rientowane na zaspokajanie potrzeb obywateli. 
Bank Światowy od 1996 roku prowadzi również 
projekt pomiaru efektywności rządzenia. Ocenia 
się sześć kategorii wskaźników, wśród których 
są między innymi jakość usług publicznych, ja-
kość administracji publicznej czy adekwatność  
i skuteczność wdrażanych polityk publicznych. 
W 2019 roku wskaźnik efektywności rządzenia 
dla Polski wyniósł 73,08 i był niższy od śred-
niej dla państw o wysokim dochodzie będących  
w OECD (87,59), ale również niższy od wskaźnika 
dla innych państw z naszego regionu (Czechy 

– 78,37; Słowacja, 74,04, Niemcy – 93,27, Litwa – 
81,25)3. Jest więc nad czym pracować.

W tym samym roku został opublikowany kolejny 
raport zatytułowany Raport o rozwoju społecz-
no-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzen-

Siedziba World 
Bank group

Bank Światowy zajmuje  
się realizacją projektów  
inwestycyjnych i doradczych  
w celu przeciwdziałania  
kluczowym wyzwaniom  
rozwojowym m.in. w Polsce.

Raport World 
Bank Group

http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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nym autorstwa Ministerstwa Rozwoju. W części 
opisującej zdolność instytucjonalną państwa 
można odnaleźć wnioski, zgodnie z którymi ja-
kość rządzenia w polskich województwa kształ-
towała się poniżej lub była zbliżona do średniej 
dla Unii Europejskiej. Często przywoływanym 
argumentem tłumaczącym brak efektywności 
działania administracji jest niedostateczne finan-
sowanie. I z jednej strony trudno się nie zgodzić, 
bo gdy spojrzymy na przeciętne wynagrodzenie 
zasadnicze w administracji, to zobaczymy, że  
w 2019 roku w urzędach centralnych wynosiło 
ono 4 585 zł brutto, w urzędach statystycznych 
zarabia się jednak już tylko 3 083 zł brutto, a naj-
mniej w komendach powiatowych policji, gdzie 
przeciętne zasadnicze wynagrodzenie wynosiło  
2 797 zł brutto4. Jeśli spojrzymy na przeciętne 
zarobki zasadnicze w całej służbie cywilnej, to 
wynoszą one 4 110 zł brutto, a wynagrodzenia 
całkowite (pensja zasadnicza plus tzw. trzynast-
ki, ewentualne premie, nagrody itp.) rosną do  
6 403 zł brutto5.
 
Niemniej badania pokazują, że przy obecnych 
nakładach na administrację w Polsce mamy 
relatywnie niski wskaźnik jej efektywności6. 
Prowadzi to do konkluzji, że w Polsce, oprócz 
podwyżek wynagrodzeń dla dużej liczby urzęd-
ników, brakuje odpowiednich rozwiązań admini-
stracyjno-prawnych wspierających efektywność 
rządzenia7. Analiza literatury przedmiotu, mię-
dzy innymi przywołanych już powyżej raportów, 
pozwala stwierdzić, że w Polsce sprawność in-
stytucjonalna państwa jest na niższym poziomie, 
niż powinna, przynajmniej dla państwa, które 
aspiruje do grupy państw o wysokim dochodzie. 
W związku z tym należałoby zastanowić się ja-
kimi nowymi narzędziami może dysponować 
współczesna administracja, które poprawią efek-
tywność administracji jako całości, jak również 
pozytywnie wpłyną na poszczególnych urzędni-
ków wspierając ich w wypełnieniu obowiązków 
im powierzonych.

4 Przeciętne wynagrodzenia całkowite w administracji w 2019 roku, https://www.gov.pl/
attachment/0e4090b5-ddcb-425a-a154-e7fc93c3bd16 (1.12.2020).

5 Tamże.
6 Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym, http://orka.

sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FB6C353E11179A19C1257FE7002DB1C9/%24File/684.pdf, s. 159. 
(18.11.2020).

7 Tamże, s. 161.

Wydaje się, że administracja potrzebuje deli-
katnego szturchnięcia, impulsu, który pocho-
dzić może ze strony stosowanych nauk beha-
wioralnych. Lepsze rozumienie tego, jak myślą 
urzędnicy, jak funkcjonują urzędy, jakie procesy 
decyzyjne kierują decydentami, pozwoli bar-
dziej adekwatnie dobierać narzędzia do potrzeb.  
Dlaczego to takie ważne? Dopiero wtedy, gdy 
zrozumie się, jak właściwie funkcjonują ludzie, 
w jaki sposób ich pojedyncze zachowania wpły-
wają na działanie całych instytucji, a także na 
efektywność zmian instytucjonalnych, dopiero 
wtedy będzie można projektować reformy, któ-
re skutecznie usprawnią działanie administra-
cji i pomogą urzędnikom w wykonywaniu ich 
obowiązków.

Ten raport ilustruje jak interwencje behawio-
ralne – rozwiązania wypracowane na gruncie 
osiągnięć ekonomii behawioralnej, psycholo-
gii, teorii decyzji, teorii gier, a nawet w filozofii 
eksperymentalnej – pozwalają zmieniać zacho-
wania, postawy i decyzje urzędników a co za 
tym idzie prowadzić nawet do bardziej efek-
tywnych zmian instytucjonalnych. Interwencje 
behawioralne to już nie tylko domena uczelni 
wyższych, ale organizacji międzynarodowych, 
rządów, firm doradczych i think tanków. To 
nowy sposób patrzenia na ludzi i ich zachowania.  
I choć nie jest to w żadnym razie panaceum na 
opisane powyżej systemowe bolączki polskich 
urzędów, to niewątpliwie jest to osiągnięcie na 
miarę XXI wieku. Osiągnięcie, które ma solidne 
podstawy naukowe, a także historię wdrożeń 
zakończonych sukcesem. Jeśli więc wiemy, że 
można pomóc urzędom i urzędnikom bardziej 
efektywnie osiągać stawiane przed nimi cele, to 
dlaczego tego nie zrobić?

Niski wkaźnik 
efektywności

https://www.gov.pl/attachment/0e4090b5-ddcb-425a-a154-e7fc93c3bd16
https://www.gov.pl/attachment/0e4090b5-ddcb-425a-a154-e7fc93c3bd16
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FB6C353E11179A19C1257FE7002DB1C9/%24File/684.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FB6C353E11179A19C1257FE7002DB1C9/%24File/684.pdf


INTERWENCJE 
BEHAWIORALNE 

Podstawowym założeniem be-
hawioralnej polityki publicznej, 
która zajmuje się badaniem  
i wdrażaniem interwencji 
behawioralnych, jest przeko-
nanie, że lepsze zrozumienie 
faktycznych zachowań ludz-
kich i procesów decyzyjnych 
prowadzi do lepiej zaprojekto-
wanych rozwiązań w polityce 
publicznej
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Podstawowym założeniem behawioralnej po-
lityki publicznej, która zajmuje się badaniem  
i wdrażaniem interwencji behawioralnych, jest 
przekonanie, że lepsze zrozumienie faktycznych 
zachowań ludzkich i procesów decyzyjnych pro-
wadzi do lepiej zaprojektowanych rozwiązań  
w polityce publicznej8. Nauki behawioralne po-
kazały, że na decyzje i zachowania mają wpływ 
błędy poznawcze (przewidywalne, powtarzalne 
odchylenia od modelu racjonalnego decydenta), 
które popełniamy, sytuacja decyzyjna, w której 
się znaleźliśmy, normy społeczne, moralność, 
kontekst, kultura i instytucje. Między innymi  
z tych powodów zapominamy o wizycie u leka-
rza, nie doceniamy zagrożenia wynikającego  
z pandemii oraz trudno jest nam rzucić szkodli-
we nawyki. 
 
Interwencje behawioralne to narzędzia po-
zwalające na bardziej efektywne działanie np. 
administracji państwowej bez konieczności 
wprowadzania do systemu prawnego nowych 
reguł postępowania (np. nakazów) lub sankcji9. 
Opierają się na wynikach badań naukowych  
z zakresu takich dyscyplin jak psychologia, eko-
nomia behawioralna, teoria gier, neuroekono-
mia, czy filozofia eksperymentalna10. Choć nie 
jest to kompletna lista dyscyplin, których osią-
gnięcia stanowią punkt wyjścia do opracowania 
wszystkich typów interwencji, to pokazuje ona 
różnorodność podstaw naukowych, na których 
poszczególne rozwiązania bazują. 

8 W.J. Congdon, J.R. Kling, S. Mullainathan, Policy and Choice: Public Finance through the 
Lens of Behavioral Economics, Washington 2011; Behavioural Public Policy, A. Oliver (red.), 
Cambridge 2013; E. Shafir, The Behavioral Foundations of Public Policy, Princeton 2013.

9 N. Broughton i in., Boosting Businesses: Applying Behavioural Insights to Business Policy, 
The Behavioural Insights Team, 2019; OECD, Behavioural Insights and Public Policy: Lessons 
from Around the World, OECD, 2017; OECD, Delivering Better Policies Through Behavioural 
Insights.

10 Bardzo dobrym, napisanym przystępnym językiem wprowadzeniem do ekonomii beha-
wioralnej jest książka jednego z jej twórców: R.H. Thaler, Misbehaving: The Making of 
Behavioral Economics, New York 2015.

11 By zorientować się jak opracowywano interwencje behawioralne i jak je wdrażano warto 
przeglądać raporty instytucji międzynarodowych takie choćby jak: K. Hoff, V. Gauri, Mind, 
Society, and Behavior, World Bank Group, 2015; OECD, Regulatory Policy and Behavioural 
Economics, OECD, 2014; OECD, Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Aro-
und the World, op. cit.

Opisując interwencje behawioralne, nie da się 
nie wspomnieć o obserwacji i eksperymentach. 
Poprawne opracowanie konkretnej interwencji 
wymaga zidentyfikowania istniejących wzorców 
zachowań, postaw lub ocen, które w rzeczywi-
stości mają miejsce, a nie wynikają z założenia 
o racjonalności obywateli, z przekonania o tym 
jak ludzie powinni postępować, a także prze-
testowania wypracowanych rozwiązań w dro-
dze eksperymentu. Tak wygląda złoty standard. 
Nie zawsze jednak eksperyment jest możliwy, 
dlatego instytucje prywatne i publiczne stosu-
ją czasem rozwiązania, które sprawdziły się  
w innych państwach. Ma to na celu sprawdzenie, 
czy takie rozwiązanie właściwie usuwa problem. 
Jeśli interwencja okazała się skuteczna, to może 
zostać wdrożona i wyskalowana11.
 
Jeśli chcemy mieć bardziej efektywne i wydajne 
urzędy i urzędników, to wykorzystanie stoso-
wanych nauk behawioralnych i opracowanych 
w związku z nimi interwencji jest dziś tą dro-
gą, którą należy podążać. Pozwoli to z jednej 
strony na nieinwazyjne zmienianie zachowań,  
a z drugiej uchroni społeczeństwa przed kolejny-
mi sztywnymi regułami postępowania lub bodź-
cami finansowymi, które musiałyby się pojawić, 
ponieważ są to domyślne narzędzia, którymi 
posługują się współczesne państwa.

Niski wkaźnik 
efektywności

Interwencje behawioralne, 
czyli właściwie co?
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Oszczędzanie emerytalne. Jeśli chcemy 
skłonić ludzi do oszczędzania, możemy ich 

uczyć, dlaczego warto to robić: tłumaczyć zasady 
procentu składanego, systemu emerytalnego, 
objaśniać narzędzia i sposoby pozwalające na 
efektywne oszczędzanie. Można również nałożyć 
obowiązek odkładania części swoich zarobków 
na konto oszczędnościowe i karać za brak prze-
strzegania tego obowiązku. Pierwszą strategią 
jest edukacja, drugą przymus. Ekonomiści be-
hawioralni wpadli na inny pomysł. Postanowili 
ludzi automatycznie zapisywać do planów eme-
rytalnych z możliwością wypisania się z nich.  
Z jednej strony, podkreślali, że to ludzie będą 
mieli wybór, z innej strony zakładali, że ludziom 
nie będzie chciało się wykonać szeregu czynności, 
żeby wypisać się z proponowanych planów (me-
chanizm znany w Polsce z PPK, wyboru między 
OFE a ZUS w 2014, gdzie opcją domyślną było 
przeniesienie środków do ZUS)12. Opcje domyśl-
ne przez swoją wysoką skuteczność stały się 

12 Zob. R.H. Thaler, S. Benartzi, Save More TomorrowTM: Using Behavioral Economics to Incre-
ase Employee Saving, „Journal of Political Economy”, t. 112, nr 1, s. 164-187.

13 W OFE zostanie ponad 2,5 mln osób, https://www.forbes.pl/wiadomosci/w-ofe-zostanie-po-
nad-25-mln-osob/086zzrh

14 D. Halpern, Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference, London 
2016.

jednym z ulubionych narzędzi w arsenale firm 
i rządów. W przypadku wyboru pomiędzy OFE 
a ZUS mechanizm ten również okazał się sku-
teczny, ponieważ w OFE zostało jedynie ok. 2,5 
mln ubezpieczonych13.

Walka ze smogiem. Walka ze smogiem to 
wyzwanie naszych czasów. W różnych 

państwach w różny sposób próbuje się podjąć 
walkę z tym zagrożeniem. W UK zachęcano ludzi 
do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów do 
atmosfery, oferując pokrycie kosztów ocieplenia 
dachów. Niemniej odzew był poniżej oczekiwań. 
Dopiero gdy wraz z usługą ocieplenia dachów za-
proponowano oczyszczanie strychów, to większa 
liczba ludzi decydowała się na ocieplenie dachu, 
co w efekcie pozwoliło na znalezienie nowego 
sposobu na modernizację domów i zmniejszenie 
zużycia energii a tym samym na zmniejszenie 
smogu nad Londynem14.
 

Podstawowym założeniem 
behawioralnej polityki publicznej 
jest przekonanie, że lepsze  
zrozumienie faktycznych 
zachowań ludzkich i procesów 
decyzyjnych prowadzi do lepiej 
zaprojektowanych rozwiązań  
w polityce publicznej.

Behawioralna  
polityka publiczna

Przykłady
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Ściągalność podatków. Z kolei amerykański 
Urząd Podatkowy (IRS) pragnąc zmoderni-

zować swoją strukturę, by sprostać wyzwaniom 
współczesności postanowił, że poprawi swoje 
działania w czterech kluczowych obszarach: 
doświadczeniach podatników, podstawowych 
usługach dla podatników i egzekwowaniu prawa, 
działaniach IRS oraz bezpieczeństwie cyber-
netycznym i ochronie danych. Nie zastosował 
klasycznej strategii top-down, ale zgodnie z za-
leceniem stosowanych nauk behawioralnych 
skoncentrował się na utrzymaniu wewnętrz-
nej motywacji pracowników zaangażowanych  
w transformację15. Pracownicy posiadający więk-
szą autonomię decyzyjną lub poczucie sensu 
tego, co robią – bo ich działanie wpłynie na ich 
pracę – są bardziej kreatywni i zmotywowani.  
W przypadku modernizacji IRS duża część inicja-
tyw pochodziła od zespołów, które opracowały  

15 D. Pink, Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, New York 2018.
16 Choć jeszcze za wcześnie na ocenę skuteczności przyjętych rozwiązań, to w raporcie z 

lutego 2020 można przeczytać, że proces zmiany następuje planowo a pewnymi osiągnię-
ciami można się już pochwalić. Np. zaoszczędzono 17 625 godzin w ciągu roku wcześniej 
przeznaczonych na pomniejsze czynności administracyjne, przyjęto i odpowiedziano 
na ponad 100 tys. wiadomości, ponad 250 tys. podatników zarejestrowało się do nowej 
aplikacji, ponad 111 tys. podatników założyło swoje konta w systemie elektronicznym i 
last but not least dzięki nowemu programowi analizy przestępstw udało się zabezpieczyć 
ponad 2 miliardy dolarów: IRS Integrated FY2019 Key Insights Report, https://www.irs.gov/
pub/irs-pdf/p5370.pdf (21.11.2020).

17 Deloitte Insights, Behavior-first Government Transformation Putting the People Before the 
Process, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/behavioral-science-

-in-government-transformation.html (9.11.2020).

i wdrożyły swoje własne rozwiązania16. Zmiana 
instytucjonalna w IRS to przykład, jak dzięki 
stosowanym naukom behawioralnym wpłynąć 
na zachowania urzędników by organizowana 
przez nich transformacja urzędu była bardziej 
efektywna17. 
 
Niechęć do zmiany i konieczność podjęcia wy-
siłku zmniejszają skłonność do oszczędzania. 
Bałagan na strychu może ograniczać skuteczność 
transformacji energetycznej i walki ze smogiem 
a widziany oczami pracowników brak sensu 
może przekładać się na zmniejszenie tempa  
i efektywności zmiany instytucjonalnej. To tylko 
trzy przykłady interwencji behawioralnych, ale 
pokazują, że w przypadku projektowania nowych 
rozwiązań w polityce publicznej wszystko może 
mieć znaczenie.

Obowiązek ubezpieczeniowy  
ustanowiono już przed wojną.  
11 stycznia 1919 r., Tymczasowy 
Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, 
podpisał „Dekret o obowiązkowem 
ubezpieczeniu na wypadek choroby”. 
ZUS został założony w 1934 r.

Budynek Zakładu ubezpieczeń  
społecznych w gdyni,  
okres międzywojenny

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5370.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5370.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/behavioral-science-in-government-transformation.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/behavioral-science-in-government-transformation.html
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Pierwszym i do dziś najbardziej popularnym na-
rzędziem interwencji behawioralnej jest impuls, 
szturchnięcie (ang. nudge). Ten sposób zmiany 
zachowań został po raz pierwszy opisany w be-
stsellerowej książce pod tym samym tytułem 
autorstwa ekonomisty behawioralnego Richarda 
Thalera i prawnika Cassa Sunstein18. Publikacja 
tej książki otworzyła nowy rozdział w ekonomii 
behawioralnej, naukach o polityce publicznej, 
naukach prawnych, zilustrowała sposoby, w jaki 
ekonomia behawioralna może wpływać i wpływa 
na rzeczywistość społeczną.
 
Nudge to jedno z najbardziej popularnych po-
jęć w naukach społecznych w XXI wieku. Jest 
nim taka zmiana sytuacji decyzyjnej, która nie 
wprowadza zakazów, nakazów, nie wiąże się z 
bodźcami ekonomicznymi (nie ma kar ani nagród 
finansowych), a jednocześnie ma ułatwić podej-
mowanie decyzji właściwych z punktu widzenia 
jednostki i państwa bez ograniczenia wolności  
i naruszania godności jednostki19.
 

18 C.R. Sunstein, R. Thaler, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 
Yale 2008.

19 W tej jednej definicji jest – zdaniem jej krytyków - wiele sprzeczności. Zob. G. Mitchell,  
Libertarian Paternalism Is an Oxymoron, Northwestern University Law Review 2005,  
t. 99, nr 3.

W swojej książce Thaler i Sunstein podają przy-
kład zmiany ekspozycji jedzenia w stołówce 
szkolnej. Jeśli bardziej dostępne będzie zdrowe 
jedzenie niż wysokokaloryczne i przetworzone, 
to dzieci będą częściej jeść zdrowo. Od momentu 
publikacji książki Thalera i Sunsteina minęło kil-
kanaście lat i katalog interwencji behawioralnych 
znacznie się poszerzył, a zakres stosowania już 
dawno wykroczył poza mury szkolnych stołówek. 

NUDGE. PIERWSZE SZTURCHNIĘCIE

The Economist ogłosił ją jedną z najlepszych 
książek 2008 roku.

Nudge. Improving decisions about 
health, wealth and happiness.
Książka Autorstwa R.Thaler i C.Sunstein
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Dziś interwencje behawioralne stosują instytucje 
międzynarodowe (UE, WHO, WB, OECD), admi-
nistracje państwowe (UK, USA, Holandia, Dania, 
Niemiec, Francja, Peru i wiele innych), firmy 
doradcze (BIT, ideas42, Deloitte) i wiele agen-
cji i fundacji z pogranicza sektora prywatnego  
i publicznego. Na przykład w Polsce w Polskim 
Instytucie Ekonomicznym (PIE) funkcjonuje 
zespół ekonomii behawioralnej zajmujący się 
tą tematyką.

Ciekawy obraz tej – w dalszym ciągu dość specy-
ficznej branży – wyłania się z badania koordyno-
wanego przez Stephana Wendela pt. Behavioral 
Teams Around The World. Jego autorzy zwrócili 
się do prawie 400 zespołów behawioralnych 
z pytaniami dotyczącymi ich funkcjonowania. 
Pod względem liczby zespołów behawioralnych, 
czy to w firmach, czy w sektorze prywatnym, 

prym wiodą Stany Zjednoczone z 242 zespołami 
i Wielka Brytania z 82 zespołami. Z ciekawo-
stek zajmująca 3 miejsce pod względem liczby 
zespołów w badaniu Wendela Holandia ma ich 
aż 31. W Polsce działa wspomniany już powyżej 
zespół w ramach PIE. Cześć istniejących zespołów 
funkcjonuje w ramach administracji centralnej, 
część w ramach administracji samorządowej, 
część to organizacje powiązane ze środowiskiem 
akademickim, część to departamenty w ramach 
dużych firm i korporacji, ale powstały także 
firmy, których głównym celem jest doradztwo 
związane ze stosowaniem nauk behawioralnych 
w biznesie i sferze publicznej.

PAŃSTWA I ORGANIZACJE.  
KTO DZIŚ POSZTURCHUJE?

Poszturchiwanie 
(ang. nudge)

Nudging polega na wywołaniu 
sytuacji decyzyjnej, która nie  
wprowadza zakazów, nakazów,  
nie wiąże się z bodźcami  
ekonomicznymi (nie ma kar  
ani nagród finansowych),  
a jednocześnie ma ułatwić  
podejmowanie decyzji właściwych  
z punktu widzenia jednostki  
i państwa bez ograniczenia 
wolności i naruszania godności 
jednostki.

Kto korzysta  
z rozwiązań  
behawioralnych?



Warsaw Enterprise Institute Poszturchiwanie urzędników    |    14

Na fali coraz większej popularności behawioral-
nego zwrotu w politykach publicznych zaczęto 
opracowywać podręczniki czy raczej zestawy 
narzędzi (ang. toolboxy) pokazujące, w jaki spo-
sób można stosować osiągnięcia nauk behawio-
ralnych w praktyce. 

Jednym z pierwszych przyborników był MIND-
SPACE opracowany w 2010 roku przez przodu-
jącą w tej branży organizację The Behavioral 
Insights Team (BIT UK)20. W 2013 roku ten sam 
zespół opracował dokument zatytułowany Test, 
Learn, Adapt który zawierał instrukcje prze-
prowadzania badań randomizowanych w celu 
ewaluacji polityk publicznych21. Rok później BIT 
UK opracował EAST, kolejny z serii dokumentów, 
tym razem ilustrujący, w jaki sposób można 
zaprojektować politykę publiczną, biorąc pod 
uwagę łatwość, z jaką powinna zostać wdrażana, 
wpływ czynników społecznych na jej skuteczność, 
jej atrakcyjność oraz timing22. Kolejne lata to ko-
lejne dokumenty, raporty, toolboxy i frameworki 
opracowane przez organizacje międzynarodowe 
takie jak Bank Światowy23, OECD24, firmy konsul-
tingowe takie jak ideas4225, Deloitte26, czy agencje 
rządowe takie jak amerykański IRS27. 

20 P. Dolan i in., Mindspace. Influencing behaviour through public policy, Institute for Govern-
ment, 2010.

21 L. Haynes, O. Service, B. Goldacre, D. Torgerson, Test, Learn, Adapt: Developing Public 
Policy with Randomised Controlled Trials, Behavioural Insights Team, 2013.

22 D. Halpern, EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights, Behavioural Insights 
Team, 2014.

23 Z. Afif, W.W. Islan, O. Calvo-Gonzalez, A.G. Dalton, Behavioral Science Around the World: 
Profiles of 10 Countries, World Bank Group, 2019; L. Manning i in., Behavioral Science 
Around the World Volume II: Profiles of 10 International Organizations, World Bank Group, 
2020.

24 Na szczególną uwagę zasługuje raport OECD będący niemal instrukcją obsługi interwencji 
behawioralnych: OECD, Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Tool-
kit.

25 Zob. ideas42, Better Choices, Decent Work Using Behavioral Design to Improve Labor Mar-
ket Programs in Low and Middle-Income Countries, 2020.

26 B. Chew i in., Behavior-First Government Transformation. Putting the People Before the 
Process, Deloitte Insights, 2020.

27 US Internal Revenue Service (IRS), Behavioral Insights Toolkit 2017, https://www.irs.gov/
pub/irs-soi/17rpirsbehavioralinsights.pdf (dostęp 10.11.2020).

28 P. Śliwowski, A. Wincewicz-Price, Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawio-
ralna wspiera polityki publiczne w Polsce, op. cit., s. 19.

29 P. Śliwowski, A. Wincewicz-Price, Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia beha-
wioralna wspiera polityki publiczne w Polsce, Polski Instytut Ekonomiczny, 2019.

Niewątpliwie interwencje behawioralne stały 
się dziś jednym z możliwych do wykorzystania 
narzędzi. W Polsce w 2018 roku PIE przygotował 
raport, który podsumowuje wykorzystanie eko-
nomii behawioralnej przez polską administrację 
publiczną. W raporcie PIE można przeczytać, że 
77% urzędów stosuje uproszczenia (interwencje 
polegające na zmniejszeniu obciążeń poznaw-
czych) 52% urzędów wizualizuje konsekwencje 
zachowań zgodnych i niezgodnych z prawem,  
a na ostatnim miejscu podium znalazło się od-
wołanie do norm społecznych (50% urzędów 
przyznaje się do zastosowania tej techniki), czyli 
akcentowania jak zachowują się inni w celu skło-
nienia grup docelowych do właściwych zacho-
wań28. Tym samym Polska zaczęła (w umiarkowa-
nym tempie) dołączać do kilkudziesięciu krajów 
na świecie, w których narzędzia behawioralne 
są rozważane jako alternatywa lub uzupełnienie  
w stosunku do klasycznych zakazów i naka-
zów, którymi posługiwały się administracje 
dotychczas29.

SKRZYNKI Z NARZĘDZIAMI

Pierwsze 
przyborniki

https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17rpirsbehavioralinsights.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17rpirsbehavioralinsights.pdf


Behawioralna  
administracja

Interwencje behawioralne to sposoby wpływania na ludzi, które 
się pojawiły, dopiero gdy zwykli ludzie przestali być uważani za 
przykład wcielenia homo oeconomicus, czyli jednostki racjonalnej 
maksymalizującej własną użyteczność a stali się ludźmi z krwi  
i kości, którzy miewają problemy z motywacją, koncentracją uwagi, 
mają ograniczone zdolności poznawcze.
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Interwencje behawioralne to sposoby wpływania 
na ludzi, które się pojawiły, dopiero gdy zwykli 
ludzie przestali być uważani za przykład wcie-
lenia homo oeconomicus, czyli jednostki racjo-
nalnej maksymalizującej własną użyteczność 
a stali się ludźmi z krwi i kości, którzy miewają 
problemy z motywacją, koncentracją uwagi, mają 
ograniczone zdolności poznawcze. Jeszcze do 
niedawna ostrze interwencji behawioralnych 
było wymierzone w obywateli, którzy nie płacą 
na czas podatku, nie oszczędzają wystarczająco 
na emeryturę, zaśmiecają środowisko naturalne, 
zużywają za dużo energii elektrycznej, czy zapo-
minają zażywać przepisane przez lekarza leki. 
 
W naturalny sposób pojawiło się pytanie, czy 
osoby, które opracowują takie narzędzia, nie 
są przypadkiem równie nieracjonalne jak oso-
by, z myślą o których te interwencje są opraco-
wywane? Dotychczas w literaturze przedmiotu 
niewiele było publikacji ilustrujących, w jaki 
sposób interwencje behawioralne mogą zostać 
wykorzystane do poprawy funkcjonowania ad-
ministracji publicznej i niwelowania wpływu 
błędów poznawczych na decyzje i zachowania 
urzędników, jak i całych instytucji. 
 

30 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government. Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, The Behavioural Insights Team, 
2020.

31 Ibid., s. 8–11.

Ta sytuacja zaczęła się zmieniać po 2018 roku, 
kiedy to BIT UK opublikował raport pt. Behavioral 
Government. Using Behavioural Science to Impro-
ve How Governments Make Decisions, w którym 
stara się zidentyfikować podstawowe sposoby 
wykorzystania nauk behawioralnych, których 
celem nie będą obywatele czy konsumenci, ale 
urzędnicy i przedstawiciele sfery publicznej30.
 
Zidentyfikowano trzy etapy funkcjonowania in-
stytucji publicznych, które mogą zostać uspraw-
nione dzięki dobrze zaprojektowanym interwen-
cjom behawioralnym: 
 

etap identyfikacji problemów, 

etap podejmowania decyzji, jak 
daną sprawę rozstrzygnąć,

etap wdrażania w życie przyjętych  
rozstrzygnięć31.

BEHAWIORALNE  
INNOWACJE

Mit homo 
oeconomicus
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PUŁAPKI IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW

Etap identyfikacji problemów to nic innego jak 
moment, w którym pewne informacje lub idee 
trafiają do agendy urzędników. W trakcie procesu 
identyfikacji mogą pojawić się błędy wynikające 
z trzech różnych zjawisk: ramowania, niewłaści-
wej alokacji uwagi i błędu konfirmacji.
 
 

32 Zob. D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Eco-
nometrica: Journal of the Econometric Society” 1979, t. 47, nr 2, s. 263–291.

33 P. Zielonka, Framing, czyli efekt sformułowania, „Decyzje” 2017, t. 0, nr 27, s. 41–68.

W literaturze przedmiotu zidentyfikowano trzy 
typy ramowania: 1) efekt sformułowania decyzji 
ryzykownych; 2) efekt sformułowania cechy, 
dotyczący oceny atrakcyjności jakiegoś obiek-
tu na podstawie komunikatu opisującego jego 
wybraną cechę; 3) efekt celu, odnoszący się do 
zmiany zachowania odbiorcy komunikatu pod 
wpływem perswazji wyrażonej w komunikacie. 
Ramowanie leży u podstaw wielu zastosowanych 
z sukcesem interwencji behawioralnych poczy-
nając od interwencji na rynku energii, przez 
kwestie płacenia podatków, na kwestiach po-
lityki zdrowotnej kończąc. Sposób prezentacji 
danych np. w kategoriach zysków lub strat ma 
istotne znaczenie dla decyzji i zachowań w tym 
zachowań urzędników33. 
 
W szeregu badań przeprowadzonych między 
innymi na ponad 150 członkach parlamentów 
belgijskich, kanadyjskich i izraelskich stwier-
dzono, że politycy i urzędnicy byli o 38 punk-
tów procentowych bardziej skłonni do wyboru 

Ramowanie 
(ang. Framing)

Polega na odpowiednim prezentowaniu  
informacji. Niewielka zmiana sposobu  
kadrowania komunikatu może wpłynąć na jego 
odbiór. Za tym zjawiskiem kryje się silna niechęć 
do straty32. To sposób prezentacji, a nie jedynie  
jej treść, wpływa na ich rozumienie, ocenę,  
interpretację, a co za tym idzie na decyzje  
i zachowania będących efektem tychże.
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ryzykownej opcji działania, jeżeli przekazana 
informacja była opisana w języku potencjalnych 
zgonów, a nie w języku uratowanych istnień34. 
Zjawisko skłonności do ryzyka w sytuacji strat 
jest dobrze znane w ekonomii behawioralnej. 
I dotyka ona w równym stopniu obywateli co 
urzędników publicznych35.
 
Drugim istotnym problemem, przed którym stoi 
administracja w procesie identyfikacji zagad-
nień jest zjawisko niewłaściwej alokacji uwagi. 
W badaniu przeprowadzonym przez BIT UK 
niewłaściwa alokacja uwagi była wskazywana 
jako błąd najczęściej występujący w praktyce36. 

34 N. Bellé, P. Cantarelli, P. Belardinelli, Prospect Theory Goes Public: Experimental Evidence 
on Cognitive Biases in Public Policy and Management Decisions, „Public Administration 
Review” 2018, t. 78, nr 6, s. 828–840; L. Sheffer i in., Nonrepresentative Representatives: An 
Experimental Study of the Decision Making of Elected Politicians, „American Political Scien-
ce Review” 2018, t. 112, nr 2, s. 302–321.

35 Klasycznym przykładem tej skłonności jest wybór sposobu walki z groźną chorobą zagra-
żającą populacji 600 osób. Pierwszy wybór dotyczył dwóch opcji:

1) Ta strategia pozwoli na uratowanie 200 osób.
2) Ta strategia pozwoli na uratowanie wszystkich 600 osób z prawdopodobieństwem 33% a jedno-

cześnie istnieje możliwość 67%, że nikt nie zostanie uratowany. 
Każda z tych strategii pozwoli na uratowanie 200 osób, ale w pierwszym przypadku mamy pewną 

wartość, a w wartość prawdopodobną. Około 70% osób wybrało pierwszą opcję. Z kolei  
w drugim kroku wybór przedstawiono w języku strat:

3) Zastosowanie tej strategii skończy się śmiercią 400 osób.
4) Zastosowanie tej strategii daje 33% szans na to, że nikt nie umrze i 67% szans, że cała po-

pulacja 600 osób umrze w wyniku choroby.
 Strategia 3) i 1) pod względem rezultatów są identyczne, podobnie jak strategia 2) i 4). 

Jedyną różnicą pomiędzy parami strategii 1) i 2) a 3) i 4) jest różnica w sposobie sformuło-
wania. Pierwsze dwie charakteryzują się akcentem położonym na ratowanie życia, pod-
czas gdy dwie kolejne charakteryzują się opisem, w którym podkreśla się zgony. Okazało 
się, że 78% uczestników badania wybierało strategię nr 4. A. Tversky, D. Kahneman, The 
Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, nr 4481, s. 453–458.

36 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, op. cit., s. 19.

37 T. Kuran, C.R. Sunstein, Availability Cascades and Risk Regulation, „Stanford Law Review” 
1999, t. 51, nr 4, s. 683–768.

38 „Kaskada dostępności to samoczynnie podtrzymujący się proces tworzenia powszechnie 
podzielanych przekonań. Przyczyną powstania takiego procesu może być niezwykle rzad-
kie zdarzenie, o bardzo małym prawdopodobieństwie ponownego zaistnienia, ale poprzez 
fakt ciągłego relacjonowania każdego jego aspektu i możliwych skutków wskutek ciągłej 
dostępności staje się niemal oczywistością i zaczyna wpływać na dyskurs publiczny, dys-
kusje polityczne a w końcowym efekcie na decyzje legislacyjne. (…) Jeśli więc jesteśmy w 
mediach bombardowani informacjami o zagrożeniu związanym z terroryzmem, imigran-
tami, żywnością GMO, negatywną konsekwencją szczepionki, nadużyciami wyjazdami 
wakacyjnymi do krajów o innej niż nasza kulturze, działaniami władzy publicznej,  
a informacje te są niemal bezkrytycznie i w kółko powtarzane w przestrzeni medialnej,  
to muszą mieć również wpływ na formowanie się kolektywnych poglądów społecznych.”, 
R. Zyzik, Postprawda a kaskada dostępności. Ślepa uliczka dyskursu publicznego w: Post-
prawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, red. T.W. Grabowski, M. Lakomy,  
K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 88-89.

39 Zob. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.

Kwestie, które są nagłośnione medialnie na przy-
kład w wyniku funkcjonujących w przestrzeni 
publicznej kaskad dostępności37, szybciej stają się 
częścią agendy urzędów i w takich przypadkach 
poszukuje się rozwiązań, co może prowadzić do 
zbyt gwałtownych i nieprzemyślanych inicjatyw. 
Niewłaściwa alokacja uwagi jednocześnie pro-
wadzi do ignorowania stopniowo rozwijających 
się i narastających zjawisk, którymi również 
należałoby się zająć38. Zgodnie z zasadą what 
you see is all there is podejmujemy decyzje na 
podstawie tego, co wiemy w danym momencie,  
a to, co wiemy w danym momencie, może wyni-
kać z narracji medialnych39. 
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Błąd potwierdzenia to kolejna pułapka, która 
może czyhać na przedstawicieli sfery publicz-
nej starających się identyfikować i rozstrzygać 
ważne społecznie kwestie. Błąd ten polega na 
skłonności do interpretacji faktów zgodnie  
z posiadanymi poglądami. Choć może zabrzmieć 
to nieintuicyjnie, to mamy inklinację do umniej-
szania znaczenia faktów, które nie są zgodne  
z podzielanymi już poglądami40. Co w efekcie 
powoduje, że to nie fakty zmieniają przekonania, 
ale przekonania mogą wpływać na interpretację 
faktów41. W badaniu przeprowadzonym w Danii 

40 C.G. Lord, L. Ross, M.R. Lepper, Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects 
of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence, „Journal of Personality and Social 
Psychology” 1979, t. 37, nr 11, s. 2098–2109.

41 T. Sharot, The Influential Mind: What the Brain Reveals About Our Power to Change Others, 
London 2017.

42 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, op. cit., s. 9.

politycy mieli duże trudności z odpowiedzią na 
pytanie, czy szkoły publiczne, czy może prywat-
ne kształcą bardziej skutecznie, gdy ich poglądy  
w przedmiocie szkół były sprzeczne z rzeczywi-
stością42. Błąd konfirmacji w przeciwieństwie do 
zjawiska ramowania czy procesów niewłaści-
wej alokacji uwagi jest bardziej zakorzeniony 
w naszym systemie poznawczym i trudniej się 
od niego uwolnić.

To, co widzisz, jest 
wszystkim, co istnieje  
(ang. what you see  
is all there is)

To, co widzisz, jest wszystkim,  
co istnieje − to błąd poznawczy 
opisany przez Daniela Kahnemana 
w książce „Myślenie, szybko  
i powoli”, który wyjaśnia, jak  
irracjonalni jesteśmy przy  
podejmowaniu decyzji i jak  
małe ma to dla nas znaczenie.
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PUŁAPKI SZUKANIA ROZWIĄZAŃ

W każdym procesie decyzyjnym przychodzi mo-
ment dyskusji i ważenia argumentów. Nie inaczej 
sytuacja przedstawia się w procesie decydowa-
nia w administracji publicznej. Szczególnym 
typem podejmowania decyzji są decyzje grupo-
we. Decyzje, które są wynikiem pracy zespołów.  
W przypadku takich procedur zachodzi niebez-
pieczeństwo, że podejmowanie decyzji grupo-
wych może potęgować, a nie niwelować błędy 
poznawcze prowadzące do nieracjonalnych 
rezultatów43.
 
Wzmacnianie grupowe jest jednym z procesów, 
które mogą doprowadzić do podjęcia niewła-
ściwej decyzji. To zjawisko polega na tym, że 
uczestnicy spotkań dokonują autocenzury i nie 
dzielą się informacjami stojącymi w sprzecz-
ności z poglądami całej grupy, a które mogłyby 
stanowić istotny wkład w proces decydowania. 
Równie niebezpiecznym rezultatem wynikają-
cym ze wzmocnienia grupowego jest radykali-
zacja przyjmowanych rozwiązań. Członkowie 
grupy raczej wspierają się, aniżeli podważają 
własne poglądy. Taka dynamika decydowania 
grupowego na pewno nie przełoży się na bardziej 
zniuansowane lub wyważone decyzje, a tym 
samym będzie wspomagała proces radykaliza-
cji. Wypracowywane rozwiązania w politykach 
publicznych będą bardziej jednostronne. 

43 Znakomitą książką o błędach i pułapkach związanych z podejmowaniem decyzji przez 
grupy jest: C.R. Sunstein, R. Hastie, Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups 
Smarter, Boston, Massachusetts 2014.

44 L. Ross, D. Greene, P. House, The “False Consensus Effect”: An Egocentric Bias in Social Per-
ception and Attribution Processes, „Journal of Experimental Social Psychology” 1977, t. 13, 
nr 3, s. 279–301.

45 Jednym z przykładów występowania iluzji podobieństwa jest przypadek decyzji o za-
mknięciu ponad trzydziestu kopalń węgla w UK w 1992. Decyzja ta wywołała gwałtowane 
protesty na co urzędnicy odpowiedzieli, że wydawało im się, że zamknięcie kopalń jest 
zgodne z poglądami większości społeczeństwa. M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, 
Behavioural Government Using Behavioural Science to Improve How Governments Make 
Decisions, op. cit., s. 36–37.

Kolejną pułapką czyhającą na urzędników po-
dejmujących decyzje jest iluzja podobieństwa 
(zjawisko znane również jako ‘naiwny realizm’). 
Ludzie z natury zakładają, że inni mają podobne 
do nich poglądy44. W przypadku osób odpowie-
dzialnych za projektowanie polityk publicznych 
taka iluzja może prowadzić do przekonania, że 
przyjmowane przez urzędnika lub dany urząd 
podejście do rozwiązania konkretnego problemu 
jest znacznie powszechniej podzielane niż ma to 
miejsce w rzeczywistości45. Iluzja podobieństwa 
ma jeszcze inny skutek. 
 
Urzędnicy mogą błędnie szacować poziom rozu-
mienia obywateli tworzonych przez siebie usług 
lub polityk publicznych. Jeśli ktoś jest zaanga-
żowany w projektowanie, rozwój i wdrożenie 
usługi publicznej, to zapewne więcej o niej wie 
niż ktokolwiek inny, ale jednocześnie pojawia 
się ryzyko przyjęcia założenia, że obywatele 
również koncentrują się na danej usłudze lub 
rozwiązaniu w równym stopniu co ich autorzy. 
To założenie jest w oczywisty sposób nieupraw-
nione, ale poleganie na nim może prowadzić do 
przeszacowania popularności lub skuteczności 
nowej usługi publicznej.

Decyzje  
grupowe
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Po etapie identyfikacji problemu, wypracowania 
jego rozwiązania następuje etap jego zastosowa-
nia. W przypadku wdrożeń nowych regulacji, czy 
usług publicznych najczęstszą pułapką, w którą 
można wpaść, jest pułapka zbytniej pewności 
siebie. Błąd optymizmu to cecha procesu decy-
zyjnego polegająca na zbyt pozytywnej ocenie 
własnych możliwości a co za tym idzie zbytniej 
ufności w powodzenie inicjatyw, których jest się 
autorem46. W powiązaniu z błędem nadmiernego 
optymizmu występuje kolejne niebezpieczeństwo 
czyhające na decydentów, czyli iluzja kontroli47. 
Ludzie mają tendencję do przeszacowania stop-
nia kontroli, który posiadają w danej sytuacji.  
W tak złożonym środowisku decyzyjnym, ja-
kim jest proces projektowania polityk publicz-
nych przekonanie o kontroli, którą się posiada, 
może być zgubne. Może prowadzić do niechcia-
nych konsekwencji w innych niż regulowane 
obszarach.

46 T. Sharot, The Optimism Bias, „Current Biology” 2011, t. 21, nr 23, s. 941–945.
47 E.J. Langer, The Illusion of Control, „Journal of Personality and Social Psychology” 1975, t. 

32, nr 2, s. 311–328.

PUŁAPKI WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

Błąd  
optymizmu



Jak nie wpaść 
w pułapki?

Niewłaściwa alokacja uwagi to poważny problem utrudniający 
właściwą identyfikację wyzwań. Może to prowadzić do zaniedbania 
obszarów działalności państwa, które nie wymagają uwagi w danym 
momencie, ale ich zaniedbanie może prowadzić do poważnych  
problemów w przyszłości.
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Jeśli chodzi o pułapki czyhające na decydentów 
na etapie identyfikacji zagadnień i problemów 
istotnych z punktu widzenia polityki – tak w 
przypadku ramowania, jak i zjawiska niewła-
ściwej alokacji uwagi – można zaproponować 
strategię, jeśli nie ich uniknięcia, to przynajmniej 
neutralizacji ich skutków.
 
Ramowanie wynika z pewnych technicznych 
aspektów sposobu prezentowania informacji. 
Jeśli więc określone ramy, w których prezen-
towany jest problem wymagający rozwiązania, 
uruchamiają niewłaściwe lub chociażby nieade-
kwatne procesy poznawcze lub emocjonalne, 
które z kolei wpływają na niewłaściwą ocenę 
danej sytuacji, to należałoby wprowadzić me-
chanizmy ponownego ramowania, konieczność 
wyraźnego opisu sytuacji w kategoriach zysków 
lub strat. W 2015 roku przeprowadzono w UK 
badanie ankietowe, w którym zapytano ludzi  
o zmianę dolnej granicy wieku, od którego można 
głosować w wyborach. Gdy pytanie zostało ujęte 

48 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, op. cit., s. 20.

w kategorii strat (w stosunku do status quo) „Czy 
jesteś za obniżeniem wieku z 18 lat do 16 lat?” 
tylko 37% respondentów było „za”, a 56% „prze-
ciw” obniżce. Gdy jednak zapytano respondentów  
w duchu zysków „Czy jesteś za przyznaniem 16.  
i 17. latkom prawa wyborczego?” aż 52% respon-
dentów było „za”, a 41% „przeciw”48. 
 
Wiedza o silnej awersji do strat połączona z wie-
dzą o wpływie efektu sformułowania na decyzje, 
oceny i zachowania może pomóc w wypracowa-
niu procedur wspierające procesy ponownego 
ramowania, a tym samym na bardziej efektywną 
i racjonalną ocenę problemów, które mogą wy-
magać rozwiązania dzięki działaniu administra-
cji publicznej. 
 
Niewłaściwa alokacja uwagi to poważny problem 
utrudniający właściwą identyfikację wyzwań. 
Może to prowadzić do zaniedbania obszarów 
działalności państwa, które nie wymagają uwagi 
w danym momencie, ale ich zaniedbanie może 

ETAP IDENTYFIKACJI PROBLEMU

Sposoby  
prezentowania 
informacji
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prowadzić do poważnych problemów w przy-
szłości (np. zaległości w rozbudowie służby sa-
nitarnej)49. 
 
Pomóc w tym może reforma instytucjonalna 
polegająca na zbudowaniu kanałów komunikacji 
pomiędzy światem akademickim oraz organiza-
cjami eksperckimi50, które na bieżąco będą wspo-
magały swoimi analizami i przewidywaniami 
właściwych urzędników, urzędy oraz polityków51.
 
Walka ze skutkami błędu konfirmacji jest trud-
niejsza. Co więcej, może wydawać się, zwłaszcza 
w przypadku osób zaangażowanych w wypraco-
wanie danego rozwiązania, nieintuicyjna. Nie-
mniej istnieją sposoby modyfikacji procesów 
decyzyjnych, które chronią przed jego popełnia-
niem lub przynajmniej neutralizują jego nega-
tywne konsekwencje.

Do podstawowych strategii neutralizujących 
konsekwencje błędu konfirmacji można zaliczyć:

dywersyfikację źródeł,

system wczesnych feedbacków,

otwarte dane,

zmiana perspektyw  
(‘rozważ przeciwne’)52.

49 W przypadku pandemii w wielu państwach na świecie nie przygotowano właściwie sys-
temu ochrony zdrowia na wypadek pojawienia się pandemii na miarę Covid19. Niemniej 
nawet po wygaśnięciu pierwszej fali na wiosnę 2021 państwa niewłaściwe przygotowały 
się do fali drugiej, co zauważyła Światowa Organizacja Zdrowia. A. Perrone, WHO Covid 
Envoy Fears Third Wave of Virus in Europe Next Year, https://www.independent.co.uk/
news/world/europe/covid-third-wave-europe-2021-who-b1759924.html (dostęp 23.11.2020).

50 Ciekawym przykładem jest brytyjska sieć The What Works Network, która składa się  
z 9 niezależnych centrów badawczych i 4 członków stowarzyszonych. Łącznie ośrodki te 
opracowują politykę opartą na dowodach dla  obszarów polityki publicznej, na które prze-
znaczane jest ponad 250 miliardów funtów. Każdy ośrodek jest zaangażowany w zwięk-
szanie zarówno podaży, jak i popytu na dowody w swoich obszarach polityki, a wyniki 
jego badań są dostosowane do potrzeb decydentów.

51 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, op. cit., s. 11.

52 Ibid., s. 24 i n.

Daniel Kahneman, jedna z czołowych postaci 
stosowanych nauk behawioralnych, laureat 
ekonomicznego Nobla, uważa, że jedną z moż-
liwych strategii neutralizacji błędu konfirmacji 
na wczesnym etapie identyfikowania istotnych 
danych jest dywersyfikacja ich źródeł. Im więcej 
źródeł danych, tym większa szansa na bardziej 
obiektywny proces ich selekcji.
 
Po drugie, można wbudować w proces decyzyj-
ny etapy, w których dokonuje się oceny planów  
i poczynionych już rozstrzygnięć. Pozwoli to na 
uwzględnienie feedbacków, które mogą się już 
na tym etapie pojawić, a tym samym uzyskanie 
bardziej adekwatnego obrazu sytuacji. 
 
Po trzecie, ciekawym rozwiązaniem teoretycz-
nym, ale zapewne trudniejszym do realizacji  
w praktyce, jest stworzenie systemu bodźców 
do publikowania danych, na których się bazuje, 
podejmując decyzje. Sam fakt otwartego dostępu 
do tych badań, analiz, które są wykorzystywane  
w procesie podejmowania decyzji, może po-
prawić ich jakość a tym samym, przynajmniej  
w części, zneutralizować błąd konfirmacji. 
 
Kolejnym elementem systemu walki z błędem 
potwierdzenia jest sięgnięcie po strategię „roz-
waż przeciwne”. Strategia ta polega na włącze-
niu dodatkowego elementu w proces decyzyjny,  
w którym decydenci muszą rozważyć czy pod-
jęliby taką samą decyzję, gdyby dowody, które 
służą im w procesie ważenia argumentów za  
i przeciw wskazywały na inne rozwiązanie. Ta 
strategia pozwala na bardziej obiektywną ocenę 
wartości dowodu. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/covid-third-wave-europe-2021-who-b1759924.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/covid-third-wave-europe-2021-who-b1759924.html
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Błąd potwierdzenia jest błędem, który może za-
prowadzić administrację publiczną na manowce. 
Przekonanie o słuszności własnych poglądów 
w połączeniu z poszukiwaniem dowodów na 
ich potwierdzenie i ignorowaniem dowodów 
je podważających nie jest przecież optymalną 
strategią podejmowania decyzji.

ETAP SZUKANIA ROZWIĄZAŃ

Syndrom myślenia grupowego może być poważ-
nym problemem zmniejszającym efektywność 
grupowego podejmowania decyzji, sensowności 
rozwiązań przyjmowanych na tradycyjnych spo-
tkaniach. W literaturze przedmiotu analizowano, 
w jaki sposób można usunąć klasyczne pułapki 
decyzyjne związane z decydowaniem w trak-
cie spotkań, rad czy komitetów. Cass Sunstein  
i Reid Hastie w książce poświęcone grupowemu 
podejmowaniu decyzji przedstawili aż osiem – 
przynajmniej w teorii – łatwo aplikowalnych 
strategii:

szef grupy powinien powstrzymywać 
się od głośnego wyrażania poglądów, 
zwłaszcza w początkowych eta-
pach dyskusji,
stworzenie środowiska przyjaznego 
dla myślenia krytycznego,
nagradzanie grupy, a nie poszczegól-
nych jej członków,
przypisywanie ról poszczególnym  
członkom grupy,
zmiana perspektyw oceny,

metoda ‘adwokata diabła’,

krytyczne drużyny (red teams),

metoda Deplhi53.

53 C.R. Sunstein, R. Hastie, Wiser, op. cit., s. 103–124.

Nie ma miejsca, by opisać wszystkie strategie 
wraz z przywołaniem badań eksperymentalnych, 
które pozwoliły na ich opracowanie. Celem ilu-
stracji można wspomnieć o trzech. Na przykład 
w szeregu przeprowadzonych badań ustalono, 
że ludzie nie wypowiadają się na spotkaniach 
grupowo, mimo że mają ważne informacje ze 
względu na normy społeczne i obawę utraty 
reputacji, gdyby ich pomysły zostały odrzucone. 
Żeby sprostać temu wyzwaniu zaproponowano 
zmianę architektury decyzyjnej spotkań grupo-
wych w taki sposób, by przed lub w ich trakcie 
zbierano indywidualne opinie, nawet anoni-
mowo, co pozwoli na wybrzmienie wszystkich, 
nawet tych skrajnie niepopularnych, które mogą 
ukazać się wartościowe (promowanie myślenia 
krytycznego poprzez usunięcie kosztów reputa-
cyjnych). Wzmocnieniem tych tendencji byłoby 
także zmiana systemu nagród, by nagradzać 
zespoły, a nie jednostki (chodzi o rezultat w po-
lityce publicznej, a nie osiągnięcia jednostek). 
Oczywiście im bardziej różnorodne grupy, tym 
bardziej różnorodne opinie, a tym samym mniej-
sze ryzyko pojawienia się myślenia grupowego. 
 
Ciekawą propozycję mającą wspomóc podej-
mowanie takich decyzji jest idea formowania 
współpracujących grup kontrolnych. Zespół od-
powiadający za wypracowanie i przyjęcie rozwią-
zania w polityce publicznej wyłania ze swojego 
grona kilka osób, które mają szukać słabych stron 
przyjmowanego rozwiązania (red team). Będzie 

Syndrom  
myślenia  
grupowego
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to bardziej skuteczne niż zewnętrzny audyt, po-
nieważ ludzie mają tendencję do akceptowania 
krytycznych uwag i ich uwzględniania w więk-
szym stopniu, jeżeli uwagi te pochodzą od osób 
znajomych, kolegów w pracy54.
 
W relatywnie prosty sposób można również 
poradzić sobie z iluzją podobieństwa. Zamiast 
zakładać, że obywatele, czy opinia publiczna 
podobnie patrzą na dany problem, jak urzędni-
cy nim się zajmujący, można przyjąć strategię 
zerowego zainteresowania. Dzięki tej strategii 
będzie możliwa ocena tak danego rozwiązania 
w polityce publicznej, jak i predykcji dot. jego 
działania, gdyby nikt absolutnie tym problemem, 
ani tym rozwiązaniem się nie interesował. 
 

54 Ibid., s. 118.

Myślenie grupowe może być pełne pułapek, ale 
dobrze zaplanowana praca grupowa, jak i odpo-
wiedni dobór zespołu pozwoli na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa złapania się w pułapki 
poznawcze, które mogą mieć negatywne kon-
sekwencje w sferze publicznej.

Problem wymiany  
informacji w grupie

Na przykład w szeregu  
przeprowadzonych badań ustalono, 
że ludzie nie wypowiadają się na 
spotkaniach grupowo, mimo że 
mają ważne informacje ze względu 
na normy społeczne i obawę utraty 
reputacji, gdyby ich pomysły  
zostały odrzucone.
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Etap implementacji polityk publicznych to etap, 
w którym szczególnie mocno może dać się we 
znaki błąd optymizmu i iluzja kontroli. By po-
radzić sobie z przekonaniem o własnej wyjąt-
kowości oraz przekonaniem, że kontroluje się 
znacznie większy wycinek rzeczywistości, niż 
ma to miejsce, należy wprowadzić szereg roz-
wiązań takich jak:
 

analizy premortem,

perspektywa zewnętrzna,

opracowanie wartości referencyjnych,

eksperymenty naturalne  
i laboratoryjne,

mechanizmy adaptacji i informacji 
zwrotnych.

Daniel Kahneman zaproponował jako jedną  
z głównych strategii neutralizowania błędu 
optymizmu analizę premortem.  Zgodnie z jej 
klasyczną wersją opracowaną przez Gary’ego 
Kleina, psychologa i specjalisty od podejmowania 
decyzji, należy wyobrazić sobie porażkę własne-

55 G. Klein, Performing a Project Premortem, „Harvard Business Review” 2007, nr 85.9, s. 18-
19.

56 M. Hallsworth, M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural 
Science to Improve How Governments Make Decisions, op. cit., s. 11.

57 M. Bar-Hillel, The Base-Rate Fallacy in Probability Judgments, „Acta Psychologica” 1980, t. 
44, nr 3, s. 211–233; D. Kahneman, A. Tversky, On the Psychology of Prediction, „Psycholo-
gical Review” 1973, t. 80, nr 4, s. 237–251.

58 R. Buehler, D. Griffin, M. Ross, Exploring the „Planning Fallacy”: Why People Underestimate 
Their Task Completion Times, „Journal of Personality and Social Psychology” 1994, t. 67, nr , 
s. 366–381.

go projektu, a następnie wrócić raz jeszcze do 
jego analizy i zastanowić się co mogło do tego 
doprowadzić55. Ten eksperyment myślowy po-
zwala na zaakcentowanie wątpliwości i szybsze 
zaadresowanie problemów wynikających z jego 
słabych stron. Przeprowadzane badania pokaza-
ły, że samo wyobrażanie sobie fiaska własnych 
planów poprawia o 30% predykcje co do ich 
skuteczności.  
 
Kolejnym stosunkowo łatwym i niekosztownym 
narzędziem radzenia sobie z błędem optymizmu 
i poczuciem kontroli jest obliczanie i uwzględ-
nianie wartości referencyjnych56. Rzadko zdarza 
się projekt zupełnie wyjątkowy, który nie był-
by podobny do projektów już raz wdrażanych.  
W związku z tym należy spróbować oszacować 
wskaźniki sukcesu projektów poprzedzających, 
a tym samym będzie można w bardziej rzetelny 
sposób ocenić, jaka jest szansa na wdrożenie  
z sukcesem własnego rozwiązania57. Na przykład 
ustalenie, że podobne projekty były w przeszłości 
realizowane przez średnio dwa lata, pozwoli 
uniknąć błędu planowania i przyjmowania nie-
realistycznie krótkich terminów58.

Pomocnym systemem na etapie wdrożenia jest 
system informacji zwrotnych, które sygnali-
zują, czy i w jakim zakresie dane rozwiązanie, 

ETAP WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

Rozwiązanie  
Daniela  
Kahnemana
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regulacja działa. Należy zaznaczyć, że system 
informacji zwrotnych będzie działał lepiej, gdy 
zostanie wyznaczona odpowiedzialna osoba za 
opracowywanie strategii na podstawie sygnałów 
płynących ze społeczeństwa.
 
Chyba najbardziej przemawiającym do wy-
obraźni, najbardziej skutecznym, ale również 
najbardziej kosztownym finansowo i organiza-
cyjnie narzędziem jest planowanie i przepro-
wadzanie eksperymentów. Testowanie nowych 
regulacji czy usług publicznych w warunkach 
eksperymentalnych lub w trakcie badań rando-
mizowanych pozwoli decydentom w większym 
stopniu zrozumieć jak ich regulacja, projekt lub 
usługa publiczna będą funkcjonować na co dzień 
i czy okażą się sukcesem. Polska ma również do-
świadczenia z eksperymentowaniem z różnymi 
formami interwencji behawioralnych. W 2015 
roku Ministerstwo Finansów we współpracy  
z Bankiem Światowym przeprowadziło ekspery-
ment polegający na opracowaniu i wysłaniu do 
niemal 150 tys. podatników informacji o przy-
pominającej o konieczności zapłaty zaległego 
podatku. W ramach tych prac wykorzystano 
wiedzę o efekcie ramowania, wpływie norm 
społecznych, niechęci do ryzyka, czy poczucia 
sprawiedliwości. Tylko w ramach tego jednego 
eksperymentu udało się pozyskać aż 88 741 023 
złote dla budżetu państwa59.

59 M. Hernandez i in., Zastosowanie technik behawioralnych w celu poprawy ściągalności po-
datków. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, World Bank Group, 2017.



Kierowanie  
się regułami  
w administracji

Jedna z fundamentalnych 
zasad ekonomii behawioralnej 
głosi, że jeśli chcemy, żeby 
ludzie coś robili, to musi to 
być łatwe. 
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Rząd Nowej Południowej Walii postanowił wy-
korzystać stosowane nauki behawioralne w celu 
zwiększenia przestrzegania procedur. Procedury 
organizujące funkcjonowanie instytucji powinny 
być projektowane z uwzględnieniem właściwego 
rozumienia, dlaczego ludzie ich przestrzegają 
lub ignorują60.
 
Opracowana została instrukcja obsługi proce-
dur, która ma bardzo szerokie zastosowania. Od 
procedur dotyczących raportowania w urzędach 
po procedury przestrzegania zasad sanitarnych 
w szpitalach. Autorzy tej instrukcji starali się 
odpowiedzieć na dwa pytania: 
 

Jak można tak wpłynąć na zachowania 
urzędników, że będą oni działać  
zgodnie z obowiązującymi 
procedurami?

W jaki sposób należy projektować 
procedury, by nie stały w sprzeczności 
z rzeczywistością ludzkich zachowań?

Jedna z fundamentalnych zasad ekonomii beha-
wioralnej głosi, że jeśli chcemy, żeby ludzie coś 
robili, to musi to być łatwe. Zgodnie z tą zasadą 
opracowano trzy wskazówki pozytywne i trzy 
wskazówki negatywne. 
 

60 How to Increase Adherence to Procedures in the Public Service Using Behavioural Insights?, 
dostęp: https://www.dpc.nsw.gov.au/assets/dpc-nsw-gov-au/files/Behavioural-Insights-Unit/
files/How-to-increase-adherence-to-procedures-FINAL-July-2020.pdf (9.11.2020).

Pierwszą wskazówką pozytywną  
był nakaz eliminacji wszystkich  
niepotrzebnych procedur  
z jednoczesnym ułatwieniem  
stosowania się do tych pozostałych.

Drugą była konieczność wyjaśnienia 
celu procedur oraz ilustracji korzyści 
płynących z ich obowiązywania.

Trzecią wskazówką była potrzeba 
uwzględnienia możliwych błędów  
wynikających z przestrzegania  
procedur oraz – co pojawia się jak 
mantra w wielu interwencjach  
behawioralnych – zbudowania  
systemu informacji zwrotnych  
do każdego pracownika by mógł się 
dowiedzieć czy i w jakim stopniu 
realizuje powierzone mu zadania.

Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka te 
wskazówki wyglądają zdroworozsądkowo i nie 
trzeba metki „interwencja behawioralna”, żeby 
docenić ich wartość. Niemniej logika stojąca za 
tworzeniem wewnętrznych źródeł prawa, które 
obowiązują w urzędach, szkołach czy w szpita-
lach zakłada, że ludzie przestrzegają procedur, 
ponieważ procedury odpowiadają na ważne 
problemy a ich przestrzeganie jest w interesie 
tak adresatów tych norm prawnych, jak i całej 
instytucji. I na przykład łatwość ich stosowania 

Dwa pytania

KIEROWANIE SIĘ REGUŁAMI W ADMINISTRACJI

https://www.dpc.nsw.gov.au/assets/dpc-nsw-gov-au/files/Behavioural-Insights-Unit/files/How-to-increase-adherence-to-procedures-FINAL-July-2020.pdf
https://www.dpc.nsw.gov.au/assets/dpc-nsw-gov-au/files/Behavioural-Insights-Unit/files/How-to-increase-adherence-to-procedures-FINAL-July-2020.pdf
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wcale nie jest na pierwszym miejscu. To właśnie 
tę klasyczną logikę wewnętrznych procedur pod-
ważają wskazówki negatywne: 
 

tworzenie nowych regulacji bez anali-
zy kosztów i korzyści dla pracowników,

narzucanie z góry określonych 
rozwiązań,

liczenie na aktywność pracowników.

Zamiast liczyć na racjonalność adresatów pro-
cedur lepszym rozwiązaniem będzie ułatwienie 
przestrzegania procedur, choćby dzięki wprowa-
dzeniu budżetu kosztów i korzyści związanych  
z funkcjonowaniem danej procedury. Regulato-
rzy Nowej Południowej Walii sugerują również 
audyt istniejących rozwiązań w duchu zero-ba-
sed, czyli przy założeniu, że każda procedura 
jest niepotrzebna i dopiero jej uzasadnienie po-
przez analizę kosztów i korzyści pozwoli na ich 
utrzymanie w wewnętrznym systemie prawa61.

61 Tamże.



Zmiana  
instytucjonalna

[...] stan rozwoju nauk behawioralnych 
pozwala dziś na wypracowanie  
narzędzi pozwalających na zmianę 
całych instytucji.
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Do tej pory uwagi prezentowane w raporcie 
koncentrowały się na wykorzystaniu interwencji 
behawioralnych w celu zmiany zachowań poje-
dynczych urzędników. Niemniej stan rozwoju 
nauk behawioralnych pozwala dziś na wypra-
cowanie narzędzi pozwalających na zmianę ca-
łych instytucji. A przynajmniej zaproponowanie 
frameworków pozwalających na inicjowanie 
bardziej efektywnych sposobów przeprowadza-
nia transformacji. 
 
Jak widzieliśmy w proces zmian zachowań ludzi 
i funkcjonowania organizacji zaangażowane są 
nie tylko instytucje badawcze, departamenty 
administracji publicznej, ale również firmy do-
radcze. To właśnie jedna z takich firm zapropo-
nowała Behavior-First Change62. 
 
Program ten wykorzystuje osiągnięcia antro-
pologii, ekonomii behawioralnej, neuronauki  
i psychologii w celu lepszego zrozumienia tego, 
dlaczego i jak ludzie podejmują decyzję. Ma on 
usystematyzować to, co dziś dzieje się w wielu 
państwach na świecie, ale brakuje jednej plat-
formy systematyzującej wykorzystanie ekonomii 
behawioralnej w celu modyfikacji działania or-
ganizacji publicznych. Behavior-First Change to 
złożony program, dlatego tylko zostanie przed-
stawiona jego struktura.

62 B. Chew i in., Behavior-First Government Transformation. Putting the People Before the 
Process, op. cit.

Po pierwsze, należy zrozumieć, dlaczego 
ludzie w organizacji zachowują się w okre-

ślony sposób.

Po drugie, należy zaprojektować takie śro-
dowisko decyzyjne, które będzie wspierało 

właściwe podejmowanie decyzji. 

Po trzecie, wprowadzenie nowych rozwią-
zań w administracji bez wyjaśnienia, w jaki 

sposób można poprawić sytuację urzędników lub 
jaki jest ich cel, spowoduje, że prawdopodobień-
stwo nieprzestrzegania ich będzie większe, niż 
gdyby cel procedur oraz to jakie korzyści z nich 
wynikają, były jasno komunikowane.

Last but not least przejrzystość transforma-
cji uzyskanej dzięki systemowi informacji 

zwrotnych informujących o jej postępach, jak  
i niepowodzeniach może być potężnym motywa-
torem do zaangażowania się przez urzędników 
w proces zmiany.
 
Ten sposób myślenia został wykorzystany już 
do szeregu zmian instytucjonalnych na całym 
świecie. Jednym z bardzo ciekawych przykła-
dów wykorzystania wewnętrznej motywacji  
i poczucia sensu działania jako motywatora  
w procesie transformacji instytucji jest przykład 
inicjatywy ReImagine Departamentu Zdrowia  

Siedziba Departamentu 
Zdrowia i Usług  
Społecznych USA.

Osoby odpowiedzialne za 
transformację w departamencie 
przyjęły strategię bottom-up  
i poprosiły pracowników  
dwudziestu pięciu  
departamentów o wypracowanie 
przyszłej wizji państwa i nowej 
roli ich urzędu. Zabieg pozwolił 
na wypracowanie sześciu  
strategii zmiany  
w organizacji pracy

Możliwości nauk 
behawioralnych
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i Usług Społecznych USA. Osoby odpowiedzialne 
za transformację przyjęły strategię bottom-up  
i poprosiły pracowników dwudziestu pięciu 
departamentów o wypracowanie przyszłej wi-
zji państwa i nowej roli ich urzędu. Ten zabieg 
miał przede wszystkim odpowiedzieć na pyta-
nie, dlaczego transformacja w ogóle się odbywa 
oraz włączyć w proces transformacji wszystkich 
pracowników również na poziomie planowa-
nia. To podejście zaowocowało wypracowaniem 
sześciu strategii zmiany w organizacji pracy  
w Departamencie Zdrowia i Usług Społecznych. 
Było to możliwe, ponieważ postawienie na we-
wnętrzną motywację i poczucie celu pozwoliło 
poszczególnym pracownikom na utożsamienie 
się ze strategią i wdrażanie jej jako ich własnego 
planu. Nawet po zmianie kierownictwa w 2018 
roku program jest dalej realizowany jako „wła-
sny” projekt pracowników instytucji63. Program 
tej konkretnej zmiany instytucjonalnej obejmuje 
lata 2017-2025, ale już dziś widać, że zwiększa się 
zaangażowanie pracowników, co jest kluczowe, 
bo cele programu są ambitne m.in. osiągnięcie 
720 milionów USD oszczędności do 2025 dzięki 
wykorzystaniu nowych i powstających technolo-
gii oraz usprawnienia całego procesu zamówień64.
 
Kolejnym przykładem zmiany instytucjonalnej 
opartej na osiągnięciach stosowanych nauk be-
hawioralnych była reorganizacja pracy w ame-
rykańskich agencjach. W Stanach Zjednoczo-
nych podobnie jak w Europie urzędy zmagają się  
z natłokiem spraw, a przecież nie bez znaczenia 
jest szybkość ich załatwiania. Zwłaszcza gdy 
sprawy te dotyczą świadczeń socjalnych. I choć 
duża część podań może być składana drogą elek-
troniczną, to obywatele woleli jednak składać je 
w wersji papierowej.

W związku z tym pojawił się problem implemen-
tacji danych z podań papierowych do systemów 
informatycznych. Ten proces powoduje duże 
czasowe obciążenia dla administracji, ale rów-
nież wymaga wysiłku poznawczego. Problem 

63 Ibid., s. 5–6.
64 FY 2020 Annual Performance Plan and Report - Major Management Priorities, https://www.

hhs.gov/about/budget/fy2020/performance/major-management-priorities/index.html#_ftn-
ref53 (dostęp 17.11.2020).

65 Tamże.

niewystarczającej liczby rąk do pracy w admi-
nistracji został załatwiony poprzez zatrudnienie 
dodatkowych osób w okresach, w których spo-
dziewano się – dzięki wykorzystaniu algorytmów 
predykcyjnych – dużego napływu wniosków. 

Co jednak jest istotne z punktu widzenia niniej-
szego raportu to fakt, że managerowie zrozumieli, 
czym jest wysiłek poznawczy i jakie może mieć 
konsekwencje. W związku z tym stworzyli pro-
file urzędników, dzięki którym wiedzieli, które 
sprawy dany pracownik rozwiązuje najszybciej. 
Było to punktem wyjścia do opracowania „listy 
10”. Lista ta zawierała 10 spraw, które należało 
rozwiązać każdego dnia, ale była ona dostoso-
wana do kompetencji, umiejętności każdego  
z pracowników. Dzięki temu niwelowanie zale-
głości przebiegało sprawnie, a pracownicy nie 
byli za bardzo obciążeni poznawczo, ponieważ 
efektywnie rozwiązywali zaległe sprawy. Fakt, 
że dostawali sprawy, na których znali się naj-
lepiej, powodował, że nie sprawiało im to tak 
dużej trudności, a dzięki temu wysiłek poznaw-
czy związany z przenoszeniem się pomiędzy 
aktualnymi a zaległymi sprawami nie był zbyt 
wielki. Monitoring wyczerpania poznawczego  
u pracowników prowadzono na bieżąco. I to jest 
drugi element wdrożonego systemu. Nawet co 
dwie godziny analizowane było, jak pracownik 
radzi sobie z rozwiązywaniem zaległych spraw 
i gdy okazywało się, że robi to wolniej, jego li-
sta dziesięciu zaległych spraw do rozwiązania 
była zmieniana. Dzięki połączeniu technologii  
i wiedzy o procesach poznawczych w ciągu dzie-
sięciu tygodni zlikwidowano sześciomiesięczne 
zaległości.
 
Podobne inicjatywy miały miejsce w innych urzę-
dach, a nawet w Narodowym Instytucie Zdrowia 
USA, który wykorzystał interwencje behawioral-
ne do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa65.

https://www.hhs.gov/about/budget/fy2020/performance/major-management-priorities/index.html#_ftnref53
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2020/performance/major-management-priorities/index.html#_ftnref53
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2020/performance/major-management-priorities/index.html#_ftnref53


Rekomendacje

W Polsce w umiarkowanym  
stopniu wykorzystuje się  
stosowane nauki behawioralne.

Niemal w ogóle nie wykorzystuje się 
interwencji behawioralnych w celu 
zmiany zachowań urzędników  
i poprawy funkcjonowania  
administracji. 
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W Polsce w umiarkowanym stopniu wykorzystu-
je się stosowane nauki behawioralne. W przywo-
ływanym już raporcie PIE można przeczytać, że 
77% urzędów stosuje uproszczenia (interwencje 
polegające na zmniejszeniu obciążeń poznaw-
czych), 52% urzędów wizualizuje konsekwencje 
zachowań zgodnych i niezgodnych z prawem, 
a na ostatnim miejscu podium znalazło się od-
wołanie do norm społecznych (50% urzędów 
przyznaje się do zastosowania tej techniki), czyli 
akcentowania jak zachowują się inni w celu 
skłonienia grup docelowych do właściwych 
zachowań66.
 
Niemal w ogóle nie wykorzystuje się interwencji 
behawioralnych w celu zmiany zachowań urzęd-
ników i poprawy funkcjonowania administracji. 
 
W związku z tym rekomenduje się przyjęcie 
następujących rozwiązań:
 

Program szkoleniowy dla urzędników  
w zakresie wpływu ramowania na ich oce-
ny i decyzje.

 
Korekta procesów niewłaściwej alokacji 
uwagi poprzez zbudowanie instytucjonal-

nych kanałów transmisji wiedzy ze środowiska 
akademickiego i środowisk eksperckich, think 
tanków i powiązania z nią zasady dywersyfikacji 
źródeł pozyskiwania informacji.

Włączenie w proces podejmowania decyzji 
w administracji publicznej mechanizmów 

„rozważ przeciwne” pozwalającego na niwelo-
waniu błędu konfirmacji i bardziej obiektywną 
ocenę danych źródłowych.

Reorganizacja zasad spotkań grupowych, 
prowadzenia konsultacji i podejmowania 

decyzji przez grupy, rady, komitety poprzez m.in. 
nagradzanie grup, a nie jednostek, zmianę per-
spektyw oceny danych, stworzenie architektury 
wyboru wspierającej procesy dzielenia się wie-
dzą, wydzielenie tzw. red teams, wykorzystanie 
metody Delphi etc. 

Niwelowanie wpływu iluzji podobieństwa, 
efektu fałszywego konsensusu poprzez 

66 P. Śliwowski, A. Wincewicz-Price, Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawio-
ralna wspiera polityki publiczne w Polsce, op. cit., s. 19.

wdrożenie metody „zerowego zainteresowania” 
pozwalającej na bardziej adekwatną ocenę popu-
larności projektowanych rozwiązań w polityce 
publicznej.

Na etapie wdrażania przyjętych rozwią-
zań należy wprowadzić nowe elementy 

procesu decyzyjnego takie jak: analizy premor-
tem, opracowanie wartości referencyjnych, me-
chanizm informacji zwrotnych i adaptacji do 
zmieniających się okoliczności, co pozwoli na 
neutralizację skutków takich zjawisk jak błąd 
nadmiernego optymizmu, iluzja kontroli, czy 
błąd planowania.  

Kluczową rolą jest zbudowanie przyjazne-
go środowiska dla kierowania się regułami 

przez urzędników sfery publicznej. W tym celu 
można bazować na doświadczeniach administra-
cji Nowej Południowej Wali i bardziej refleksyj-
nego podejścia do procedur przejawiającego się 
w eliminacji procedur zbędnych, wyjaśnieniu 
korzyści i funkcji istniejących, a także wprowa-
dzenia systemu feedbacków ilustrujących stopień 
kierowania się regułami. 

Uwzględnienie w planowaniu zadań w ad- 
ministracji ograniczeń poznawczych urzęd-

ników i bardziej dopasowane do nich przekazy-
wanie zadań i obowiązków. 

W przypadku dużych zmian instytucjo-
nalnych zaleca się przyjęcie strategii bot-

tom-up i wykorzystanie wewnętrznej motywacji 
pracowników dzięki umożliwieniu im większego 
wpływu na kształt nowej instytucji, przekazanie 
mocy decyzyjnej zespołom pracującym nad po-
szczególnymi rozwiązaniami. 

Ostatnia rekomendacja będzie rekomen-
dacją wywodzącą się nie z działalności po-

szczególnych administracji, think tanków, czy or-
ganizacji międzynarodowych, ale z prac Richarda 
Thalera, twórcy ekonomii behawioralnej, który 
podkreślał, że jeśli chcemy, by ludzie coś zrobili, to 
musimy im to ułatwić. Jeśli chcemy, by administra-
cja realizowała kluczowe dla społeczeństwa cele  
i zadania, to musi upraszczać swoje funkcjono-
wanie tam, gdzie to tylko możliwe.
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