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Wywiad z Danielem M. Hausmanem1

Daniel M. Hausman jest profesorem filozofii na Uni -
versity of Wisconsin-Madison, założycielem czaso-
pisma Economics and Philosophy (razem z Michaelem 
McPhersonem). Prowadzi badania naukowe poświęcone 
zagadnieniom epistemologicznym, metafizycznym i etycz-
nym, dotyczącym związku ekonomii i filozofii. Autor 
książek: Capital, Profits, and Prices (1981), The Inexact and 
Separate Science of Economics (1992), Causal Asymmetries 
(1998), Preference, Value, Choice, and Welfare (2012) oraz 
Valuing Health: Well-Being, Freedom, and Suffering (2015). 
Ostatnio ukazał się polski przekład książki Etyka ekono-
mii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka 
publiczna (Copernicus Center Press, Kraków 2017), 

której jest współautorem wraz 
z Michaelem S. McPhersonem 
i Debrą Satz. Etyka ekonomii 
to bogate studium poświęcone 
analizie ekonomicznej prowa-
dzonej z perspektywy filozofii 
moralności. Autorzy pokazują, 
jak znajomość filozofii moralno-
ści może wspierać analizę ekono-
miczną i jakie korzyści filozofia 
ta może odnieść ze stosowania 
narzędzi analitycznych wypra-
cowanych przez ekonomistów.

Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński: Eko -
no mistów obwinia się często o to, że nie są dosta-
tecznie przewidujący, tak by uprzedzić polityków 
lub przedsiębiorców o nadchodzących kryzysach 
finansowych. Cała nauka ekonomii jest często 
uważana za nieskuteczną. Czy Pan podziela 
ten pogląd? Czy potrafiłby Pan wskazać jakieś 
znaczące sukcesy ekonomii w ostatnich latach?

Daniel M. Hausman: Nie podzielam tego 
poglądu. Nie sądzę, aby ekonomia była nie-

skuteczna. Oczywiście, nie jest ona w stanie 
przewidzieć istotnych kryzysów gospodarczych, 
a w szczególności porażkami były kryzys z lat 
2007/2008 i niedostrzeżenie bańki cenowej na 
rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, 
co doprowadziło do recesji, która rozlała się na 
cały świat. Musimy jednak zrozumieć, że nauka 
może dokonywać określonych predykcji, tylko 
jeżeli znane są warunki początkowe. W fizyce 
jeśli ktoś miałby przewidzieć, jak długo spadać 
będzie w próżni obiekt, mający do pokonania 
określony dystans, to może tego dokonać z dużą 
precyzją. Gdybyśmy jednak mieli określić, jak 
będzie spadał liść z drzewa na wietrze, to jedyne, 
co można powiedzieć, to fakt, że po jakimś czasie 
osiągnie on poziom gruntu. W odniesieniu zaś do 
otwartego i niekontrolowanego systemu, jakim 
jest gospodarka i w jakim występują tysiące czyn-
ników, takich jak na przykład ogromne powo-
dzie, które właśnie zdarzyły się w południowym 
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Teksasie i które z pewnością istotnie odbiją się 
na gospodarce, czynienie zarzutu, że ekonomiści 
tego nie przewidzieli, jest nieuzasadnione. Jeśli 
tylko jednak okoliczności początkowe są znane 
i pozostają pod kontrolą, wówczas predykcje te są 
użyteczne i skuteczne. Weźmy na przykład pod 
uwagę zaprojektowane przez ekonomistów aukcje 
dotyczące dystrybucji częstotliwości w teleko-
munikacji lub algorytmy przydziału studentów 
medycyny na stanowiska stażystów w szpitalach, 
które uczyniły ten proces znacząco wydajniejszym. 
Podobnie jest z projektowaniem przez instytuty 
rządowe wpływów z określonych podatków – 
w tym zakresie kluczową kwestią jest odpowiedni 
model ekonomiczny. Pomysł zatem, iż ekonomia 
jest bezużyteczna, jest całkowicie fałszywy lub 
co najmniej grubo przesadzony. Musimy jednak 
niestety istotnie obniżyć nasze oczekiwania. Nie 
możemy oczekiwać od ekonomistów, że powiedzą 
nam, jak będzie wyglądać przyszłość. Występuje 
tu zbyt wiele komplikacji przyczynowych.

M.G., T.K.: Nie wydaje się Panu, że ekono-
miści czasami sprawiają wrażenie, iż są w stanie 
przewidzieć przyszłość?

D.M.H.: Jestem pewien, że łatwo byłoby zna-
leźć ekonomistów, którzy wygłaszają niepoważne 
twierdzenia. Równie łatwo byłoby jednak znaleźć 
takich filozofów. Z pewnością ekonomiści bywają 
nadmiernie zachwyceni własnymi wytworami. 
Jeśli natomiast spojrzymy na całą dyscyplinę, to 
nie sądzę, aby był to uczciwy zarzut.

M.G., T.K.: Czy zastosowanie rosnącej mocy 
obliczeniowej współczesnych komputerów może 
być pomocne w doskonaleniu tych predykcji?

D.M.H.: Do pewnego stopnia tak. Nie sądzę 
jednak, aby zostały pokonane fundamentalne 
problemy związane z nieliniowymi, ekstremal-
nie złożonymi systemami, w których mamy do 
czynienia z niezliczoną liczbą czynników przy-
czynowych. Im więcej możemy zmierzyć, tym 
skuteczniejsze będą nasze modele predykcyjne. 
Mimo to nie uważam, że możliwa dzisiaj do 
wyobrażenia moc obliczeniowa, którą osiągnie-
my za pięć lat, jak też przede wszystkim postęp 
w gromadzeniu i pomiarze dostępnych danych, 
dokonają tu przełomu. Nasze możliwości są 
ograniczone. Oczywiście lepsze dane i większa 
moc obliczeniowa pozwalają sporządzić lepsze 

prognozy, nawet w sytuacji braku teorii, ale nie 
sądzę, abyśmy w ten sposób daleko zaszli.

M.G., T.K.: A zatem nie spodziewa się Pan 
rewolucji spowodowanej rozwojem nauki w za-
kresie przetwarzania danych?

D.M.H.: Nie. Myślę, że w ekonomii w ostat-
nich dekadach jest dostrzegalna pewna rewolucja, 
ale jest ona związana głównie z rozwojem badań 
empirycznych. W czasach kiedy ja zaczynałem 
swoją pracę jako nauczyciel akademicki, wszyscy 
skarżyli się na wysoce teoretyczne, matematycz-
ne modele, m.in. ogólnej równowagi rynkowej, 
opracowywane przy przyjęciu nader niereali-
stycznych założeń. Obecnie kiedy przegląda się 
główne czasopisma naukowe, znaleźć można 
wiele artykułów, w których dzięki sprytnemu 
wykorzystaniu instrumentalnych zmiennych 
ekonomiści dokonują pomiaru specyficznych 
skutków wdrażanej polityki społecznej lub od-
działywań przyczynowych. Ta dyscyplina zatem 
zmieniła się istotnie w ciągu jednego pokolenia. 
Kontrowersyjna może być ocena, czy te zmiany są 
dobre. Niewątpliwie jednak techniki obliczeniowe 
także się do tego przyczyniają.

M.G., T.K.: Co Pan sądzi o możliwości 
eks    perymentowania w ekonomii? Czy to może 
wzmoc  nić tę dyscyplinę?

D.M.H.: Jak wiemy, liczba eksperymentów 
prowadzonych w ramach ekonomii ostatnio 
 og  romnie wzrosła. Pięćdziesiąt lat temu właściwie 
nie dokonywano żadnych doświadczeń i wszyscy 
byli przekonani, że jest to niemożliwe. Okazało się 
to błędnym przekonaniem, gdyż wręcz przeciw-
nie – to, co istnieje, jest jak najbardziej możliwe. 
Bardzo wiele eksperymentów ujawniło swoją 
użyteczność pod różnymi względami. Dzięki nim 
wiemy więcej o poszczególnych aspektach ludz-
kich wyborów. Wiemy na przykład o naszej skłon-
ności do unikania strat, o tym, że ludzie zwracają 
znacznie większą uwagę na stratę pewnej kwoty 
pieniędzy niż na jej uzyskanie. Dowiedzieliśmy 
się również o wpływie ram interpretacyjnych na 
podejmowane przez ludzi decyzje, czyli o tym, 
że postrzeganie danej decyzji jako potencjalnie 
ratującej komuś życie w odróżnieniu od przyzwa-
lającej na czyjąś śmierć, choć może to być ta sama 
decyzja, sprawia, iż ludzie zaczynają mieć bardzo 
odmienne poglądy na jej temat. Informacje tego 
typu nie dotyczą jedynie sytuacji laboratoryjnych, 
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ale również realnego świata. Oczywiście, prowa-
dzone są nie tylko eksperymenty laboratoryjne, 
lecz także eksperymenty terenowe. Wszystko 
to rzeczywiście wnosi wkład do ekonomii jako 
dyscypliny. Zdecydowanie wpłynęło na postępo-
wanie osób, które zaznajomiły się z wynikami eks-
perymentalnymi, ponieważ mogły je wykorzystać 
w praktyce. Dzięki eksperymentom nauczyliśmy 
się, jak uniknąć pewnego typu błędów, które 
powstają w związku z ustalaniem cen, licytowa-
niem – lub jak osłabić ich wpływ. Z praktycznego 
punktu widzenia wiele cennych rad, których 
ekonomiści obecnie potrafią udzielić, czerpie bądź 
z eksperymentów terenowych, bądź laboratoryj-
nych. Ludzie są bardzo interesujący, a wybory, 
których dokonują – skomplikowane. Poznanie 
rosnącej liczby czynników, które wpływają na 
te wybory, pozwala lepiej rozumieć działalność 
gospodarczą i zwiększa zdolności predykcyjne. 
Podobnie jak w trywialnym przypadku analizy 
kosztów i korzyści, czasami zamiast wnioskować 
o tym, jak dużo ludzie są skłonni zapłacić, na 
podstawie obserwacji ich bieżących zachowań 
konsumpcyjnych, możemy do nich wyjść i spy-
tać, jak dużo byliby skłonni zapłacić za to czy 
za tamto, lub jak dużej rekompensaty życzyliby 
sobie w zamian za tolerowanie określonej straty. 
Wiedząc o skłonności do unikania strat, zdajemy 
sobie sprawę, że możemy uzyskać na te pytania 
różne odpowiedzi z powodów, które wcale nie 
pokazują, co w dobrej polityce jest niewłaściwego. 
Zatem naprawdę wiele się uczymy z eksperymen-
tów ekonomicznych, które stały się istotną i – jak 
sądzę – bardzo owocną częścią ekonomii.

M.G., T.K.: Jako społeczeństwo potrzebujemy 
wyznaczenia jakiegoś kierunku, w którym bę-
dziemy zmierzać. Czy ekonomiści lub filozofowie 
mogą nam w tym pomóc? Jak zdefiniować cele 
publiczne? Jakie zadania powinny być rzeczy-
wiście realizowane przez programy społeczne?

D.M.H.: Mówi się zwykle, choć jest to niezbyt 
pomocne, że centralnym celem rządu powinno 
być wspieranie ogólnego dobrobytu. Powód, dla 
którego uważam to za umiarkowanie pomocne, 
jest taki, że nie sądzę, abyśmy mieli jakiś dobry 
pomysł na to, czym jest ów ogólny dobrobyt. 
W ekonomii często sprowadza się to do tego, że 
patrzymy na produkt krajowy brutto i używamy 
go jako wskaźnika ogólnego dobrobytu. Jeśli jesteś 

bogatszy, to twój dobrobyt jest większy. Nie jest 
to głupi wskaźnik i w pewnych okolicznościach 
rzeczywiście sprawianie, że ludzie się bogacą, 
faktycznie poprawia ich dobrobyt. Nie jest jednak 
oczywiste, że to, co poprawi dobrobyt w Stanach 
Zjednoczonych, to raptowny wzrost PKB, a nie 
na przykład bardziej uczciwa dystrybucja tego 
bogactwa, które już mamy. Nie sprzeciwiam się 
poglądowi, że centralnym zadaniem rządu po-
winno być wspieranie ogólnego dobrobytu, i to 
w sposób możliwie uczciwy. Sądzę, że wszyscy 
możemy się z tym zgodzić. Problem w tym, jaką 
treścią wypełnić te pojęcia, gdyż są one niezwy-
kle kontrowersyjne. Wybór, który sposób jest 
w istocie uczciwy i co faktycznie przyczynia się do 
naszego dobrobytu, jest wysoce problematyczny. 
Ekonomia przydaje się pod tym względem na 
nieco niższym poziomie. Skoro już wyznaczymy 
jakiś konkretny cel do zrealizowania, na przykład 
podwyższenie wydajności gospodarczej, to eko-
nomiści mogą nam powiedzieć, jakie działania 
polityczne będą temu sprzyjały, a jakie nie, kiedy 
wolny rynek jest wspaniałą instytucją, a kiedy 
nią nie jest. Pod tym względem ich wkład będzie 
istotny. Jeśli jednak nie wiemy, jaki ma być ów 
cel ostateczny, to ekonomia nam w tym wiele 
nie pomoże.

M.G., T.K.: Czy wspieranie indywidualnego 
szczęścia w miejsce PKB per capita bądź ogólnego 
dobrobytu jest czymś wartym rozważenia? Czy 
jest w ogóle możliwe konstruowanie polityki pub-
licznej w taki sposób, aby ludzie byli szczęśliwsi?

D.M.H.: Prawdopodobnie jest możliwe wspie-
ranie indywidualnego szczęścia pod warunkiem 
pewnego jego rozumienia. Daniel Kahneman, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, 
choć przede wszystkim psycholog, sugerował, 
że rządy powinny być dużo bardziej skłonne do 
rozdawania obywatelom środków uspokajających, 
takich jak valium, ponieważ uczyniłoby to ludzi 
szczęśliwszymi. Gdy swego czasu miałem do-
legliwości żołądkowe, odkryłem, że valium jest 
bardzo użyteczne i rzeczywiście uczyniło mnie 
szczęśliwszym. Mówiąc już poważnie, mam wiele 
wątpliwości. Naturalnie, któż sprzeciwiłby się te-
mu, aby uczynić ludzi szczęśliwszymi. Jeśli jednak 
przyjrzymy się temu uważniej, to odkryjemy, że 
samo pojęcie szczęścia jest dość niejasne, a ludzie 
mają bardzo różne jego koncepcje. Kahneman 
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na przykład bronił przez pewien czas ujęcia go 
jako chwilowego nastroju, tego, jak czujemy się 
w danym momencie. Odkrył, że opiekowanie 
się dziećmi nie czyni ludzi bardzo szczęśliwymi. 
Natomiast koncepcja, że opieka nad dziećmi nie 
jest jednym z elementów przyczyniających się 
do naszego całkowitego poczucia szczęśliwości 
i nie dodaje życiu wartości, jest głupia, choć 
mając dwójkę dzieci, doskonale wiem, że by-
wały momenty, w których opieka nad nimi nie 
była zabawą. Zatem pojęcie szczęścia wymaga 
głębszego wyjaśnienia. Podejmowano wysiłki 
w kierunku jego operacjonalizacji, między innymi 
w ramach brytyjskich roczników statystycznych. 
Także OECD próbowała zmierzyć szczęście, 
czy też raczej coś, co nazwano subiektywnym 
poczuciem dobrostanu (subjective well-being), 
przez co rozumiano jakiś indywidualny nastrój 
oraz to, jak dalece własne życie jest dla kogoś 
znaczące, sensowne. Mając jednak na względzie 
te niejednoznaczności, jestem raczej sceptyczny co 
do możliwości takich pomiarów. Ponadto gdyby-
śmy polegali tylko na dokonywanych przez ludzi 
wyborach jako wskazówkach, co jest, a co nie jest 
dla nich korzystne (choć czasami ludzie wybierają 
rzeczy, które z pewnością nie przyczynią się do ich 
dobra), i jeśli założymy, że zasadniczo wybierają 
oni to, co jest dla nich dobre, to pozwalamy, aby 
samodzielnie dokonywali pewnych kalkulacji. 
To, co czasami wybierają, w krótkim okresie 
uprzykrzy im życie tylko po to, aby uczynić je 
lepszym w dłuższej perspektywie. Z tego powodu 
ludzie udają się do dentysty. Nie dla przyjemności 
wynikającej z takiej wizyty, ale aby uniknąć bólu 
w przyszłości. Jeśli jednak nie będziemy polegać 
na ludzkich wyborach i skonstruujemy niezależną 
politykę, która ma ich uczynić szczęśliwymi, to 
będziemy musieli spojrzeć na cudze życie niejako 
z zewnątrz i powiedzieć, że w pewnym okresie 
swojego życia ktoś musi być mniej szczęśliwy, 
aby był szczęśliwszy później. Musimy zastąpić 
ich oceny naszymi własnymi, w sposób, który 
prawdopodobnie nawet nie jest wykonalny, ale 
z pewnością powinien być przedmiotem głębszego 
namysłu. A zatem niezależnie od krytyki wielu 
sposobów uprawiania współczesnej ekonomii 
dobrobytu nie jestem gotowy, aby powiedzieć, 
że powinniśmy rozwijać ten kierunek w taki 
sposób, aby wkomponować w niego także kwe-

stie szczęścia. Być może za pięć lub dziesięć lat 
powiem coś innego.

M.G., T.K.: Może powinniśmy wobec tego 
promować możliwości, które mają ludzie, a nie 
dobrobyt lub PKB? Czy dyskusja o dochodzie 
podstawowym zmierza w tę właśnie stronę? Co 
w ogóle Pan sądzi o idei dochodu podstawowego?

D.M.H.: Rozróżnijmy dwie kwestie. Pierwszą, 
czy polityka powinna być skoncentrowana na 
możliwościach jako czymś, co miałoby zastąpić 
dobrobyt, i drugą, czyli to, co sądzę o samym 
dochodzie podstawowym. Ktoś może bowiem 
popierać ideę dochodu podstawowego nie dlatego, 
że przyczynia się on do zwiększenia możliwości, 
które mają ludzie, lecz dlatego, że wnosi wkład 
do ich dobrobytu. Jest coś bardzo pociągającego 
w tym, by koncentrować się na możliwościach, 
w szczególności w kontekście liberalnej filozofii 
politycznej, zgodnie z którą rząd jest w dużej 
mierze niezależny od indywidualnych poglądów 
poszczególnych osób na temat tego, co czyni 
ich życie dobrym bądź złym. Nie chcemy, żeby 
państwo zawładnęło naszym życiem, ale chcemy, 
żeby zapewniło możliwości, zabezpieczenie, 
wszystko to, co pozwala ludziom podejmować ich 
własne decyzje w odniesieniu do swojego życia. 
Niestety, pomiar możliwości jest bardzo trudny. 
W przypadku gdy mamy dany zbiór możliwości 
i dodajemy do niego kolejne, wydaje się to mało 
problematyczne. Natomiast jeśli chodzi o po-
równanie dwóch zbiorów możliwości w sytuacji, 
gdy jeden z nich nie jest podzbiorem właściwym 
drugiego, i pewne możliwości są zawarte w zbio-
rze A, ale nie w zbiorze B, powstaje pytanie, 
w jaki sposób możemy dokonać porównania tych 
dwóch zbiorów. Kwestia ta pojawia się w wielu 
pracach Amartyi Sena, gdy pisze on o zdolnoś-
ciach i sposobach funkcjonowania; zdolności 
w jego ujęciu bardzo przypominają możliwości. 
Właściwie zastosowanie jakiejkolwiek miary do 
zdolności, tak abyśmy mogli mówić o większym 
bądź mniejszym zbiorze zdolności, jest możliwe 
wyłącznie, jeśli przyjmiemy bardzo restrykcyjne 
warunki, które umożliwią tego typu porównania. 
Zatem musimy określić wartość różnych moż-
liwości, jeśli chcemy mówić o ich zwiększaniu 
bądź zmniejszaniu. Gdy zaczynamy wartościować 
możliwości, wydaje się, że znowu przemycamy 
kwestię dobrobytu. Jeden zbiór możliwości jest 
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lepszy niż inny, ponieważ pozwala ludziom na 
lepsze życie.

M.G., T.K.: Wróćmy do kwestii dochodu 
podstawowego.

D.M.H.: Uważam to za bardzo intrygujący 
pomysł. W wielu krajach ludzie byli tym zdzi-
wieni. Koncepcja ta z pewnością jest wykonalna 
– można uczynić ludzi wolnymi, tak by robili to, 
co im się podoba, łącznie z miłością (choć podej-
rzewam, że większość po pewnym czasie będzie 
tym zmęczona i będzie chciała zająć się czymś 
innym). Jest to bardzo pociągający pomysł, z pew-
nością szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia 
możliwości lub wolności, rozumianych bardzo 
szeroko. Philippe Van Parijs mówił o wolności 
realnej, myślę, że to pożyteczny sposób myślenia 
na ten temat. Jak dalece wprowadzenie dochodu 
podstawowego jest wykonalne w praktyce? Myślę, 
że pytanie o wykonalność jest bardzo istotne. 
Mamy wiele argumentów, które teoretycznie 
dowodzą, że jest to całkowicie realny pomysł, 
ale z pewnością z wprowadzeniem dochodu pod-
stawowego wiąże się znaczne ryzyko. W dużym 
stopniu sprowadza się to do rozumienia ludzkiej 
natury, do tego, co ludzie byliby w stanie zrobić 
z wolnością. W pesymistycznym scenariuszu nie 
byliby w stanie żyć dobrze, jeśli byliby do tego 
stopnia wolni. Przymus, który wszyscy ekonomiści 
nakładają na ludzi, mianowicie żeby jeść, musisz 
pracować, jest w istocie ważnym elementem przy-
czyniającym się do dobrego życia. Nie popieram 
tego pesymistycznego poglądu, ale nie sądzę 
również, że możemy go po prostu zlekceważyć.

M.G., T.K.: Powiedział Pan, że z jednej strony 
pomysł z dochodem podstawowym jest całkiem 
pociągający, lecz z drugiej strony mamy pewien 
problem dotyczący ludzkiej natury, zatem po 
prostu nie jesteśmy gotowi do zaakceptowania 
uniwersalnego dochodu podstawowego. Być może 
jesteśmy zbyt leniwi i nasze życie nie stałoby 
się lepsze, gdybyśmy otrzymywali ów dochód. 
Możemy odpowiedzieć na to pytanie, wykorzy-
stując eksperymenty, to znaczy zaprojektować 
taki eksperyment, dzięki któremu będziemy 
mogli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
ludzie będą się zachowywać, jeśli otrzymają 
podstawowy dochód, wystarczający do zaspoko-
jenia ich podstawowych potrzeb. Wydaje się, że 
tego typu eksperyment przeprowadzono obecnie 

w Finlandii, lecz wyniki nie są zbyt konkluzywne. 
Czy sądzi Pan, że podobne eksperymenty mogą 
pomóc nam w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ludzkiej natury?

D.M.H.: Myślę, że wszystko zależy od tego, 
co rozumiemy przez ludzką naturę. Najwyraźniej 
eksperymenty mogą pomóc nam ją zrozumieć – 
jeśli myślimy o tych wszystkich swego rodzaju 
trikach, które udało się odkryć, a które pokazują, 
jak ludzie reagują na sposób formułowania pytań 
lub na poniesione straty w odróżnieniu od uzy-
skanych wygranych. Wszystko to są skromne 
prawdy na temat ludzkiej natury. Z pewnością 
byłoby możliwe przeprowadzenie eksperymentu 
badającego, w jaki sposób ludzie zareagowaliby na 
otrzymanie dochodu podstawowego, i rzeczywi-
ście w USA wykonywano doświadczenia, które 
nie dotyczyły dochodu podstawowego, lecz nega-
tywnego podatku dochodowego. Przeprowadzono 
zakrojony na całkiem szeroką skalę eksperyment, 
który miał pokazać, co się stanie, jeśli zamiast 
dostarczać ludziom świadczenia społeczne, po 
prostu da się im pieniądze. Odkryto na przykład, 
że sporo osób się rozwiodło. Gdy otrzymały 
więcej pieniędzy, nie potrzebowały pozostawać 
dłużej w związkach małżeńskich. Z jednej strony 
było to czymś dobrym, z drugiej czymś złym. 
W każdym razie był to całkiem kontrowersyjny 
wniosek. Nie pamiętam wszystkich szczegółów 
tego eksperymentu, nie znam też tego prze-
prowadzonego w Finlandii, nie mogę więc ich 
skomentować. Z pewnością nasuwają się pewne 
istotne pytania dotyczące przełożenia wyników 
wprowadzania dochodu podstawowego w małych 
grupach ludzi na całe społeczeństwo. Tego typu 
ekstrapolacja może rodzić trudności, lecz myślę, 
że eksperymenty takie pozwalają uzyskać bar-
dzo przydatne informacje, jeśli poświęcimy czas 
i znaczne środki, by się zorientować, co wpływa 
na życie ludzi, na czym się oni skupiają, gdy już 
nie muszą pracować, ale chcą żyć powyżej pew-
nego poziomu, i tym podobne. Eksperymenty 
mogą być przydatne, ale zawsze istnieje problem 
ekstrapolacji wyników eksperymentalnych na 
całą populację, który w tym przypadku może 
być szczególnie poważny.

M.G., T.K.: Kolejne pytanie dotyczy imigracji 
i debaty publicznej, która się toczy na ten temat 
w Polsce. Pytanie brzmi, czyj dobrobyt powinien 
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się bardziej liczyć, nasz własny czy obcych przy-
byszów? Chodzi o to, w jaki sposób go porównać. 
Jeśli zgodzimy się bowiem na przyjęcie imigran-
tów do kraju, który jest wysoko rozwinięty, jak 
chociażby USA, to zdecydowanie poprawimy ich 
dobrobyt, ale co z ludźmi, którzy już żyją w tym 
kraju i w związku z polityką migracyjną mogą na 
przykład stracić pracę? Czy dostrzega Pan jakieś 
rozwiązanie, w jaki sposób wypośrodkować te 
dwa różne punkty widzenia?

D.M.H.: Jedną bardzo miłą kwestią doty-
czącą imigracji jest to, że do pewnego stopnia 
rzeczywiście jest to wymiana. W związku ze 
starzeniem się społeczeństwa, z którym mamy 
do czynienia w USA i prawdopodobnie również 
w Polsce, imigranci są zasadniczo pozytywnym 
czynnikiem w gospodarce jako całości, chociaż 
dla niektórych imigracja może skończyć się po-
gorszeniem perspektyw życiowych. Ogólnie rzecz 
biorąc, do pewnego stopnia jest ona korzystna 
nie tylko dla samych imigrantów, lecz również 
dla państw, które ich przyjmują. Mam na myśli 
to, że gdyby Polska miała przyjąć pięć milionów 
imigrantów w przyszłym roku, to zapanowałby 
chaos. Zatem do momentu, w którym mamy do 
czynienia z wymianą, jest wspaniale, bo o wza-
jemnie korzystną wymianę nie musimy się mar-
twić. Z punktu widzenia bezstronnej, moralnej 
perspektywy, przynajmniej dla mnie, każdy czło-
wiek liczy się tak samo. Dobrobyt osoby, która 
nie jest obywatelem danego państwa, jest równie 
istotny jak dobrobyt obywatela. Natomiast rząd 
polski lub rząd USA ma szczególne zobowiązania 
w stosunku do własnych obywateli. Ostatecznie 
to oni płacą podatki, z których finansowane są 
przedsięwzięcia rządu. W związku z tym jasne 
jest, że rząd ma silniejsze zobowiązania do tego, 
by podnosić dobrobyt własnych obywateli niż 
jakichkolwiek innych ludzi, gdziekolwiek na 
świecie. Myślę, że zamożne kraje rzeczywiście 
mają pewne zobowiązania wobec ludzi, którzy 
nie są ich obywatelami, i czasami najlepszym 
sposobem wypełnienia tych zobowiązań jest 
polityka migracyjna. W innych przypadkach 
optymalnym wyjściem będzie udzielanie pomocy 
obcokrajowcom w ich własnych krajach. Żadna 
z tych sugestii nie stanowi odpowiedzi na pyta-
nie, jak w szczegółach powinna wyglądać polska 
polityka migracyjna, ilu dokładnie imigrantów 

Polska ma przyjąć. Jednym z obowiązków, które 
ciążą na rządzie, jest promowanie kultury włas-
nego kraju. Polska ma swoją szczególną historię 
i kulturę. Nie jest tak, że Polacy jako całość lub 
rząd polski dążą do całkowicie uniwersalnego, 
nowoczesnego społeczeństwa, w którym nie ma 
różnic między Polakami a pozostałymi ludźmi 
i ostatecznie wszyscy będziemy mówić po angiel-
sku. Jasne jest, że nie to jest czy też powinno być 
celem rządu. Oczywiste jest, że dla utrzymania 
charakteru kultury narodowej – niekoniecznie 
wszystkie jej elementy chcielibyśmy zachować, 
mam na myśli to, że są pewne cechy amerykań-
skiej kultury narodowej, które dobrze by było 
zmienić – imigracja ma znaczenie. Ogólnie rzecz 
biorąc, chcemy pewnego rodzaju kulturowej 
kontynuacji i to nakłada pewne ograniczenia na 
liczbę imigrantów, którzy mogą być asymilo-
wani. Myślę, że wiele nieracjonalnych ludzkich 
skłonności sprawia, iż imigracja staje się trudna. 
Wiele badań eksperymentalnych wskazuje na to, 
że ludzie bardzo szybko tworzą grupy swoich 
i obcych, obawiają się oraz są wrogo nastawieni 
do tych, których wygląd i zwyczaje się różnią. 
Wiele z tych zachowań jest godnych pożałowania 
i dobrze byłoby je przezwyciężyć, lecz jeśli okazuje 
się to niemożliwe, to dla zapewnienia spokoju 
społecznego trzeba ograniczyć imigrację. Należy 
to zrobić w taki sposób, by wygrać sytuację, która 
jest szkodliwa nie tylko dla imigrantów, lecz także 
dla społeczeństwa jako całości. Musimy jednak 
brać ludzi takich, jacy są, a nie jak chcielibyśmy, 
aby byli.

M.G., T.K.: Jest jedna bardzo istotna kwe-
stia, którą usłyszeliśmy od Pana przed chwilą, 
a która wydaje się różnić od typowego myśle-
nia ekonomicznego. Mianowicie gdy mówimy 
o imigracji, zazwyczaj operujemy kategoriami 
kosztów i korzyści, zwycięzców i przegranych, 
Pan zaś podniósł problem promowania kultury 
poszczególnych krajów. Czy, Pana zdaniem, 
kwestia promowania kultury powinna być również 
brana pod uwagę przez polski rząd?

D.M.H.: W odróżnieniu od wielu osób, które 
są zatroskane o kwestię kultury, sądzę, że nie ma 
ona żadnej niezależnej wartości poza tym, że jest 
cenna dla ludzi. Jest to pogląd, z którym wielu 
się nie zgodzi i który przysporzy mi wrogów. Nie 
uważam, by stratą było wymieranie kultur, o ile 
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nie wiąże się to z krzywdą wyrządzaną ludziom. 
Myślę jednak, że współczesna kultura pod wielo-
ma względami jest bardzo dużą wartością dla tych, 
którzy w niej żyją, i byłoby stratą dla wszystkich 
nas, gdyby zniknęła różnorodność kulturowa 
i wszyscy stalibyśmy się tacy sami. Uważam, że 
bogactwo i oczywiste różnice językowe stanowią 
pewną niedogodność. Z kolei gdybyśmy wszyscy 
mówili w jednym języku, stracilibyśmy kontakt 
z różnymi niuansami wielkiej literatury i róż-
norodnością językową. Kultura jest ogromnie 
wartościowa, ale postrzegam tę wartość jako 
całkowicie instrumentalną, służącą wzbogaca-
niu ludzkiego życia. Nie traktuję kultury jako 
czegoś, co poza wartościami estetycznymi ma 
jakąś samoistną, etyczną wartość.

M.G., T.K.: Przejdźmy teraz do pytań do-
tyczących roli, jaką odgrywają filozofowie eko-
nomii. Zapytajmy najpierw, kim są filozofowie 
ekonomii oraz czy ekonomiści rzeczywiście po-
trzebują filozofów.

D.M.H.: Można postawić to pytanie w kon-
tekście instytucjonalnym i zastanawiać się, kim 
są ci, którzy w świecie akademickim uchodzą za 
filozofów ekonomii. Wówczas jednak pytanie 
to nie będzie zbyt interesujące. Interesujące jest 
natomiast pytanie, co to znaczy być filozofem 
ekonomii. Uważam, że wielu ekonomistów jest 
filozofami ekonomii bez względu na to, czy 
określają się w ten sposób. Bycie filozofem eko-
nomii oznacza formułowanie pewnych pytań 
w stosunku do ekonomii. Przede wszystkim są 
to pytania etyczne, dotyczące praktyki ekono-
micznej, konsekwencji tej praktyki, możliwych 
sposobów zmiany przez ekonomię ludzkiego 
życia na lepsze lub gorsze. Ponadto są to pytania 
metodologiczne. Ekonomia zdaje się podobna do 
nauk przyrodniczych, ale nie odnosi podobnych 
sukcesów. Do jakiego stopnia jest ona nauką? 
Co to znaczy być nauką? Refleksja tego typu 
jest bardzo powszechna wśród ekonomistów, 
nawet tych, którzy twierdzą, że cała filozofia to 
tylko stek bzdur. Uznanie, że coś jest wyłącznie 
stekiem bzdur, samo w sobie jest filozoficznie 
angażujące. Bardzo trudno jest uniknąć zaanga-
żowania filozoficznego. Każdy, kto ma postawę 
refleksyjną, kto robi krok w tył, zadając etyczne 
lub metodologiczne pytania w stosunku do eko-
nomii, jest filozofem ekonomii. Jest nim bez 

względu na to, jak bardzo niechętnie określiłby 
się w ten sposób.

Zapytajmy teraz, czy ekonomia potrzebuje 
filozofii. Tak, nie chodzi jednak o ludzi z filo-
zoficznym wykształceniem akademickim, przy-
chodzących i mówiących ekonomistom, co mają 
robić. Jak każda poważna dyscyplina, ekonomia 
wymaga refleksji nad swoimi celami, strukturą, 
metodologią, skutkami, do których prowadzi, oraz 
wkładem, który wnosi w ludzkie życie.

M.G., T.K.: Jaki jest odbiór tego, co robią 
filozofowie, ze strony ekonomistów? Czy mógłby 
się Pan podzielić osobistymi doświadczeniami, 
jako jeden z założycieli dyscypliny, którą jest 
filozofia ekonomii?

D.M.H.: Raczej nie powiedziałbym, że jestem 
założycielem tej dyscypliny, w tym kontekście 
wróciłbym do Adama Smitha i Johna Stuarta 
Milla jako filozofów ekonomii, którzy zdecy-
dowanie mają pierwszeństwo przede mną. Jeśli 
chodzi o recepcję dokonań filozofów ekonomii 
przez środowisko ekonomistów, to jest ona bardzo 
różna. Z jednej strony są ekonomiści, którzy czują 
się zdenerwowani i zirytowani przez filozofów 
i którzy zawsze są gotowi odrzucać wszystko, 
cokolwiek filozofowie akademiccy mogliby po-
wiedzieć o ich dyscyplinie. Z drugiej strony jednak 
miałem naprawdę bardzo dużo bardzo owocnych 
relacji z ekonomistami, którzy sami nie są meto-
dologami, ale bardzo interesują się konkretnymi 
problemami. W szczególności myślę tutaj o tych 
zajmujących się ekonomią zdrowia. Naprawdę 
miałem szczęście współpracować z wieloma zna-
komitymi ekonomistami z tej dziedziny i takie 
kwestie, jak na przykład problem sprawiedliwości, 
są tak oczywiste dla osób zajmujących się ekono-
mią zdrowia, że praktycznie każdy ekonomista, 
z którym rozmawiałem, był otwarty na wsparcie 
ze strony filozofów. Chciałbym móc takiego 
wsparcia udzielać. Myślę zatem, że jest bardzo 
różnie. Z pewnością są bardzo szkodliwi filo-
zofowie, których żaden ekonomista nie chciałby 
słuchać. Bardzo niewielu ekonomistów byłoby 
również gotowych oświadczyć: „Od tej pory 
zamierzam robić coś zupełnie inaczej, ponieważ 
Hausman powiedział mi, że tak powinienem”. To 
nie działa w ten sposób, lecz ja bardzo sobie cenię 
współpracę i dyskusję z ekonomistami. Książkę 
Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia 



O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii

 Zarządzanie Publiczne 4(42)/2017 109

moralności i polityka publiczna, właśnie przetłuma-
czoną na język polski, napisałem wspólnie między 
innymi z Michaelem S. McPhersonem, który jest 
ekonomistą o wielkiej skłonności do filozofii, 
lecz zasadniczo jest ekonomistą, zajmującym 
się w szczególności problematyką szkolnictwa 
wyższego. Jest autorem wielu ważnych książek 
z tego zakresu. McPherson ceni współpracę ze 
mną tak samo jak ja cenię współpracę z nim.

M.G., T.K.: Czy w ostatnich latach dostrze-
ga Pan jakiś trend dotyczący tej recepcji? Czy 
wspomniana współpraca między ekonomistami 
i filozofami poprawia się, czy ulega pogorszeniu?

D.M.H.: Sytuacja jest złożona, ponieważ 
nastąpił ogromny wzrost liczby publikacji – 
zwłaszcza z zakresu metodologii ekonomii – 
zagadnień, które filozofowie nauki stosują do 
ekonomii. Uformowała się cała subdyscyplina, 
której przedstawiciele publikują głównie w czaso-
piśmie Journal of Economic Methodology, po części 
również w Economics and Philosophy. Co pół roku 
odbywają się konferencje, organizowane wspólnie 
z Philosophy of Economics Society. Zamiast 
ekonomistów i filozofów współpracujących ze 
sobą są badacze o podejściu hybrydowym, którzy 
inkorporują zagadnienia filozoficzne do swoich 
badań. Są to również ekonomiści, może nieco 
schizofreniczni, jednym z nich mogę być ja sam. 
Osobiście bardzo bym się wahał przed uznaniem 
filozofii ekonomii za odrębną dyscyplinę. Gdy 
ktoś pyta mnie o sugestie dotyczące jego eduka-
cji, odpowiadam: „najpierw zostań znakomitym 
ekonomistą, a następnie interesuj się filozofią lub 
odwrotnie, najpierw bądź świetnym filozofem, 
a następnie zainteresuj się ekonomią, nie staraj się 
być kimś pomiędzy”. Wciąż jestem tego zdania. 
Myślę, że ogólnie ekonomiści stali się bardziej 
otwarci na dyskusję z filozofami; częściowo jest 
to cecha zmieniającej się natury samej ekonomii. 
Fakt, że zwiększa się liczba prac empirycznych, 
rośnie zainteresowanie historią ekonomii. Być 
może też przedstawiciele samej dyscypliny stali się 
nieco mniej pewni siebie, nie tylko ze względu na 
trudności z przewidzeniem katastrofy 2008 roku, 
lecz także dlatego, że gospodarka nadal raczej 
niedostatecznie odzyskuje siły, a ekonomiści 
nie zdołali zrobić więcej i byli tak podzieleni 
w opiniach na temat właściwej recepty na bieżące 
problemy gospodarcze. Sądzę, że wszystko to 

sprawiło, iż stali się bardziej skłonni do prowa-
dzenia niepraktycznych dyskusji z filozofami.

M.G., T.K.: Co Pan sądzi o najbliższej przy-
szłości światowej gospodarki i społeczeństwa, 
w szczególności biorąc pod uwagę rosnącą siłę 
populistycznych polityków? Czy nie obawia się 
Pan, że znaczenie analizy ekonomicznej i filozofii 
moralności ulegnie osłabieniu?

D.M.H.: Sytuację, z którą mamy obecnie do 
czynienia, uważam za bardzo groźną. Ja sam 
i wielu moich znajomych jesteśmy przeciwnikami 
obecnego rządu USA. Niewiele wiem o Polsce, 
by to jakoś skomentować. Z pewnością mniejszą 
wagę będzie się przykładać do filozofii ekonomii, 
spada również znaczenie jakiegokolwiek poważ-
nego namysłu, który jest uczciwy intelektualnie; 
jest tylko wiele wrzasku. Biorąc za przykład mój 
własny rząd, muszę uznać, że jego polityka jest 
całkowicie niespójna. Niektórzy zastanawiają się 
w ogóle, czy Trump nie jest psychicznie chory. 
Zdecydowanie sądzę, że w obecnej sytuacji ja-
kikolwiek pozytywny wpływ, który mogłaby 
wywrzeć filozofia ekonomii, prawdopodobnie 
się zmniejszy. Niestety myślę, że jest to rów-
nież prawdą w odniesieniu do filozofii w ogóle, 
pierwszoligowej socjologii, ekonomii, nauk po-
litycznych. Dotyczy to nawet nauk przyrodni-
czych, gdy ludzie w USA po prostu odrzucają ich 
osiągnięcia, biorąc pod uwagę rozmaite interesy 
ekonomiczne. Można mieć jedynie nadzieję, 
że przetrwamy trudny okres i słuszne, uczciwe 
poglądy zatryumfują. Niemniej jednak jest to 
bardzo niepokojąca sytuacja. Nigdy sobie nie 
wyobrażałem, że moglibyśmy się znaleźć tu, 
gdzie jesteśmy obecnie. W USA i, jak sądzę, do 
pewnego stopnia w innych krajach europejskich, 
na przykład na Węgrzech, jest wiele podobnych 
problemów. Wzbraniam się przed mówieniem 
o innych państwach, ponieważ nie znam zbyt 
dobrze ich sytuacji, tak jak niestety znam tę 
panującą we własnym kraju.

M.G., T.K.: Bardzo pesymistyczny akcent 
pojawił się w Pana wypowiedzi.

D.M.H.: Przepraszam, chciałbym być więk-
szym optymistą, ale nie mogę.

Tłumaczenie: Marcin Gorazda, 
Tomasz Kwarciński
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DLA  AUTORÓW

Redakcja „Zarządzania Publicznego/Public Governance” informuje, że od numeru 2(44)/2018 
w kwartalniku będą drukowane wyłącznie teksty w j. angielskim. 

W związku z powyższym, począwszy od lipca 2017 r., 
redakcja nie będzie już przyjmować tekstów w j. polskim.

Zgłoszenia tekstów
Redakcja kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” przyjmuje do druku następujące teksty w języku 
pol  skim i angielskim:
• artykuły naukowe i komunikaty z badań,
• recenzje książek.

Redakcja przyjmuje tylko oryginalne teksty, które nie są zgłoszone do innych wydawnictw i nie były 
publikowane w innym czasopiśmie lub książce. Za zgłoszenie i publikację tekstów nie są pobierane 
opłaty. Teksty prosimy nadsyłać na adres Redakcji Kwartalnika: anna.chrabaszcz(at)uek.krakow.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia – w porozumieniu z Autorem – zmian edytorskich 
oraz dokonania skrótów, jeśli artykuł przekracza przewidzianą objętość. Redakcja zastrzega so-
bie prawo odmowy publikacji nadesłanego artykułu. Decyzję o przyjęciu przedłożonego artykułu 
(i rozpoczęciu procesu recenzowania) bądź jego odrzuceniu podejmuje redakcja czasopisma. Autor 
jest powiadamiany o decyzji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia arty-
kułu. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Autorzy nie otrzymują honorariów za opubliko-
wane artykuły. Teksty członków Rady Programowej i Redakcji podlegają takim samych zasadom 
jak innych autorów.

Informacje o prawach autorskich
W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw au-
torskich do tego artykułu wydawcy. Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opub-
likowanego przez kwartalnik artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warun-
kiem wskazania źródła publikacji.

Odwołanie się od decyzji Redakcji
Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji redakcji. Autor nie podzielający decyzji Redakcji ba-
zującej na recenzjach, w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania informacji o nieprzyjęciu tekstu 
do publikacji kieruje do redakcji pismo o ponowną ocenę jego tekstu. W piśmie tym wskazuje ar-
gumenty przemawiające, jego zdaniem, za przyjęciem tekstu do druku. Redakcja, po zapoznaniu 
się z tymi argumentami podejmuje decyzję o podtrzymaniu pierwotnej decyzji lub też kieruje tekst 
do ponownej recenzji. Proces ponownej oceny artykułu trwa 3 tygodnie od momentu otrzymania 
pisma w sprawie ponownej oceny.

Kwestie etyczne
Autor nadesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich 
i innych związanych z artykułem. Autor artykułu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wy-
dawców w sytuacji wykorzystywania w artykule fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji 
lub podobnych materiałów. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor nadsyłający 
artykuł zobowiązuje się do uzyskania zgody pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne.

Ghostwriting i guest-authorship
W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej ghostwriting i guest-authorship redakcja wyma-
ga ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji 
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oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wyko-
rzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor 
zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że ghostwriting i guest-authorship są przejawem nie-
rzetelności naukowej, redakcja będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpo-
wiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edyto-
rów naukowych itp.). Autorzy są zobowiązani podać informację o źródłach finansowania publikacji, 
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial  disclosure). 
W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics 
(COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, http://publica-
tionethics.org/files/Principles%20of%20Transparency%20and%20Best%20Practice%20in%20
Scholarly%20Publishing_0.pdf.

Proces recenzji
Każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom. Autor otrzymuje recenzje do 
wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony. W przypad-
ku zakwalifikowania artykułu do druku Autor powinien ustosunkować się do sugerowanych po-
prawek w terminie wyznaczonym przez Redakcję. Kryteria oceny: jasność sformułowania celu, 
oryginalność podjętej problematyki, zaawansowanie teoretyczne, jakość warstwy empirycznej, ory-
ginalność wnioskowania, znaczenie dla rozwoju nauki w tematyce zbieżnej z profilem naukowym 
Kwartalnika, jakość języka, komunikatywność, interpunkcja, dobór źródeł. Każda recenzja koń-
czy się jednoznaczną rekomendacją:
• Praca nadaje się do publikacji w obecnej formie.
• Praca nadaje się do publikacji po dokonaniu nieznacznych zmian i uzupełnień.
• Praca nadaje się do publikacji po przeredagowaniu i ponownej recenzji.
• Artykuł nie nadaje się do publikacji.

Wymogi edytorskie
Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:
1. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim.
2. Zgłaszane teksty należy dostarczyć w formie pliku (w formacie MS Word) wraz z tabelami i wy-

kresami (w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word). Jeśli w do-
kumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel 
Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionka-
mi, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole 
matematyczne.

3. Redakcja prosi o podawanie na osobnej stronie tytułu (stopnia) naukowego Autora, nazwy za-
kładu pracy oraz adresu do korespondencji (wraz z adresem e-mail i numerami telefonów).

4. Należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie Autora” dostępny 
na stronie: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/pl/dla-autorowa.

5. Prosimy o stosowanie formatu cytowań autor-rok, a opisów bibliograficznych zgodnie z reguła-
mi APA.

Monografie:
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziały w monografiach:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. stro-
na początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
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Artykuły:
Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocz-
nika, strona początku–strona końca.
Mazur, S. (2013). Zmiana instytucjonalna. Zarządzanie Publiczne, 2–3 (24–25), 34–43.

Źródła internetowe:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony

6. Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe (4-5 słów) oraz streszczenie (100–150 słów) – oby-
dwa elementy w języku polskim i angielskim. Streszczenie powinno się składać z następujących 
elementów:

 Tło rozważań: Jedno lub dwa zdania wstępne pokazujące kontekst artykułu.
 Cele: Jedno lub dwa zdania opisujące cele artykułu.
 Metody: Jedno lub dwa zdania wyjaśniające zastosowane metody badawcze.
 Wyniki: Jedno lub dwa zdania wskazujące główne ustalenia.
 Konkluzje: Jedno zdanie prezentujące najważniejsze wnioski płynące z artykułu.

Objętość artykułu (wraz z bibliografią przygotowaną zgodnie z konwencją przyjętą w kwartalniku, 
streszczeniami i słowami kluczowymi) nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (22 strony 
znormalizowane, 1800 znaków na stronie).

Recenzje
1. Przyjmowane są wyłącznie recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych, zbiorów dokumen-

tów, edycji prac źródłowych itp.). Recenzowana książka nie powinna być starsza niż rok w przy-
padku publikacji polskich i dwa lata w przypadku publikacji zagranicznych.

2. W recenzji powinien znaleźć się pełny opis bibliograficzny książki (imię i nazwisko autora, ty-
tuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, załączników itd.). Recenzja może obej-
mować kilka prac tego samego autora lub dotyczących podobnej tematyki. W tekście musi być 
wyrażony stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwała lub krytyka), a także sfor-
mułowane wnioski dla czytelnika (czyli co książka wnosi nowego do swojej dziedziny, ocena apa-
ratu naukowego, bibliografii, podkreślenie obecności lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). 
Autor może też oceniać pracę wydawnictwa (korekty, redaktora, grafika itd.).

3. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z redakcją w celu uzgodnienia przedmiotu recenzji, co po-
zwoli autorowi recenzji zwiększyć szanse przyjęcie jej przez redakcję czasopisma.

4. Objętość recenzji powinna mieścić się w przedziale od 3 do 11 stron znormalizowanych (1800 zna-
ków na stronie).
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FOR  AUTHORS

The Editors of Zarządzanie Publiczne/Public Governance wish to inform all Contributors 
that as of issue 2 (44) / 2018 of the quarterly, all the texts will be published in English only. 

Therefore as of July 2017, the Editors will cease to accept submissions in Polish.

Submissions
The Editorial Board of Public Governance approves for publication the following papers in English 
or in Polish:
• Academic articles and research reports,
• Book reviews.

The Editorial Board approves only original papers previously unpublished in any other periodicals 
or books or being subject of evaluation in other journals. All submissions and publications are free 
of charge. Submissions should be emailed and sent by regular mail to the Editiorial Board: anna.
chrabaszcz(at)uek.krakow.pl
The Editorial Board reserves the right to introduce – in consultation with the author – appropriate 
modifications, including cuts, to the paper if it exceeds the approved length. The Editorial Board 
reserves the right to refuse any material for publication and advises that authors should retain 
copies of submitted manuscripts as these materials will not be returned. The decision to accept the 
submission (and begin the review process) or reject it shall be made by the Editorial Board. The 
author is notified of the decision no later than 10 days from the date of submission. The authors 
are not paid for the publication of their papers. Submissions from Programme Board and Editorial 
Board members are handled in the same way as those from other authors.

Copyright
Upon acceptance for publication, the author consents to transfer the copyright for the paper to the 
Editor. The author retains the right to use the content of the paper published in Public Governance 
in further scientific research provided s/he cites the source of the publication.

Appeal procedure
Authors have the right to appeal the Editorial Board’s decision to refuse publication of their paper 
based on peer reviews. All appeals must be submitted in writing to the Editorial Board within two 
weeks of receipt of the rejection notice. The appeal should include arguments in favour of publication 
of the paper in question. The Board, based on the arguments offered, either upholds the original 
verdict or requests a re-review of the paper. The re-review shall be completed within three weeks 
of the date of receipt of the appeal.

Publication Ethics and Malpractice Statement
The submitting author is responsible for any copyright violations and other related issues. Specifically, 
the author should obtain relevant consent from other authors/editors/publishers to use excerpts from 
other publications, charts, graphics and similar sources. If the paper has several co-authors, the 
submitting author shall obtain relevant consent from other co-authors in order to meet the editorial 
requirements listed above.

Ghostwriting and guest-authorship
In order to prevent ghost-writing and guest-authorship, the Editorial Board requires the submitting 
authors to disclose the contributions of individual authors to paper development (listing their 
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affiliations and inputs, i.e. the information about the author of the concept, hypotheses, methods, 
protocols, etc. used in the writing of the paper), while the overall responsibility for the paper 
rests with the main author. In consideration of the fact that ghost-writing and guest-authorship 
constitute symptoms of scientific dishonesty, the Editorial Board shall report each such case to 
relevant bodies (academic units employing the authors, academic associations, academic editors’ 
associations, etc.).
Financial disclosure
Authors are obliged to disclose information concerning all the sources of funding for their publication, 
including the contributions of research institutions, associations and other entities. In case of doubt, 
please observe the guidelines contained in the statement by The Committee on Publication Ethics 
(COPE): http://publicationethics.org/files/Principles%20of%20Transparency%20and%20Best%20
Practice%20in%20Scholarly%20Publishing_0.pdf

Peer review process
Each paper is anonymously given to two reviewers. The author receives their reviews irrespective 
of whether or not the submission is approved for publication. If the submission is approved for 
publication, the author is requested to comment on the suggested modifications by the deadline 
set by the Editor.
Evaluation criteria: clarity of the stated objective, originality of research issues, theoretical background, 
quality of empirical research, originality of conclusions, significance for the research area aligned 
with the scientific profile of the quarterly, quality of language, comprehensibility, punctuation and 
appropriate source selection. Each review ends with an unambiguous recommendation:
• The paper can be published as submitted.
• The paper can be published pending minor modifications and inclusion of additional relevant 

information.
• The paper can be published pending substantial revision and re-review. The paper is unsuitable 

for publication.

Editorial requirements
All submissions should meet the following formal requirements:
1. They should be in Polish or in English.
2. They should be emailed in electronic format (MS Word), including tables and charts (MS Excel 

or MS Word Chart Editor). If the paper contains tables, charts or graphics saved using other 
software (e.g. CorelDRAW, Statistica, SPSS), the author is expected to save them as.wmf or.eps 
files with enclosed fonts and in 300 dpi resolution. The printed copy must include every national 
character and all the mathematical symbols.

3. The submission should include a cover page containing information about the author’s academic 
title (position), affiliation and address for correspondence (including e-mail and telephone 
numbers).

4. The submission should be accompanied by a completed and signed Author Statement form (http://
www.zarzadzaniepubliczne.pl/en/for-authors).

5. Authors should use the following citation format: author (year of publication) and bibliographical 
data according to APA as shown in the examples below:

Monographs:
Author, A. (date). Title of book. Location: Publisher.
Hausner, J. (2008). Public governance. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chapters in monographs:
Author, A. (date). Title of chapter. In E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx–xx). Location: Publisher.
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Articles:
Mazur S. (2013). Institutional change, Zarządzanie Publiczne. 2–3 (24–25), 34–43.

Websites:
Author, A. (date). Title of document [Format description]. Retrieved from http://xxxxxxxxx

6. The submission should be accompanied by a list of 4–5 keywords and an abstract (100–150 words) 
both in Polish and in English. Essential elements of the abstract include:
Background: A simple opening sentence or two that place the work in context.
Aims: One or two sentences stating the purpose of the work.
Method(s): One or two sentences explaining the research methods used.
Results: One or two sentences indicating the main findings.
Conclusions: One sentence giving the most important findings.

The total number of pages (including the bibliography presented in accordance with the requirements 
described above, the abstract and the keywords) should not exceed 22 standard pages (1800 characters 
per page).

Reviews
1. Only reviews of academic papers (by a single author, by a group of authors, a collection of 

documents, an edition of source documents etc.) can be approved for publication. Reviewed books 
should not be older than one year in the case of Polish publications and two years in the case of 
foreign-language ones.

2. The review should contain complete bibliographical data of the book (name and surname of the 
author, title, publisher, place and year of publication, number of pages, appendices, etc.). The 
review may refer to several papers by the same author or to a similar research question. The 
reviewer should express his/her personal attitude towards reviewed paper (approval or criticism) 
and formulate conclusions (i.e. what the book contributes to a given scientific area, evaluation of 
scientific methodology, bibliography, presence or absence of an index, graphics, tables etc.). The 
reviewer may also evaluate the quality of editing work (spellchecking, proofreading, graphics 
etc.).

3. Authors of reviews are expected to contact the Editorial Board in order to agree on the subject 
of the review and to obtain approval for publication.

4. An individual review should consist of a minimum of 3 and a maximum of 11 standard pages 
(1800 characters per page).
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Warunki prenumeraty

Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika Zarządzanie Publiczne. Cena pojedynczego numeru 
rocznika 2018 wynosi 20 zł plus 5% VAT (zryczałtowana roczna opłata pocztowa za wysłanie czterech 
numerów periodyku to 20 zł brutto). Nie przyjmujemy przedpłat, do każdego numeru będziemy 
dołączać fakturę, płatną przelewem po otrzymaniu. Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych 
informacji potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Zamówienia (pocztą bądź e-mailem) prosimy 
kierować na adres:

 
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
tel./fax 22 692 41 18, 22 826 59 21, 22 828 93 91

dział handlowy: jw. w. 105, 108
e-mail: info@scholar.com.pl

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej www.scholar.com.pl można kupić 
wersję elektroniczną kwartalnika – zarówno cały numer, jak i pojedyncze artykuły.

Prenumeratę kwartalnika prowadzą również RUCH SA, Kolporter i Garmond Press.

Prenumerata realizowana przez RUCH SA
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio 

na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując 
się z infolinią pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 7000. Koszt połączenia wg taryfy operatora.


