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Termin „zarządzanie publiczne” podobnie jak pojęcia pokrewne, takie, jak „dobre
zarządzanie”, czy „zarządzanie wielopoziomowe/wielopasmowe” związany jest przede wszystkim z
wymiarem politycznym i dotyczy kształtowania konkretnych polityk sektorowych na różnych
poziomach decyzyjnych i administracyjnych. Fundamentem takiego zarządzania jest wielość
zaangażowanych aktorów oraz złożoność procesów komunikowania i podejmowania decyzji.
Uczestniczący w szeroko rozumianym procesie deliberacji i wymiany poglądów są z jednej strony
niezależni, z drugiej strony ściśle współzależni.
Szeroko rozumiany proces regulowania istotnych z punktu widzenia państwa kwestii ulega
transformacji. Współuczestniczą w nim podmioty zewnętrzne w stosunku do struktur państwowych.
Tworzenie prawa w takich złożonych systemach zależności, w których uczestniczą aktorzy różnego
typu, ma zarówno charakter sformalizowany, jak i nieformalny. W pierwszym przypadku należy brać
pod uwagę tradycyjne instrumenty prawa międzynarodowego powstające w ramach organizacji
międzynarodowych na podstawie traktatowych porozumień państw współuczestniczących we
współpracy międzynarodowej. W drugim natomiast chodzi o instrumenty normatywne powstające
poza tradycyjnym procesem legislacyjnym charakterystycznym dla organizacji międzynarodowych.
Pojawiające się rozwiązania prawne musza sprostać wyzwaniom związany nie tylko z postępującą
internacjonalizacją życia społecznego i otwarciem procesów regulacyjnych i decyzyjnych na nowych
uczestników, takich, jak organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy lobbujące, przedstawicieli
środowisk biznesowych i akademickich, ale także wpisywać się w dynamicznie zmieniające się
uwarunkowania związane z rozwojem technologii.
Digitalizacja i modernizacja usług administracji publicznej dotyczy każdego obywatela.
Wyzwania prawne, przed którymi stoją poszczególne państwa są tym trudniejsze, że współcześnie w
obliczu rozwoju regulacji i rozwiązań instytucjonalnych o charakterze ponadnarodowym trudno o
reakcje autarkiczne, zamknięte w ramy poszczególnych narodowych porządków normatywnych.
Wybrana problematyka jest niezwykle ciekawym polem badawczym dla dyskusji międzynarodowej.
Stąd próba włączenia badaczy z renomowanych ośrodków, takich, jak Uniwersytet Humboldtów w
Berlinie, czy London School of Economics and Political Science. Efektem końcowym zrealizowanego
projektu mają być monografie w języku angielskim i niemieckim w szeroki sposób obrazujące procesy
modernizacji i wprowadzania innowacji w administracji publicznej w wymiarze krajowym i
międzynarodowym.

