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Słowo wstępne

Zarządzanie współczesną administracją stawia wiele wyzwań, które wyni-
kają ze specyficznych uwarunkowań, w jakich osadzona jest sfera działalności
publicznej. W odniesieniu do sektora publicznego nie wystarczy samo admini-
strowanie, rozumiane jako forma zorganizowanego działania kierowniczego.
Zarządzanie w przestrzeni publicznej z pewnością nie jest łatwiejsze niż w orga-
nizacjach profitowych, choć � jak mogłoby się wydawać � nie koncentruje się na
�stronie przychodowej�, ograniczając się do gospodarowania przydzielonym
i/lub wypracowanym budżetem. Takie rozumowanie jest mylące i dalece niewy-
starczające. Podobnie jak w organizacjach komercyjnych, w zarządzaniu pu-
blicznym potrzebne są kompetencje i kwalifikacje menedżerskie. Poniżej przed-
stawiono kilka cech charakterystycznych zarządzania w sektorze publicznym,
które mają implikacje w sposobach i metodach kierowania.

1. W administracji publicznej często nie decydują kwalifikacje merytorycz-
ne, lecz zawsze decyzje wyborcze. Przekłada się to wprost na skuteczność
i efektywność zarządzania.

2. Administracja publiczna pełni rolę służebną. W praktyce oznacza działal-
ność wykonawczą względem �bytów� wyższej instancji, w tym władzy poli-
tycznej osadzonej instytucjonalnie. Z tego powodu nie wszystkie koncepcje czy
modele ładu organizacyjnego, jak chociażby teoria agencji czy asymetria infor-
macji, mają pełne zastosowanie.

3. W literaturze przedmiotu występuje podkategoria zarządzania publiczne-
go, rozumianego jako realizacja programów publicznych zaspokajających po-
trzeby społeczności. W tym kontekście uwarunkowania zarządzania publicznego
nie mają charakteru stricte ekonomicznego.

4. Efektywność ekonomiczna (rentowność) nie jest najważniejsza. Istotnego
znaczenia nabiera efektywność behawioralna, przekładająca się w zarządzaniu
publicznym na efekty makroekonomiczne i społeczne.

5. W administracji publicznej występuje idea klienta zbiorowego, którego
interesy dominują nad interesem indywidualnym, szczególnie w sytuacjach kon-
fliktowych.

6. Decyzje wyborcze i związana z nimi konieczność budowania zaufania
powodują, że w administracji publicznej coraz większego znaczenia nabiera
profesjonalna obsługa klienta w zakresie wynikającym z realizacji zadań włas-
nych i zleconych.
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7. Od administracji publicznej wymaga się skutecznego i efektywnego nad-
zoru nad podległymi podmiotami i jednostkami związanymi z realizacją zadań
ustawowych. Do podmiotów tych zaliczyć można: przedsiębiorstwa komunalne
funkcjonujące zgodnie z zasadą tzw. użyteczności publicznej, szpitale, szkoły
różnych szczebli, ośrodki kultury, a ponadto: infrastrukturę sportową, rekreacyj-
ną, drogową, transport publiczny itp. Poprzez odpowiednie organy administracja
publiczna sprawuje nadzór właścicielski/korporacyjny, którego zadaniem jest
optymalizacja funkcjonowania podległych jej jednostek. W tym znaczeniu admi-
nistracja publiczna pełni różne, często sprzeczne ze sobą funkcje:

a) jest klientem podmiotów, których jest właścicielem,
b) jest producentem, a także dystrybutorem dóbr i usług dostarczanych przez

te podmioty,
c) pełni funkcję regulatora lokalnego rynku dóbr, równoważąc interesy do-

stawców i odbiorców,
d) często znajduje się w opozycji do własnych podmiotów, np. w zakresie

cen za świadczone usługi, reprezentując interesy lokalnej społeczności.
Z powyższego zestawienia wynika, że zarządzanie publiczne charakteryzuje

się interdyscyplinarnością. Zarządzanie administracją publiczną jest dokładnie
takie samo, jak w sektorze prywatnym. Specyfika zarządzania w administracji
publicznej może wynikać jedynie z charakteru przywództwa i zdobywania władzy
w administracji, a także nie tak mocno wyartykułowanego znaczenia efektywności
ekonomicznej, nad którą przedkładana jest realizacja efektów społecznych.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wybranych aspektów zarządzania
współczesną administracją. Zaprezentowane referaty stanowią wynik konferencji
naukowej pt. Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją, zorganizo-
wanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która odbyła się 7 grudnia 2010 r. w Opolu.

Przedstawione przez poszczególnych Autorów referaty odnoszą się do wy-
branych aspektów zarządzania w administracji publicznej.

Pierwszym z nich jest istota zarządzania oraz nadzoru w administracji, a tak-
że główne kierunki rozwoju działalności zarządczej w administracji publicznej,
przedstawione w artykułach: Zarządzanie w administracji publicznej prof. Bar-
bary Kożuch, E-administracja na przykładzie SEKAP jako realizacja koncepcji
Public Governance dr. Tomasza Papaja, Zarządzanie projektami jako szansa
i wyzwanie dla administracji publicznej prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek,
Nadzór nad administracją samorządową � aspekty proceduralne mgr. Romana
Ciąglewicza, Jakościowe uwarunkowania kształtowania efektywności ekono-
micznej organizacji na wybranych przykładach mgr. Grzegorza Wudarzewskiego
i dr. Włodzimierza Wudarzewskiego, Podejście procesowe w urzędach admi-
nistracji samorządowej � identyfikacja, pomiar i ocena procesów w urzędzie
mgr Anny Ludwiczak, Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarzą-
dzania projektami unijnymi dr. Jakuba Berezowskiego, Administracja publiczna
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wobec procesów globalizacji i europeizacji dr Małgorzaty Magdziarczyk oraz
Europejskie standardy dobrej administracji dr. Mariusza Opalińskiego.

Drugim obszarem, na który zwrócili uwagę Autorzy, jest kształtowanie
przez administrację procesów odnoszących się do polityk obszarowych i dzie-
dzinowych, jak również oddziaływanie na lokalną społeczność. W tej części
znalazły się teksty: Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów Ochotniczych
Hufców Pracy mgr. Bartosza Olszewskiego i mgr. Artura Ogurka, Rola admini-
stracji rządowej i samorządowej w realizacji polityki turystycznej dr. Daniela
Puciato, dr. Bolesława Goranczewskiego i mgr Anny Łabazy, Ewaluacja pro-
gramów operacyjnych na poziomie regionalnym integralnym elementem zarzą-
dzania. Studium przypadku � województwo opolskie dr inż. Mirosławy Szewczyk.

Trzecim nurtem opisywanym przez Autorów są aspekty efektywnościowe,
ukierunkowane branżowo, mające wpływ na poszczególne aktywności organiza-
cyjne w sferze publicznej. W module tym wyszczególnić można referaty: Proces
budżetowania w publicznych uczelniach hiszpańskich na przykładzie Uniwersy-
tetu Carlosa III dr Elżbiety Janczyk-Strzały, Efektywność aktywnych metod
kształcenia dr inż. Justyny M. Bugaj, Kulturowe uwarunkowania kontraktu
psychologicznego na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A. dr. Lecha
Miklaszewskiego, Motywatory radnych do podejmowania decyzji o podziale
środków finansowych na podstawie badania wybranych gmin województwa
wielkopolskiego prof. Krzysztofa Łobosa i mgr. Krzysztofa Bartkowiaka, a także
Klient wewnętrzny w zarządzaniu administracją publiczną dr. Bolesława Goran-
czewskiego.

Czwartym obszarem, któremu poświęcili uwagę Autorzy tekstów, jest ak-
tywność wizerunkowo-rynkowa w zarządzaniu publicznym. W ramach tego
obszaru znalazły się referaty: Efektywność i pomiar działań wizerunkowych wyż-
szych uczelni w Polsce mgr. Krzysztofa Sławińskiego, Odpowiedzialność spo-
łeczna w administracji publicznej dr Katarzyny Mizery oraz Zarządzanie wize-
runkiem na wybranych witrynach internetowych administracji samorządowej
mgr. Krzysztofa Sławińskiego.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym zeszycie referaty przybliżą
omawianą problematykę, szczególnie osobom zainteresowanym i poszukującym
wiedzy z tego zakresu, oraz że staną się one źródłem do dalszego pogłębiania
poruszanych w referatach wątków, a także inspiracją do dalszych prac badaw-
czych.

Redaktorzy tomu
dr Bolesław Goranczewski

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos





Tomasz Papaj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

E-administracja na przykładzie SEKAP
jako realizacja koncepcji Public Governance

Streszczenie. W artykule poruszono problematykę e-administracji. Jest ona wynikiem zmian
zachodzących w administracji publicznej i wpisuje się w koncepcję Public Governance. W publi-
kacji zaprezentowano część wyników badań przeprowadzonych w urzędach terytorialnej admini-
stracji publicznej w województwie śląskim w ramach projektu SEKAP. Zwrócono w nich uwagę
na wykorzystanie elektronicznego systemu obiegu dokumentacji w urzędach oraz e-usług.

Słowa kluczowe: e-administracja, Public Governance, SEKAP

Wstęp

Podejście do funkcjonowania administracji publicznej ulega zmianom. Nastę-
puje przejście od Starego Administrowania Publicznego (Old Public Administra-
tion) do Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management � NPM),
Nowego Rządzenia Publicznego (The New Governance � NG). Coraz częściej
mówi się o koncepcji Public Governance. �W tej chwili nie mówi się już o admi-
nistrowaniu � twierdzi Witold Kieżun � tylko o publicznym zarządzaniu. Od tego,
jak będzie zorganizowana administracja1 zależy większość kwestii gospodarczych�2.
                        

1 Więcej: R.J. Stillman II, Public Administration. Concepts and Cases, University of Colo-
rado, Wadsworth Cengage Learninig, 2010; Bureauracy and Administration, red. A. Farazmand,
CRC Press, New York 2010.

2 W. Kieżun, Państwo powinno być oszczędne, �Gość Niedzielny�, 13 czerwca 2004, s. 34.
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Public Governance

Uwzględniając podejścia Marka Bevira (2007), Jerzego Hausnera (2008),
Huberta Izdebskiego (2007) i Jacka Czaputowicza (2008) do funkcji pełnionych
przez administrację publiczną, można stwierdzić, że Public Governance odnosi
się zarówno do The New Public Management (NPM) � menedżerskiego zarzą-
dzania publicznego, jak i do The New Governance (NG) � partycypacyjnego
zarządzania publicznego3. NPM jest pierwszym etapem rozwoju koncepcji Pu-
blic Governance, w którym próbuje się stosować zasadę �minimum państwa,
maksimum rynku�, natomiast NG pojawiło się na fali krytyki NPM; akcentuje
sieci oraz partycypację społeczną. Zasada �minimum państwa, maksimum rynku�
jest typowa dla neoliberalnych teorii w określonym stadium rozwoju gospodarki
kapitalistycznej. Od końca lat 90. coraz większe znaczenie � tak w warstwie
konceptualnej, jak i praktyki � ma tworzący się wzorzec �rządzenia współ-
uczestniczącego� (The New Governance), aczkolwiek nurtem pragmatycznym
wciąż pozostaje Nowe Zarządzanie Publiczne (The New Public Management)4.

Poglądowy model zmian w administracji publicznej przedstawia rysunek 1.
Teoretyczne podstawy dyscypliny zarządzanie publiczne lokują się głównie

w teorii zarządzania, politologii i ekonomii, jednakże obszar wsparcia naukowe-
go jest znacznie szerszy. Rys historyczny zarządzania publicznego zawarto m.in.
w pracy Barbary Kożuch5.

W szerokim ujęciu Public Governance (rządzenie publiczne) można utoż-
samić z zarządzaniem publicznym6 jako subdyscypliną nauk o zarządzaniu.
                        

3 Zob. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputo-
wicz, Europejski Instytut Administracji Publicznej, WN PWN, Warszawa 2008; H Izdebski, Od
administracji publicznej do public governance, �Zarządzanie Publiczne� 2007, nr 1; M. Bevir,
Public Governance, t. 1: Theories of Governance, SAGE Library of Political Science, SAGE
Publications, Los Angeles � London � New Delhi � Singapore 2007; M. Bevir, Public Gover-
nance, t. 2: Public sector reform, SAGE Library of Political Science, SAGE Publications, Los
Angeles � London � New Delhi � Singapore 2007; M. Bevir, Public Governance, t. 3: Public
policy, SAGE Library of Political Science. SAGE Publications, Los Angeles � London � New
Delhi � Singapore 2007; M. Bevir, Public Governance, t. 4: Democratic Governance, SAGE
Library of Political Science, SAGE Publications, Los Angeles � London � New Delhi � Singapore 2007.

4 Por. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, WN Scholar, Warszawa 2008, s. 18; zob. też:
A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicz-
nego, w: Zarządzanie organizacjami publicznymi, red. K. Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski, Olsztyn 2006, s. 11-17. Nie znaczy to, że nie brak jest krytyki tego nurtu,
np. I. Greener, Public Management. Critical text, Palagrave Macmillan, New York � Basingstoke
2009.

5 B. Kożuch, Zarys rozwoju zarządzania publicznego, �Współczesne Zarządzanie� 2006, nr 3,
s. 45-56.

6 Por. O. Lissowski, Kierunki modernizacji zarządzania publicznego, w: Osiągnięcia i per-
spektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2010, s. 408.
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Wzorzec zasad: Governance jako
�min. państwa i maks. rynku�
(New Public Management)

Wzorzec zasad: Governance jako
rozprzestrzenianie się sieci
(The New Governance)

nauki społeczne �
wskazywanie
konsekwencji reform
(II fala reform)nauki

ekonomiczne �
liberalizm
(I fala reform)

Czas

Rozwój
administracji
publicznej

Governance jako formalna
władza państwa
(Public Administration)

solidaryzm społeczny
� sprzeciw wobec
państwa
kapitalistycznego,
(II fala reform cd.)

Wzorzec zasad: Governance jako
partycypacja społeczna, sieci
(The New Governance)

Natomiast w węższym ujęciu Public Governance można traktować jako koncep-
cję w zarządzaniu publicznym, która w zależności od nurtu przyjmuje postać
New Public Management lub The New Governance.

E-administracja

W ramach koncepcji PG zaproponowano przypisanie e-administracji7 jako
elementu wchodzącego w skład The New Governance. Diagnozę sytuacji w Pol-
sce w zakresie e-administracji (e-Government) prezentuje raport Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. Społeczeństwo informacyjne w licz-
bach 20098.
                        

7 Więcej: A. Bielewicz, Skuteczna e-administracja, �Harvard Business Review Polska� 2009,
nr 12, s. 104-107.

8 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Społeczeństwo informacyjne w liczbach
2009, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2009.

Rys. 1. Zmiany zachodzące w administracji publicznej i ich pojęciowe odzwierciedlenie
w kontekście etapów rozwoju myśli ekonomicznej

Ź r ó d ło: K. Lisiecka, T. Papaj, E. Czyż-Gwiazda, Public Governance koncepcją zarządzania w admini-
stracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 30.
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Na podstawie danych tam zawartych można stwierdzić, że w 2008 r. prawie
wszystkie urzędy posiadały stronę BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), a nie-
wiele mniej (94%) miało również własną stronę internetową. Formalności, które
obywatele mogli załatwić przez Internet, nadal ograniczały się przede wszystkim
do dostępu do informacji publikowanych na stronie urzędu lub możliwości pobrania
formularza drogą elektroniczną (oferowanej przez 81% stron urzędów w 2008 r.).

Możliwość odsyłania wypełnionych formularzy przez Internet oferowało
23% stron urzędów, natomiast załatwiania całości spraw urzędowych wyłącznie
drogą elektroniczną 6% (tab. 1).

Tabela 1. Procentowy udział usług oferowanych elektronicznie przez urzędy w Polsce
w latach 2006-2008

Usługi oferowane elektronicznie przez urzędy
w Polsce 2006 2007 2008

Uzyskiwanie informacji 95 97 97
Pobieranie formularzy 64 77 81
Odsyłanie wypełnionych formularzy 6 12 23
Załatwianie spraw wyłącznie drogą elektroniczną 0,4 2 6

Ź r ó d ło: Badania ARC Rynek i Opinia w zakresie informatyzacji urzędów w Polsce, Warszawa 2009.

Podobnie jak w 2007, tak i w 2008 r. na stronach internetowych urzędów
najczęściej dostępne były procedury związane z uzyskaniem dokumentów toż-
samości (65,3%), rejestracją przedsiębiorstw (58,4%), zamówieniami publicz-
nymi (57,9%), składaniem deklaracji podatkowej przez osoby fizyczne (54,9%)
oraz z zameldowaniem (54%). Na poziomie europejskim ocena stanu rozwoju
e-administracji odbywa się m.in. na podstawie analizy wskaźnika dostępności
20 podstawowych usług administracji publicznej on-line, służącego do określe-
nia postępu w realizacji strategii lizbońskiej. Jest to odsetek usług administracji,
które w całości są świadczone drogą elektroniczną (od uzyskania informacji,
poprzez pobranie odpowiednich formularzy i ich odesłanie, aż po uiszczenie
wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia, decyzji
lub innego dokumentu, o który dana osoba lub firma występuje). Wskaźnik do-
stępności 20 podstawowych usług administracji publicznej dla UE-27 w 2007 r.
wyniósł 59%, natomiast w Polsce był o ponad połowę niższy (25%)9.

                        
9 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych�, op. cit., s. 37-38; więcej: M. Ganczar, e-Government

� Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przed-
siębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009.
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Rozwijanie e-administracji w Polsce ma się odbywać zgodnie z rekomenda-
cjami wynikającymi z programu Polska Cyfrowa i ma dotyczyć takich zagad-
nień, jak10:

� Rozwój platformy ePUAP. W ramach projektu ePUAP 2 planuje się
budowę mechanizmów integrujących jednostki świadczące usługi publiczne na
szczeblu krajowym oraz na poziomie samorządu terytorialnego poprzez udo-
stępnianie rejestrów referencyjnych (PESEL, KRS, Rejestr Działalności Gospo-
darczej, REGON) oraz katalogu usług. Katalog usług, jako miejsce porządkujące
i klasyfikujące opisy usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce,
umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne
jednostki administracji publicznej.

� Realizacja projektu pl.ID. Celem projektu jest wdrożenie od 2011 r. elek-
tronicznego dowodu tożsamości, zgodnego z unijnymi koncepcjami narodowego
dokumentu identyfikacyjnego (eID), oraz przebudowa i integracja rejestru PESEL.

� Przyjęcie ustawy o podpisach elektronicznych. Ustawa rozszerzy katalog
sposobów uwierzytelnienia o podpis grupowy, pieczęć elektroniczną, zaawan-
sowany podpis elektroniczny. Nowe techniki uwierzytelnienia pozwolą na
dostosowanie rodzaju i ceny stosowanych narzędzi do potrzeb urzędów, przed-
siębiorców i obywateli.

� Nowelizacja zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Dotychczas brak sankcji ustawowej powodował, że wiele instytucji nie umiesz-
czało na stronach podmiotowych BIP wszystkich wymaganych informacji.
Proponowane zmiany w projekcie ustawy zakładają rozszerzenie definicji in-
formacji publicznej oraz liczby podmiotów zobowiązanych do prowadzenia
stron internetowych BIP, wprowadzają obowiązki terminowości publikacji oraz
sankcje za nieudostępnianie informacji w BIP.

Projekt SEKAP � wyniki badań

Przykładem realizacji w praktyce idei e-administracji jest projekt SEKAP
(System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej)11. SEKAP to
strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i po-
wiatów województwa śląskiego. Efektem realizacji projektu jest modernizacja
administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania no-
woczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji projektu
wzrósł poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców
                        

10 Drugi raport z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu �Polska Cyfrowa�,
Warszawa, 20 października 2009 r., s. 62.

11 Więcej: www.sekap.pl [3.07.2010].
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świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększyła się efektywność pracy admi-
nistracji m.in. w zakresie realizacji tych usług. Do celów ogólnych projektu
SEKAP należy:

− obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych,
− podniesienie jakości usług publicznych,
− poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną,
− poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
− zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez

mieszkańców regionu,
− wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.
Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego � w 10 powia-

tach grodzkich, 7 powiatach ziemskich oraz w 36 gminach. Łącznie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego w przedsięwzięciu uczestniczy 77 pod-
miotów będących jednostkami samorządu terytorialnego. Użytkownikami pro-
jektu są trzy grupy odbiorców:

− urzędnicy potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z załatwia-
niem spraw w urzędach typu A2A (Administration � to � Administration),

− obywatele potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z zała-
twianiem spraw w urzędach typu C2A (Citizen � to � Administration) � klien-
ci/obywatele,

− przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z za-
łatwianiem spraw w urzędach typu B2A (Business � to � Administration)12.

W ramach ewaluacji w III kwartale 2010 r. przeprowadzone zostały badania
stopnia wdrożenia projektu SEKAP. Wybrane wyniki badań zaprezentowano
według wykorzystania elektronicznego systemu obiegu dokumentacji w urzę-
dach oraz e-usług. Wszystkie dane, które są przedmiotem analizy, otrzymano
z 54 urzędów � oprócz informacji dotyczącej liczby urzędów korzystających
z Systemu Obiegu Dokumentacji (SOD), gdzie odpowiedziało 77 urzędów.
Należy dodać, że pierwszy etap wdrożenia SEKAP obejmował właśnie 54 urzę-
dy (1 urząd marszałkowski, 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich
i 36 gmin), natomiast w ramach SEKAP 2 dołączane były kolejne urzędy.

Stwierdzono, że spośród 77 urzędów 72% wykorzystuje do SOD oprogra-
mowanie FINN 8 SQL firmy LTC Sp. z o.o. z Wielunia. Kolejne 4% urzędów
korzysta z OfficeObjects DocMan firmy Rodan Systems S.A. z Warszawy.
Pozostałe 10% urzędów korzysta z innych programów, jak: RISS firmy OTAGO
z Gdańska czy DDM9000 firmy Logotec (rys. 2).

Otrzymane dane wskazują, że wśród 83% urzędów wszystkie wydziały pra-
cują, korzystając z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, w 9% urzę-
dów wydziały wykorzystują go częściowo. Fakt ten potwierdza coraz większe
zaangażowanie urzędów w e-administrację (rys. 3).
                        

12 www.e-slask.pl [3.07.2010].
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Rys. 2. Liczba urzędów korzystających z danego oprogramowania Systemu Obiegu
Dokumentów (SOD)

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiety.

Rys. 3. Liczba wydziałów, które pracują w SOD

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

W 72% badanych urzędów wszystkie pisma są rejestrowane w ramach SOD,
natomiast w 7% urzędów pisma są rejestrowane częściowo. Zgromadzone in-
formacje pozwalają twierdzić, że urzędnicy coraz bardziej przyzwyczajają się do
elektronicznej formy pism (rys. 4).
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Rys. 4. Rejestrowanie pism w SOD

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

W 63% urzędów wszystkie pisma są rejestrowane w ramach SOD, natomiast
7% urzędów rejestruje pisma częściowo. Podobnie jak przy rejestracji pism,
urzędnicy nabierają przyzwyczajeń do rejestracji elektronicznej spraw (rys. 5).

Rys. 5. Zakładanie spraw w SOD

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

W 54% urzędów korespondencja wewnętrzna realizowana jest w SOD,
a 15% urzędów realizuje go częściowo (rys. 6).

72%

7%

2%

19%

wszystkie

częściowo

w fazie wdrożenia
brak danych

tak

63%

4%

2%

31%

częściowo
w fazie wdrożenia
brak danych



E-administracja na przykładzie SEKAP jako realizacja koncepcji Public Governance 19

Rys. 6. Realizowanie korespondencji wewnętrznej w SOD

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Stopień wykorzystania SOD przez takie osoby, jak kierownik jednostki,
skarbnik czy sekretarz, dotyczył przede wszystkim trzech obszarów. Pierwszą
domeną było przeglądanie poczty, drugą dekretacja, a trzecią wykorzystanie
podpisu elektronicznego. Szczegółowe wyniki dotyczące poszczególnych osób
przedstawione zostały poniżej.

Stopień wykorzystania SOD przez kierowników jednostek jest stosunkowo
wysoki (w sumie 71% � zob. rys. 7). W 21% badanych urzędów SOD jednak nie
jest wykorzystywany w ogóle przez kierowników jednostek.

Rys. 7. Stopień wykorzystania SOD przez kierownika jednostki

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.
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Stopień wykorzystania SOD przez skarbników wynosi w sumie 84%, co na
tle zsumowanego wyniku kierowników jednostek (71%) jest lepszym rezultatem
z punktu widzenia stopnia wdrożenia SEKAP w województwie śląskim (rys. 8).

Rys. 8. Stopień wykorzystania SOD przez skarbnika

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Z badań wynika, że w 58% urzędów skarbnicy w pełni wykorzystują SOD,
zaś w kolejnych 26% urzędów korzystają z SOD w niepełnym zakresie. Naj-
częściej skarbnicy wykorzystują takie możliwości SOD, jak: przeglądanie pocz-
ty oraz dekretacja pism, nieco rzadziej podpis elektroniczny. Natomiast skarbni-
cy niewykorzystujący SOD w ogóle występują w 8% badanych urzędów.

Stopień wykorzystania SOD przez sekretarzy wynosi w sumie 90%, co na
tle zsumowanego wyniku zarówno kierowników jednostek (71%), jak i skarbni-
ków (84%) jest najlepszym rezultatem z punktu widzenia stopnia wdrożenia
SEKAP w województwie śląskim (rys. 9).

W 26% urzędów sekretarze korzystają z SOD w niepełnym zakresie. Naj-
częściej wykorzystują takie możliwości SOD, jak przeglądanie poczty i dekreta-
cja pism. Najwięcej wyłączeń dotyczy również w tym przypadku podpisu
elektronicznego. W 6% badanych urzędów sekretarze w ogóle nie wykorzystują
SOD.

Wśród urzędów, które odpowiedziały na pytanie, 45% deklaruje, że zastę-
puje bezpośrednio karty informacyjne na BIP urzędu przez karty usług znajdują-
cych się na platformie e-usług publicznych SEKAP lub prowadzi je równolegle,
lub częściowo zastępuje. Kolejne 15% urzędów planuje zastąpić karty informa-
cyjne na BIP. Odpowiedź �nie� wybrało 40% urzędów biorących udział w bada-
niach (rys. 10).
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Rys. 9. Stopień wykorzystania SOD przez sekretarza

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Rys. 10. Zastępowanie kart informacyjnych z BIP kartami usług z SEKAP

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Analizując wykorzystanie e-usług w urzędach, można stwierdzić, że tylko
15% urzędów wpisało swoje e-usługi w realizowane procesy. Istnieje zatem du-
ży potencjał doskonalenia w tym zakresie (rys. 11).

63%

26%

5%
6%

pełny zakres
częściowo
nie wykorzystuje
brak danych

27%

14%

4%
15%

40% tak
występują równolegle
częściowo
planowane
nie



Tomasz Papaj22

Rys. 11. Karty e-usług a procesy urzędu

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Zgromadzone wyniki potwierdzają, że urzędy nie badają opinii klientów na
temat swoich e-usług � wskazuje na to aż 91% urzędów (rys. 12).

Rys. 12. Badanie opinii klienta dla e-usług

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Otrzymane informacje potwierdzają również rosnącą rolę e-learningu w pro-
cesie dokształcania urzędników. Stwierdziło tak 43% badanych urzędów (rys. 13).
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Rys. 13. Wykorzystanie e-learningu

Ź r ó d ło: jak przy rys. 2.

Podsumowanie

W urzędach, które odpowiedziały na kwestionariusz ankiety, SOD wykorzy-
stywany jest w dość dużym stopniu. W odniesieniu natomiast do e-usług w ana-
lizowanym zakresie istnieje duży potencjał poprawy. Zgromadzone wybrane
wyniki badań dotyczących wykorzystania SOD oraz e-usług wskazują, że SE-
KAP może być uznawany za narzędzie realizacji e-administracji w praktyce.
Dalszy jego rozwój w ramach projektu SEKAP 2 będzie ukierunkowany na
wzrost liczby rodzajów oraz jakości usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną na działającej Platformie e-Usług Publicznych (PeUP).
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Rola administracji rządowej i samorządowej
w realizacji polityki turystycznej

Streszczenie. Wzrost znaczenia turystyki w procesach rozwoju wielu krajów, regionów czy
miejscowości sprawia, że konieczne staje się prowadzenie spójnej polityki turystycznej. W Polsce
zadania, które wpływają na rozwój turystki, są zarówno w kompetencjach ministerstwa właściwe-
go do spraw turystyki, jak i innych ministerstw, urzędów centralnych oraz samorządów terytorial-
nych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dlatego dla harmonijnego rozwoju
turystyki niezbędna jest współpraca administracji rządowej i samorządowej oraz odpowiednie
wykorzystanie przez nią dostępnych narzędzi polityki turystycznej.

Słowa kluczowe: administracja rządowa, administracja samorządowa, polityka turystyczna

Wstęp

Turystyka odgrywa coraz większą rolę w gospodarkach narodowych wielu
krajów. Pełni ona głównie funkcje makroekonomiczne, tj. kreatywną i usługową.
Funkcja kreatywna wynika z udziału gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB,
który w Polsce wynosi ok. 6%. Funkcja usługowa natomiast wiąże się z udzia-
łem gospodarki turystycznej w podziale pracy. W naszym kraju w sektorze tury-
stycznym pracuje ponad milion, zaś w sektorach z nim kooperujących 3-4 milio-
ny osób. Turystyka odgrywa także doniosłą rolę w procesach rozwoju lokalnego
i regionalnego wielu obszarów recepcyjnych, które charakteryzują się wysoką
atrakcyjnością. Oprócz wzrostu dochodów mieszkańców i budżetów lokalnych
oraz regionalnych, poprawy infrastruktury ogólnej i turystycznej, przyczynia się
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także do redystrybucji dochodów1. Turystyka rozwija się bowiem najczęściej na
obszarach, na których nie ma dobrze rozwiniętego przemysłu i innych tradycyj-
nych dziedzin gospodarki. Dzięki temu różnice rozwojowe między przeważnie
zasobnymi obszarami przemysłowymi a tymi uboższymi, na których przemysł
nie jest rozwinięty, zmniejszają się. Drugim kierunkiem redystrybucji są dochody
indywidualne. W gospodarce turystycznej zatrudniane są często osoby znajdu-
jące się w gorszej sytuacji na rynku pracy, np. kobiety, osoby o niskich kwalifi-
kacjach czy młodzież, a także pracownicy sezonowi, w konsekwencji czego
następuje wyrównywanie różnic w dochodach między poszczególnymi ludźmi.
Do uzyskania tego rodzaju korzyści niezbędna jest jednak realizacja przemyśla-
nej polityki turystycznej, za którą w dużym stopniu odpowiadają organy admini-
stracji rządowej i samorządowej. To od sprawności działania tych instytucji
zależą potencjalne korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju turystyki zarówno na
szczeblu krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym.

Celem opracowania jest określenie roli administracji rządowej i samorządo-
wej w realizacji polityki turystycznej. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma
charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania aktów prawnych, lite-
ratury oraz opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą
do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. W pracy przybliżono
pojęcie polityki turystycznej, dokonano charakterystyki podmiotów ją realizują-
cych oraz przedstawiono najważniejsze zadania organów administracji rządowej
i samorządowej związane z rozwojem turystyki oraz narzędzia ich realizacji.

1. Pojęcie polityki turystycznej

Wzrost znaczenia turystyki w procesach rozwoju wielu miejscowości,
regionów czy krajów sprawił, że coraz większą rolę zaczęto przypisywać proce-
sowi zarządzania turystyką. W piśmiennictwie spotkać można dwa tradycyjne
podejścia do tego procesu2: żywiołowe i planistyczne. Najstarszym i najbardziej
powszechnym jest podejście żywiołowe, oparte na grze sił rynkowych, w ra-
mach którego nie występuje interwencjonizm państwowy. Efektem podejścia
żywiołowego jest spontaniczny rozwój gospodarki turystycznej oraz wykształ-
cenie się produktów turystycznych. W ramach podejścia planistycznego postu-
luje się natomiast wzmocnienie roli sektora publicznego, którego głównym
                        

1 D. Puciato, Inwestycje turystyczne a rozwój turystyki w gminie Głuchołazy, �Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu� 2010, nr 111, s. 621-630.

2 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 70-75.
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zadaniem jest wyznaczenie warunków i ram prawnych dla rozwoju produktu
turystycznego. Obecnie trudno wyobrazić sobie, aby rozwój turystyki odbywał
się w sposób żywiołowy. Państwo, w mniejszym lub większym stopniu, od-
działuje na poszczególne elementy rynku turystycznego, tj. popyt, podaż i ceny.
Najważniejszą przyczyną interwencjonizmu państwowego w gospodarce jest
zawodność mechanizmu rynkowego3. W odniesieniu do gospodarki turystycznej
może ona wynikać z takich przesłanek, jak:

− konkurencja � rynek w pewnych warunkach preferuje silniejszego, w wy-
niku czego powstają monopole lub oligopole (np. turystyka uzdrowiskowa bądź
łowiecka),

− występowanie efektów zewnętrznych � produkcji lub konsumpcji usług
turystycznych towarzyszą odczuwane przez osoby trzecie efekty uboczne � po-
zytywne lub negatywne (przykładem kosztów zewnętrznych może być zatłocze-
nie popularnych miejscowości turystycznych, zaś korzyści zewnętrznych �
wzrost liczby miejsc pracy dla ich mieszkańców),

− niekompletność rynków � całkowity brak lub ograniczenie popytu bądź
podaży określonych dóbr turystycznych (ograniczenie popytu z powodu wyklu-
czenia turystycznego części społeczeństwa, wynikającego ze zbyt niskiej siły
nabywczej, ograniczenie podaży na skutek braku kapitału na inwestycje tury-
styczne),

− niepełna informacja � posiadanie przez część podmiotów gospodarczych
znacznej przewagi informacyjnej nad innymi, co może wypaczyć reguły gry
rynkowej (znaczna przewaga informacyjna producenta usług turystycznych nad
ich konsumentami, wynikająca z asymetryczności informacyjnej, pokusa nad-
użycia, mająca miejsce przykładowo w przypadku ubezpieczenia obiektu tury-
stycznego),

− istnienie dóbr publicznych � brak możliwości wykluczenia kogokolwiek
z konsumpcji dóbr publicznych oraz ich nierywalizacyjny charakter sprawiają,
że podmioty rynkowe nie są zainteresowane ich produkcją (informacja tury-
styczna, walory naturalne),

− występowanie fluktuacji koniunkturalnych � konieczność prowadzenia
polityki antycyklicznej, łagodzącej fluktuacje koniunkturalne przez podmioty
polityki gospodarczej (zastosowanie instrumentów fiskalnych lub monetarnych,
stosowanych z myślą o równowadze ogólnej, może negatywnie wpłynąć na
część przedsiębiorstw turystycznych).

W przypadku wystąpienia określonych zawodności oraz realizacji planowego
podejścia do zarządzania turystyką mamy do czynienia z interwencjonizmem
sektora publicznego na rynku turystycznym (rys. 1).
                        

3 J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2008, s. 79-91.
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Rynek turystyczny
(popyt, podaż, cena)
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Stosunek państwa
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Żywiołowy Planowy

Interwencjonizm
(polityka turystyczna)

Narzędzia

Cykl turystyczny

Mechanizm rynkowy

Rys. 1. Interwencjonizm sektora publicznego na rynku turystycznym

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Interwencjonizm sektora publicznego na rynku dóbr i usług turystycznych
odbywa się poprzez realizację polityki turystycznej. Jej najważniejsze zadania to
kształtowanie optymalnych rozmiarów ruchu turystycznego oraz zaspokojenie
potrzeb turystycznych społeczeństwa. Stanisław Wodejko definiuje politykę tury-
styczną jako
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działalność polegającą na określaniu celów ekonomicznych, politycznych, społecznych
i kulturalnych związanych z rozwojem turystyki, uzyskaniu wszechstronnych pozytywnych
efektów wynikających z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecz-
nych w zakresie uprawiania turystyki i precyzowania środków niezbędnych do tego4.

Najważniejszymi elementami polityki turystycznej są cele (ekonomiczne
i pozaekonomiczne), podmioty biorące udział w ich realizacji oraz wykorzysty-
wane narzędzia (instrumenty). Oddziaływanie sektora publicznego na turystykę
powinno mieć również charakter kompleksowy i dotyczyć wszystkich etapów
cyklu turystycznego.

2. Administracja rządowa i samorządowa
jako podmiot polityki turystycznej

Kształt realizowanej polityki turystycznej uzależniony jest od takich zmien-
nych, jak: poziom rozwoju turystyki, walory turystyczne naturalne oraz antropo-
geniczne, system ekonomiczny i polityczny, stan bezpieczeństwa, wizerunek
kraju za granicą oraz stosunek do turystyki mieszkańców i władz różnego szcze-
bla5. Celem nadrzędnym polskiej polityki turystycznej jest tworzenie warunków
prawnych, organizacyjnych, finansowych oraz personalnych do rozwoju tury-
styki. Warunki te powinny przyczyniać się również do rozwoju społeczno-
-ekonomicznego Polski, podniesienia konkurencyjności kraju oraz poszczegól-
nych regionów przy równoczesnym zachowaniu walorów naturalnych oraz kul-
turowych. Wynikającymi z celu nadrzędnego celami głównymi są natomiast6:
wzrost ekonomicznego znaczenia turystyki w rozwoju gospodarczym kraju,
wzrost jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
a także współpraca i integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze
społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Podmiotami realizującymi polity-
kę turystyczną są organizacje międzynarodowe, państwowe organy ustawodaw-
cze i wykonawcze, władze regionalne i lokalne oraz podmioty wspierające
rozwój turystyki na różnych szczeblach. Ważną grupą podmiotów polityki tury-
stycznej są instytucje, które można zaliczyć do administracji rządowej i samo-
rządowej (tab. 1).

                        
4 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa,

Warszawa 1998, s. 170.
5 Ibidem.
6 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa 2008,

s. 46.
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Tabela 1. Podmioty administracji rządowej i samorządowej
biorące udział w realizacji polityki turystycznej

Rodzaj administracji Podmiot polityki turystycznej

Administracja
rządowa

1. Ministerstwo właściwe ds. turystyki
2. Ministerstwo właściwe ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej

 i gospodarki mieszkaniowej
3. Ministerstwo właściwe ds. finansów publicznych
4. Ministerstwo właściwe ds. gospodarki
5. Ministerstwo właściwe ds. gospodarki morskiej
6. Ministerstwo właściwe ds. gospodarki wodnej
7. Ministerstwo właściwe ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
8. Ministerstwo właściwe ds. kultury fizycznej i sportu
9. Ministerstwo właściwe ds. nauki

10. Ministerstwo właściwe ds. oświaty i wychowania
11. Ministerstwo właściwe ds. pracy
12. Ministerstwo właściwe ds. zabezpieczenia społecznego
13. Ministerstwo właściwe ds. rozwoju wsi
14. Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego
15. Ministerstwo właściwe ds. Skarbu Państwa
16. Ministerstwo właściwe ds. spraw wewnętrznych
17. Ministerstwo właściwe ds. spraw zagranicznych
18. Ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego
19. Ministerstwo właściwe ds. środowiska
20. Ministerstwo właściwe ds. transportu
21. Ministerstwo właściwe ds. zdrowia
22. Urzędy wojewódzkie

Administracja
samorządowa

1. Urzędy marszałkowskie
2. Starostwa powiatowe
3. Urzędy gmin

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie: ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej, Dz.U. nr 141, poz. 943 z późn. zm.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.
nr 13, poz. 74 z późn. zm.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578
z późn. zm.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576 z późn. zm.

3. Wybrane zadania administracji rządowej i samorządowej
wynikające z realizacji polityki turystycznej

oraz narzędzia ich realizacji

Administracja rządowa i samorządowa realizuje określone zadania związane
z rozwojem gospodarki turystycznej. Na szczeblu rządowym za najważniejsze
z punktu widzenia rozwoju turystyki należy uznać następujące ministerstwa
i powierzone im zadania7:
                        

7 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. nr 141, poz. 943
z późn. zm.
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1. Ministerstwo właściwe ds. turystyki:
− prowadzenie spraw dotyczących zagospodarowania turystycznego kraju,
− prowadzenie prac związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji

rynku turystycznego,
− podejmowanie prac legislacyjnych w zakresie warunków prowadzenia

działalności gospodarczej w sferze turystyki,
− rozpatrywanie odwołań od decyzji marszałków województw oraz przy-

gotowywanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych w sprawach
dotyczących podmiotów świadczących usługi hotelarskie w obiektach hotelar-
skich.

2. Ministerstwo właściwe ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i go-
spodarki mieszkaniowej:

− tworzenie warunków oraz instrumentów kształtowania ładu przestrzen-
nego,

− odnowa miast i kształtowanie polityki miejskiej,
− prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zintegrowa-

nego zarządzania rozwojem przestrzennym, w tym tworzenie regulacji z zakresu
planowania przestrzennego oraz wdrażanie polityki przestrzennej państwa.

3. Ministerstwo właściwe ds. finansów publicznych:
− podatki i opłaty lokalne,
− udzielanie gwarancji, poręczeń i pożyczek,
− realizacja polityki finansowej.
4. Ministerstwo właściwe ds. gospodarki:
− realizacja zadań dotyczących instrumentów wsparcia rozwoju gospo-

darczego, ich koordynacja, nadzorowanie wdrażania i monitorowanie,
− partnerstwo publiczno-prywatne,
− koordynowanie zadań związanych z poprawą jakości regulacji i wdroże-

nie systemu nowoczesnych regulacji gospodarczych,
− realizacja zadań związanych z przygotowaniem i monitorowaniem śred-

niookresowych strategii i programów rozwoju gospodarczego, głównie w zakre-
sie konkurencyjności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości,

− działania na rzecz swobodnego przepływu towarów i swobodnego
świadczenia usług w ramach rynku Unii Europejskiej,

− prowadzenie spraw związanych z realizacją, koordynacją i monitorowa-
niem programów oraz działań kierowanych bezpośrednio do małych i średnich
przedsiębiorców, których celem jest rozwój przedsiębiorczości,

− prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem instrumentów wspierają-
cych inwestycje, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne,

− prowadzenie spraw związanych ze współpracą transgraniczną.
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5. Ministerstwo właściwe ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
− wykonywanie i koordynacja realizacji zadań z zakresu ochrony zabyt-

ków,
− podejmowanie i wspieranie zadań na rzecz promocji kultury polskiej za

granicą,
− opracowanie i aktualizacja informacji na temat cyklicznych imprez

organizowanych w kraju,
− realizacja zadań wynikających z �Koncepcji polityki przestrzennego za-

gospodarowania kraju�, w tym koordynacja opracowań przestrzennej dyspozycji
zasobów dziedzictwa kulturowego i koncepcji wykorzystania zasobów tego
dziedzictwa.

6. Ministerstwo właściwe ds. kultury fizycznej i sportu:
− wspieranie działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
− opracowywanie strategii infrastruktury sportowej oraz określanie wa-

runków technicznych budowy obiektów sportowych,
− udział w pracach dotyczących planów przestrzennego zagospodarowania

kraju w dziedzinie kultury fizycznej,
− określanie priorytetów i zadań z zakresu uczestnictwa społeczeństwa

w systematycznej aktywności ruchowej oraz inicjowanie i koordynacja działań
w ramach programów rządowych i środowiskowych,

− upowszechnianie aktywności sportowej w społeczeństwie.
7. Ministerstwo właściwe ds. rozwoju wsi:
− ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
− aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców wsi,
− rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w rolnictwie i na wsi.
8. Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego:
− tworzenie systemu zarządzania środkami gwarantującego właściwą

i terminową realizację programów finansowanych z funduszy UE.
9. Ministerstwo właściwe ds. spraw zagranicznych:
− promocja Polski i języka polskiego za granicą oraz kształtowanie jej wi-

zerunku,
− kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów

konsularnych,
− utrzymywanie stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami

międzynarodowymi,
− reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli oraz polskich

osób prawnych za granicą.
10. Ministerstwo właściwe ds. środowiska:
− koordynowanie spraw związanych z dokumentami programowymi z za-

kresu ochrony środowiska,
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− opracowywanie zasad lokalizacji inwestycji zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju, w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego,

− ustalanie standardów emisyjnych i jakości środowiska oraz zasad ich
monitorowania,

− wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przyrody
i krajobrazu, krajowej strategii ochrony przyrody oraz programu ochrony bio-
różnorodności,

− prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad parkami narodowymi, w tym
nad inwestycjami przez nie realizowanymi.

11. Ministerstwo właściwe ds. transportu:
− kreowanie polityki państwa związanej z rozwojem transportu, przygo-

towanie dokumentów strategicznych oraz koordynacja planów w tym zakresie,
− tworzenie polityki oraz prowadzenie spraw dotyczących transportu dro-

gowego, lotniczego, kolejowego oraz wodnego śródlądowego,
− sprawy dotyczące stworzenia warunków do rozwoju sieci Internet.
12. Ministerstwo właściwe ds. zdrowia:
− prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowi-

skowym,
− tworzenie warunków do dalszej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego

turystów przebywających na terenie Polski,
− współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Do zakresu działania administracji samorządowej różnych szczebli w zakre-

sie turystyki należy8:
1. Szczebel wojewódzki:
− dokonywanie wpisu do rejestracji organizatorów turystyki i pośredników

turystycznych oraz ich kontrola,
− nadawanie uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego,
− zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów

i kategorii oraz ich kontrola,
− prowadzenie regionalnych instytucji kultury fizycznej i wypoczynku,

koordynacja i wsparcie finansowe regionalnych jednostek kultury fizycznej,
sportu i turystyki oraz wojewódzkich organizacji sportowych i turystycznych,

− współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki, tworzenie nowych pro-
duktów turystycznych i promocja potencjału turystycznego,

− koordynacja i rozwój sieci informacji turystycznej w województwie,
− współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką na szczeblu krajo-

wym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
                        

8 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 13, poz. 74 z późn. zm.;
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.;
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576 z późn. zm.
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− organizacja i nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
− opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa

w zakresie obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. Szczebel powiatowy:
− prowadzenie powiatowych instytucji kultury fizycznej, turystyki i wy-

poczynku,
− prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych,
− ewidencja i nadzór oraz dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej,

związków sportowych i stowarzyszeń turystycznych mających siedzibę na tere-
nie powiatu,

− wspieranie finansowe organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych wysokiej rangi odbywających się na terenie powiatu,

− współdziałanie w zakresie planowania rozwoju przestrzennego i zago-
spodarowania terenu w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne,

− koordynacja działań i wspieranie ratownictwa wodnego i górskiego,
− wspieranie organizacyjne i finansowe powiatowych stowarzyszeń i orga-

nizacji turystycznych,
− promocja i współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki kwalifikowanej

i innych form turystyki aktywnej w powiecie,
− prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół realizujących

kształcenie w zawodach na potrzeby branży turystycznej, hotelarskiej i gastro-
nomicznej,

− współpraca w zakresie promocji rozwoju turystyki w powiecie.
3. Szczebel gminny:
− prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których są

świadczone usługi hotelarskie, oraz ich kontrolowanie,
− utrzymanie, modernizacja i rozbudowa obiektów oraz urządzeń sporto-

wych i turystycznych na terenie gminy,
− tworzenie korzystnych warunków do podejmowania działalności gospo-

darczej w sferze turystyki na terenie gminy,
− prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku dzia-

łających na terenie gminy,
− dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych

i stowarzyszeń turystycznych mających siedzibę na terenie gminy,
− planowanie rozwoju przestrzennego i zagospodarowania terenu, m.in.

w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne,
− wspieranie organizacyjne i finansowe stowarzyszeń i organizacji tury-

stycznych działających na terenie gminy,
− rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej i społecznej,
− działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa

kulturowego.
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Realizacja wyszczególnionych zadań związanych z turystyką przez admini-
strację rządową i samorządową różnych szczebli wiąże się z wykorzystaniem
określonych narzędzi (instrumentów). Zakres instrumentów polityki turystycz-
nej, z których mogą korzystać tego rodzaju podmioty, jest bardzo szeroki,
a skuteczność każdego z nich zróżnicowana i zależna od konkretnej sytuacji.
Należy również pamiętać, że instrumenty polityki turystycznej powinny być
zgodne z polityką gospodarczą państwa. W polskich warunkach ekonomiczno-po-
litycznych muszą być także spójne z rozwiązaniami stosowanymi w całej Unii
Europejskiej. W przypadku wypełnienia tych założeń efekty stosowania poszcze-
gólnych instrumentów mogą mieć charakter synergiczny � wykorzystanie określo-

Rys. 2. Wybrane instrumenty oddziaływania sektora publicznego na rynek turystyczny

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie: M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszew-
ski, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 91-98; E. Dziedzic,
Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsza-
wa 1998, s. 65; A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie,
Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 58.

Narzędzia polityki turystycznej

Oddziaływanie bierne (pośrednie)

1. Plany zagospodarowania prze-
strzennego

2. Normy ochrony środowiska, ar-
chitektoniczne itp.

3. System pozwoleń na budowę
4. Ustawodawstwo dotyczące klasy-

fikacji, kategoryzacji i rekomendacji
obiektów hotelarskich

5. Koncesjonowanie działalności go-
spodarczej

6. Ustawodawstwo pracy
7. Wysokość danin publicznych,

m.in.: podatek od towarów i usług
(VAT), podatek dochodowy (PIT i CIT),
podatek akcyzowy, podatki i opłaty
lokalne (podatki od nieruchomości
i środków transportu, opłata miejscowa),
�parapodatki� (składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne), cła

8. System preferencji podatkowych:
ulgi, zwolnienia, gwarancje

9. Pozostałe parametry: amortyzacja,
stopa procentowa, kurs walutowy

Oddziaływanie czynne (bezpośrednie)

1. Bezpośrednie zaangażowanie ka-
pitałowe sektora publicznego w niektóre
przedsiębiorstwa turystyczne

2. Tworzenie infrastruktury komuni-
kacyjnej na szczeblu krajowym

3. Decentralizacja finansów publicz-
nych i realizacja polityki regionalnej
(międzyregionalnej i wewnątrzregio-
nalnej)

4. Zapewnienie bezpieczeństwa ze-
wnętrznego i wewnętrznego

5. Promocja Polski jako kraju atrak-
cyjnego turystycznie oraz promocja
gospodarcza

6. Podejmowanie działań zmierzają-
cych do poprawy innowacyjności i kon-
kurencyjności gospodarki

7. Realizacja innych polityk sektoro-
wych, m.in.: ochrony środowiska, trans-
portowej, badawczo-rozwojowej

8. Rozwój międzynarodowych
stosunków politycznych i gospodarczych
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nego instrumentu sprzyja skuteczności innych, lub co najmniej obojętny � wyko-
rzystanie jednego rodzaju instrumentu nie wpływa na inne. W przeciwnym razie
poszczególne narzędzia mogą działać względem siebie desynergicznie � działanie
jednego instrumentu osłabia skuteczność innego i sprawia, że założone cele poli-
tyki turystycznej czy innych polityk sektorowych nie zostaną zrealizowane.
Narzędzia, za pomocą których sektor publiczny, głównie poprzez organy admini-
stracji rządowej i samorządowej, interweniuje na rynku turystycznym, podzielić
można na bierne (pośrednie) oraz czynne (bezpośrednie). Przykłady narzędzi
z każdej z grup przedstawiono na rysunku 2.

Podsumowanie

Uzyskanie potencjalnych korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju turystyki,
uzależnione jest w dużej mierze od sprawności poszczególnych podmiotów po-
lityki turystycznej. W polskim ładzie prawnym niezwykle ważnymi podmiotami
tej polityki są organy administracji rządowej i samorządowej. Zadania dotyczące
turystyki realizowane są przez praktycznie wszystkie ministerstwa, wiele urzę-
dów centralnych oraz samorządy terytorialne różnych szczebli. Konieczna jest
zatem kooperacja tych instytucji, przyczyniająca się do skoordynowania działań
zmierzających do realizacji najważniejszych celów polityki turystycznej, a więc
do wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce narodowej, zaspokojenia potrzeb
turystycznych społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju kraju9.
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Ewaluacja programów operacyjnych
na poziomie regionalnym

integralnym elementem zarządzania.
Studium przypadku � województwo opolskie

Streszczenie. Ewaluacja jest nieodłącznym elementem współczesnej praktyki zarządzania sek-
torem publicznym, gdyż dostarcza kryteriów, metod i środków do oceny racjonalności działań pu-
blicznych. Należy dodać, że ewaluacja, jako narzędzie oceny programów, jest wykorzystywana nie
tylko w administracji publicznej. Badania ewaluacyjne powinny spełniać określone wymagania
w zakresie metodologii. Głównym celem opracowania jest przedstawienie procesu ewaluacji
w praktyce administracji publicznej, podstawowych pojęć, najczęściej stosowanych metod, technik
i narzędzi oceny. W opracowaniu skupiono się na ewaluacjach programów operacyjnych przeprowa-
dzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w latach 2007-2010.

Słowa kluczowe: ewaluacja, studium przypadku, programy operacyjne, administracja publiczna

Wstęp

Ewaluacja � to systematyczna i obiektywna ocena trwających lub zakończonych projektów,
programów, polityk, ich kształtu, procesu wdrażania oraz rezultatów. Celem ewaluacji jest
zweryfikowanie stopnia, w jakim dana interwencja wypełniła założone cele, na ile była pro-
wadzona efektywnie, wydajnie, a także czy jej efekty są trwałe. Ewaluacja powinna dostar-
czyć informacji, które są wiarygodne i użyteczne, umożliwiając włączenie wyciągniętych
wniosków w proces podejmowania kolejnych decyzji oraz w dalsze działania (zarówno do-
natorów, jak i odbiorców pomocy). Ewaluacja ma również oszacować znaczenie danej inter-
wencji oraz jej zasadność1.

                        
1 OECD, Glossary of the key terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 2002,

www.oecd.org/home [12.07.2009].
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W nowym okresie programowania (lata 2007-2013) Unia Europejska zdefi-
niowała ewaluację programów polityki spójności jako badania, które mają na
celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii
i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów
strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony2. Ewaluacja
to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, bio-
rąca pod uwagę wszystkie jego stadia (planowanie, realizację, pomiar rezulta-
tów). Ewaluacja przeprowadzana jest w celu osiągnięcia pozytywnych efektów
społecznych i gospodarczych związanych bezpośrednio z danym programem.
Dostarcza informacji wykorzystywanych w procesie decyzyjnym, służy zwięk-
szaniu przejrzystości działań podejmowanych przez władze publiczne. Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do przeprowadzenia ewaluacji
pomocy finansowej z funduszy strukturalnych i jej wykorzystania. Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju rozszerza stosowanie
ewaluacji także w stosunku do programów operacyjnych finansowanych wy-
łącznie z publicznych środków krajowych3.

W latach 2007-2013 ewaluacja ma spełnić dwie zasadnicze role. Powinna
stanowić podstawę do podejmowania strategicznych decyzji operacyjnych oraz
dostarczyć argumentów w trakcie dyskusji nad modelem polityki regionalnej UE
po roku 2013. Ewaluacja, jako metoda oceny interwencji, zyskuje systematycz-
nie na znaczeniu, stając się stopniowo kluczowym narzędziem w analizie i oce-
nie m.in. trafności kierunków interwencji współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, a także w ocenie skuteczności i efektywności podejmowanych dzia-
łań w tym zakresie. Jej celem jest formułowanie rekomendacji użytecznych z punk-
tu widzenia sprawnego wdrażania funduszy publicznych.

W opracowaniu skupiono się na ewaluacjach programów operacyjnych zre-
alizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
w latach 2007-2010. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć
związanych z ewaluacją oraz najczęściej wykorzystywanych metod, technik
i narzędzi ewaluacji. Przedstawiono proces ewaluacji w praktyce funkcjonowa-
nia administracji publicznej. Opracowanie jest skierowane m.in. do osób pracu-
jących i zainteresowanych pracą w administracji, a także osób współpracujących
z administracją publiczną w zakresie realizacji projektów współfinansowanych
ze środków unijnych.
                        

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz.
UE L 210/25.

3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz.U. nr 116, poz. 1206.
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Podział ewaluacji

W zależności od sposobu przeprowadzenia badania można wyróżnić ewalua-
cję wewnętrzną (realizowaną przez instytucję realizującą lub nadzorującą dany
program) oraz ewaluację zewnętrzną (zlecaną instytucji niezależnej, najczęściej
w drodze przetargu).

Ewaluacje można podzielić pod względem celu na strategiczne (ocena dzia-
łań w odniesieniu do celów krajowych i wspólnotowych) i operacyjne (wspiera-
nie procesu monitorowania tych działań).

Występuje też podział ze względu na moment wykonania ewaluacji danego
działania: ewaluacja ex-ante (przed rozpoczęciem realizacji), mid-term (w po-
łowie okresu programowania), on-going (bieżąca � w trakcie realizacji) oraz
ex-post (po zakończeniu realizacji). Podstawowym zadaniem ewaluacji wstępnej
(ex-ante) jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych
w przygotowanych dokumentach programowych4. Ewaluacja ex-ante5 służy iden-
tyfikacji i ocenie dysproporcji, luk i potencjału rozwojowego, zakładanych
celów, przewidywanych rezultatów, ujętych ilościowo wartości docelowych,
w razie potrzeby spójności strategii proponowanej dla regionu, wspólnotowej
wartości dodanej, zakresu, w jakim uwzględniono priorytety Wspólnoty, wnio-
sków z poprzedniego procesu programowania oraz jakości procedur wdrażania,
monitorowania, oceny i zarządzania finansowego6. Celem ewaluacji w połowie
okresu realizacji (mid-term) jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych
celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod
względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów, oraz określenie
trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodar-
czych. Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom doku-
mentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje powinny być
wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowa-
nia7. Celem ewaluacji końcowej (ex-post) jest określenie długotrwałych efektów
powstałych w wyniku wdrożenia programu operacyjnego, w tym wielkości za-
angażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy8. W nowym okre-
sie programowania (lata 2007�2013) wymogiem prawnym w odniesieniu do
                        

4 Słownik, www.funduszestrukturalne.gov.pl/Slowniczek [25.11.2010].
5 Za przeprowadzenie ewaluacji ex-ante odpowiedzialne są administracje państw członkow-

skich.
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, OJ L210,
31.07.2006.

7 Słownik, www.funduszestrukturalne.gov.pl/Slowniczek, op. cit. [25.11.2010].
8 Ibidem.
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programów finansowanych z funduszy strukturalnych jest wykonywanie ewalua-
cji ex-ante i ex-post 9.

Proces badania ewaluacyjnego można podzielić na cztery fazy: strukturali-
zację, obserwację, analizę i ocenę. W fazie strukturalizacji następuje wybór
i określenie kryteriów i elementów, które mają być poddane ewaluacji, a także
wybór narzędzi obserwacji (w jaki sposób, za pomocą jakich wskaźników będzie
badane dane zjawisko). W fazie obserwacji ewaluatorzy koncentrują się na ze-
braniu danych koniecznych do analizy. Punktem wyjścia jest użycie danych
wtórnych i przeprowadzenie badania dokumentacji. Badanie ewaluacyjne po-
winno jednak zostać wzbogacone o np.: wywiady, badania ankietowe czy studia
przypadków. W fazie analizy ewaluatorzy dokonują interpretacji zebranych
danych, oszacowania efektów programu. Krokiem pierwszym jest zestawienie
i porównanie danych, przy wykorzystaniu np. tabel. Następnie dokonuje się wery-
fikacji hipotez, relacji przyczynowo-skutkowych oraz oszacowywania efektów
(wówczas wykorzystywane są przede wszystkim metody statystyczne, modele
ekonometryczne, grupy porównawcze, panel ekspertów). W fazie obserwacji do-
konuje się oceny efektów programu w odniesieniu do uprzednio sformułowanych
pytań ewaluacyjnych, opracowuje się wnioski i rekomendacje. W każdej z faz
ewaluacji stosowane są nieco inne metody, techniki i narzędzia badawcze.

Ewaluacja w praktyce funkcjonowania
administracji publicznej

Nacisk na racjonalne planowanie, pomiar i rozliczanie na stałe włączył
ewaluację do praktyki sektora publicznego. Ewaluacja jest badaniem, które
obejmuje projektowanie czynności badawczych, zbieranie danych, analizę da-
nych, ocenę i prezentowanie wyników, wniosków i rekomendacji. Służy ona
planowaniu działań publicznych, zapewnieniu efektywności wykorzystania
środków, dostarczaniu wiedzy o uwarunkowaniach i sposobach realizacji działań
publicznych, poprawie realizacji działań publicznych, poprawie zarządzania
działaniami publicznymi, wzmocnieniu instytucjonalnemu podmiotów realizują-
cych polityki i programy publiczne. Ewaluacja pozwala ocenić zasadność pod-
jętych działań publicznych, przedstawia rekomendacje i wnioski, które powinny
przyczynić się do udoskonalenia interwencji. Ewaluacja dostarcza informacji do
dyskusji o powiązaniu decyzji o alokacjach środków z osiąganymi efektami.
Z perspektywy użycia ewaluacji w nowoczesnym zarządzaniu w sektorze pu-
                        

9 Za przeprowadzenie ewaluacji ex post odpowiedzialna jest Komisja Europejska (ewaluacje
będą wykonywane dwa lata po zamknięciu programu).
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blicznym jest ona identyfikowana jako narzędzie uczenia się. Badania ewalua-
cyjne dostarczają informacji i rekomendacji, a także przyczyniają się do budo-
wania pamięci instytucjonalnej i wzmacniania powiązań międzyorganizacyj-
nych. Warto także wspomnieć, że ewaluacja uwzględnia, oprócz efektywności
kosztowej, również aspekty środowiskowe, społeczne i kulturowe10.

Ewaluacja w praktyce funkcjonowania administracji publicznej może być
postrzegana jako narzędzie:

� kontroli wydatkowania środków publicznych,
� optymalizacji wydatkowania środków publicznych,
� podnoszenia jakości dysponowania krajowymi środkami publicznymi,
� budowania administracji opartej na wiedzy,
� służące identyfikacji rzeczywistych problemów na poziomie regionów,
� wspomagające realizację programów operacyjnych,
� budowania partnerstwa (wzmacnianie powiązań, współpracy, interakcji

między uczestnikami programu, aktywizowanie interesariuszy),
� poprawy zarządzania,
� dobrego rządzenia oraz
� stymulator rozwoju regionalnego i
� element uczenia się i samodoskonalenia.
Wartość zrealizowanej ewaluacji mierzy się przede wszystkim jej wpływem

na badany program. Jej skutkiem powinny być m.in. decyzje o charakterze finan-
sowym, organizacyjnym, polepszenie przepływu komunikacji między odpowie-
dzialnymi za jego realizację oraz integracja grup zainteresowanych programem.

Metodologia11 badań ewaluacyjnych

W badaniach ewaluacyjnych określono swoisty system kryteriów (standar-
dów). Każde zdarzenie może być nieco inaczej ocenione, gdy do oceny zostanie
wybrane inne kryterium. Dlatego wybór kryteriów wymaga ścisłej współpracy
ewaluatora z zamawiającym.
                        

10 Por. K. Olejniczak, M. Ferry, Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, w: Ewaluacja
jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. nauk. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła
Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008, s. 23-24; R. Sobiech, Ewaluacja a rozliczal-
ność władz publicznych, w: Ewaluacja jako standard�, op. cit., s. 52-53.

11 Stefan Nowak określa metodologię jako naukę o metodach badania, naukę o poprawnych
sposobach postępowania w toku procesu badawczego, natomiast pod pojęciem metody rozumie
określony, powtarzalny i wyuczony sposób postępowania, świadomie skierowanego na realizację
pewnego celu poprzez dobór środków odpowiednich do tego celu. Por. S. Nowak, Metodologia
badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2008, s. 13-19.
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Do standardów ewaluacyjnych zaliczyć należy:
� trafność, która pozwala ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowia-

dają potrzebom i priorytetom danego sektora czy regionu,
� efektywność, pozwalającą ocenić poziom ekonomiczności danego pro-

gramu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów,
� skuteczność, która pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzię-

cia zdefiniowane na etapie programowania wpływu zostały osiągnięte,
� użyteczność, pozwalającą ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty

i oddziaływania programu odpowiadają potrzebom grupy docelowej,
� trwałość, która pozwala ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne

zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwały po jego zakończeniu.
Podstawą relacji między zleceniodawcą a ewaluatorami jest tzw. specyfika-

cja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która określa szczegółowo ocze-
kiwania zamawiających dotyczące merytorycznych i technicznych aspektów
badania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obejmuje zazwyczaj:

� podstawę prawną przeprowadzenia ewaluacji,
� zakres i cel ewaluacji,
� listę adresatów ewaluacji oraz planowany sposób wykorzystania danych

i raportu z badania,
� pytania, na które ewaluatorzy będą musieli znaleźć odpowiedzi w badaniu,
� kryteria ewaluacji,
� zakres informacji, które już są w posiadaniu zamawiającego i które będą

dostępne ewaluatorom,
� metody badawcze, których wykorzystanie w badaniu zamawiający uważa

za niezbędne,
� założenia programu/projektu, który ma być poddany badaniu,
� przybliżony terminarz wykonania zlecenia,
� przybliżony budżet przeznaczony na wykonanie badania,
� niezbędne kwalifikacje ewaluatorów.
Metody ewaluacji są zazwyczaj negocjowane ze zleceniodawcą na podsta-

wie propozycji zespołu badaczy (preferuje się przy tym pozostawienie ewaluato-
rom marginesu elastyczności). Decydujący dla wyboru danej metody badawczej
bywa założony budżet przedsięwzięcia.

Odpowiednie do badań ewaluacyjnych mogą być tak badania jakościowe,
jak i ilościowe (niejednokrotnie w ramach jednego projektu badawczego).
W literaturze wymienia się trzy sposoby łączenia metod ilościowych i jakościo-
wych (rys. 1).
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Rys. 1. Trzy sposoby integracji metod ilościowych i jakościowych

Ź r ó d ło: M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność metodologia jakościowa czy ilościowa,
w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2007, s. 107.

Tabela 1. Podejścia badawcze stosowane w różnych fazach ewaluacji

Ewaluacja ex-ante mid-term, on-going, ex-post
Fazy

Podejście
S OB A OC S OB A OC

Analiza logiki interwencji + +
Analiza SWOT + + + +
Ankiety +
Wywiady indywidualne + +
Grupy fokusowe + + + +
Studia przypadków + +
Grupy porównawcze +
Modele ekonometryczne + +
Panele ekspertów + + + +
Analiza kosztów i korzyści +
Analiza wielokryteriowa + +

S � faza strukturyzacji, OB � faza obserwacji, A � faza analizy, OC � faza oceny
Ź r ó d ło: opracowanie na podstawie: Podręcznik ewaluacji programów realizowanych przez Władzę

Wdrażającą Programy Europejskie, WWPE, Warszawa 2006, s. 21.

Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie opra-
cowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Powinna ona być adekwatna do
postawionych pytań ewaluacyjnych. Stanowi ważny element oceny oferty skła-
danej w odpowiedzi na zamówienie publiczne. Jej wybór ma istotny wpływ na
jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki
badawcze ułatwiają zrozumienie przez wykonawcę zakresu i specyfiki badania.
Każda ewaluacja stanowi odrębny, specyficzny przypadek. Przy takim założeniu
nie istnieje idealny, możliwy do wykorzystania w każdej sytuacji projekt ewalua-
cji. Zlecający i ewaluator powinni zachować należytą staranność w zbieraniu
i analizie danych, efektywnie wykorzystując ramy metodologiczne, czasowe
i budżetowe prowadzonej ewaluacji (tab. 1)12.
                        

12 Por. Standardy ewaluacji, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008, s. 5.
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Analiza słabych i mocnych stron (SWOT13) polega na uświadomieniu,
a następnie analizie silnych i słabych stron danego programu oraz szans i zagro-
żeń dla danego przedsięwzięcia (wynikających z czynników zewnętrznych).

Badania ankietowe służą najczęściej do prowadzenia oceny okresowej lub
końcowej. Obejmują zazwyczaj znacznie większą grupę adresatów niż w przy-
padku wywiadów indywidualnych lub grupowych. Narzędziem badawczym jest
kwestionariusz ankiety zawierający zestaw pytań kierowanych do respondenta,
ułożonych w określonym porządku, sformułowanych zgodnie z kanonami wie-
dzy metodologicznej i przedstawiony osobie badanej w formie papierowego
wydruku lub zaprezentowany mu w wersji komputerowej na ekranie monitora,
w Internecie. Trudnością w efektywnym stosowaniu tej metody jest częsty brak
zainteresowania adresatów ankiety jej wypełnieniem.

Jedną z technik badań jakościowych są indywidualne wywiady pogłębione
(Individual In-Depth Interview � IDI). Polegają one na szczegółowej, wnikliwej
rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informa-
cji, poszerzenie wiedzy związanej z tematyką badania. Wywiad indywidualny
pogłębiony daje możliwość uzyskania głębszej wiedzy o naturze zjawisk i pro-
cesów oraz ich przyczynach. Wywiad służy diagnozowaniu preferencji i czyn-
ników motywujących jednostki do określonych zachowań. Narzędziem badaw-
czym jest scenariusz wywiadu, stworzony na podstawie zagadnień określających
cele i problemy badawcze. Zadawane pytania mają charakter otwarty, uczestnik
wywiadu odpowiada swoimi słowami, a badacz dopytuje i pogłębia interesujące
go kwestie. Zebrany materiał poddawany jest analizie jakościowej.

Zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview � FGI) jest często
wykorzystywany jako pierwszy etap w budowaniu pytań w kwestionariuszach.
Należy on do technik jakościowych, łączących wywiad z obserwacją. Zogni-
skowane wywiady grupowe mają formę ustrukturyzowanej dyskusji prowadzo-
nej przez moderatora (osobę podającą tematy do omówienia). Wywiady te
pozwalają na zebranie w jednym miejscu reprezentantów różnych grup w celu
dyskusji i konfrontacji opinii. Zogniskowane wywiady grupowe są szczególnie
użyteczne do analizy zagadnień i obszarów, w których występują odmienne
opinie i które wymagają szczegółowego poznania. Podczas zbierania informacji
wykorzystuje się dynamikę grupy, wzajemne oddziaływanie i stymulowanie się
uczestników, ich aktywność i spontaniczność.

Studium przypadku (case study) wykorzystuje się przy ewaluacji określone-
go, szczegółowego zagadnienia. Do badania wybierane są projekty reprezenta-
tywne dla całego programu lub jego komponentu. Stają się one następnie
przedmiotem pogłębionej analizy. Identyfikacji i analizie poddawane są mecha-
nizmy oraz procesy, które próbuje się następnie ekstrapolować na cały program.
                        

13 SWOT � analiza silnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron danego przedsięwzięcia
oraz szans (opportunities) i zagrożeń (threats), jakie wynikają z czynników zewnętrznych.
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Benchmarking polega na porównaniu efektów danego programu z efektami
podobnych programów, uznanych za dobry przykład. W trakcie procesu porów-
nania identyfikuje się silne i słabe strony badanego programu, a następnie wy-
szukuje się rozwiązania, które mogą podnieść jakość badanego programu.

Na podstawie zgromadzonych wcześniej danych ewaluator może opracować
modele ekonometryczne, wykorzystywane do opisania i symulacji podstawo-
wych zależności. Dąży on do formalnego określenia sposobu opisu (w postaci
modelu) rzeczywistych zależności występujących przy realizacji projektu (związ-
ku łączącego jedną zmienną z inną/innymi).

Panel ekspertów jest najczęściej wykorzystywaną metodą oceniania efektów
danego programu. Polega na wykorzystaniu wiedzy niezależnych specjalistów
w dziedzinie objętej badaniem. Eksperci na podstawie przedłożonych danych
i dokumentów dokonują oceny efektów programu lub projektu w kontekście
określonego kryterium ewaluacyjnego.

Analiza kosztów i korzyści polega na porównaniu społecznych oraz indywi-
dualnych kosztów i korzyści (przeliczonych na jednostki monetarne) programu
w celu określenia, czy korzyści przewyższają koszty.

Analiza wielokryteriowa polega na zidentyfikowaniu kryteriów, które będą
stosowane przy ewaluacji, a następnie nadaniu im odpowiednich wag. Na tej
podstawie tworzy się wskaźnik syntetyczny. Liczba uzyskanych punktów ułat-
wia podjęcie decyzji, które projekty powinny być zrealizowane, lub pokazuje,
które spośród zrealizowanych projektów okazały się najbardziej efektywne.

Baza badań ewaluacyjnych

Rozliczenie z rzeczywistych efektów działań wiąże się z informowaniem
opinii publicznej o skuteczności programu (na ile zostały osiągnięte cele pro-
gramu) oraz o wydajności podjętych działań (jak efektywnie wykorzystano
przypisane zasoby)14. Jednym z narzędzi informowania opinii publicznej o skut-
kach wykorzystania funduszy unijnych w Polsce jest baza badań ewaluacyjnych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowej
Strategii Spójności (NSS) na lata 2007-2013. Baza badań ewaluacyjnych15

gromadzi i systematyzuje wszystkie wykonane dotychczas opracowania ewalua-
cyjne o charakterze ex-ante i on-going w następujących obszarach tematycz-
nych: wpływ Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności na
                        

14 Por. K. Olejniczak, M. Ferry, op. cit., s. 36.
15 Baza w formie elektronicznej (.xls) zawiera, poza tytułami badań, także linki do raportów.

Baza badań ewaluacyjnych: www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Baza_badan_ewaluacyjnych
_14102010.xls [25.11.2010].



Mirosława Szewczyk48

rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój i modernizacja infrastruktury, innowa-
cyjność gospodarki, rozwój zasobów ludzkich, rozwój regionalny i terytorialny
oraz budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady good govern-
ance. Baza opracowywana jest na podstawie przeglądu dokonanego na wniosek
Krajowej Jednostki Oceny (KJO), działającej w Departamencie Koordynacji
Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), oraz na
podstawie informacji przekazywanych do KJO przez inne departamenty MRR
i instytucje zaangażowane we wdrażanie Narodowego Planu Rozwoju na lata
2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

W okresie 2007-2013 ewaluacja będzie realizowana na dwóch głównych
płaszczyznach. Na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
(NSRO) dotyczyć będzie kwestii horyzontalnych oraz przekrojowych z zakresu
więcej niż jednego programu operacyjnego. Poza tym badania ewaluacyjne są
zlecane w ramach wszystkich programów operacyjnych.

Całość prac w zakresie ewaluacji prowadzonych na obu poziomach koordy-
nuje Krajowa Jednostka Oceny (KJO). Ponadto jest ona odpowiedzialna za wy-
pracowanie standardów w zakresie ewaluacji, tak aby podnieść jakość prowa-
dzonych analiz. Powierzone zadania KJO wykonuje we współpracy z Komisją
Europejską i Instytucją Koordynującą NSRO oraz Instytucją Koordynującą Re-
gionalne Programy Operacyjne (RPO), a także z instytucjami na szczeblu zarzą-
dzania i wdrażania wszystkich programów operacyjnych16.

Badania ewaluacyjne programów operacyjnych
w województwie opolskim w latach 2007-2010

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) jest Zarząd
Województwa Opolskiego. Instytucja Zarządzająca ponosi odpowiedzialność za
skuteczne i efektywne wdrażanie programu oraz za przestrzeganie i stosowanie
odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji programu. Zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego funkcje związane z realizacją zadań wynikających z pełnienia roli
Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wypełnia Departament Koordyna-
cji Programów Operacyjnych (DPO). W celu poprawy jakości, skuteczności
i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji Instytucja Zarządzająca
                        

16 Szczegóły określają Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych za-
twierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 30 maja 2007 r.
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przeprowadza ewaluację17. Za prowadzenie procesu ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego odpowiada Instytucja Za-
rządzająca, a w jej ramach � utworzona w tym celu Jednostka Ewaluacyjna.
Jednostka Ewaluacyjna odpowiada m.in. za: współpracę z IK RPO w zakresie
przeprowadzanych przez nią badań ewaluacyjnych regionalnych programów
operacyjnych, inicjowanie bieżącego badania ewaluacyjnego dotyczącego wy-
branych aspektów RPO WO, opracowanie zakresu planowanego badania ewalu-
acyjnego, wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych18, koordynowanie współpracy z ewa-
luatorem zewnętrznym (w tym pomoc ewaluatorowi w zakresie dostępu do
danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny), ocena raportów, gromadzenie
informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformu-
łowanych przez ewaluatora i udostępnianie ich KJO na jej prośbę.

Ewaluacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie-
go (RPO WO) 2007-2013 mają charakter ewaluacji strategicznych (celem jest
ocena i analiza ewolucji programów operacyjnych w odniesieniu do priorytetów
krajowych i wspólnotowych) lub operacyjnych (celem jest wspieranie procesu
monitorowania programów operacyjnych).

Na początku okresu programowania Instytucja Zarządzająca przygotowała
�Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013�, który miał na celu wskazanie sposobu organizacji
procesu ewaluacji na danym poziomie wdrażania oraz głównych kierunków
ewaluacji podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w latach 2007-2013.
Uszczegółowieniem Planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 są Okresowe plany
ewaluacji RPO WO 2007-2013, które zawierają działania związane z ewaluacją
RPO WO 2007-2013 planowane do realizacji w następnym roku. W celu za-
chowania obiektywności wyników i niezależności pracy ewaluatora ewaluacje
wykonywane są głównie przez podmioty zewnętrzne (ewaluatorów zewnętrz-
nych)19.

                        
17 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, op. cit.
18 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19, poz. 177

z późn. zm.
19 Jednostka Ewaluacyjna może przeprowadzać ewaluacje we własnym zakresie (ewaluacje

wewnętrzne), jako ewaluacje uzupełniające, pod warunkiem zagwarantowania niezależności
procesu ewaluacji i obiektywności wyników oraz pod warunkiem pozostawania w funkcjonalnej
niezależności od Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Audytowej. Instytucja Certyfikująca
certyfikuje wobec Komisji Europejskiej, że deklaracja wydatków w ramach RPO WO 2007-
-2013 jest dokładna i wynika z wiarygodnych systemów księgowych oraz oparta jest na weryfi-
kowalnych dokumentach uzupełniających, a także że zadeklarowane wydatki są zgodne ze
stosowanymi zasadami krajowymi i wspólnotowymi oraz że zostały poniesione w związku
z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do
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Główne obszary badawcze obejmują:
� ewaluacje RPO WO 2007-2013 w zakresie wzmocnienia atrakcyjności

gospodarczej województwa opolskiego � przedmiotem ewaluacji w tym obsza-
rze są np. zagadnienia dotyczące konkurencyjności, innowacyjności oraz pro-
mocji przedsiębiorczości, a także rozwoju kapitału ludzkiego,

� ewaluacje RPO WO 2007-2013 w zakresie infrastruktury technicznej
i społecznej (m.in. ocena wpływu rozwoju i modernizacji infrastruktury tech-
nicznej i społecznej w ramach RPO WO 2007-2013 na rozwój społeczno-gospo-
darczy regionu).

Wyniki ewaluacji są przekazywane Komitetowi Monitorującemu RPO WO
2007-2013, Krajowej Jednostce Oceny i Komisji Europejskiej. Wyniki są także
upubliczniane. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca monitoruje proces wdraża-
nia rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Przed rozpoczęciem realizacji RPO WO, w 2006 i 2007 r. została wykonana
przez ewaluatorów zewnętrznych ewaluacja ex-ante, a jej wyniki uwzględniono
w procesie programowania20 (tab. 2). Badanie �Ocena szacunkowa projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013� przeprowadzono w ramach ekspertyzy pt. �Ocena szacunkowa pro-
jektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013� zrealizowanej przez WYG
International Sp. z o.o. na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ewaluacja może wspomagać bieżące zarządzanie i służyć m.in. poprawie
istniejących struktur, procedur i procesów zarządzania, podnoszeniu efektyw-
ności i skuteczności danej interwencji. Wymaga to od ewaluatora zastosowania
różnych metod, technik i narzędzi. Ewaluacja programów operacyjnych w woje-

                        
programu. Instytucja Certyfikująca przedkłada Komisji Europejskiej poświadczone deklaracje
wydatków i wnioskuje o zrefundowanie poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Rolę In-
stytucji Audytowej (IA) dla RPO WO 2007-2013 pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
umiejscowiony w Ministerstwie Finansów. IA zapewnia prowadzenie audytów w celu weryfi-
kacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego oraz
audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydat-
ków. IA przedkłada Komisji sprawozdania audytowe, informujące o wszelkich brakach wykry-
tych w systemach zarządzania i kontroli programu, wydaje opinie (czy system zarządzania
i kontroli funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydat-
ków i transakcje będące ich podstawą są prawidłowe).

20 Leszek Korporowicz jako przykład znaczącego postępu w rozwoju metodologii badań
ewaluacyjnych na potrzeby administracji państwowej, przykład możliwej ciągłości i kumulacji
doświadczeń, wskazuje projekt �Raportu metodologicznego� dla �Oceny szacunkowej projek-
tów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwoju
Polski Wschodniej na lata 2007-2013�. Por. L. Korporowicz, Metodologia badań ewaluacyj-
nych. O potrzebie integracji i kumulacji doświadczeń, w: Ewaluacja ex ante � podsumowanie
doświadczeń administracji polskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007,
s. 29.
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Tabela 2. Badanie ewaluacyjne w województwie opolskim w roku 2007

Tytuł badania (rok zakończenia badania,
rodzaj badania, realizujący badanie) Podejście metodologiczne

Ocena szacunkowa projektu programu opera-
cyjnego na lata 2007-2013 województwa opol-
skiego (2007 r., ex-ante, WYG International
Sp. z o.o.)

Analiza dokumentów, panel ekspertów, przy
analizie spójności zewnętrznej można doszu-
kać się m.in. elementów benchmarkingu

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie bazy badań ewaluacyjnych (stan na 14.10.2010 r.),
www.ewaluacja.gov.pl [25.11.2010] oraz stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
www.umwo.opole.pl [30.11.2010].

wództwie opolskim przebiegała najczęściej przy wykorzystaniu następujących
metod i technik (tab. 2-5):

� analizy danych zastanych21,
� wywiadów (CATI22, IDI, FGI, CAWI23, PAPI24, diada homogeniczna25),
� obserwacji26,
� studium przypadku,
� panelu eksperckiego,
� benchmarkingu.

                        
21 Analiza danych zastanych zakłada szczegółową analizę istniejących już i dostępnych da-

nych (nie jest związana z pozyskiwaniem nowych informacji, a jedynie ze scaleniem, przetworze-
niem i analizą danych rozproszonych dotychczas w rozmaitych źródłach).

22 CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), czyli wywiad telefoniczny wspomagany
komputerowo, to technika badań, w której pozyskiwanie informacji od respondentów odbywa się za
pośrednictwem łączy telefonicznych. Odpowiednio przeszkoleni ankieterzy łączą się telefonicznie
z rozmówcami i przeprowadzają z nimi wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Do zalet
CATI należą: niski koszt prowadzenia badania, szeroki dostęp do respondentów, możliwość kontroli
pracy ankietera, wyższy odsetek reakcji w porównaniu do innych metod, krótki czas zbierania da-
nych, prostota metody i pomoc programów komputerowych. Do podstawowych wad CATI zalicza-
my trudności w nawiązaniu kontaktu przez telefon oraz niepewność co do cech elementu badanego.

23 CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) to technika badań ilościowych, w której py-
tania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane
za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent z komputerem
podłączonym do Internetu. Odpowiedzi osoby badanej w systemie CAWI rejestrowane są na
serwerze docelowym. Technika CAWI ułatwia ankietowanie niektórych grup respondentów (zbio-
rowości trudno dostępnych, rozproszonych geograficznie, np. na terenie całego województwa
opolskiego), pozwala na jednoczesne prowadzenie dużej ilości niezależnych pomiarów. Do zalet
CAWI można zaliczyć krótki czas realizacji, wysoką penetrację w najbardziej interesujących
segmentach populacji (np. osób o wyższych zarobkach, lepiej wykształconych, młodszych) oraz
możliwość wykorzystania atrakcyjnych materiałów badawczych (np. zdjęć, filmów czy prospektów).

24 Technika wywiadu PAPI (Paper and Pencil Interview) bazuje na konwencjonalnej � papie-
rowej wersji kwestionariusza, w którym ankieter pisemnie zaznacza odpowiedzi respondentów.

25 Wywiad z dwoma respondentami jednocześnie.
26 Obserwacja jest metodą prowadzenia badań jakościowych. Podczas obserwacji członkowie

zespołu ewaluacyjnego zbierają dane o realizacji programu poprzez bezpośredni (jawny lub ukry-
ty) udział w działaniach podejmowanych w ramach programu.
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W 2008 r. przeprowadzono w województwie opolskim trzy badania ewalua-
cyjne (tab. 3).

Tabela 3. Badania ewaluacyjne w województwie opolskim w roku 2008

Tytuł badania (rok zakończenia badania,
rodzaj badania, realizujący badanie) Podejście metodologiczne

Ocena systemu kryteriów wyboru projektów
(finansowanych operacji) zaprojektowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2007-
-2013 (2008 r., on-going, Politechnika Opolska)

Analiza danych zastanych, indywidualne wy-
wiady pogłębione, wywiady kwestionariuszo-
we face to face, wywiady telefoniczne (CATI)

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na po-
ziomie regionalnym (2008 r., on-going, PSDB
Sp. z o.o.)

Analiza dokumentów, indywidualne wywiady
pogłębione, wywiad grupowy, internetowy
wywiad kwestionariuszowy (CAWI), analiza
SWOT, analiza ścieżki krytycznej

Ocena beneficjentów ostatecznych działania
ZPORR z rekomendacją do wdrażania działa-
nia PO KL w województwie opolskim (2008 r.,
on-going, Agencja Badań Rynku Opinia
Sp. z o.o.)

Analiza danych zastanych, zogniskowany wy-
wiad grupowy, indywidualne wywiady pogłę-
bione, internetowe wywiady kwestionariuszo-
we (CAWI), kwestionariuszowe wywiady tele-
foniczne

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie bazy badań ewaluacyjnych (stan na 14.10.2010 r.),
www.ewaluacja.gov.pl [25.11.2010], oraz stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
[30.11.2010].

Tabela 4. Badania ewaluacyjne w województwie opolskim w roku 2009

Tytuł badania (rok zakończenia badania,
rodzaj badania, realizujący badanie) Podejście metodologiczne

Ocena działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych w ramach Funduszy Struktural-
nych na lata 2007-2013 w województwie
opolskim (2009 r., on-going, Grupa Gumułka �
Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz
Grupa Gumułka Sp. z o.o.)

Analiza dokumentów, analiza treści, wywia-
dy telefoniczne wspomagane komputerowo
(CATI), zogniskowany wywiad grupowy, po-
głębione wywiady indywidualne, badania tech-
niką tajemniczy klient

Ocena systemu wskaźników produktu i rezul-
tatu RPO WO 2007-2013 (2009 r., on-going,
Ecorys Polska Sp. z o.o.)

Analiza danych zastanych, ocena ekspercka,
bezpośredni wywiad pogłębiony, bezpośredni
wywiad kwestionariuszowy, wywiad telefo-
niczny

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych
w ramach RPO WO 2007-2013 (2009 r.,
on-going, Stowarzyszenie Doradców Gospo-
darczych Pro-Akademia)

Analiza danych zastanych, internetowy wy-
wiad kwestionariuszowy (CAWI), indywidual-
ny wywiad pogłębiony (IDI), diada homo-
geniczna

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie bazy badań ewaluacyjnych (stan na 14.10.2010 r.),
www.ewaluacja.gov.pl [25.11.2010], oraz stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
www.umwo.opole.pl [30.11.2010].
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W 2009 r. przeprowadzono w województwie opolskim trzy, a w 2010 cztery
badania ewaluacyjne (tab. 4-5). Ich celem była m.in. identyfikacja czynników
i narzędzi, które pozwolą zapewnić skuteczną i najbardziej efektywną realizację
programów operacyjnych, a także wskazanie obszarów wymagających dalszej
interwencji w ramach programu w województwie opolskim.

Tabela 5. Badania ewaluacyjne w województwie opolskim w roku 2010

Tytuł badania (rok zakończenia badania,
rodzaj badania, realizujący badanie) Podejście metodologiczne

Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środ-
ków pomocowych UE przez jednostki samo-
rządu terytorialnego województwa opolskiego
(w kontekście RPO WO 2007-2013) (2010 r.,
on-going, ASM � Centrum Badań i Analiz
Rynku Sp. z o.o.)

Analiza danych zastanych, analiza SWOT,
studium przypadku, indywidualne wywiady
kwestionariuszowe (PAPI), indywidualne wy-
wiady pogłębione (IDI), panel

Ocena jakości projektów i ich wpływu na
skuteczną i efektywną realizację celów RPO
WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów
wymagających dalszego wsparcia (2010 r.,
on-going, Instytut Badań Strukturalnych Rey-
tech Sp. z o.o.)

Analiza danych zastanych, badanie kwestiona-
riuszowe beneficjentów, wywiady fokusowe
(FGI) z interesariuszami, wywiady indywidual-
ne (IDI) z beneficjentami, panel ekspercki,
studia przypadków

Identyfikacja i ocena podjętych lub planowa-
nych do podjęcia lokalnych inicjatyw na tere-
nach wiejskich w ramach PO KL w latach
2007-2013 w województwie opolskim (2010 r.,
on-going, CASE-Doradcy Sp. z o.o.)

Analiza danych zastanych, internetowy wy-
wiad kwestionariuszowy (CAWI), wywiady
telefoniczne (CATI), konsultacja ekspercka,
panel ekspercki

Bariery i problemy w realizacji projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w województwie opolskim (2010 r.,
on-going, InfoAudit Sp. z o.o.)

Brak raportu (umowa podpisana w lip-
cu 2010 r., termin realizacji � 18 tygodni od
daty podpisania umowy)

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie bazy badań ewaluacyjnych (stan na 14.10.2010 r.),
www.ewaluacja.gov.pl [25.11.2010], oraz stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
www.umwo.opole.pl [30.11.2010].

Po zakończeniu realizacji programów operacyjnych odpowiedzialność za
przeprowadzenie ewaluacji ex-post, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1083/2006, spoczywa na Komisji Europejskiej. Obowiązkiem Instytucji Za-
rządzającej, wspólnie z Instytucją Koordynującą RPO oraz Krajową Jednostką
Oceny, jest współpraca z Komisją Europejską w zakresie wymaganym przez KE
i niezbędnym do wykonania ewaluacji ex-post. Ewaluacja bieżąca jest procesem
mającym na celu lepsze zrozumienie bieżących efektów interwencji oraz sfor-
mułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia wdrażania programu.
Przeprowadzenie ewaluacji bieżących następować może w przypadkach, gdy
wyniki monitoringu wykazują znaczące odstępstwa od początkowo określonych
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celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie. Na okres progra-
mowania 2007-2013 przyjmuje się dużą elastyczność ewaluacji, szczegółowe
określanie badań powinno być równoległe z procesem realizacji programu.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zobowiązana jest także do współ-
pracy z Krajową Jednostką Oceny oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach
realizowanych z ich inicjatywy.

Zakończenie

Zmiany zachodzące w zakresie polityki regionalnej oraz konieczność jej
monitorowania i oceny wymuszają na instytucjach zajmujących się realizacją
interwencji publicznych poszerzanie wiedzy na temat lepszego wykorzystania
dostępnych środków. Źródłem informacji, służącym poprawie skuteczności
i efektywności realizacji programów, mogą być badania ewaluacyjne. W sekto-
rze publicznym wzrasta znaczenie badań ewaluacyjnych, o czym świadczy ich
liczba. Ich rosnąca popularność wynika ze współczesnych tendencji w zakresie
zarządzania organizacjami (m.in. Total Quality Management27), a w kontekście
Unii Europejskiej ze wzrastającej roli funduszy strukturalnych.

Badania ewaluacyjne w polskiej administracji publicznej są związane przede
wszystkim z obsługą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Należy jednak
zaznaczyć, że mogą być one wykorzystywane do analizy i oceny programów,
projektów i polityk niezwiązanych z polityką strukturalną Unii, a tym samym
wzrośnie znaczenie ewaluacji. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia i zasięgu
badań ewaluacyjnych, wydaje się, że konieczne jest stworzenie programu szko-
leń z zakresu metod i technik ewaluacji skierowanych do pracowników admini-
stracji publicznej. Podstawowa wiedza z tego zakresu będzie przydatna w jed-
nostkach, które elementy badań ewaluacyjnych wykonują samodzielnie, ale
także w takich, które badania tego rodzaju zlecają lub nadzorują. Ważne jest
przekazywanie praktycznych informacji na temat prowadzenia badań ewalua-
cyjnych, możliwych trudności związanych z ich realizacją, wykorzystywanych
metod, technik i narzędzi oraz zakresu odbiorców raportu z badań itd.

W proces ewaluacji programów operacyjnych wdrażanych w województwie
opolskim w latach 2007-2013 zaangażowane są różne podmioty (Instytucja Za-
rządzającą RPO WO 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca PO KL � Zarząd
Województwa Opolskiego, Jednostka Ewaluacyjna, Grupa Sterująca Ewaluacją,
Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013, Podkomitet Monitorujący PO KL).
Jednostka Ewaluacyjna prowadzi ewaluacje RPO WO 2007-2013 oraz PO KL
(komponent regionalny). Wymaga to budowania potencjału ewaluacyjnego
wśród instytucji zaangażowanych w realizacje Programów Operacyjnych.
                        

27 Total Quality Management � kompleksowe zarządzanie jakością.
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Po roku 2013 ewaluacja ma być głównym miernikiem oceny polityki regio-
nalnej i spójności. Można zatem uznać, że stanowi ona kluczowy element prak-
tyki nowoczesnego zarządzania w sektorze publicznym. Ewaluacja powinna być
postrzegana przez pryzmat �narzędzia naprawy�, a nie �narzędzia kontroli� po-
dejmowanych działań. Niezbędna jest zatem promocja badań ewaluacyjnych
w polskiej administracji jako działań zwiększających efektywność, przejrzystość
i etyczność zarządzania. Wydaje się przy tym, że wpływ ewaluacji na zarządza-
nie jest nadal niedostatecznie oszacowany. Istnieje znacząca luka między prak-
tycznym wykorzystaniem ewaluacji (liczbą i skalą prowadzonych ewaluacji),
a badaniami empirycznymi, które określałyby jej efektywność i wpływ na zarzą-
dzanie programami (w tym programami Unii Europejskiej).
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Podejście procesowe w urzędach administracji
samorządowej � identyfikacja, pomiar i ocena

procesów w urzędzie

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wybrane problemy opracowywania i wdrażania
podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej. Dotyczą one przede wszystkim
identyfikacji procesów, która jest jednym z najważniejszych elementów związanych z tym zagad-
nieniem. Od jej właściwej realizacji zależy wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.
Zwrócono uwagę na pomiar i ocenę procesów. Pokazano również przykłady możliwości dosko-
nalenia systemów zarządzania jakością i procesów realizacji usług administracyjnych.

Słowa kluczowe: podejście procesowe, administracja samorządowa, procesy, usługi admini-
stracyjne

Wstęp

Podejście procesowe jest obecnie jednym z istotniejszych zagadnień nauki
organizacji i zarządzania. Norma ISO 9000:2001 określa to podejście jako sys-
tematyczną identyfikację procesów stosowanych w organizacji i zarządzanie
nimi, a szczególnie wzajemnymi oddziaływaniami między procesami1. W lite-
raturze przedmiotu istnieje wiele odniesień zarówno do początków powstania tej
koncepcji, za które uważa się prace F. Taylora oraz późniejsze M. Portera2,
                        

1 PN-EN ISO 9000:2001, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski
Komitet Normalizacyjny,  wrzesień 2001, 2.4.

2 H. Smith, P. Finger, Busines Process Management: The third Wave, Meghan-Kiffer Press,
Tampa 2003.
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poprzez jej rozwój za sprawą dwóch koncepcji, tj. BPR, której celem jest rady-
kalne przeprojektowanie procesów w organizacji3, oraz koncepcji process
improvement, ukierunkowanej na stopniowe, ewolucyjne ulepszanie procesów4,
do współczesnych metod i koncepcji zarządzania procesowego5.

Podejście procesowe stosowane jest nie tylko w przedsiębiorstwach prywat-
nych, ale również w urzędach administracji publicznej, najczęściej po wdrożeniu
w nich systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. Stosowanie
orientacji procesowej w administracji publicznej wymaga specyficznego podej-
ścia, głównie z uwagi na szczególny charakter jej działalności, polegający na
nieodpłatnym świadczeniu usług dla społeczeństwa oraz wykonywaniu zadań
wynikających z odgórnie nałożonych przepisów prawnych. Rozwój gospodarki
wymusza zarówno na organach rządowych, jak i samorządowych wprowadzanie
zmian w jakości i doskonalenie zarządzania. Urzędy administracji publicznej są
niejako zobowiązane do poprawy efektywności i zwrócenia większej uwagi na
potrzeby swoich klientów.

Zastosowanie w urzędach administracji samorządowej systemu zarządzania
jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 można uznać za podstawę
i pierwszy etap działań w kierunku dążenia do ciągłego doskonalenia organizacji
oraz osiągnięcia statusu organizacji inteligentnej6. Wdrożenie w urzędach sys-
temów jakości przy wykorzystaniu tej normy powinno być rozwijane. Jak poka-
zują badania, wiele urzędów poza serią norm ISO 9000 stara się stosować inne
metody i techniki doskonalenia jakości. Przykładem jest uczestnictwo urzędów
w konkursie o Polską Nagrodę Jakości, opartą na kryteriach EFQM7 oraz
benchmarkingu8.

Pomimo przykładów dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania jakością
w administracji samorządowej w dalszym ciągu istnieje wiele urzędów, w któ-
rych systemy jakości funkcjonują nieprawidłowo. Badania ankietowe przepro-
wadzone przez P. Rogalę w 10 urzędach administracji samorządowej wykazały,
że do najważniejszych barier we wdrażaniu tych systemów członkowie najwyż-

                        
3 M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Insti-

tute, Warszawa 1996.
4 T.H. Davenport, Process innovation-reengineering work through information technology,

Harvard Business School Press, Boston 1996.
5 Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, red. J. Czekaj, Wyd. UE w Kra-

kowie, Kraków 2009.
6 Por. W. Grudzewski, I. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Wyd. Diffin,

Warszawa 2004, s. 12.
7 www.pnj.pl/Laureaci.htm [6.12.2010].
8 B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej,

ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie
profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. Raport końcowy, ASM Cen-
trum Badań i Analiz Rynku na zlecenie MSWiA, Kutno 2009.
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szego kierownictwa oraz pełnomocnicy zaliczyli małe zaangażowanie pracow-
ników, brak czasu oraz przeznaczenie na ten cel zbyt małych środków finanso-
wych9. Wymienione czynniki, zwłaszcza pośpiech i zbyt małe zaangażowanie
pracowników, wręcz uniemożliwiają prawidłową identyfikację procesów, czego
skutkiem może być nieprawidłowo funkcjonujący system.

Identyfikacja procesów

Zgodnie z zapisami normy ISO 9001:2008 podejście procesowe powinno
zostać przyjęte podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności
systemu zarządzania jakością10. Jedną z najistotniejszych czynności podczas
opracowywania podejścia procesowego jest identyfikacja procesów.

Identyfikacja procesów w organizacji, w której dominuje funkcjonalny
układ pracy, jest zadaniem bardzo trudnym z uwagi na konieczność całkowitej
zmiany jej postrzegania. Należy na nią patrzeć nie z punktu widzenia działów
organizacyjnych, ale przebiegających procesów. Na rys. 1 przedstawiono przy-
kład przebiegu procesu na tle struktury organizacyjnej w ujęciu funkcjonalnym.
Przyjmijmy, że w uproszczeniu klient składa wniosek do kancelarii ogólnej lub
biura obsługi klienta w urzędzie (1). Jest to tzw. wejście procesu. Następnie
wniosek, po weryfikacji formalnej, trafia do sekretariatu departamentu lub wy-
działu (2). Dyrektor departamentu lub naczelnik wydziału po określeniu, kto jest
adresatem wniosku, dekretuje dokument do właściwego kierownika (3), a ten do
pracownika odpowiedzialnego za weryfikację merytoryczną wniosku oraz przy-
gotowanie projektu decyzji administracyjnej (4). Pracownik do przygotowania
projektu decyzji potrzebuje informacji, np. z działu finansów nt. zapewnienia
w budżecie środków na dane zadanie, w związku z czym kieruje projekt decyzji
do akceptacji przez pracownika odpowiedzialnego za sprawdzenie dostępności
środków finansowych (5, 6). Następnie projekt decyzji przekazywany jest do
akceptacji kierownika (7) oraz do podpisu dyrektora lub naczelnika upoważnio-
nego do wydania decyzji (8). Decyzja kierowana jest do komórki, która wydaje
ją klientowi, co stanowi wyjście procesu (9). Przedstawiony przykład pokazuje
układ funkcjonalnej struktury organizacyjnej, gdzie jest ona podzielona na sa-
modzielne, często oddzielone od siebie piony, komórki i stanowiska, którym
przypisywane są konkretne zadania. Pracownicy w tym systemie wykonują
wąskie wycinki pracy. Realizacja procesu w kilku różnych działach organiza-

                        
9 P. Rogala, Przesłanki i uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością w jed-

nostkach samorządu terytorialnego, www.umbrella.org.pl/archiwum/archiwum.htm [30.11.2010].
10 ISO 9001:2008, 0.2.
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cyjnych skutkuje znacznym rozbudowaniem czynności i zaangażowaniem dużej
liczby pracowników. Ponadto urzędy charakteryzują się wysokim stopniem
sformalizowania, a ich struktury są bardzo scentralizowane11, co jest kolejną
przyczyną wydłużenia przebiegu procesu w wyniku konieczności przekazywania
projektu decyzji do akceptacji kolejnym przełożonym (jak w przedstawionym
przykładzie � najpierw kierownikowi, a następnie dyrektorowi lub naczelnikowi).

Jednym z najważniejszych zadań podczas opracowywania i wdrażania
w urzędzie podejścia procesowego jest uświadomienie konieczności zmiany
patrzenia na organizację � nie jako na zbiór wyspecjalizowanych jednostek
i pionów organizacyjnych realizujących przypisane im �wycinki� procesów, ale
jako na organizację zorientowaną na przebiegi organizacyjne, gromadzące zaso-
by z różnych dziedzin w celu budowania wartości dla klientów. Procesy powin-
ny być podstawą przydzielania zadań, rozdzielania zasobów, doskonalenia,
szkolenia, a także oceny i nagradzania pracowników12.

Identyfikacja procesów powinna polegać na przeprowadzeniu audytu procesu
wraz z jego wejściem i wyjściem. Dużym błędem jest koncentrowanie się wyłącz-
nie na opisaniu stanu istniejącego przebiegu procesów. Audyt może się odbywać
dwuetapowo: z wykorzystaniem analizy zewnętrznej, tj. z punktu widzenia klien-
                        

11 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wyd. Diffin, Kra-
ków 2008, s. 45.

12 S. Kopera, Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania po-
dejścia procesowego do zarządzania organizacją, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym
przedsiębiorstwie (zbiór referatów), AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 154.

2,8

3,7

4,65   1,9

We
Wy

Rys. 1. Przykładowy przebieg procesu realizacji usługi administracyjnej
w strukturze funkcjonalnej
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ta, oraz wewnętrznej, tj. z punktu widzenia pracownika13. W trakcie identyfikacji
procesów istotne jest określenie dla nich wymagań jakościowych. Wymagania
jakościowe w urzędach administracji publicznej wynikają z przepisów prawa, a są
ustalane przez organizację oraz klientów. W administracji publicznej istnieje
sprzeczność pomiędzy wymaganiami klienta a wymaganiami określonymi w prze-
pisach prawnych. Przebiegi procesów niejednokrotnie wynikają bezpośrednio
z przepisów prawa, dlatego klienci w rzeczywistości nie mają wpływu na wyma-
gania stawiane usłudze, w której uczestniczą. Obowiązkiem organizacji jest jed-
nak, w ramach obowiązujących przepisów, wpływać na pozostałe, możliwe do
wprowadzenia, udoskonalenia procesu. Warto się zastanowić, czy istnieje możli-
wość:

− skrócenia czasu realizacji procesu,
− ograniczenia liczby zaangażowanych pracowników,
− zmniejszenia kosztów związanych z realizowanym procesem (przykład:

w jednym z urzędów miasta wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę na jednym z osiedli
garażu; w związku z tym, że działka, na której znajdowała się nieruchomość,
graniczyła z działkami, na których znajdowały się dwa duże bloki mieszkalne,
pracownik urzędu zmuszony był wysłać komplet dokumentów dotyczących
planowanej inwestycji do kilkudziesięciu mieszkańców wymienionych wieżow-
ców listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; nasuwa się zatem pytanie,
czy w przypadku uproszczenia procesu, np. przez wywieszenie stosownych
ogłoszeń w tej sprawie w urzędzie oraz na tablicach informacyjnych znajdują-
cych się w wyżej wymienionych blokach, nie uniknęłoby się ogromnych
kosztów),

− zmniejszenia ilości wykonywanych w procesie czynności,
− ułatwienia klientom dostępu do realizowanej usługi przez zróżnicowanie

wejść i wyjść w procesie (jak np. serwisy internetowe, przesyłanie wniosków
pocztą elektroniczną, biura obsługi klienta, portale typu one-stop-shop itp.).

Po zidentyfikowaniu procesów w urzędzie istotne jest ich sklasyfikowanie
i określenie tzw. procesów kluczowych oraz wybór właściciela procesu, tj. oso-
by odpowiedzialnej za jego przebieg. W literaturze można znaleźć wiele propo-
zycji klasyfikacji procesów14. Jedną z klasyfikacji proponuje Amerykańskie
Stowarzyszenie Jakości (American Society for Quality � ASQ)15, które spośród
                        

13 M. Bugdol, Procesy, �Biuletyn Informacyjny� 2009, nr 3 ISO dla obszarów metropolital-
nych, www.made.pl/dok/bi-3.pdf [4.12.2010].

14 R.L. Manganelli, M.M. Klein, Reengineering � metoda usprawniania organizacji,
Wyd. PWE, Warszawa 1998; R. Muller, P. Rupper, Process Reengineering, Wyd. Astrum, Wroc-
ław 2000; P. Grajewski, Koncepcja struktury organizacji procesowej, Wyd. Dom Organizatora,
Toruń 2003.

15 M. Bugdol, Zarządzanie jakością�, s. 94.
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wszystkich procesów w organizacji wyłania procesy kluczowe na podstawie
następujących wymagań w stosunku do procesu:

− obejmuje więcej niż jedną jednostkę, jeden dział w strukturze organiza-
cyjnej,

− ma bezpośrednie znaczenie dla realizacji misji i celów jakości,
− przyczynia się do podejmowania decyzji, wpływa bezpośrednio na satys-

fakcję klientów,
− jest bezpośrednio związany z wytwarzaniem podstawowych wyrobów

organizacji.
Klasyfikacja procesów według ASQ wydaje się bardzo trafnie określać pro-

cesy kluczowe. Możliwe jest to jednak wyłącznie pod warunkiem właściwego
określenia misji i celów jakości. W przypadku, gdy cele jakości są określone
np. zbyt ogólnie lub zbyt szczegółowo, może się okazać, że sklasyfikowanych
jako kluczowe procesów jest zbyt dużo lub nie wszystkie, które powinny być
kluczowe, zostały uwzględnione.

Nie mniej ważny jest właściwy wybór właściciela procesu, czyli osoby
sprawującej bezpośredni nad nim nadzór. Właścicielami procesów są najczęściej
naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów lub tzw. koordynatorzy proce-
sów16. Istotne jest, aby osoba pełniąca funkcję właściciela procesu była jego
uczestnikiem i miała wpływ na jego przebieg.

Pomiary i ocena procesów

Ważnym elementem zarządzania procesami w organizacji jest ich pomiar oraz
ocena. Jest to zagadnienie w wielu urzędach bardzo problematyczne. Norma ISO
9001:2008 podaje, że organizacja powinna zaplanować i wdrożyć procesy monito-
rowania, pomiaru, analizy i doskonalenia potrzebne do ciągłego zwiększania
skuteczności systemu zarządzania jakością17. Skuteczność jest to �stopień, w ja-
kim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte�18. Po-
nadto stosowane w organizacji metody monitorowania lub metody pomiarów
procesów SZJ powinny wykazać zdolność procesów do osiągania zaplanowanych
wyników19. Miarą skuteczności procesów jest stopień osiągnięcia celów jakościo-
wych w nich zawartych. Istotne z punktu widzenia pomiaru procesu jest to, aby
określony cel był mierzalny, a jego osiągnięcie stanowiło realizowany proces
wzorcowym.
                        

16 Ibidem, s. 95.
17 ISO 9001:2008, 8.1.
18 EN ISO 9000:2000, 3.2.14.
19 ISO 9001:2008, 8.2.3.
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W literaturze można znaleźć kilka propozycji klasyfikacji mierników/wskaź-
ników procesów. Jedną z nich jest podział odnoszący się do organizacji nastawio-
nej na grę rynkową, jej zastosowanie możliwe jest jednak również w administracji
publicznej. W tym przypadku mierniki procesów można podzielić na20:

− finansowe, do których zalicza się m.in. dochód, koszty, zyski udziałow-
ców, stopę rentowności, wartość dodaną,

− ilościowe, do których zalicza się m.in. wielkość produkcji, ilość wypro-
dukowanych wyrobów lub zrealizowanych usług, liczbę klientów,

− wynikowe, do których zalicza się m.in. spełnienie norm jakości, realizację
zadań, poziom zleceń,

− reakcyjne, do których zalicza się m.in. ocenę współpracowników, klien-
tów wewnętrznych i zewnętrznych,

− czasowe, do których zalicza się m.in. czas realizacji danej usługi.
Inna, bardziej dostosowana do potrzeb administracji publicznej klasyfikacja

wskaźników dzieli je na21:
− wskaźniki uwzględniające czas (np. średni czas załatwienia skargi, czas

usuwania awarii, czas wydania decyzji administracyjnej),
− wskaźniki uwzględniające kryterium liczbowe (np. liczba skarg rozpatry-

wanych pozytywnie, liczba błędnie dekretowanej korespondencji, liczba zreali-
zowanych inwestycji),

− wskaźniki wymagające badań (wskaźnik zadowolenia klienta, wskaźnik
skuteczności zrealizowanych szkoleń),

− wskaźniki bezpośrednio związane z doskonaleniem systemu (liczba pod-
jętych działań korygujących, zapobiegawczych, liczba wykrytych w trakcie au-
dytu niezgodności).

Podsumowanie

Obecny w polskiej administracji publicznej funkcjonalny podział pracy jest
jedną z przyczyn znacznie utrudniających stosowanie podejścia procesowego.
Procesy przebiegają często przez wiele komórek organizacyjnych i są realizo-
wane przez wielu pracowników oddzielonych od siebie pionami organizacyjny-
mi. Utrudnia to również ich pomiar oraz doskonalenie. Niemniej jednak urzędy
w coraz większym stopniu radzą sobie z tym problemem. Obecnie zauważalny
jest pozytywny trend w doskonaleniu jakości w urzędach, zwłaszcza że nauka
organizacji i zarządzania wskazuje na wiele możliwości doskonalenia jakości
                        

20 M. Armstrong, Możesz być jeszcze lepszym menadżerem, Wyd. Amber, Warszawa 2002,
s. 239.

21 M. Bugdol, Zarządzanie jakością�, s. 94-95.
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SZJ i procesów realizacji usług administracyjnych. Są nimi m.in. New Public
Management, reengineering czy TQM. Coraz istotniejszego znaczenia w admi-
nistracji zaczyna nabierać zarządzanie wiedzą. W celu doskonalenia swego
działania urzędy mogą zastosować również e-government, benchmarking czy też
outsourcing. Istotnym elementem zarządzania jakością w administracji publicz-
nej jest również dokonywanie samooceny. Można tu zastosować specjalne mo-
dele przeznaczone dla administracji publicznej (takie jak: CAF, Speyer, Charter
Mark) lub modele uniwersalne, które zostały zaadaptowane do jej potrzeb
(M. Baldrige�a, EFQM).

Ponadto czynnikiem pozytywnie wpływającym na poprawę jakości funkcjo-
nowania administracji samorządowej są zewnętrzne środki finansowe, jakie
Unia Europejska przeznaczyła na działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału admi-
nistracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem
jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek
samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu
regionalnym i lokalnym. W ramach tego działania na dzień 31 sierpnia 2010 r.
dofinansowanie uzyskało 311 projektów na kwotę 539 mln zł, tj. 54% kwoty
dostępnej na cały okres finansowania22. Przykładem takiego projektu jest �Przy-
gotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody
Samooceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia
pracowników i pomoc doradczą�, którego celem było przygotowanie 80 JST
z całego kraju do wdrożenia samooceny zgodnej z CAF 200623.
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Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów
Ochotniczych Hufców Pracy

Streszczenie. Dostęp do oświaty w Polsce zapewniony jest przez system różnorodnych
zakładów, w których dominującą grupę stanowią szkoły, co nie oznacza, że nie możemy mówić
o innych jego elementach. System oświaty jest strukturalnie o wiele bardziej rozbudowany, spełnia
bowiem rozmaite cele, m.in. realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki oraz
realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do kształcenia się. Zdobywanie wykształce-
nia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowa-
nia zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Realizacja wykształcenia odbywa się dwu-
torowo: kształcenie ogólne jest realizowane w szkołach publicznych, natomiast praktyczne przy-
gotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych. Zakończenie kształcenia ogólnego
potwierdzone zostaje świadectwem ukończenia szkoły, a zdanie egzaminu z przygotowania zawo-
dowego uzyskaniem tytułu zawodowego lub zaświadczenia o ukończeniu przyuczenia do wyko-
nywania określonej pracy.

Słowa kluczowe: obowiązek szkolny w prawie administracyjnym, OHP

Wstęp

Karta Praw Podstawowych w art. 14 formułuje prawo do nauki1, które wynika
z art. 2 Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jest
poszerzone o prawo do kształcenia dla uzyskania zawodu oraz dokształcania się
zgodnie z postanowieniami art. 15 Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podsta-
wowych Pracowników, z czego wynika, że �każde dziecko powinno mieć dostęp
                        

1 B. Suchodolski, O prawie dziecka do wykształcenia, w: Humaniści o prawach dziecka,
red. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
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do bezpłatnych instytucji oświatowych�2. Warto zaznaczyć, że elementy tego
prawa zawiera również art. 10 ust. 1, 2 i 3 Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r.,
a w art. 14 ust. 3 umieszczono zasadę wolności tworzenia szkół i placówek
oświatowych3. Polski uczeń jest podmiotem praw zawartych m.in. w Konwencji
o Prawach Dziecka, która gwarantuje mu szereg praw4: fundamentalne prawo do
edukacji, do wyrażania opinii5, prawo do swobodnej wypowiedzi6, prawo związa-
ne z bezpieczeństwem osobistym7, bezpiecznym pobytem w szkole, prawo do
jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do nie-
skrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, zajęciach rekrea-
cyjnych i zabawach8, prawo do prywatności9.

Obowiązek nauki a obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny10 został zawarty w Konstytucji z 1997 r., w art. 70
ust. 1: �Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa.
                        

2 Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników, Dz.Urz. UE 2007,
C 303/2.

3 Zob. też: Konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty
z dnia 15 grudnia 1960 r., Dz.U. z 1960 r., nr 40, poz. 268.

4 Zob. też: J. Potulski, Prawa i obowiązki dziecka w konstytucjach wybranych państw euro-
pejskich, �Gdańskie Studia Prawnicze� 2005, nr 13.

5 K. Zdanowicz-Kucharczyk, Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w po-
dejmowaniu życiowych decyzji, �Wychowanie na co Dzień� 2008, nr 7-8, s. 23-26. Autorka
prezentuje koncepcję powinności udzielania głosu dzieciom w sprawach ich dotyczących i próbę
praktycznych działań zmierzających do tego celu. Przedstawia dzieci jako równoprawne człowie-
kowi dorosłemu � aktywne podmioty w tworzeniu świata społecznego, w tym także stanowieniu
zasad wychowawczych, które pomogą dziecku niezależnie i samodzielnie wejść w dorosłe życie.

6 M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi, �Edukacja i Dialog� 2003,
nr 10, s. 30-33. Autorka omawia prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi z uwzględnieniem nastę-
pujących aktów prawnych: Konwencja o Prawach Dziecka, Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja
RP. Akty te jednoznacznie wskazują szkołę jako optymalne miejsce do nauki wyrażania swoich
myśli i poglądów oraz wskazują, że środowisko szkolne jest najlepszym miejscem, gdzie respektuje
się prawo do swobodniej wypowiedzi oraz prawo do bycia informowanym przez różne źródła.

7 Z nimi wiąże się prawo do tajemnicy, które jest przynależne każdemu człowiekowi i jest
jednym z wielu wyznaczników poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, Szerzej zob. D. Rusz-
kiewicz, Prawo dziecka do tajemnicy, �Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze� 2008, nr 1, s. 17-20.

8 W. Walc, Prawa dziecka a szkoła, �Nowa Szkoła� 2005, nr 6, s. 16-24.
9 Zob. np. B. Bocian, Prawa ucznia na przykładzie prawa do prywatności, �Nowa Szkoła�

2008, nr 2, s. 30-39. Prawa ucznia chronią każda osobę, która występuje w roli ucznia i pozostaje
w relacji z systemem oświaty. Same prawa są zbiorem norm prawnych, które mają na celu ochronę
interesów ucznia w szkole. Widać to na przykładzie prawa ucznia do prywatności, które obejmuje
poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, co oznacza, że wszystkie informacje na temat sytuacji
materialnej rodziny ucznia, wyników badań psychologiczno-pedagogicznych oraz stanu zdrowia
ucznia nie mogą być rozpowszechniane.

10 Cesarz Fryderyk Wilhelm III jako pierwszy zarządził w poddanych sobie Prusach obowią-
zek szkolny. To państwo zajęło miejsce religii, to ono zaczęło projektować własnego obywatela.
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Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa�. Należy podkreślić,
że już ze zdania pierwszego wynika, iż punktem wyjścia jest tutaj prawo do
nauki, które należy zapewnić każdemu obywatelowi. Dopiero drugie zdanie
wskazuje, że jest to obowiązek (a więc pojawia się przymus nauki) do czasu
osiągnięcia pełnoletności. Przepis nie wskazuje jednak dolnej granicy wiekowej.
Do tego, w trzecim zdaniu, znajdujemy inne pojęcie obowiązku szkolnego. Brak
precyzji w formułowaniu art. 70 ust. 1 pozwala wskazać dwie interpretacje, tj.:
obowiązek nauki jest obowiązkiem szkolnym, a zatem należy go rozumieć jako
przymus uczęszczania do szkoły, oraz: obowiązek szkolny jest pewnym rodza-
jem obowiązku nauki, który jest precyzowany w aktach niższego rzędu i tam też
następuje doprecyzowanie wzajemnej relacji tych pojęć. Ten drugi sposób inter-
pretowania utrwaliła ustawa o systemie oświaty11, gdzie oba pojęcia (obowiązek
nauki i obowiązek szkolny) są rozgraniczone. Należy wskazać, że ustawa o sys-
temie oświaty w art. 15 ust. 1 powtarza konstytucyjny obowiązek nauki do
18. roku życia, ale określa także wiek obowiązku szkolnego, tzn. od 7. roku ży-
cia do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia pełnoletnoś-
ci. Kolejne artykuły precyzują, że obowiązek szkolny jest realizowany przez
uczęszczanie do szkoły podstawowej lub gimnazjum o charakterze publicznym
lub niepublicznym (art. 16 ust. 5), a obowiązek nauki w praktyce jest realizowa-
ny �w formie czystej�, czyli bez obowiązku szkolnego, między 16. a 18. rokiem
życia i uwzględnia także pozaszkolne (nawet pozasystemowe) formy edukacji
w postaci kursów, różnorakich odmian przygotowania zawodowego itd.

Warto podkreślić, na co wskazuje Mateusz Matyszkowicz, że samo przejście
od prawa do obowiązku można uzasadniać rozmaicie, jednak najwłaściwsza jest
argumentacja formułowana następująco: �obowiązek nauki odnosi się do osób
wywodzących się z różnych grup społecznych, zawsze jednak dotyczy obywate-
li, którzy nie mają pełnego prawa do decydowania o sobie�12. Zresztą, obowią-
zek nauki jest dla ustawodawcy przede wszystkim obowiązkiem szkolnym, ale
może uwzględniać także inne formy. Istotne jest, że następuje ujednolicenie
struktury szkolnej przez zastosowanie innych form szkolnych oraz wskazanie
wewnętrznej struktury, podstawy programowej, a także standardów egzamina-
cyjnych. Owe ujednolicenie ma służyć państwu, jego interesowi, a sam obowią-
zek szkolny spełnia swoje funkcje, kiedy gwarantuje osiąganie przez obywateli
                        
Oznaczało to również zmianę sposobu myślenia o szkole. Teraz to państwo stało się głównym
wyznacznikiem potrzeb edukacyjnych. N. Dueholm, Prowokacyjne pytanie, �Gazeta Szkolna�
2004, nr 47, s. 4.

11 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572
z późn. zm. (dalej jako u.s.o.).

12 I dalej: �Gwarantując edukację rozumianą jako obowiązek, zapewniamy im realizację ich
praw niezależnie od jakichkolwiek niesprzyjających okoliczności � środowiskowej niechęci do
zdobywania wiedzy, braku zgody rodziców itd.�. Zob. M. Matyszkowicz, Obowiązek szkolny to
pomysł pruski, www2.teologiapolityczna.pl [15.06.2010].
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wymiernych celów edukacyjnych, ale daje im też pełną wolność w doborze
środków.

W art. 14 ust. 3 u.s.o. ustanowiony został obowiązek rocznego wychowania
przedszkolnego obejmujący dzieci w wieku 6 lat, który adresowany jest zarówno
do państwa (ściślej: jego organów), gdyż organy państwa stają się zobowiązane
względem obywateli do zapewnienia warunków realizacji tego obowiązku,
a także do zagwarantowania egzekucji (wykonania) tego obowiązku przez oby-
wateli, jak i do obywateli, zwłaszcza rodziców (prawnych opiekunów) dzieci
w wieku 6 lat � którzy pod groźbą sankcji stają się z mocy prawa zobowiązani
do zapewnienia wykonania tego obowiązku. Istotne jest, że z obowiązkiem tym
koresponduje roszczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka względem
organów państwa o zapewnienie warunków do realizacji obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz prawo, tym razem organów państwa, do
wymuszenia na obywatelach realizacji tego obowiązku poprzez zastosowanie
wobec niewykonujących obowiązku obywateli określonych prawem środków
przymusu. Można wykazywać, że ów obowiązek �kontynuowany� jest pod po-
stacią obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, co oznaczałoby, że obywa-
tele i organy państwa związane są cezurą wiekową dziecka (6-18 lat). Należy
mieć jednak na uwadze, kierując się aspektem obligatoryjności i fakultatywności,
że obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego związany jest z obowiąz-
kiem szkolnym � w przeciwieństwie do wychowania przedszkolnego13 dzieci
w wieku 3-6 lat, które nie ma charakteru obligatoryjnego. Trzeba też pamiętać,
że rozpoczęcie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego może wy-
stąpić w dwóch formach: podstawowej, tj. obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalen-
darzowym, w którym dziecko kończy 6 (opcjonalnie 5) lat, oraz drugiej �
w przypadku, gdy dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego obowiązek szkolny został odroczony maksymalnie do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Pozostaje też kwestia ustalenia pojęcia �uczęszczanie do szkoły� czy �nauka
w szkole�, które nie wymaga stwierdzenia systematycznej obecności w szkole,
możliwe jest bowiem spełnienie obowiązku szkolnego14 bez uczestnictwa w za-
                        

13 W 2001 r. weszło zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół (Dz.U. nr 61, poz. 625), które zakłada m.in., że celem wychowania przed-
szkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym.

14 Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nie-
obecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: obowiązkowych zajęciach edukacyj-
nych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce lub też zajęć
w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania
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jęciach czy też w szczególnym trybie nauki dorosłych, bez codziennej obecnoś-
ci15. Istota ucznia w takim przypadku sprowadza się do sprawdzania w trakcie
egzaminów wiedzy nabytej w domu albo na zajęciach praktycznych16.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przed-
szkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 18 września
2008 r.17 reguluje kwestie związane z wypełnianiem indywidualnego obowiązko-
wego rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnym przygotowaniem
przedszkolnym18 realizującym się w treściach wynikających z podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego dostosowanej do potrzeb i możliwości psy-
chofizycznych dziecka, natomiast w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści
wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania danego typu i ro-
dzaju szkoły, dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
Warto wskazać, że § 9 ww. rozporządzenia stanowi, że dzieciom i młodzieży
objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia im uczęszczanie do przed-
szkola lub szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne for-
my uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności umożliwia
udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

Art. 15 ust. 2 u.s.o. stanowi, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat, i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18. roku życia. Przepis ten nie może być stosowany do zdarzeń
prawnych, które nastąpiły przed wejściem w życie jego znowelizowanej treści,
gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą tempus regit actum19. Obowiązek szkol-
                        
zawodowego, o którym mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4 ustawy o systemie oświaty. Należy dodać,
że za spełnianie obowiązku szkolnego i nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośle-
dzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowa-
nych zgodnie z odrębnymi przepisami. Zob. też: M. Czarnomski, O obowiązku szkolnym...,
�Edukacja� 2001, nr 2, s. 77-80.

15 Por. art. 68 u.s.o.
16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2006-06-14, III AUa 1467/05, �Orzecznictwo

Sądów Apelacyjnych� 2007, nr 9, poz. 16, s. 78.
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży z dnia 18 września 2008 r., Dz.U. nr 175, poz. 1086.

18 Zgodnie z art. 71b ust. 1 pkt. 1a.[165] Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygoto-
waniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego � Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach
z 2003-05-16, II SA/Ka 1583/01.
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ny20 lub obowiązek nauki jest spełniany w szkole lub poprzez równorzędny
udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych albo w formach pozaszkol-
nych21, a samo spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może mieć
miejsce także poza szkołą. Wymagana jest tu decyzja dyrektora szkoły, która ma
formę zezwolenia. Już tutaj widać, że uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, która nakierowana jest na ucznia.
Trzeba jednak podkreślić, że z obowiązkiem ucznia ściśle wiążą się szczegóło-
wo wskazane w u.s.o. obowiązki rodziców (prawnych opiekunów), tj.: dopełnie-
nie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienie
regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienie dziecku wa-
runków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych, informowa-
nie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub
gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkol-
nego za granicą. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są zobo-
wiązani do poinformowania, na żądanie prezydenta miasta, o formie spełniania
obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie22. Natomiast na dy-
rektorach publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorach
placówek prowadzących zajęcia w formach pozaszkolnych, osobach prawnych
i fizycznych prowadzących działalność oświatową oraz pracodawcach realizują-
cych przygotowanie zawodowe ciąży obowiązek powiadamiania organów gmi-
ny, na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat,
o aktualnej formie spełniania przez niego obowiązku nauki.

Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Możliwe jest spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą23. Jest to nowa
forma realizacji tego obowiązku, a jej podstawę prawną stanowi art. 16 ust. 8
u.s.o. Uzyskanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
oznacza, że dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły, ale nie
                        

20 Zob. też: S. Hojda, Wykonanie obowiązku szkolnego, �Acta Universitatis Wratislaviensis.
Prawo� 1988, nr 153.

21 Por. M. Chęcińska, Realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko przewlekle chore,
w: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej.
Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. T. Kott, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Warszawa 2005, s. 91-95.

22 Wacław Dawidowicz wskazywał na następujące obowiązki ustawowego przedstawiciela
dziecka w wieku między 7. a 16. rokiem życia: zapisanie do właściwej szkoły, posyłanie go regu-
larnie na zajęcia szkolne oraz zapewnienie w domu możliwości odrabiania prac zadanych w szko-
le. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1978, s. 125.

23 Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza
szkołą, DKO-430-4/93/JB.
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jest zwolnione ze spełniania obowiązku szkolnego, gdyż winno mieć zorgani-
zowaną naukę w domu lub kształcić się w innej formie, wybranej przez rodzi-
ców i zaakceptowanej przez dyrektora wydającego zezwolenie, w taki sposób
jednak, aby gwarantowało to dziecku uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecz-
nych do ukończenia szkoły podstawowej i uzyskania tym samym świadectwa
ukończenia tej szkoły. Dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję w sprawie
udzielenia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, musi
rozważyć wszystkie argumenty przedstawione we wniosku przez rodziców
i ocenić, czy warunki zapewnione przez rodziców � w tym kwalifikacje osoby
(osób) mającej kształcić dziecko � pozwolą dziecku sprostać wymaganiom okre-
ślonym w minimach programowych (podstawie programowej) przedmiotów
obowiązkowych i ukończyć szkołę podstawową (gimnazjum). Każde dziecko,
któremu udzielono zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, po-
winno być wpisane do księgi uczniów z adnotacją o formie spełniania obowiąz-
ku szkolnego, a także do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi
szkolnemu � ze wskazaniem dyrektora szkoły udzielającego zezwolenia na tę
formę realizacji obowiązku szkolnego (wpisanie dziecka do księgi uczniów wy-
nika z konieczności założenia arkusza ocen, protokołów egzaminów klasyfika-
cyjnych i ewentualnie sprawdzających). Tylko pozytywne wyniki uzyskane na
komisyjnym egzaminie klasyfikacyjnym mogą być podstawą do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) lub promocyjnego,
będącego podstawą do przyjęcia do szkoły24. Dziecko realizujące obowiązek
szkolny poza szkołą uprawnione jest do otrzymania legitymacji szkolnej25,
uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą nie przysługuje jednak
z tego tytułu dofinansowanie z kuratorium.

Egzekucja obowiązku szkolnego

Wierzycielem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest dyrektor
szkoły, natomiast gmina jest wierzycielem dla obowiązku nauki wypełnianego
przez młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum
w pozostałym zakresie wiekowym. Do najważniejszych obowiązków wierzy-
ciela należy: wystosowanie upomnienia, wystawienie tytułu wykonawczego oraz
wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Organem egzekucyjnym
jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, którego zasadniczą rolą
                        

24 Por. § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. nr 26, poz. 232.

25 Uprawnienia z niej wynikające zawarte są w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
Dz.U. nr 54, poz. 254 z późn. zm.
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jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli
wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka
i (lub) samych rodziców poprzez zastosowanie grzywny w celu przymuszenia.

Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie spełniania obowiązku szkolnego
przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół to kontrola wykonywania obo-
wiązków rodziców (prawnych opiekunów), która polega na: dopełnieniu czynności
związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zapewnieniu regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Na kompetencję tę składa się także
współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziec-
ku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przy-
padku spełniania obowiązku poza szkołą � w zakresie zapewnienia dziecku wa-
runków nauki określonych w zezwoleniu, a także prowadzenie ewidencji spełniania
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dyrektor spełnia szczególną rolę w ra-
mach egzekucji administracyjnej � jako uprawniony do żądania wykonania w dro-
dze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli występuje jako wierzyciel26.

Można wskazać również tzw. czynności przedegzekucyjne podejmowane
przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych w razie niespełniania
obowiązku szkolnego. Chodzi tu przede wszystkim o upomnienie. Wymagana
jest forma pisemna, sama treść upomnienia to wezwanie do wykonania obo-
wiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyj-
nego27. Po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia wierzyciel może
dokonać kolejnej czynności, jaką jest wystawienie tytułu wykonawczego o treści
wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej28.

Kolejną czynnością jest wystąpienie wierzyciela z wnioskiem o wszczęcie
egzekucji. W związku z tym, że egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze
niepieniężnym, dyrektor, jako wierzyciel, winien wskazać we wniosku środek
egzekucyjny, jakim jest grzywna, w celu przymuszenia. Niespełnianie obowiąz-
ku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na pod-
stawie art. 20 u.s.o., która prowadzona jest w trybie przewidzianym w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wśród wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy egzekucyjnej środków egze-
kucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym tylko grzywna
                        

26 O problemie niewypełnienia ustawowego obowiązku szkolnego w Polsce zob. K. Strużyna,
Za burtą, �Głos Nauczycielski� 2003, nr 19, s. 5 oraz M. Śledzianowska, Kto nie chodzi do szkoły,
�Gazeta Szkolna� 2003, nr 20, s. 1, 4-5.

27 Do celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było usta-
lić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło � czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za
zwrotnym poświadczeniem odbioru.

28 Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym po-
winien być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.
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w celu przymuszenia jest właściwa do wyegzekwowania obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej nieuczęszcza-
nie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedsta-
wicieli ustawowych. Egzekucji podlega także obowiązek zgłoszenia dziecka do
szkoły, kiedy skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie
nieuczęszczanie dziecka do szkoły, oraz obowiązek powiadamiania organów
gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki29. Co należy podkreślić, grzywna nakładana może być wielo-
krotnie z tego samego tytułu � do osiągnięcia pożądanego skutku albo do osią-
gnięcia górnej granicy kwotowej (jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla
osób fizycznych, kwoty 5000 zł, a łączna kwota grzywien � 10 000 zł). Następnie
wniosek wraz z tytułem wykonawczym, z dowodem doręczenia upomnienia, skła-
da się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu
terytorialnego. Należy zaznaczyć, że w toku postępowania egzekucyjnego, które
prowadzi prezydent miasta lub osoba przez niego upoważniona, dyrektor może
występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielo-
wi, może także zastosować zażalenie na postanowienia oraz występować z wnio-
skami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego. 

Każda gmina zobowiązana jest do kontrolowania spełniania obowiązku
nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co następuje wraz z nałożonym
na dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów placówek, osoby prawne
lub fizyczne prowadzące działalność oświatową oraz pracodawców realizują-
cych przygotowanie zawodowe obowiązkiem powiadamiania gminy o formie
spełniania obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum30. Wskazać trzeba, że
w odniesieniu do uczniów w przedziale wiekowym 16-18 lat spełniających
obowiązek nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum dyrektor szkoły odpo-
wiada za kontrolę i prowadzenie ewidencji tego obowiązku, a Wydział Edukacji
przekazuje informacje od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów
placówek, osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową oraz
pracodawców o spełnianiu obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie
dyrektorowi gimnazjum odpowiedzialnemu za ewidencjonowanie uczniów speł-
niających obowiązek nauki.

Spełnianie obowiązku szkolnego i jego kontrola wiążą się ściśle z możliwoś-
cią skreślenia ucznia z listy uczniów, jednak z tym zastrzeżeniem, że � zgodnie
z art. 39 ust. 2a u.s.o. � dyrektor szkoły nie może skreślić z listy uczniów ucznia
objętego obowiązkiem szkolnym, co potwierdza orzecznictwo i stanowisko
doktryny w odniesieniu do szkół publicznych. Odrębnie kwestia ta wygląda
w szkole niepublicznej, gdyż � jak stwierdził Sąd Najwyższy � w sytuacji, gdy
                        

29 S. Hojda, Właściwość organów gminy w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego, �Nowe
Zeszyty Samorządowe� 1999, nr 1, s. 16.

30 R. Sikora, Egzekutorem być, czyli o kontroli obowiązku szkolnego, �Dyrektor Szkoły�
2003, nr 12, s. 42-44.
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rodzice dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnie wyboru
odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w szkole niepublicznej, a następnie
nie wywiązują się wobec szkoły z ponoszenia kosztów nauki, dyrektor może
podjąć decyzję o skreśleniu dziecka i powinien poinformować o tym dyrektora
szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko mieszka. Jeżeli spełnianie obo-
wiązku następuje w szkołach publicznych, to uczeń może zostać przeniesiony
przez kuratora oświaty do innej szkoły, a samo przeniesienie może nastąpić tyl-
ko w uzasadnionych przypadkach31. W innych sytuacjach, gdy uczeń jest pełno-
letni, dyrektor szkoły lub placówki może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie
następuje jednak na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu
opinii samorządu uczniowskiego. Należy � za Sądem Najwyższym � uznać, że
jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym
dokonali dobrowolnie wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku
w niepublicznej szkole podstawowej32, a następnie nie wywiązują się wobec
szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki
świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), to dyrektor takiej placówki nie
jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a u.s.o.
i ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły. Pozo-
staje jednak w obowiązku poinformować dyrektora szkoły publicznej, w której
obwodzie dziecko mieszka, aby umożliwić skuteczne sprawowanie kontroli
dopełnienia przez rodziców obowiązku zapewnienia dalszej realizacji obowiąz-
ku szkolnego dziecka33.

Ochotnicze Hufce Pracy � trochę historii

Ochotnicze Hufce Pracy nawiązują w swojej działalności do tradycji Junac-
kich Hufców Pracy34. Powszechną Organizację �Służba Polsce�35 powołano
                        

31 Zob. wyrok SN z dnia 9 listopada 2001 r., III RN 149/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 153.
32 M. Sitkiewicz, Zanim wyślesz dziecko do prywatnej szkoły, zanim zaczniesz płatne studia.

Stan prawny na 31.01.1996 r., Inicjatywa, Gdańsk 1996.
33 Por. wyrok Sądu Najwyższego � Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z 2001-11-09, III RN 149/00. Zob. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych 2002, nr 7, poz. 153.

34 Powołane do życia przez prezydenta Ignacego Mościckiego dekretem z dnia 22 września
1936 roku o służbie pracy młodzieży (Dz.U. nr 72, poz. 515). Art. 2 tego dekretu stanowił, że:
�Junackie Hufce Pracy zapewniają młodzieży, obok pełnienia służby pracy, także przysposobienie
do służby wojskowej lub do wojskowej służby pomocniczej, a nadto nabycie kwalifikacji zawo-
dowych, wychowanie obywatelskie i oświatę ogólną�. Konkretyzowały ten przepis art. 8
(�Do Junackich Hufców Pracy będzie przyjmowana przede wszystkim młodzież bezrobotna oboj-
ga płci�) oraz art. 11 (�Do Junackich Hufców Pracy przyjmowana może być młodzież w wieku od
18 do 20 lat�).

35 Szerzej: J. Hellwig, Powszechna Organizacja �Służba Polsce�, Iskry, Warszawa 1977.
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ustawą z dnia 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia
zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży
oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, która jako państwowa mło-
dzieżowa organizacja paramilitarna obejmowała młodzież w wieku 16-21 lat36.
Służba Polsce działała do roku 1955, a w 1958 r. powołano do życia Ochotnicze
Hufce Pracy37. OHP zostały wprowadzone 13 czerwca 1958 r. uchwałą Rady
Ministrów nr 201/58, która przewidywała, że najważniejszym ich zadaniem jest
niesienie pomocy w rozwijaniu gospodarki narodowej oraz stworzenie młodzie-
ży możliwości zdobywania podstawowych wiadomości zawodowych. W tym
samym roku odbyła się pierwsza rekrutacja młodzieży (wtedy tylko na terenie
Bieszczad, gdzie przy budowie kolejki wąskotorowej Rzepedź � Moczarne praco-
wało 1200 uczniów)38. Szybki rozrost sieci OHP39 pozwolił już w lipcu 1959 r.
wysłać uczniów OHP do pracy przy budowie autostrad w Jugosławii. Od lipca
1960 r. pojawiły się tzw. wakacyjne hufce pracy, które funkcjonowały w postaci
szkolnych i studenckich OHP pomagających przy żniwach w 2-3-tygodniowych
turnusach, następnie stworzono m.in. hufce melioracyjne. Obok nich w 1964 r.
powstały także hufce pracy dla młodocianych40, gdzie młodzież zdobywała
zawody, w których fachowcy byli najbardziej poszukiwani na rynku pracy.
21 lutego 1963 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie opieki i nadzo-
ru pedagogicznego nad działalnością szkolnych OHP, co znacznie usprawniło
system opieki, zwłaszcza nad młodocianymi. Od 6 stycznia 1967 r., kiedy Mi-
nister Obrony Narodowej wydał zarządzenie w sprawie zasad powoływania
uczestników OHP do zasadniczej służby wojskowej w systemie obrony teryto-
rialnej oraz sposobu jej odbywania i organizacji i zabezpieczenia szkolenia woj-
skowego, zadania OHP uległy poszerzeniu o możliwość odbywania przez juna-
ków służby wojskowej. W kolejnych latach podpisywane były kolejne porozu-
mienia z Zarządem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, które doty-
                        

36 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultu-
ry fizycznej i sportu, Dz.U. nr 12, poz. 90. Zgodnie z art. 1, który stanowił, że: �celem włączenia
twórczego zapału młodego pokolenia do pracy nad rozwojem sił i bogactwa Narodu oraz celem
rozszerzenia systemu wychowania narodowego, przedłużenia kształcenia i wychowania młodzieży
poza okres obowiązku szkolnego�, co oznaczało wprowadzenie powszechnego obowiązku przy-
sposobienia zawodowego, a wraz z nim nauki, pracy okresowej (do 6 miesięcy) oraz pracy doryw-
czej, do 3 dni w ciągu miesiąca. Istniała możliwość zwolnienia z tego obowiązku kobiet ciężar-
nych i zamężnych, osób uznanych za niezdolne do pracy fizycznej oraz osób, które odbyły zasad-
niczą służbę wojskową, są jedynymi żywicielami rodzin i duchownych.

37 Dalej jako OHP. Zob. też: M. Szczepański, J. Lewandowski, 45 lat Ochotniczych Hufców
Pracy, �Rynek Pracy� 2003, nr spec., s. 7-11.

38 Wszelkie dane liczbowe podaję za oficjalną stroną OHP. Por. www.ohp.pl [15.11.2010].
39 Z końcem 1959 roku istniało 39 hufców, do których należało 3470 uczniów.
40 W 1964 r. funkcjonowało już 367 hufców skupiających blisko 9 tys. dziewcząt i chłopców

w wieku 16-17 lat, wśród których 30% nie posiadało wykształcenia podstawowego.
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czyły dalszego rozwoju form szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez młodzież. Zasadność funkcjonowania tego typu jednostek zdaje się po-
twierdzać ich rozrost41.

Poważne zmiany nastąpiły w OHP w okresie transformacji ustrojowej.
W 1990 r. struktury objęło cywilne kierownictwo. Zarówno komisje senackie,
sejmowe, jak i sam rząd uznali, że OHP są potrzebną i ważną instytucją dla pań-
stwa42, stąd też nie dziwią przepisy odnoszące się do roli i zadań OHP w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 16 paździer-
nika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu. Przepisy wykonawcze Rada Ministrów
wydała 8 września 1992 r. Rozporządzenie w sprawie Ochotniczych Hufców
Pracy uszczegółowiło zasady ich funkcjonowania w nowych warunkach spo-
łeczno-gospodarczych kraju. W czerwcu 1992 r. Komendant Główny OHP
i Główny Inspektor Pracy zawarli porozumienie określające zasady współdzia-
łania między organami Państwowej Inspekcji Pracy a jednostkami organizacyj-
nymi OHP. Kolejne porozumienia zawarte zostały m.in. z Komendantem
Głównym Policji w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia działalności
wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży zagrożonej
i niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnych oddziaływań, Ministrem
Sprawiedliwości w sprawie współdziałania w zakresie rekrutacji do hufców oraz
ośrodków szkolenia i wychowania młodzieży zaniedbanej, zagrożonej demorali-
zacją, która w celu profilaktyki i resocjalizacji wymaga zorganizowanej opieki
w placówkach otwartych43.

Od stycznia 1996 r. zaczęły powstawać pierwsze środowiskowe hufce pracy,
co spowodowało jeszcze ściślejszą współpracę z instytucjami, jednostkami i or-
ganizacjami. Podpisywane były kolejne porozumienia: z Naczelnikiem Związku
Harcerstwa Polskiego w sprawie współpracy w dziedzinie wychowania mło-
dzieży, z Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w sprawie współdziałania w zakresie szkolenia zawodowego, wychowania,
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej młodzieży niepeł-
nosprawnej, z Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej w sprawie dalszej współpracy w zakresie upowszechniania sportu,
działalności rekreacyjnej i turystycznej, zaś z Prezesem Związku Rzemiosła
                        

41 Zob. np. uchwały nr 260 i 261 Rady Ministrów z 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego
rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy i tworzenia oddziałów obrony cywilnej w OHP, �Monitor
Polski� nr 31, poz. 267, 268.

42 Por. M. Kijewski, Rola Ochotniczych Hufców Pracy w środowisku lokalnym, a także Z. Ja-
siński, Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowisku i regionie, w: Miejsce Ochotniczych
Hufców Pracy w środowiskach lokalnych, red. nauk. Z. Jasiński, E. Nycz, Wydawnictwo �Instytut
Śląski�, Opole 2006.

43 Por. wystąpienia komendantów wojewódzkich, w: Profilaktyka i resocjalizacja w działal-
ności Ochotniczych Hufców Pracy, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka, Opolska Oficyna Wydawnicza,
Opole 2001.
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Polskiego porozumienie o współpracy, mające ułatwić młodzieży uczącej się
i pracującej w jednostkach OHP zdobycie zawodu, potwierdzonego świadec-
twem rzemieślniczym.

Ochotnicze Hufce Pracy � stan prawny

OHP jest państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra
właściwego do spraw pracy, głównie dlatego, że hufce wykonują zadania pań-
stwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania44.
Potwierdzają to przepisy, które pozwalają na takie właśnie umiejscowienie OHP.
Działają one bowiem zarówno na podstawie przepisów: ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy45, wspomnianej
już ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela46, rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji
Ochotniczych Hufców Pracy47, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego
młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifika-
cji zawodowych48, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grud-

                        
44 Najważniejszymi obszarami w zakresie wychowania w ramach OHP są: profilaktyka spo-

łeczna (profilaktyka uzależnień, profilaktyka negatywnych zachowań oraz profilaktyka zdrowot-
na), edukacja i aktywizacja w różnych dziedzinach życia społecznego (ekologicznej, obywa-
telskiej, międzykulturowej). Zob. też: Nasz list otwarty, �Biuletyn Informacyjny OHP� 1998,
nr 7/8, s. 3.

45 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j.,
Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm., co pozwala na uznawanie ich za instytucje rynku
pracy. Głównym celem ich funkcjonowania jest pomoc najsłabszym grupom społecznym przez
stwarzanie warunków rozwoju, aktywizację zawodową, łagodzenie skutków bezrobocia, zapew-
nianie warunków do kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższanie kwalifikacji czy prze-
kwalifikowania. Osiągane jest to przez: wdrażanie programów profilaktycznych, wychowawczych
i resocjalizacyjnych, udzielanie porad, udostępnianie informacji o rynku, realizację wniosków
pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów zatrudnienia młodocianych oraz współpra-
cę z urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami państwowymi czy
pozarządowymi. Zob. też: H. Iżycka, Aktywizacja zawodowa młodzieży w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, �Rynek Pracy� 2004, nr spec., s. 24-40.

46 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j., Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 
z późn. zm.

47 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy, Dz.U. nr 6, poz. 41.

48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji
uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania
przez nią kwalifikacji zawodowych, Dz.U. nr 262, poz. 2604.
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nia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat49,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowa-
nia zawodowego młodocianych i ich wynagradzania50 oraz rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom51.

Organizacja nauki w ramach
Ochotniczych Hufców Pracy

OHP � jak zostało już wspomniane � to państwowe jednostki, do których
zadań należy przede wszystkim: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywi-
zację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań
zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifiko-
wania52, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wycho-
waniu w procesie pracy53, co oznacza, że celem działalności OHP jest stwa-
rzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodo-
wego54, a także wsparcie polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych55

oraz ograniczaniu patologizacji życia społecznego młodego człowieka56. W za-
kresie kształcenia i wychowania działania mają na celu: umożliwienie młodzie-
ży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje
                        

49 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przy-
padków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę,
która ukończyła 16 albo 15 lat, Dz.U. z 2010 r., nr 2, poz. 3.

50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawo-
dowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.

51 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom, Dz.U. nr 235, poz. 1601.

52 L. Winczewska-Wróbel, Aktywna polityka rynku pracy prowadzona w Ochotniczych Huf-
cach Pracy jako metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi, �Rynek Pracy� 2003,
nr spec., s. 49-58.

53 T. Listwan, Działalność ochotniczych hufców pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciw-
działania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, �Problemy Profesjolo-
gii� 2006, nr 1, s. 137-142.

54 K. Kenczew-Pałasz, Cele strategiczne Ochotniczych Hufców Pracy, �Rynek Pracy� 2003,
nr spec., s. 25-30.

55 S. Suchy, Edukacja ustawiczna w Ochotniczych Hufcach Pracy, �Pedagogika Społeczna�
2002, nr 2, s. 100-105.

56 OHP realizują przedsięwzięcia ujęte w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowa-
niu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. M. Szczepański, J. Lewandowski,
45 lat Ochotniczych Hufców Pracy, �Rynek Pracy� 2003, nr spec., s. 7-11.
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nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz uzu-
pełnienia wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego i umożliwienie mło-
dzieży uzupełnienia ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowe-
go57, co łączy się zarówno z procesem rekrutacji młodzieży do OHP (kierowanej
w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły uczestni-
ków OHP do szkół i placówek), jak i z prowadzeniem działalności edukacyjno-
szkoleniowej. OHP współpracują również z jednostkami administracji rządowej,
instytucjami rynku pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego58.

Szeroką pomocą, jaką świadczą OHP oraz środowiskowe hufce pracy, objęte
są trzy grupy młodzieży w wieku 15-25 lat. Warto zaznaczyć, że działają one na
zasadzie dobrowolności, a zatem nie może być żadnego przymusu skierowania
młodego człowieka do uczestnictwa w OHP. W artykule zajęto się pierwszą gru-
pą, tj. młodzieżą zaniedbaną, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzącą
ze środowisk niedostosowanych społecznie59, w dużej części patologicznych, cza-
sem kryminogennych, mającą trudności w szkole, gdyż taką młodzież obejmuje
obowiązek szkolny60. Pozostałe dwie grupy młodzieży obejmują: po pierwsze �
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniów ostatnich klas tych szkół)
i absolwentów wyższych uczelni (młodzież wykształcona i z pewnymi kwalifika-
cjami zawodowymi, ale zagrożona bezrobociem), po drugie � uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych i studentów, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować
za pośrednictwem OHP i zdobyć doświadczenie zawodowe.

Taki podział wymaga odpowiedniej struktury organizacyjnej, odpowiadają-
cej charakterowi realizowanych działań. Stąd też podstawowe jednostki OHP
dzielą się na: jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (9 centrów
kształcenia i wychowania, 28 ośrodków szkolenia i wychowania, 101 hufców
pracy oraz 78 środowiskowych hufców pracy) oraz jednostki realizujące zadania
na rzecz rynku pracy61 (m.in. centra edukacji i pracy młodzieży, mobilne centra
                        

57 Kształcenie ogólne i teoretyczno-zawodowe uczestników OHP odbywa się w szkołach
publicznych, które prowadzone są przez samorządy, lub niepublicznych, prowadzonych przez
stowarzyszenia.

58 Zob. E. Nycz, J. Kosowska-Rataj, Współpraca instytucji i organizacji z Ochotniczymi Huf-
cami Pracy w środowisku lokalnym. Relacja z badań ogólnopolskich, w: Miejsce Ochotniczych
Hufców Pracy w środowiskach�, op. cit., s. 27-51 oraz T. Listwan, Współpraca Lubuskiej Woje-
wódzkiej Komendy OHP z władzami rządowymi i samorządowymi, �Problemy Profesjologii� 2007,
nr 1, s. 153-158.

59 P. Zawadzki, Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu, �Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze� 2009, R. 49, nr 1, s. 37-40.

60 Skierowanie do placówek OHP może nastąpić poprzez kuratorów, poradnie pedagogiczno-
-psychologiczne, ośrodki pomocy społecznej, pogotowia opiekuńcze, sądy dla nieletnich, policję
oraz domy dziecka. W przypadku młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej, gwarantuje się jej bezpłatne miejsca w internacie i pełne wyżywienie.

61 K. Kenczew-Pałasz, Działania OHP na rzecz wsparcia młodzieży w wejściu na rynek pra-
cy, �Rynek Pracy� 2006, nr spec., s. 145-160.
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informacji zawodowej62, młodzieżowe biura pracy, młodzieżowe centra karie-
ry, punkty pośrednictwa pracy, kluby pracy63). Należy podkreślić, że jednostki
organizacyjne OHP mają charakter placówek otwartych, a zadania są realizowane
na rzecz miejscowej społeczności, przy współpracy i współdziałaniu z lokalnymi
władzami samorządowymi64, pracodawcami, a także stowarzyszeniami i funda-
cjami65.

Kandydaci na uczestników OHP najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych muszą mieć ukończone 15, a nieukończone 18 lat,
mieć ukończoną szkołę podstawową oraz stan zdrowia pozwalający na podjęcie
przygotowania zawodowego. Rekrutacja oparta jest także na kryterium dysfunk-
cji, zaległości i warunków materialnych, gdyż chodzi tu o taką młodzież, która
ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje nadziei na ukończenie gimna-
zjum dla dzieci lub szkoły zasadniczej dla młodzieży albo ma uwarunkowania
psychofizyczne lub trudną sytuację życiową, ograniczającą możliwość nauki
w szkole, lecz może uczęszczać do szkół dla dorosłych. Warto wskazać, że do
jednostek OHP może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy,
która została skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.
Młodzież kształci się w gimnazjach z klasami przysposabiającymi do pracy,
gimnazjach dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych, a także na kur-
sach zawodowych66. Należy podkreślić również, że pierwszeństwo przyjęć przy-
sługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem
i wielodzietnych. Obok typowych zajęć dydaktycznych OHP oferują dwie formy
przygotowania zawodowego, tj. przyuczenie do wykonywania określonej pracy
lub naukę zawodu. Samo praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzą pra-
codawcy na podstawie tzw. umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkołach publicznych67, a nauka zawodu
trwa 2 lub 3 lata (w zależności od programu nauczania). Obok świadectwa
ukończenia szkoły absolwent OHP otrzymuje � po zdaniu egzaminu z przygoto-

                        
62 D. Pietrzak, Działalność Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców

Pracy, �Pedagogika Pracy� 2007, t. 51, s. 143-149.
63 M. Glock, Rola klubów pracy OHP w kształtowaniu pozytywnych wzorców wśród młodzie-

ży, �Rynek Pracy� 2003, nr spec., s. 72-76.
64 P. Sabramowicz, Współpraca z lokalnym środowiskiem na rzecz przeciwdziałania margi-

nalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie zadań realizowanych przez hufce
pracy województwa opolskiego, �Rynek Pracy� 2003, nr spec., s. 90-93.

65 Szerzej zob. podrozdział �Przykłady współpracy komend wojewódzkich Ochotniczych
Hufców Pracy z władzami rządowymi i samorządowymi�, w: Miejsce Ochotniczych Hufców Pra-
cy w środowiskach�, op. cit., s. 73 i nast.

66 S. Męcina, Edukacja w ochotniczych hufcach pracy, �Nowa Edukacja Zawodowa� 2005,
nr 2, s. 17-19.

67 OHP nie są organami prowadzącymi szkoły. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.
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wania zawodowego � tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przy-
uczenia do wykonywania określonej pracy. Ukończenie zasadniczej szkoły za-
wodowej pozwala na podjęcie dalszej edukacji, np. na poziomie szkoły średniej.

Struktura organizacyjna i realizacja obowiązku szkolnego
w ramach Ochotniczych Hufców Pracy

OHP tworzą: Komendant Główny OHP, realizujący zadania przy pomocy
Komendy Głównej OHP68 (posiadający upoważnienie do wydawania aktów
prawnych o charakterze wewnętrznym, usprawniających i porządkujących dzia-
łalność OHP), wojewódzcy komendanci OHP, realizujący zadania przy pomocy
wojewódzkich komend OHP69, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania,
                        

68 Komendantowi Głównemu OHP podlegają wojewódzcy komendanci OHP oraz dyrektorzy
centrów kształcenia i wychowania. Do jego zadań należy: ustalanie kierunków działalności OHP,
koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań OHP, inicjowanie, opracowywanie, koordynowa-
nie i nadzorowanie realizacji programów i projektów na rzecz młodzieży, koordynowanie realiza-
cji zadań związanych z refundowaniem pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, sporzą-
dzanie rocznych planów pracy OHP i sprawozdania z ich wykonania, które przedkładane jest do
akceptacji ministrowi właściwemu do spraw pracy, zatwierdzanie rocznych planów pracy i planów
finansowych podległych mu jednostek, realizowanie polityki kadrowej oraz płacowej i tworzenie
strategii rozwoju kadr w OHP, nadzorowanie dysponowanymi środkami finansowymi oraz mie-
niem będącym w zarządzie OHP (z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podej-
mowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych), możliwość zawierania
porozumienia z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacja-
mi, organizacjami oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi działającymi na rynku pra-
cy, a także możliwość zawierania porozumienia i umów z instytucjami i organizacjami
zagranicznymi w sprawach dotyczących współpracy z OHP. Wśród kompetencji Komendanta
Głównego należy wskazać: powoływanie i odwoływanie zastępców Komendanta Głównego OHP,
wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców, dyrektorów centrów kształcenia i wychowania,
określanie w regulaminie organizacyjnym szczegółowej organizacji i zakresu działania  komórek
organizacyjnych Komendy Głównej OHP, tworzenie i likwidowanie centrów kształcenia i wy-
chowania, określanie struktury organizacyjnej jednostek OHP oraz możliwość powoływania ze-
społów zadaniowych, doradczych i opiniodawczych (wraz z nazwą, składem, zakresem i trybem
działania), czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Komendy
Głównej OHP, wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców oraz dyrektorów centrów
kształcenia i wychowania. Komendant Główny OHP upoważniony jest do wydawania aktów
prawnych o charakterze wewnętrznym, usprawniających i porządkujących działalność OHP.

69 Wojewódzkim komendantom OHP podlegają: dyrektorzy centrów edukacji i pracy mło-
dzieży, kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania oraz komendanci hufców pracy. Do kom-
petencji wojewódzkich komendantów OHP należy całokształt działalności OHP na terenie
województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania. Wojewódzki komen-
dant OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
wojewódzkiej komendy OHP oraz pracowników podległych mu jednostek OHP.
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realizujący zadania przy pomocy centrów kształcenia i wychowania70, dyrekto-
rzy centrów edukacji i pracy młodzieży, realizujący zadania przy pomocy cen-
trów edukacji i pracy młodzieży, kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania,
realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia i wychowania, oraz ko-
mendanci hufców pracy, realizujący zadania przy pomocy hufców pracy.

Struktura OHP jest rozbudowana, nastawiona głównie na realizację zadań
związanych z pośrednictwem pracy, a także z pomocą dzieciom z rodzin, gdzie
nie są realizowane w pełni obowiązki ciążące na rodzicach i prawnych opieku-
nach. W ramach OHP funkcjonują centra edukacji i pracy młodzieży, odpowie-
dzialne za realizację zadań z zakresu:

� badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
� merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie

swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i za-
trudnienia uczestników OHP,

� organizowania szkoleń zawodoznawczych,
� usług dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji

zawodowej,
� prowadzenia pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszu-

kujących pracy,
� organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów,
� organizowania aktywnych form wypoczynku i pracy młodzieży71.

                        
70 Dyrektor centrum kształcenia i wychowania odpowiada za całokształt działalności centrum,

tj.: realizuje zadania OHP oraz politykę kadrową i płacową w centrum kształcenia i wychowania,
dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem
OHP, ustala kierunki działania centrum kształcenia i wychowania, sporządza plan pracy i plan
finansowy centrum kształcenia i wychowania i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głów-
nemu OHP, inicjuje, opracowuje i realizuje programy i projekty na rzecz młodzieży, w tym współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej, sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu
OHP sprawozdania z realizacji planów pracy i planów finansowych, współpracuje z wojewódzkim
komendantem OHP oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

71 Centra edukacji i pracy młodzieży, będące ponadpowiatowymi jednostkami OHP na terenie
województwa, realizują w szczególności zadania w zakresie: badania i diagnozowania lokalnego
rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowa-
nych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i za-
trudnienia uczestników OHP, kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania
z zakresu kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji
zawodowych, prowadzenia pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących
pracy, prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawo-
dowej, organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku
i pracy młodzieży, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowa-
nych zadań, współpracy z urzędami pracy, placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowy-
mi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi oraz innymi instytucjami
i organizacjami działającymi na rynku pracy. Zadania te są realizowane głównie przez mobilne
centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy oraz kluby pracy.
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Obok tych regionalnych centrów funkcjonują też młodzieżowe biura pracy,
które zajmują się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz krót-
koterminowym zatrudnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Udzielają
również porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub reorientacji zawodo-
wej, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowujące. Z kolei w klubach
pracy przeprowadza się zajęcia instruktażowe z zakresu efektywnych form i spo-
sobów poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej oraz praw i zasad rządzą-
cych rynkiem pracy, które odbywają się przy współudziale m.in. socjologów,
psychologów i pedagogów.

Obok jednostek zajmujących się pośrednictwem pracy można wyróżnić też
te, które wykonują zadania72 z zakresu organizacji kształcenia, pracy na rzecz
środowiska lokalnego oraz zadania związane z profilaktyką, resocjalizacją
i wychowaniem, wypełnianiu których służą świetlice środowiskowe. Do jedno-
stek tych zaliczyć można hufce środowiskowe, a także centra szkolenia i wy-
chowania73 oraz ośrodki szkolenia i wychowania74, zapewniające młodzieży
całodobową opiekę wychowawczą i socjalną przy wykorzystaniu własnej bazy
lokalowej, co umożliwia młodzieży uzupełnianie i podwyższanie wykształcenia
ogólnego i zawodowego. Działania te wspomagają również mobilne centra in-

                        
72 Por. Zarządzenie Komendanta Głównego OHP Nr 23 BPR z dnia 19 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia w struktury jednostek OHP formy działalności CEiPM o nazwie Mło-
dzieżowe Centrum Kariery.

73 W ośrodkach szkolenia i wychowania znajduje miejsce szczególnie młodzież pochodząca
z rodzin patologicznych lub ubogich. Pobyt i nauka w ośrodku są bezpłatne, a uczestnicy w ciągu
dwóch lat uzupełniają wykształcenie, pracują i zdobywają kwalifikacje zawodowe. Centra kształ-
cenia i wychowania realizują w szczególności zadania z zakresu: prowadzenia rekrutacji do cen-
trów kształcenia i wychowania młodzieży z terenu całego kraju we współdziałaniu z wojewódz-
kimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego, umożliwienia uczestnikom OHP
uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych, prowadzenia
warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników OHP, pracy wychowawczo-terapeu-
tycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wchodzącą w konflikt z prawem, przygotowania
młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy, prowadzenia świetlic środowiskowych dla
młodzieży ze środowiska lokalnego, organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych kadry OHP oraz współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodaw-
ców.

74 Są to jednostki budżetowe podporządkowane bezpośrednio Komendantowi Głównemu
OHP, ich działalność ma oddziaływanie ponadwojewódzkie. Ośrodki szkolenia i wychowania
realizują w szczególności zadania z zakresu: prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków
szkolenia i wychowania z terenu województwa i powiatu, umożliwienia uczestnikom OHP uzu-
pełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych, zapewnienia uczestni-
kom OHP całodobowej opieki wychowawczej, realizacji programów wychowawczych, profi-
laktycznych i resocjalizacyjnych, organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych
form spędzania wolnego czasu przez uczestników OHP, współdziałania z instytucjami i organiza-
cjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi lub faktycznymi uczestników OHP
w procesie ich wychowania i kształcenia.
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formacji zawodowej75, które udzielają informacji i poradnictwa zawodowego76

na terenie całego kraju. Stacjonarną formą MCIZ są młodzieżowe centra kariery.
MCK rozwijają sieć pośrednictwa pracy, które dodatkowo wspierają punkty
pośrednictwa pracy77, działające w ramach projektu współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego �OHP
jako realizator usług rynku pracy�78.

Same hufce pracy realizują w szczególności zadania z zakresu:
� prowadzenia rekrutacji młodzieży ze środowisk lokalnych do hufców pracy,
� wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej margina-

lizacją i niedostosowanej społecznie,
� umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego

oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych,
� organizowania imprez kulturalno-oświatowych, kół zainteresowań, zajęć

klubowych oraz innych form spędzania wolnego czasu,
� współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezie-

niu zatrudnienia dla uczestników OHP79,
� współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrod-

kami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

Wraz z ośrodkami szkolenia i wychowania mogą również oferować usługi
z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej dla uczestników OHP, prowadzić
świetlice środowiskowe i poradnictwo oraz informację zawodową dla młodzieży
ze środowisk lokalnych i warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla uczestników
OHP. Realizowane są też przedsięwzięcia o charakterze społeczno-kulturalnym
i oświatowym oraz praktyki zawodowe, które pozwalają młodym ludziom z róż-
nych państw na bezpośredni kontakt, znosząc bariery kulturowe i językowe.
                        

75 E. Żywiec-Dąbrowska, Mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy:
projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu �Pierwsza Praca�, �Rynek Pracy�
2004, nr spec., s. 101-112.

76 M. Mazur, Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego, �Edukacja
Ustawiczna Dorosłych� 2005, t. 4, s. 90-94.

77 Celami punktów pośrednictwa pracy są: tworzenie warunków ułatwiających dostęp do
usług pośrednictwa pracy skierowanych do młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój systemu pośrednictwa pracy z wykorzystaniem
technologii IT oraz nowoczesnych metod i rozwiązań z zakresu usług świadczonych w ramach
ogólnopolskiego programu pośrednictwa pracy, objęcie usługami pośrednictwa pracy młodzieży
zgłaszającej się do utworzonych punktów pośrednictwa pracy, działających na terenie całego kraju
na zasadach powszechnej dostępności dla wszystkich zainteresowanych, a także promocja usług
systemu pośrednictwa pracy oraz doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych
ofert pracy.

78 M. Najdychor, Powstanie, rozwój i transformacja Ochotniczych Hufców Pracy, �Rynek
Pracy� 2003, nr spec., s. 13-24.

79 S. Suchy, Ochotnicze Hufce Pracy wobec wyzwań edukacji i zatrudnienia, �Edukacja
Ustawiczna Dorosłych� 2000, nr 1, s. 58-66.
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Do ważniejszych zadań OHP80 należy również refundacja z Funduszu Pracy
wynagrodzeń młodocianych pracowników81. Zatrudnianie przez pracodawców
pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego82 umożliwia
pozyskanie refundacji83 wypłaconych młodzieży wynagrodzeń oraz opłaconych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Zatrudnienie i przy-
gotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidual-
nych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP.
Trzeba zaznaczyć, że wysokość refundacji jest ograniczona, gdyż nie może
przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia
młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia
składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. Wyko-
nującemu pracę w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane
w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w poprzednim kwartale84, obowiązujące od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor Polski�
                        

80 Por. art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Dz.U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.

81 Por. art. 190 i art. 191 Kodeksu pracy, Dz.U. nr 21, poz. 94. Co do zasady, zgodnie
z art. 191 § 1 Kodeksu pracy wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli co
najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju
nie zagraża ich zdrowiu. Zgodnie z § 5 Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu
z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których
wyjątkowo jest dopuszczalne: zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, zwol-
nienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania za-
wodowego, zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły gimnazjum, zatrudnianie osób
niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

82 Wzory wniosków kierowanych do centrum edukacji oraz umowy o refundację zamieszczone
w załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym
pracownikom, Dz.U. nr 77, poz. 518. Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocia-
nych, którzy mogą być objęci refundacją nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca
zatrudnia wyłącznie młodocianych lub młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej
liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreś-
lony niebędących młodocianymi.

83 O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych
wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych. Zobowiąza-
ny jest do tego, by: zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów
ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz spełniać warunki do prowadzenia przy-
gotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych
w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego. Pracodawca otrzymujący
refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodo-
cianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawo-
dowego. Zob. też: art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

84 Por. § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania za-
wodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.
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wysokości tego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że młodociani zatrudnieni
w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a więc podle-
gają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak wszyscy pozo-
stali pracownicy (podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobo-
wemu i wypadkowemu)85.

Warunkiem otrzymania przez pracodawcę zwrotu kosztów kształcenia jest
uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji, potwierdzonych m.in. dyplomem
lub świadectwem (co odbywa się w drodze decyzji administracyjnej). W zakre-
sie innych kosztów subwencja oświatowa i samorząd terytorialny pokrywają
koszty kształcenia ogólnego i koszty kształcenia teoretycznego zawodowego,
w postaci np. turnusów zawodowych. Natomiast pracodawca zobowiązany jest
do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu zawodowego.

Uwagi końcowe

Reasumując trzeba podkreślić, że zdobywanie wykształcenia na zasadzie
uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygoto-
wania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Odbywa się to dwuto-
rowo: kształcenie ogólne jest realizowane w szkołach publicznych, natomiast
praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych
lub w gospodarstwach pomocniczych OHP. Ukończenie kształcenia ogólnego
potwierdzone zostaje świadectwem ukończenia szkoły, a zdanie egzaminu
z przygotowania zawodowego uzyskanie tytułu zawodowego lub zaświadczenia
o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Widać, że oprócz
typowego obowiązku kształcenia ogólnego w ramach OHP wypełnia się jeszcze
jeden, polegający na pracy w wyuczonym zawodzie. Wydawać by się mogło, że
tzw. wychowanie przez pracę86 odeszło do lamusa, jednak działalność OHP, jak
również nowe formy realizacji tych obowiązku (wspierane przez różnorakie
inicjatywy), pozwalają sądzić, iż ów sposób pomocy młodym ludziom, czasem
resocjalizacji, jest potrzebny i spełnia swoją rolę, a pomysły OHP w zakresie
kształcenia i aktywizacji zawodowej będą ciekawą alternatywą87.
                        

85 Zob. § 2-6 i załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych mło-
docianym pracownikom, Dz.U. nr 77, poz. 518 z późn. zm.

86 S. Gawlik, Wychowanie do pracy w polskiej myśli pedagogicznej, w: Rozumienie i zrozu-
mienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: OHP w systemie
oświatowo-wychowawczym, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole � Głuchołazy 1998.

87 I. Kacak, Młodzież � szansa � Europa: strategia Ochotniczych Hufców Pracy na lata
2003-2010, �Edukacja Ustawiczna Dorosłych� 2004, t. 2, s. 27-34.
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Kompetencje administracji publicznej
w zakresie zarządzania projektami unijnymi

Streszczenie. Realizacja projektów unijnych stworzyła konieczność nabycia nowych umie-
jętności przez administrację publiczną, odpowiedzialną za wyznaczenie programów i działań
będących podstawami realizacji projektów, jak i przez administrację samorządową, realizującą
projekty. Nowe kompetencje administracji związane z realizacją projektów w znaczący sposób
wpłyną na działania całej sfery publicznej. Z jednej strony, odpowiedzialność za administrowanie
systemem wsparcia ponosi administracja rządowa i regionalna. Z drugiej � realizacja projektów
to zadanie niemal wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a także administracji rządowej
i jednostek jej podległych.

Słowa kluczowe: projekty europejskie, projekty unijne, administracja publiczna, samorząd
terytorialny, programy operacyjne

Wstęp

Ostatnie cztery lata funkcjonowania Polski w ramach UE, poprzedzone
kilkuletnimi przygotowaniami, spowodowały wyraźne zmiany dotyczące działa-
nia sfery publicznej i prywatnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiany
te będą miały trwały charakter. Zależy to w głównej mierze od tego, jak długo
i w jakim zakresie funkcjonować będzie Unia Europejska (UE) z Polską jako
krajem członkowskim. Zmiany w systemie administracyjnoprawnym związane
z naszym członkostwem w UE dotyczą spraw fundamentalnych. Jesteśmy obecnie
świadkami oddziaływania czynników �europejskich� korzystnie zmieniających
nasz kraj, jak i rozwiązań wadliwych, które negatywnie wpłynęły na gospodarkę,

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

nr 26/2011
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sferę publiczna czy prywatną. Oczywiście ocena tych faktów w dużej mierze
pozostanie subiektywna, ograniczona światopoglądem czy politycznymi inklina-
cjami.

Realizacja projektów zwanych �unijnymi� czy �europejskimi� wymaga
przyswojenia nowych umiejętności przez administrację publiczną, odpowie-
dzialną za wyznaczenie programów i działań będących podstawami realizacji
projektów. Inaczej mówiąc: administracja publiczna w ramach swoich kompe-
tencji musi tworzyć regulacje dotyczące systemu wsparcia dla projektów, a także
na bieżąco administrować tym systemem. Nowe umiejętności musieli także
rozwinąć beneficjenci projektów unijnych: począwszy od osób fizycznych,
poprzez organizacje pozarządowe, firmy, do jednostek administracji publicznej
i innych jednostek państwowych. Umiejętności te z pewnością nauczyły diagno-
zy potrzeb, określania słabych i mocnych stron własnych, wyznaczania celów
i ich realizacji. Realizacja projektu oznacza również nowy kontekst zarządzania
personelem i finansami w zakresie podporządkowanym projektowi. Okoliczno-
ści projektowe, jak chociażby konieczność zdefiniowania potrzeb i założenia
celów, pozostają wartością samą w sobie. Nawet gdy nie dochodzi do realizacji
projektu, praca włożona w jego przygotowanie pozostaje ważnym elementem
własnego rozwoju, który może zostać wykorzystany.

Należy pamiętać, że realizacja projektu wiąże się przede wszystkim z zaspo-
kojeniem potrzeb wdrażania polityki UE. Dlatego podstawową sprawą w jego
realizacji pozostaje zbieżność celów własnych i celów określonych w progra-
mach. Tylko w takiej sytuacji realizacja programu jest w ogóle możliwa. Stano-
wi to nierzadko problem. Nie każdy podmiot jest gotowy do prowadzenia
danego projektu, który nie odpowiada jego bieżącym potrzebom. Jednakże
w niektórych okolicznościach potrzeba realizacji projektu jest tak silna, iż doko-
nuje się przeprogramowania działania całej organizacji, tak aby móc go zreali-
zować. W takich przypadkach, mimo uwieńczonej sukcesem działalności pro-
jektowej, jednostka może narazić się na problemy. Należy pamiętać, że realiza-
cja projektu oznacza wysiłek organizacyjny całej jednostki. Trzeba ocenić, czy
wysiłek ten się opłaci, w przeciwnym razie można ponieść straty. Tylko zarzą-
dzanie projektem zbudowane na solidnej diagnozie potrzeb i możliwości ma
sens i może być zakończone sukcesem.

Fundusze strukturalne dla Polski w przyszłej perspektywie finansowej będą
prawdopodobnie ograniczone. Należy się spodziewać, że ograniczenia będą nie
tylko finansowe, ale również przedmiotowe. Nowa strategia Europa 20201, która
zastąpi strategię lizbońską, wskazuje, że polityka spójności, dzięki której nasz
kraj mógł być przez ostatni okres największym beneficjentem środków wspól-
                        

1 Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej, Strategia lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy.



Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarządzania projektami unijnymi 95

notowych, będzie ograniczana2. Jest to szczególnie niepokojące, zważywszy na
fakt, iż realizowana polityka spójności miała pozytywny wpływ na złagodzenie
skutków kryzysu w Polsce3. W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020
możliwości realizacji projektów unijnych będą ograniczone i utrudnione m.in.
z powodu:

� niższej kwoty wspólnotowych środków finansowych,
� postępującego zadłużenia państwa, którego skutkiem będą ograniczenia

we współfinansowaniu projektów przez budżet centralny czy samorządy,
� założeń nowej strategii Europa 2020, ukierunkowanej na wspieranie pro-

jektów, które pozostaną poza zasięgiem wielu polskich jednostek samorządo-
wych i gospodarczych, w wyniku czego nastąpi ograniczenie polityki spójności.

Zarządzanie projektami europejskimi będzie trudniejsze i jednocześnie wy-
żej ustawi poprzeczkę finansową i organizacyjną dla projektodawców. Tym
ważniejsze pozostaje skoncentrowanie się jednostek administracji publicznej na
efektywnym wykorzystaniu pozostałych możliwości oraz przygotowanie się do
nowego okresu programowania.

Celem opracowania jest przedstawienie podwójnej roli administracji pu-
blicznej w związku z realizacją projektów rozumianych jako projekty unijne,
czyli współfinansowane ze środków europejskich. Z jednej strony � związanej
z kompetencjami dotyczącymi tworzenia reguł programowych i administrowa-
niem systemem wsparcia. Z drugiej � realizującej poprzez swoje jednostki róż-
nego rodzaju projekty. Ta druga okoliczność staje się coraz ważniejszym
kryterium politycznym odpowiedzialności władzy publicznej, w związku z czym
realizacja projektów zajmuje w działalności administracji publicznej prioryteto-
we miejsce. Głównymi źródłami dla niniejszego opracowania pozostają doku-
menty i informacje związane z system wsparcia dla projektów dostępne na
stronach internetowych.

1. Rodzaje projektów

Można postawić tezę, że żadna jednostka administracji publicznej nie
jest powołana w celu realizacji projektu. Projekt jest tylko elementem
działania danej jednostki, który ma wspomóc realizację wspólnych celów

                        
2 Polski rząd w trosce o przyszłość polityki spójności wydał stanowisko, w którym uzasadnia

dalsze finansowanie i kontynuowanie tej polityki: Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 r., Warszawa, 30 stycznia 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich
regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010 r., Warszawa 2010, s. 5.
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zawartych w strategiach systemowych i strategii jednostki. Strategię systemową
należy rozumieć jako zbiór założonych celów, do których dąży UE i państwo
członkowskie, wyznaczając odpowiednie strategie krajowe i programy, na pod-
stawie których realizowane są projekty.

Można w tym miejscu przedstawić definicję projektu, który jest wieloeta-
powym, wyodrębnionym finansowo, organizacyjnie i czasowo przedsięwzię-
ciem realizującym wspólne cele strategii systemowej i strategii własnej
jednostki.

Z kolei zarządzanie projektem to realizacja wyodrębnionego organiza-
cyjnie, finansowo i czasowo przedsięwzięcia o określonych, mierzalnych
celach, które mają przynieść korzyść zarówno realizującemu projekt, jak
i organizacji współfinansującej realizację. Należy podkreślić, że z projektem
mamy do czynienia w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie przesłanki
uprawniające do jego realizacji, z których najważniejszą pozostaje podpisanie
umowy pomiędzy projektodawcą a instytucją uprawnioną do zawarcia umowy
w imieniu instytucji zarządzającą programem. Wyróżnienie to jest ważne z po-
wodu dość częstego potocznego używania określenia projekt dla wniosku pro-
jektowego czy aplikacyjnego (wniosku o dofinansowanie projektu4).

Systematyka projektów jest niezwykle skomplikowana z uwagi na rozbudo-
wane systemy wsparcia. Obecnie możemy rozróżnić podstawowe typy projek-
tów ze względu na rodzaj systemu wsparcia, który stał się podstawą dla reali-
zacji projektu:

� projekty regionalne � realizowane w ramach regionalnych programów
operacyjnych bądź komponentów regionalnych programów krajowych,

� projekty krajowe � realizowane w ramach programów operacyjnych o za-
sięgu krajowym,

� projekty transgraniczne � realizowane w ramach programów transgra-
nicznych,

� projekty Komisji Europejskiej � realizowane na podstawie programów
komisji.

Niektóre typy projektów wyraźnie przyporządkowane są określonym typom
projektodawców. Spowodowane jest to wprowadzeniem do systemu wsparcia
programów, które są podstawą dla projektów przeznaczonych dla określonych
typów projektodawców. Niektóre z programów czy działań i poddziałań w ra-
mach programów zarezerwowane są dla określonego typu beneficjentów lub
wyznaczają zamknięta listę kilku typów beneficjentów. Rodzaje potencjalnych

                        
4 Definicja wniosku o dofinansowanie podana na stronach internetowych www.fundusze-

europejskie.gov.pl: �Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji
wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu�.
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beneficjentów wymieniane w programach i działaniach obejmują praktycznie
wszystkie możliwe formy działalności gospodarczej, a także wszystkie rodzaje
jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego, instytucji publicz-
nych i niepublicznych prowadzących działalność edukacyjną, oświatową, kultu-
ralną czy sportową. Ponadto beneficjentami projektów mogą być osoby fizyczne
i organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Można zatem
stwierdzić, że systemy wsparcia przewidują możliwość realizacji projektu dla
niezwykle szerokiego typu beneficjentów, obejmujących praktycznie wszystkie
możliwe formy i rodzaje prowadzonej działalności.

Pierwszym podziałem, w którym rozróżnia się typy projektów w zależności
od rodzaju procedury wyboru projektu, jest podział na projekty systemowe,
konkursowe oraz kluczowe. Projekty systemowe nie podlegają konkursowi, ich
wybór dokonywany jest decyzją administracyjną spośród ograniczonego zakresu
uprawnionych podmiotów. Projekty systemowe realizowane są głównie przez
administrację rządową, organy kontroli i wymiar sprawiedliwości. Polegają one
na dofinansowaniu przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jed-
nostki organizacyjne sektora finansów publicznych realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek5.

Projekty konkursowe nie są ograniczone do konkretnych realizatorów,
a każdy konkurs nie przewiduje zamkniętej liczby uczestników. Jednakże ogra-
niczenia konkursowe mogą w związku z programem czy działaniem dotyczyć
określonego typu beneficjentów. Z kolei projekty indywidualne, czyli kluczowe,
dotyczą konkretnego indywidualnego beneficjenta, który jednak musi przystąpić
do realizacji projektu. Samo umieszczenie takiego beneficjenta na liście nie jest
jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu6. Lista projektów kluczowych
zwana jest listą indykatywną i obejmuje projekty niezbędne do realizacji celów
danego programu.

Kolejny istotny podział projektów realizowanych przez administrację pu-
bliczną wyróżnia projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne. Nieoficjalnie pro-
jekty takie zwane są �twardymi� i �miękkimi�. Projekty inwestycyjne w przy-
padku realizacji przez jednostki administracji publicznej mają na celu inwestycję
w infrastrukturę bądź urządzenia techniczne. Przedmiotem inwestycji najczęś-
                        

5 Źródło: www.pois.gov.pl [10.09.2010].
6 Definicja projektu indywidualnego podana na stronach internetowych www.fundusze-

europejskie.gov.pl: �Projekty indywidualne charakteryzuje strategiczne znaczenie dla realizacji
programu i są wskazywane przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca lub
Instytucja Pośrednicząca mogą również imiennie wskazać beneficjenta projektu indywidualnego.
Realizacja projektów indywidualnych jest możliwa wyłącznie w obszarach problemowych, okreś-
lonych przez Instytucję Zarządzającą dla poszczególnych obszarów wsparcia. Obszary te po-
winny wynikać bezpośrednio ze strategii sektorowych, wojewódzkich lub innych programów
przyjętych dla danego obszaru wsparcia�.
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ciej jest infrastruktura transportowa, która pochłania znaczącą część środków
europejskich. Ponadto obejmują one infrastrukturę społeczną, czyli budowę bądź
modernizację różnego rodzaju budynków i urządzeń infrastruktury społecznej,
takich jak obiekty sportowe, kultury, oświatowe i edukacyjne. Kolejną ważną
pozycję w ramach projektów inwestycyjnych prowadzonych przez administrację
publiczną zajmuje infrastruktura ochrony środowiska, w tym kanalizacja i oczy-
szczalnie ścieków7. Najistotniejszą podstawą do realizacji projektów inwesty-
cyjnych przez jednostki administracji publicznej pozostaje Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko. Celem tego programu jest poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Głównymi benefi-
cjentami tego programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
administracja rządowa, przedsiębiorcy, inspekcje i straże w zakresie ochrony
środowiska, jednostki naukowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, zakłady opie-
ki zdrowotnej, partnerstwa publiczno-prywatne, organizacje pozarządowe, koś-
cioły i związki wyznaniowe.
                        

7 Oczekiwane efekty programu Infrastruktura i Środowisko (źródło: www. pois.gov.pl):
� 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do

sieci,
� 318 oczyszczalni ścieków,
� 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów,
� 5,5 mln osób dodatkowo objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
� zmniejszenie z 79 do 50% poziomu składowania odpadów,
� 400 obiektów małej retencji,
� 500 stanowisk do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi,
� 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego,
� 1550 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów,
� 477 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T,
� 1400 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T,
� 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T,
� 1250 km zmodernizowanych linii kolejowych,
� 410 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego,
� 270 km zmodernizowanych dróg wodnych,
� wzrost z 2% do 7,5% udziału energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych

w zużyciu energii elektrycznej brutto,
� 1 mln ton rocznej produkcji biopaliw,
� 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybu-

cyjnych,
� 600 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych,
� 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie,
� 600 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego,
� 100 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej,
� 120 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego,
� 6 tys. miejsc pracy.
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Wśród projektów nieinwestycyjnych na największą uwagę zasługują projek-
ty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze prowadzone dla administracji publicznej
oraz organizowane przez administrację dla beneficjentów zewnętrznych. Próbę
reformy administracji publicznej z wykorzystaniem narzędzi programowych
podjął polski rząd, opracowując i wdrażając Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki (POKL). Program ten jest najistotniejszym źródłem finansowania projektów
szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych dla administracji publicznej. Specjal-
nie do tych celów stworzono Priorytet V POKL, który przyjął nazwę Dobre
Rządzenie i ukierunkowany został na podniesienie potencjału administracji pu-
blicznej w takich zakresach, jak:

� wzmocnienie zdolności do tworzenia wysokiej jakości prawa oraz opra-
cowywania długofalowych programów i strategii,

� wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego,
� wzrost jakości usług publicznych, w szczególności świadczonych na rzecz

przedsiębiorców,
� usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w zakresie

sądownictwa gospodarczego,
� wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
Kolejnym rozróżnieniem rodzajów projektów jest podział na projekty refun-

dowane w całości ze środków publicznych i projekty zawierające tzw. wkład
własny, czyli udział finansowy projektodawcy. Zgodnie z definicją podaną na
stronach www.pois.gov.pl wkład własny określa się jako zawartą w umowie
o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez
beneficjenta na jego realizację niepodlegającą zwrotowi. Należy zwrócić uwagę,
że zdecydowana większość projektów inwestycyjnych jest współfinansowana
w ramach wkładu własnego. Projekty w całości refundowane ze środków pu-
blicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, dotyczą najczęściej szko-
leń lub działań promocyjnych.

Odrębnym typem projektów są projekty dotyczące pomocy technicznej. Za-
rezerwowane są one dla instytucji wdrażających programy, w tym głównie dla
administracji rządowej. Projekty pomocy technicznej finansowane są z Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna, który obejmuje finansowanie działań
i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania,
oceny i kontroli realizacji krajowego systemu wsparcia, a także z zakresu pro-
mocji programów i funduszy strukturalnych.

Wymienione typy i rodzaje projektów z pewnością nie wyczerpują możli-
wych podziałów. Wielość programów i działań umożliwia przeprowadzenie róż-
norodnej systematyki.
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2. Centralizacja kompetencji

System funduszy strukturalnych oparty jest na kompetencjach administracji
rządowej. Świadczyć o tym może chociażby lista instytucji � beneficjentów po-
mocy technicznej, z której finansowane jest administrowanie systemem wsparcia8.
Znacząca większość środków (83,5%) w perspektywie finansowej 2007-2013 jest
wdrażana w ramach programów operacyjnych o wymiarze ogólnokrajowym.
Środki te podzielone zostały na następujące programy operacyjne: Kapitał Ludzki
(POKL), Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Innowacyjna Gospodarka (POIG),
Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) i Pomoc Techniczna (POPT). Wszystkie te
programy finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Ponadto administracja

                        
8 Katalog instytucji � beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna podany na

stronach internetowych www.popt.gov.pl:
� Instytucja Koordynująca NSRO w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Instytucja Strategiczna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Rozwoju Re-

gionalnego,
� Krajowa Jednostka Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne w Ministerstwie Rozwoju Re-

gionalnego,
� Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi wdrażanymi central-

nie, departamenty w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Instytucje Pośredniczące w administracji rządowej,
� Instytucje Wdrażające (Pośredniczące II stopnia) w administracji rządowej,
� Instytucja Certyfikująca, departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Instytucje Pośredniczące w certyfikacji i Kontrolerzy I stopnia w programach Europejskiej

Współpracy Terytorialnej w Urzędach Wojewódzkich,
� Instytucja Audytowa w Ministerstwie Finansów,
� Urzędy Kontroli Skarbowej,
� Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności w Ministerstwie

Finansów,
� Operator krajowego systemu informatycznego wspomagającego realizację NSRO/PWW

w Ministerstwie Finansów,
� Jednostki w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzial-

ne za wsparcie jednostek realizujących NSRO,
� Jednostka odpowiedzialna za weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów,
� Instytucja Zarządzająca/Instytucja Krajowa dla programów Celu Europejska Współpraca

Terytorialna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
� Jednostka odpowiedzialna za promocję i informację NSRO w Ministerstwie Rozwoju,
� Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego,
� Organy administracji rządowej zajmujące się zagadnieniami obszarów Natura 2000 oraz

ocen oddziaływania na środowisko,
� Urząd Zamówień Publicznych,
� Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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rządowa odpowiedzialna jest za wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego.

Tak duża koncentracja środków europejskich w zarządzaniu administracji
rządowej jest jedynie częściowo uzasadniona. W ramach POIiŚ prawie połowa
środków pochodzi z Funduszu Spójności i związana jest z dużymi projektami
infrastrukturalnymi o charakterze ogólnokrajowym, jak infrastruktura drogowa
i kolejowa. Projekty te często korzystają z drogi pozakonkursowej i są na listach
projektów indywidualnych lub są projektami systemowymi. W przypadku
POKL i POIG nic nie stoi na przeszkodzie, aby część działań realizowana była
w ramach programów regionalnych, tym bardziej że część priorytetów POKL
ma regionalne alokacje. Za powierzeniem samorządom wojewódzkim części
zadań mogą przemawiać również wyniki. Obecnie każde z województw rozdy-
sponowało już ponad połowę budżetu programów regionalnych. Niektóre woje-
wództwa, takie jak pomorskie i opolskie, praktycznie zbliżają się do zakończenia
podpisywania umów z projektodawcami9. Świadczy to o wysokiej efektywności
wdrażania funduszy poprzez programy regionalne. Przywiązanie do centralis-
tycznych rozwiązań z pewnością negatywnie wpływa na wydatkowanie środków
europejskich, co z kolei osłabia znacząco ich efektywność. Jednakże już dzisiaj
Minister Rozwoju Regionalnego zapowiada zmiany i być może nowy system
wsparcia w większej mierze będzie oparty na polityce regionalnej10.

3. Polityka regionalna

Głównym źródłem finansowania polityki regionalnej w Polsce pozostają
fundusze strukturalne11. Ponadto polityka regionalna będzie w najbliższej przy-
szłości jednym z ważniejszych instrumentów polityki krajowej kreującej rozwój
państwa12. Samorząd wojewódzki � regionalny, którego powstanie zawdzięczamy
                        

9 A. Osiecki, Pomorze rekordzistą w wydawaniu funduszy UE, �Rzeczpospolita�, 8 grudnia
2010 r., s. B1.

10 Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w wywiadzie dla �Rzeczpospolitej�
z dnia 13 grudnia 2010 r., s. B 16, stwierdza: �Na razie walczymy w Europie o nowy budżet.
Musimy mieć co dzielić, ale rzeczywiście chcemy skierować więcej pieniędzy na poziom regio-
nalny. Widać wyraźnie, że pewne projekty i programy mogą realizować województwa. Regiony
mogą podzielić więcej pieniędzy dla firm. Mogą też w pełni przejąć program � Kapitał ludzki�, już
teraz w 60% przez nie realizowany.

11 T. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego 2009, s. 4.

12 T. Grosse, Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie.
Wnioski dla prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego 2009, s. 1.
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głównie potrzebie realizowania polityki regionalnej, z chwilą powołania do
realizacji regionalnych programów operacyjnych zyskał uprzywilejowaną pozy-
cję. Można wręcz stwierdzić, że w pewnym sensie zaburzona została zasada
niezależności jednostek samorządu terytorialnego. Powstała wyraźna nadrzęd-
ność jednostki regionalnej, która od tej chwili zaczęła decydować o wyborze
projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Taka
sytuacja zaistniała w chwili opracowywania regionalnego programu operacyjne-
go (wcześniej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
� tworzenia regionalnego systemu wsparcia. Właśnie wtedy dokonano podziału
środków oraz zakresu możliwych do realizacji projektów, w tym tych przezna-
czonych dla innych jednostek samorządowych. Oprócz tworzenia podstaw
regionalnego systemu wsparcia region ustala listę indykatywną � projektów
indywidualnych, które ze względu na kluczowe znaczenie dla województwa
wyłączone zostają z drogi konkursowej. W dalszym etapie realizacji regionalnego
programu operacyjnego władze województwa podejmują decyzję o wyłanianiu
projektów, które zostaną objęte wsparciem. Na każdym poziomie podejmowania
decyzji o wyodrębnieniu projektów objętych wsparciem może pojawić się i czę-
sto pojawia zarzut upolitycznienia wydatkowania środków regionalnych. Organy
województwa tworzone są przez polityków, dlatego trudno wyeliminować uwa-
runkowania polityczne z wpływu na proces wyboru projektów. Tym bardziej że
często podmioty wnioskujące o projekt mają również swoje polityczne uwarun-
kowania. Chodzi tu nie tylko o jednostki samorządu terytorialnego, ale i o jed-
nostki od samorządu zależne, takie jak szpitale czy spółki komunalne. Ponadto
samorząd wojewódzki jest organem założycielskim dla szkół wyższych czy
szpitali, co również stawia te podmioty w uprzywilejowanej sytuacji. Jednym
z najważniejszych problemów w zakresie prowadzenia polityki regionalnej po-
zostaje również nadmierna koncentracja środków regionalnych w mieście woje-
wódzkim. Dzieje się tak w szczególności wtedy, gdy władzę w mieście i wo-
jewództwie pełni podobna partia lub ugrupowanie polityczne. Rolę samorządu
wojewódzkiego wzmacnia również możliwość uczestnictwa w systemie wdraża-
nia programów priorytetów krajowych. Taka możliwość pojawia się poprzez
jednostki podległe bądź zależne od samorządu wojewódzkiego. Chodzi tu cho-
ciażby o wojewódzkie urzędy pracy, pełniące rolę instytucji pośredniczących
II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy regionalnej instytucji
finansującej, pełniącej funkcję instytucji pomocniczej w Programie Operacyj-
nym Innowacyjna Gospodarka.

Wydaje się, że sytuacja ta w okresie programowania 2014-2020 nie ulegnie
zmianie i pozycja regionów w systemie administrowania systemem wsparcia
zostanie wzmocniona. Samorządy wojewódzkie wyraźnie pokazały skuteczność
w wydatkowaniu środków regionalnych. Ze swoimi zadaniami poradziły sobie
lepiej niż administracja rządowa. I właśnie jej kosztem samorządy będą zyski-
wały uprzywilejowaną pozycję.
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4. Samorząd lokalny a projekty unijne

Realizacja projektów ma obecnie dla samorządu lokalnego pierwszorzędne
znaczenie. Można mówić o wyznaczeniu nowej roli dla samorządu terytorialne-
go związanej z realizacją projektu. Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
w systemie wsparcia pełnią podwójną rolę. Z jednej strony, są jednym z najważ-
niejszych realizatorów projektów, w tym tych o największym znaczeniu � czyli
projektów infrastrukturalnych. Z drugiej � samorząd wojewódzki pełni rolę jed-
nostki wdrażającej program regionalny.

JST z całą pewnością pełnią wciąż najważniejszą rolę jako projektodawcy.
Wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze, zdecydowana większość projek-
tów o charakterze infrastrukturalnym jest realizowana przez samorząd. Są to
przecież projekty, które trwale wpływają na przeobrażenia naszego kraju zgod-
nie z polityką spójności realizowaną przez UE. Realizowane inwestycje często
pozostają największymi na terenie danej gminy czy powiatu. W dobie kryzysu
gospodarczego ma to niebagatelne znaczenie. Rodzaje projektów inwestycyj-
nych przeprowadzanych przez samorządy są różnorodne i odpowiadają szero-
kiemu katalogowi zadań własnych. Dominują projekty dotyczące infrastruktury
drogowej, ale równie często samorządy realizują inwestycje w infrastrukturze
społecznej (szkoły, szpitale, obiekty sportowe i obiekty kultury) czy infrastruk-
turze ochrony środowiska. Nie zawsze realizowane w ramach projektów inwe-
stycje samorządowe prowadzone są bezpośrednio przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Czasami projekt realizuje jednostka samorządowa, jak szpital czy
zakład komunalny. Oprócz projektów infrastrukturalnych samorząd może reali-
zować również różnego rodzaju projekty dotyczące urzędu, np. projekty szkole-
niowe czy promocyjne.

Duża część projektów samorządowych finansowana jest obecnie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten jest w głównej mierze
finansowany z Funduszu Spójności, który z kolei jest finansowym zapleczem dla
realizacji polityki spójności. Ograniczenia tej polityki spowodują również osła-
bienie samorządów terytorialnych w dziedzinie inwestycji. Dlatego samorządy
terytorialne, chcąc temu przeciwdziałać, będą musiały szukać innych źródeł
finansowania i oszczędności. Być może wpłynie to pozytywnie na rozwój part-
nerstwa publiczno-prywatnego, co z kolei da efekt w postaci stymulacji lokalnej
gospodarki. Poza projektami szkoleniowymi czy inwestycyjnymi samorządy
mogą korzystać z możliwości finansowania wdrożenia zmian organizacyjnych
w pracy urzędu. Zmiany te mogą być fundamentalne i korzystne zarówno dla
samego urzędu, jak i wspólnoty samorządowej. Doskonałym tego przykładem
jest informatyzacja procesów w urzędzie, czyli wdrażanie projektów typu e-urząd.
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Proces realizacji projektu przez jednostkę samorządu jest specyficzny i różni
się od procesu prowadzonego przez przedsiębiorstwo. Różnice dotyczą przede
wszystkim podejmowania decyzji, a co za tym idzie � zarządzania projektem.
Kompetencje organów samorządowych wymagają podejmowania decyzji za-
równo przez organ wykonawczy, jak i uchwałodawczy samorządu. Decyzje są
wymagane nie tylko na etapie przystąpienia do projektu. Wszelkie modyfikacje
projektu wymagają również szybkiego podejmowania rozstrzygnięć, które czę-
sto mogą być niekorzystne dla samorządu, jednakże konieczne do przeprowa-
dzenia projektu. Przystąpienie do realizacji projektu ma również swój wymiar
polityczny i często uwarunkowane jest potencjalną oceną dokonywaną przez
elektorat wyborczy, tym bardziej że duże projekty infrastrukturalne mogą w du-
żym stopniu poprawić wizerunek gminy czy powiatu. Są jednocześnie trudne
i ryzykowne w realizacji, co może spowodować spektakularną porażkę, a co za
tym idzie � poważne problemy finansowe jednostki.

5. Podstawowe zasady zarządzania projektem

Prawidłowa realizacja przez administrację publiczną projektów europejskich
uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Ważne jest również przestrzeganie
podstawowych zasad, których spełnienie jest koniecznym warunkiem prawidło-
wego wdrożenia projektu. Ponadto należy podkreślić, że projekt stanowi tylko
wyodrębniony etap w działalności danej jednostki. Etap ten powinien zagwa-
rantować dalszy prawidłowy rozwój, a nie być powodem przyszłych problemów.

5.1. Znajomość systemu wsparcia

Wiedza o systemie wsparcia, jego założeniach i celach, jest konieczna do
skutecznego zarządzania realizowanymi projektami. System wsparcia został
bowiem tak ukształtowany, że nie należy oczekiwać specjalnego zainteresowa-
nia ze strony organów wdrażających. Inicjatywa projektowa wyraźnie jest po
stronie projektodawcy. Ponadto system nie zawsze bezpośrednio odpowiada
zapotrzebowaniu projektodawców.

Tworząc strategię rozwoju, UE dokonuje montażu systemu wsparcia z do-
stosowaniem go do potrzeb krajów członkowskich. Następnie krajowa admini-
stracja opracowuje i wdraża własny system, w którym zaczynają funkcjonować
konkretne programy. Należy mieć tego pełną świadomość już w trakcie inicjo-
wania działań zmierzających do realizacji projektu. Tylko wtedy jesteśmy w sta-
nie określić potrzeby, które pozostaną zgodne z polityką UE, a także z odpo-
wiednim programem.
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Zrozumienie celów realizacji strategii i programów musi towarzyszyć
wszystkim etapom projektu � od procesu aplikacji (tworzenie wniosku i podda-
nie się ocenie), poprzez jego realizację i ewaluację. Ponadto należy pamiętać, że
realizacja strategii i programów jest procesem ciągłym, dlatego system wdraża-
nia funduszy jest tak skonstruowany, aby poszczególne projekty nawiązywały
do siebie lub były realizowane w określonej kolejności.

5.2. Potrzeby jednostki

Oprócz znajomości systemu wsparcia realizacja projektu wiąże się również
ze znajomością potrzeb swojej jednostki. Chodzi o potrzeby, które pojawiły się
niezależnie od zamierzonych działań związanych z realizacją projektu. Inicjo-
wany projekt musi odpowiadać w jak największym stopniu zdiagnozowanej
sytuacji faktycznej.

Trudnym zadaniem jest wdrażanie projektu, który realizuje w pełni strategię
rozwoju danej jednostki. Często konieczna jest modyfikacja strategii do potrzeb
projektowych. Taka sytuacja jest wynikiem uwarunkowań systemu wsparcia,
który służy wdrażaniu polityki UE, a nie polityki krajowej lub realizacji włas-
nych celów.

Nie stanowiłoby to problemu, gdyby system wsparcia w istocie był optymal-
nym planem rozwojowym. Niestety nie zawsze jest dokumentem uwarunkowa-
nym obiektywnymi założeniami ekonomicznymi, uwzględniającymi konieczne
zmiany i właściwe narzędzia do ich realizacji. W wielu miejscach system wspar-
cia jest manifestem politycznym o podłożu ideologicznym, dlatego wszystkie
błędy w założeniach strategicznych będą się przekładać na wadliwy system
wsparcia dla projektów. Bezwzględne dostosowywanie własnych działań do
realizacji strategii nadrzędnych nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

5.3. Proces zarządzania projektem

Obok znajomości systemu wsparcia oraz powiązanych z nim potrzeb włas-
nych jednostki nie mniej istotna jest znajomość procesu zarządzania projektem.
Proces ten wiąże się jednocześnie z następującymi procesami:

� zarzadzaniem finansami projektu,
� zarządzaniem personelem projektu,
� organizacją działań związanych z realizacją projektu,
� dokonywaniem czynności formalnoprawnych w ramach projektu,
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Jedną z trudniejszych spraw związanych z realizacją projektu jest zarządza-
nie finansami. Realizacja projektu wiąże się z zaangażowaniem środków finan-
sowych jednostki i często wymaga podejmowania bieżących decyzji i akceptacji
organu samorządu terytorialnego (np. rady gminy) albo innego organu. Środki
finansowe związane z realizacją projektu muszą być rachunkowo i bankowo
wydzielone. Należy zwrócić uwagę, że większość projektów wymaga zagwa-
rantowania wkładu własnego, a ponadto najczęściej dotacja na realizację pro-
jektu jest w istocie refundacją. Oznacza to, że na realizację projektu muszą
zostać zapewnione środki w budżecie jednostki samorządowej. Personel pro-
jektu w wielu wypadkach pozostaje jednocześnie kadrą danego urzędu. Dlatego
niezbędne jest dokonanie odpowiedniej reorganizacji pracy połączone ze zmianą
kompetencji czy zakresu obowiązków. Ponadto należy zauważyć, iż wyodręb-
niony personel nie będzie mógł samodzielnie sprostać wszystkim wymogom
realizacji projektu. W przeważającej liczbie przypadków dochodzi do włączenia
innych pracowników urzędu, którzy wykonują zadania projektowe poza swoimi
formalnymi kompetencjami. Takie działania mogą wpływać na organizację pra-
cy całej jednostki, trudno jednak uniknąć takiej sytuacji. Organizacja realizacji
projektu wymaga bardzo często zaangażowania najważniejszych osób w urzę-
dzie, które muszą reprezentować jednostkę na zewnątrz, zawierając czy nego-
cjując umowy związane z projektem. Proces zarządzania projektem wymusza
ponadto dokonywanie, często znaczących, zmian realizowanego projektu, m.in.
terminów. Ich zakres zależy od typu projektu i jego dobrego przygotowania
w fazie wstępnej. Zmiany nie mogą absolutnie przybrać fundamentalnego cha-
rakteru. W przeciwnym razie zaangażowanie w proces realizacji projektu może
być tak duże, że zaburzy normalną działalność jednostki.

Zarządzanie projektem wiąże się z określonymi fazami, które składają się na
cykl projektu. Metodyka ta została opracowana na potrzeby KE i nosi nazwę
Project Cycle Managment. Zgodnie z nią na cykl projektu składają się następu-
jące fazy:

� faza programowania � tworzenie podstaw programowych dla realizacji
projektu,

� faza identyfikacji � idea projektowa,
� faza formułowania � sporządzanie dokumentacji � wniosku o dofinanso-

wanie projektu,
� faza wdrażania � realizacja projektu,
� faza ewaluacji i audytu � ocena efektów projektu13.
Wszystkie fazy są ze sobą powiązane i wynikają z siebie. Tylko prawidłowe

zrealizowanie kolejnej fazy gwarantuje możliwość kontynuacji projektu.
                        

13 Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, Warszawa 2007, s. 57.
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6. Zakończenie

Możliwość realizacji projektów unijnych stała się doskonałą okazją do
zwiększenia możliwości administracji publicznej w realizacji powierzonych jej
zadań. Dotyczy to zarówno samorządu terytorialnego, jak i administracji rządo-
wej. Projekty mogą w bardzo dużym stopniu uzupełniać działalność inwestycyj-
ną administracji. Mogą też być ukierunkowane na doskonalenie kompetencji
urzędników czy wdrożenie nowych rozwiązań organizacji pracy urzędu. Z dru-
giej strony � wdrażanie środków europejskich to dodatkowe zadanie dla całej
administracji publicznej, a w szczególności dla administracji rządowej i regio-
nalnej. Jest to zadanie, które niestety nie zostało sfinansowane w sposób wystar-
czający. O pełnym sukcesie wdrażania środków pomocowych będziemy mogli
powiedzieć, gdy uda się wydatkować efektywnie wszystkie środki unijne, a jed-
nocześnie projekty przyniosą trwałe i zamierzone rezultaty. Ponadto o sukcesie
będzie decydować fakt, iż realizacja projektów i administrowanie systemem
wdrażania nie przyniesie negatywnych konsekwencji w postaci zaburzenia reali-
zacji bieżących zadań administracji publicznej.
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Motywatory radnych do podejmowania decyzji
o podziale środków finansowych

na podstawie badania wybranych gmin
województwa wielkopolskiego

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badania motywatorów do podejmowania
decyzji o podziale środków finansowych przez radnych czterech wybranych gmin województwa
wielkopolskiego. W badaniu posłużono się własnym zestawem motywatorów opracowanym na
podstawie obserwacji oraz literatury przedmiotu. Wyniki badania pilotażowego pokazują, że
w badanych gminach można mówić o znacznym podobieństwie motywatorów wśród badanych
75 radnych. Zestaw najczęściej wymienianych motywatorów pozwala na określenie modelu decy-
zyjnego jako racjonalno-polityczny.

Słowa kluczowe: gminy, decyzje finansowe, radni, motywatory, modele podejmowania
decyzji w sferze publicznej

Wstęp

Jednym z najważniejszych aspektów jakości funkcjonowania samorządów
jest ich gospodarność, przejawiająca się m.in. w jakości decyzji o podziale środ-
ków finansowych. Decyzje te powinny bazować na racjonalnych przesłankach
i realizować potrzeby lokalnych społeczności. Wiadomo jednak, że motywatory
decyzji finansowych są bardzo zróżnicowane i nie zawsze racjonalne. Celem
artykułu jest ukazanie wyników pilotażowych badań motywatorów decyzji
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finansowych podejmowanych przez radnych wybranych czterech gmin woje-
wództwa wielkopolskiego. W badaniu uczestniczyło 75 radnych.

Wśród najważniejszych uwarunkowań procesu podejmowania decyzji przez
rady gmin znajdują się te związane ze skutecznością realizacji zadań własnych
oraz zleconych przez znajdujące się wyżej w hierarchii starostwa powiatowe,
a także te związane z efektywnością wykorzystania znajdującego się w gestii
gmin majątku � np. zarządzania terenami przeznaczonymi na inwestycje. Skut-
kiem jest w pierwszym przypadku wywiązywanie się bądź też nie z obowiązków
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, zaś w drugim � sytuacja finan-
sowa gminy, warunkująca jej plany inwestycyjne. Zarówno więc skuteczność,
jak i efektywność są miarami oceny skutków decyzji podejmowanych przez rady
gmin i warunkują sposób, w jaki decyzje te są podejmowane.

Działalność każdej jednostki samorządu terytorialnego regulują ściśle okreś-
lone normy prawne, reguły i przepisy. Gmina jako podmiot administracji pu-
blicznej zobligowana jest do prowadzenia działalności w określony sposób.
Swoje funkcjonowanie opiera przede wszystkim na ustawie o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r., ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz na szeregu rozporzą-
dzeń. Te akty prawne określają sposób funkcjonowania gmin, a także zakres ich
odpowiedzialności.

Ciekawym zagadnieniem w funkcjonowaniu wszystkich jednostek samorzą-
du terytorialnego, w tym również gmin, jest finansowanie ich działalności.
Budżety gmin zasilają zarówno środki własne, jak i obce. W praktyce nie
zdarzają się gminy, które nie korzystałyby z zewnętrznych źródeł finansowania.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej bardzo ważnym zewnętrznym źródłem
finansowania stały się dotacje z niej płynące, dzięki którym gminy rozpoczęły
wiele inwestycji. Dlatego niezwykle ważny jest sposób, w jaki radni gminy po-
dejmują decyzje związane z podziałem środków finansowych, które są w ich
dyspozycji. Może on być bliższy pożądanej w tej sytuacji racjonalności decyzyj-
nej bądź od niej odległy.

1. Polityka finansowa gminy i jej modele

Problem lokalnej polityki finansowej przyciąga zarówno uwagę badaczy, jak
i lokalnych społeczności. Jako obywatele chcielibyśmy wiedzieć, jak dzielone są
środki finansowe, którymi gmina dysponuje. Wątpliwości budzą często konkret-
ne sytuacje, np. dlaczego środki z budżetu gminy trafiają na inwestycje głównie
w jednej miejscowości kosztem innych czy też dlaczego wyremontowana została
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ta, a nie inna droga, zaś chodnik położono jedynie w centrum. W literaturze
przedmiotu znaleźć można m.in. następującą typologię modeli podejmowania
decyzji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego:

1. Model środowiskowy.
2. Model polityczny.
3. Model kultur politycznych.
4. Model inkrementalny (przyrostowy)1.
Cechą charakterystyczną modelu środowiskowego jest duży udział czynni-

ków, na które gmina nie ma wpływu. Determinantami decyzji są zmienne o bar-
dzo różnym charakterze, powiązane ze strukturą demograficzną i społeczną,
ekonomicznym poziomem życia oraz �strukturą urbanistyczną o charakterze
funkcjonalnym i osadniczym�2.

W modelu politycznym decydujący wpływ na strukturę wydatków lokal-
nych ma zjawisko jednomyślności partyjnej radnych. W takiej sytuacji możliwe
jest przeforsowanie dzięki posiadaniu większości preferowanych przez określo-
ną partię rozwiązań. Możliwy jest tutaj również układ koalicyjny. Znany jest
pogląd, że wpływ polityki na podejmowanie decyzji finansowych jest silniejszy
w odniesieniu do konkretnych pozycji czy grup wydatków gminy niż w odnie-
sieniu do całego budżetu. Wpływ ten jest najbardziej zauważalny, kiedy nastę-
puje przejmowanie władzy3.

W modelu kultur politycznych wpływ na kształtowanie się polityki finanso-
wej ma wybór określonej doktryny. Wyróżniamy cztery jego bazowe warianty:

� demokratyczny � znaczny udział w decyzjach finansowych mają różne
grupy nacisku, preferuje się w nim usługi społeczne,

� etniczny � w tym wariancie dominują takie wartości, jak lojalność i za-
ufanie, jest to rodzaj polityki lokalnej, którego podstawą są związki narodowe,

� republikański � wariant ten zakłada utrzymywanie niskiego poziomu
podatków i interwencji władz w rozwiązywaniu problemów społecznych,

� fiskalny populizm � typowe jest tutaj powiązanie celów społecznych
z zachowaniem pewnych ograniczeń we wzroście podatków.

Model kultur politycznych może się wyraziście manifestować w samorzą-
dach, gdzie występują odmienności kulturowe, religijne, a nawet historyczne4.

Istota modelu inkrementalnego wyraża się w stopniowym, racjonalnym
modyfikowaniu celów polityki finansowej gminy. Struktura budżetu gminy
pozostaje pod wpływem racjonalnego procesu decyzyjnego. Cechą charaktery-
                        

1 P. Swianiewicz, Dlaczego polityki lokalne są różne, �Samorząd Terytorialny� 1993, nr 5,
s. 3-17.

2 K. Piotrowska-Marczak, Finanse lokalne w Polsce, WN PWN, Warszawa 1997.
3 P.E. Mouritzen, A. Ylonen, Money, politics or structure?, w: Managing Cities in Austerity,

red. P.E. Mouritzen, Macmillan, London � Newbury Park � New Delhi 1992.
4 K. Piotrowska-Marczak, op. cit.
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styczną jest tzw. profesjonalna władza. Na jej decyzje nie mają istotnego wpły-
wu naciski polityczne.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku przeprowadzono badania na temat
lokalnej polityki finansowej. Objęte nimi zostały trzy kraje Europy Środkowej:
Polska, Węgry oraz Słowacja. Władza na szczeblu gminnym w trzech badanych
krajach chce znacznie częściej globalnego wzrostu budżetów gmin niż ma to
miejsce w Europie Zachodniej, jednocześnie nie przedstawia się w sposób jed-
noznaczny wydatków, na które powinno się przeznaczyć więcej środków finan-
sowych5. Sytuację tę można zapewne odnieść do przedstawionych wyżej ujęć
modelowych.

Wydaje się, że preferowane w praktyce sposoby podejmowania decyzji są
wypadkową różnych optyk, które są jednocześnie uznawane przez decydentów
za istotne. Kształtują się też w tej mierze pewne rutyny, które upodabniają się
w większym bądź mniejszym stopniu do określonego rozwiązania modelowego.
Proces decyzyjny jest więc złożony i eklektyczny. Niezależnie od tego wydaje
się możliwe uchwycenie dominującego akcentu w praktykach decyzyjnych rad
gmin.

W przekonaniu autorów dla uchwycenia często subtelnych akcentów stoso-
wanych w praktyce sposobów podejmowania decyzji przez rady gmin przyjęcie
przytoczonej wyżej typologii modeli decyzyjnych byłoby niewystarczające.
Z tego powodu na podstawie własnych obserwacji oraz wstępnych wywiadów
prowadzonych z przedstawicielami samorządów terytorialnych w województwie
wielkopolskim zdecydowano się na przyjęcie typologii zmodyfikowanej i roz-
szerzonej. Wyróżniono w efekcie następujące modele decyzyjne:

1. Model polityczny � podejmowanie decyzji budżetowych jest mocno uwa-
runkowane poglądami politycznymi danego radnego i jego przynależnością do
danej partii, koła politycznego; priorytety są w tym przypadku głównie pochod-
ną programu partii.

2. Model koalicyjny � decyzje mają tutaj charakter większościowy i są
przygotowywane w procesie powtarzanego uzgadniania kolejnych pozycji
w budżecie; następnie utworzona w ten sposób koalicja decyduje o przekazaniu
środków finansowych na konkretne inwestycje.

3. Model wyborczy � środki finansowe są inwestowane głównie w najwięk-
szych miejscowościach gminy, których mieszkańcy są najważniejszym elekto-
ratem wyborczym, w związku z czym dają realną szansę na kredyt zaufania
w kolejnych wyborach samorządowych.

4. Model racjonalny � decyzje o przeznaczeniu środków podejmowane
są racjonalnie na podstawie indywidualnych hierarchii potrzeb społeczności
lokalnej.
                        

5 P. Swianiewicz, op. cit.
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5. Model lokalny � zakłada się preferowanie potrzeb mieszkańców miej-
scowości, z której pochodzi dany radny.

6. Model parytetowy � polega na możliwie równym podziale środków bu-
dżetowych pomiędzy wszystkie miejscowości gminy.

7. Model wydatków zleconych � zakłada przeznaczanie środków finanso-
wych głównie na zadania zlecone, obniżając w ten sposób bezpośrednie znacze-
nie potrzeb społeczeństwa lokalnego; może występować w sytuacji, kiedy
wykonanie inwestycji w gminie uzależnione jest w znaczącym stopniu od środ-
ków pochodzących z zewnątrz, np. z budżetu państwa, z budżetu starostwa
powiatowego czy budżetu Unii Europejskiej (przykładem może być remont dróg
w ramach tzw. schetynówki � kiedy to inwestycja finansowana jest w 50% ze
środków budżetu państwa oraz po 25% ze środków budżetu starostwa powiato-
wego i gminy); wówczas realizacja inwestycji jest uzależniona od przekazania
gminie środków z budżetu państwa i starostwa powiatowego.

8. Model kontynuacyjny � zakłada kontynuację realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego; decyzje budżetowe są podejmowane przy preferencji
dla WPI, który jednak podlega częstym modyfikacjom ze względu na kryzys
w finansach wielu samorządów terytorialnych.

9. Model lobbingowy � zakładany jest w nim wpływ określonego lobby ze-
wnętrznego na podejmowanie decyzji.

10. Model stakeholders � środki finansowe kierowane są na inwestycje
ważne dla kluczowych instytucji funkcjonujących na terenie gminy.

2. Decyzje finansowe w gminach �
wyniki badań empirycznych

Badaniom poddani zostali radni czterech gmin województwa wielkopolskie-
go. Dobór miał charakter celowy. Wybrane gminy przeżywają okres rozkwitu
związanego z napływem nowego kapitału, zarówno polskiego, jak i zagranicz-
nego, rozwija się w nich sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększa
się liczba ludności. Są to również gminy o dużych walorach przyrodniczych.
Wydaje się, że w takich warunkach powinny się ujawnić inne niż tylko oparte na
najpilniejszych potrzebach podejścia do kwestii podejmowania decyzji finanso-
wych. W jednostkach tych mamy bowiem do czynienia z pewnym marginesem
swobody decyzyjnej (tzw. resource slack). Trzy gminy są zlokalizowane na
terenie powiatu poznańskiego, jedna zaś na terenie powiatu śremskiego. Dwie
gminy � Dopiewo i Komorniki � są gminami wiejskimi, zaś dwie pozostałe �
Mosina i Śrem � wiejsko-miejskimi. Zaproponowano udział w badaniu większej
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liczbie gmin, głównie powiatu poznańskiego, jednak pozytywnie odpowiedziały
tylko cztery z nich.

Informacje do badania były zbierane przy wykorzystaniu ankietowego wy-
wiadu standaryzowanego. Ankiety były wypełniane przez radnych w trakcie
wyznaczonego czasu sesji rad gmin. Dla nadania wagi poszczególnym modelom
poproszono każdego radnego o rozdysponowanie łącznej sumy 100 punktów
w dowolnej proporcji pomiędzy wymienione modele. Pytanie badawcze doty-
czyło zaś realnego znaczenia poszczególnych ujęć modelowych w podejmowa-
niu decyzji finansowych przez ankietowanego. Nieprzyznanie punktów określo-
nemu modelowi oznaczało przy tym, że motywacje, które model ten uwzględnia,
w ogóle nie występują. W badaniu wzięło udział 75 radnych wyżej wymienio-
nych gmin. Badanie wykluczało możliwość identyfikacji respondenta na podsta-
wie wypełnionej ankiety.

Spośród ważniejszych wniosków należy zauważyć pewną zgodność respon-
dentów, wyrażającą się w tym, iż w trzech z czterech badanych gmin na trzech
pierwszych miejscach z uwagi na znaczenie modelu znalazły się: model racjo-
nalny, model koalicyjny oraz model kontynuacyjny. Jedynie w gminie Śrem
model koalicyjny został zastąpiony przez lobbingowy. Duży napływ inwestorów
zewnętrznych sugerowałby wstępną hipotezę o znaczeniu tego modelu w opisa-
nych warunkach sytuacyjnych. Jest interesujące, że nie ma w omawianej kwestii
różnic pomiędzy gminami wiejskimi i wiejsko-miejskimi.

Model racjonalny uzyskał 1453 punkty, co stanowi 20,69% wszystkich
przydzielonych punktów. Model kontynuacyjny � 1246 punktów (17,74%), zaś
model koalicyjny � 1147 punktów (16,33%) (rys. 1). Mimo że jakościowo
obserwujemy opisaną wyżej zgodność, wyliczony dla 10 modeli współczynnik
dyspersji klasyfikacji h wyniósł 0,965417, co świadczy o dużej rozbieżności
respondentów w kwestii, który z modeli dominuje w praktyce podejmowania
decyzji (za wynik świadczący o zgodności należy uznać wartość w okolicach
0,4 bądź niższą. Właściwie więc uzyskane wyniki dają podstawę do stwierdze-
nia, że motywatory wpływające na podjęcie decyzji mają bardzo złożoną naturę.

Jeśli założyć, choć nie jest to pewne, że respondenci wyrażają ocenę opartą
na faktach (byli o to proszeni), a nie na wizji stanu postulowanego, to należałoby
dodać, że ponad średnią wybijają się modele, które mogą być uznane za przejaw
racjonalnego myślenia i kierowania się interesem gminy jako całości. Pozytyw-
nie należy oceniać nie tylko to, że ważone są realne potrzeby społeczności lo-
kalnych, ale uwzględniane jest też działanie w dłuższej perspektywie czasowej
(zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym � WPI). Znaczenie ma też
model z cechami związanymi z aktywnością polityczną. Można byłoby więc
wstępnie mówić o modelu racjonalno-politycznym, który ukształtował się jako
pewien dominujący wzorzec w badanych gminach. Trudno stwierdzić, czy zna-
lazłby on potwierdzenie w badaniu większej próby gmin.
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Rys. 1. Znaczenie badanych modeli podejmowania decyzji finansowych w gminach ogółem

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Należy dodać, że suma przydzielonych punktów nie jest równa 7500, jak
powinna wskazywać na to liczba respondentów, lecz 7197. Suma jest mniejsza
w efekcie notowanych w ankietach pomyłek. Zdecydowano się uwzględnić an-
kiety z mniejszą niż prawidłowa liczbą punktów z uwagi na brak możliwości
powtórzenia badania.

Oprócz wspomnianych trzech modeli ponad średnią wybija się również
model lobbingowy, co może być sygnałem, że jeśli już mają miejsce przejawy
odchodzenia od modelu racjonalno-politycznego w procesie decydowania
o podziale środków finansowych gmin, to mogą one wynikać z nacisków i ko-
nieczności uwzględniania interesów podmiotów trzecich. Model lobbingowy
może mieć szczególne znaczenie w gminach rozwijających się, w których
gra toczy się o większe stawki, a więc i siła nacisku podmiotów jest zapewne
większa.

Nieco zaskakuje ranga poniżej średniej takich modeli, jak model lokalny.
Albo radni obawiają się mówić o realizacji partykularnych celów, albo ich rze-
czywiście nie preferują w badanych gminach ponad interes ogółu mieszkańców.
Jedno i drugie ma wymiar pozytywny. Podobna uwaga dotyczyć może także
modelu wyborczego. Model wydatków zleconych oraz polityczny wydają się nie
mieć żadnego znaczenia. W przypadku tego ostatniego można usiłować wnio-
skować, że idee polityczne w skali kraju słabo przekładają się na realia gmin,
gdzie dominuje konieczność radzenia sobie z realnymi, wymiernymi problema-
mi. Ponadto w gminach raczej nie funkcjonują silne koła polityczne.
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Podsumowanie

Przeprowadzono pilotażowe badanie motywatorów skłaniających radnych
do podejmowania decyzji dotyczących podziału środków finansowych w czte-
rech gminach województwa wielkopolskiego. Wysokie oceny punktowe trzech
wyspecyfikowanych modeli: racjonalnego, kontynuacyjnego i koalicyjnego we
wszystkich gminach (jedynie w gminie Śrem powtarzają się tylko dwa z trzech
modeli na trzech pierwszych miejscach) skłania autorów do wstępnego określe-
nia dominującego modelu jako racjonalno-politycznego. Jego istotą wydaje się
być uwzględnianie w procesie decyzyjnym przede wszystkim rzeczowych
argumentów, kilkuletniej wizji rozwoju gminy, lecz także koalicyjnych posta-
nowień. Trudno stwierdzić, jaki udział ma w wyniku wizja respondentów na
temat poprawnych, właściwych motywacji w procesach decyzyjnych rad. Dobre
wyniki badanych gmin mogą jednak sugerować, że wyniki w znacznej mierze
odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Pomimo zaobserwowanej powtarzalności preferowanych przez radnych
motywatorów wyliczony współczynnik dyspersji klasyfikacji (stanowiący miarę
zgodności ekspertów, za jakich można uznać badanych) ma bardzo wysoką
wartość, bliską jedności, co świadczy o tym, że mamy w istocie do czynienia
z zachowaniami polimotywacyjnymi.

Stwierdzenie, czy w zasadzie optymistyczny stan rzeczy w zakresie moty-
wacji decyzji finansowych wybranych gmin województwa wielkopolskiego jest
powszechny w innych częściach województwa i innych regionach kraju, wyma-
ga dalszych badań. Wydaje się, że zasadne byłoby także wypracowanie pewnych
bardziej obiektywnych narzędzi weryfikacji eksponowanych w badaniu poglą-
dów radnych.
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Streszczenie. W świetle zmian, jakie zachodzą w wymiarze gospodarczym i społecznym,
implikując przemiany w zarządzaniu, nasuwa się pytanie o możliwość i celowość implementacji
CSR na grunt administracji publicznej, a także o wskazania dla realizacji przez administrację
publiczną działań wspomagających rozwój tej koncepcji w Polsce. Celem artykułu jest omówienie
przesłanek i możliwości związanych z podejmowaniem działań z zakresu odpowiedzialności
społecznej w administracji publicznej.
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Wstęp

Zmiany zachodzące w wymiarze gospodarczym i społeczno-kulturowym
implikują przemiany w zarządzaniu. Rośnie znaczenie relacji z otoczeniem.
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga dziś akceptacji sposobów i efektów
tych działań ze strony podmiotów, z którymi pozostaje ono w sieci relacji spo-
łecznych i gospodarczych. W dyskusji o współczesnym biznesie znaczące miej-
sce zajmuje kwestia społecznej odpowiedzialności podmiotów gospodarczych.
Debata ta skutkuje licznymi kontrowersjami związanymi z realizowaniem tej
koncepcji, lecz mimo to towarzyszy jej intensyfikacja podejmowanych przez
organizacje działań z zakresu CSR. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa
społecznie odpowiedzialnego jest przyjęcie, że egzystuje ono w szerszym kon-
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tekście socjologicznym jako członek społeczeństwa, a nie jego autonomiczna
i niezależna część, w związku z czym powinno opierać swoje działania rynkowe
na dialogu i odpowiedzialnych relacjach z poszczególnymi grupami interesariu-
szy. Działania te coraz intensywniej podejmowane są przez przedsiębiorstwa,
jednakże kwestia ta nie pozostaje w oderwaniu od innych podmiotów występu-
jących w życiu społeczno-gospodarczym: podmiotów sektora publicznego i spo-
łecznego.

Określenie przesłanek podejmowania działań wchodzących w zakres tej
koncepcji, zwłaszcza w zadaniach podmiotów administracji publicznej, jest
kwestią wzbudzającą kontrowersje. Celem artykułu jest zarys przesłanek i moż-
liwości związanych z podejmowaniem działań z zakresu odpowiedzialności
społecznej w administracji publicznej.

1. Społeczna odpowiedzialność organizacji
na gruncie polskiego biznesu

Rola przedsiębiorstwa w społeczeństwie zmienia się w wyniku poszukiwa-
nia równowagi pomiędzy działaniami zmierzającymi do maksymalizacji zysku
a działaniami nakierunkowanymi na tworzenie i maksymalizację dobrobytu
społecznego. Współczesne podejścia ekonomiczne i nauk o zarządzaniu uznają,
że przedsiębiorstwo powinno współuczestniczyć w obszarze aktywności spo-
łecznej. Wiarygodność przedsiębiorstwa i transparentność jego działań to coraz
istotniejsze dla interesariuszy wartości. Dążenie do ich osiągnięcia staje się wy-
tyczną w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Peter F. Druc-
ker zauważa, że

wolne przedsiębiorstwo działające w warunkach wolności ekonomicznej nie może istnieć tyl-
ko dlatego, że jest dobre dla biznesu; sens jego istnienia polega na tym, że jest potrzebne
społeczeństwu1.

Definiując za Keithem Davisem i Robertem L. Bloomstromem, odpowie-
dzialność społeczna przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility �
CSR) to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej, której podstawą jest
obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i działań, które przyczy-
niają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębior-
stwa), jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu społecznego2. Odpowie-
dzialne społecznie przedsiębiorstwo, oprócz spełniania wszystkich wymogów
                        

1 P.F. Drucker, Myśli przewodnie DRUCKERA, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 34.
2 K. Davis, R.L. Bloomstrom, Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw-

-Hill, New York 1975, s. 6.
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prawnych, dobrowolnie przyjmuje na siebie pewne zobowiązania na płaszczyź-
nie społecznej, etycznej i ekologicznej.

W Polsce społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest koncepcją
stosunkowo nową, od ok. 10 lat obecną w dyskursie publicznym, zaistniałą
w specyficznej sytuacji społeczno-gospodarczej � niedokończonych reform
rynkowych, otwarcia na gospodarkę światową, pogłębiającej się integracji euro-
pejskiej. Myślenie kategoriami długookresowymi, na których opiera się ta kon-
cepcja, jest w naszym kraju niewątpliwie trudne. Częste w Polsce jest też
zjawisko negatywnego odbioru deklarowanych celów i praktyk społecznych,
które w oczach opinii publicznej nie muszą stanowić gwarancji odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa, a także wciąż obserwowany brak większych ujemnych
konsekwencji (np. biznesowych czy wizerunkowych) wynikających z nieetycz-
nego zachowania w biznesie czy w przestrzeni publicznej. Anna Lewicka-
-Strzałecka pisze, że

uzasadnione wydaje się przypuszczenie, iż zachodzi zależność między poziomem korupcji
w danym kraju a społeczną odpowiedzialnością biznesu w tym kraju. Wysoki poziom korup-
cji powoduje, że menedżerowie i przedsiębiorcy nie są skłonni, by kształtować dobre, długo-
falowe relacje z poszczególnymi interesariuszami, ponieważ pozycja ich firm w niewielkim
stopniu zależy od klientów, pracowników, dostawców, lokalnej społeczności3.

Specyficzne dla Polski jest też zjawisko negatywnego odbioru deklarowa-
nych celów i praktyk społecznych, które w oczach opinii publicznej nie muszą
stanowić gwarancji odpowiedzialności przedsiębiorstwa sensu largo. �Kryjące
się za fasadą CSR nieetyczne, a nawet kryminalne praktyki wpływają destruk-
cyjnie na promocję tej idei�4. Polskie realia społeczno-gospodarcze nie są tak
przyjazne i motywujące do realizacji działań CSR, jak realia państw zachodnich.
Obserwuje się na gruncie polskim typowe cechy budującego się społeczeństwa
obywatelskiego, np. �duży deficyt zaufania pomiędzy interesariuszami czy brak
partnerstwa między państwem, biznesem a organizacjami pozarządowymi�5.
Niedocenianie wagi CSR wynika z faktu, iż nieetyczne zachowania przedstawi-
cieli biznesu (jak również innych, np. osób publicznych), nie wywołują w Polsce
większych ujemnych konsekwencji. Brak zdecydowanego potępienia takich
zachowań jest powodem przyznawania kwestii odpowiedzialności w biznesie
wciąż jeszcze niskiej wagi. Niezrozumienie jego istoty i �lekceważący stosunek
wielu firm do tego problemu powoduje, że etyczny wymiar działalności wciąż

                        
3 A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN,

Warszawa 2006, s. 61.
4 Ibidem, s. 63.
5 A. Malinowski, S. Piskor, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Unii Europejskiej

a doświadczenia polskie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red.
S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006, s. 281.
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jeszcze traktowany jest bardziej jako element usprawniający proces kreowania
wizerunku firmy niż źródło przewagi konkurencyjnej�6.

Z drugiej strony, w związku z faktem, że CSR jest jednym z priorytetów
Unii Europejskiej7, będzie musiała odegrać znaczną rolę również w Polsce.
Pomimo tych trudności zauważa się rosnące zainteresowanie i zaangażowanie
polskich przedsiębiorstw w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności.
Teoretycy i praktycy biznesu, przedsiębiorcy, konsumenci, administracja pu-
bliczna, a także media coraz lepiej rozumieją zagadnienia związane z różnymi
przejawami odpowiedzialności i nieodpowiedzialności w biznesie. W kontekście
rozważań niniejszego artykułu nasuwa się pytanie o możliwość i celowość im-
plementacji takich działań na grunt administracji publicznej, a także wskazania
dla realizacji przez administrację publiczną działań wspomagających rozwój tej
koncepcji w Polsce.

2. Administracja publiczna a interes publiczny

Szeroko rozumiane pojęcie sektora publicznego według definicji Głównego
Urzędu Statystycznego obejmuje �własność państwową (Skarbu Państwa i pań-
stwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz
własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publiczne-
go�8. W sektorze publicznym zawierają się jednostki administracji publicznej,
a ta, według definicji Guya Petersa, �z uwagi na funkcje, jakie sprawuje, jest to
proces stosowania określonych reguł, czyli proces przekształcania ogólnych
przepisów w konkretne decyzje dotyczące indywidualnych spraw�9. W świetle
podejmowanych w artykule zagadnień istotne jest również ujęcie administracji
publicznej od strony podmiotowej i wskazanie celów jej działania, co umożliwia
identyfikację interesariuszy:

                        
6 E. Rudawska, Przestrzeganie zasad etyki przez przedsiębiorstwa na rynku europejskim,

w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski,
Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 422.

7 W roku 2000 podczas szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie Rada Europejska ogłosiła nowy
strategiczny cel (dziesięcioletni program społeczno-gospodarczy UE � strategię lizbońską),
w którym podkreślono potrzebę stosowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jako
priorytet określono w nim uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dynamicz-
nej i opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do trwałego rozwoju, ze wzmocnieniem szans
na zatrudnienie, przeprowadzeniem reform ekonomicznych i zwiększeniem społecznej spójności.
Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, red.
E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Wyd. PTE, Warszawa 2005, s. 10-11.

8 Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007, s. 31.
9 G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Scholar, Warszawa 1999, s. 16.
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współczesna administracja publiczna w państwie demokratycznym może być określona jako
zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych
na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na pod-
stawie ustawy i w określonych prawem formach10.

Państwo pełni względem społeczeństwa kilka ról. Jedną z ról administracji
publicznej jest rola służebna � państwo jest bowiem organizacją chroniącą pra-
wa i interesy całego społeczeństwa. Administracja publiczna prowadzi m.in.
działania polegające na organizowaniu życia zbiorowego oraz zaspokajaniu
potrzeb społecznych grup obywateli oraz jednostek11.

W kontekście administracji publicznej pojawia się wspomniana wcześniej
kwestia interesu publicznego. Jednakże problem ten okazuje się być bardziej
złożony, gdyż interes publiczny wiąże się z wieloma sprzecznymi oczekiwania-
mi ze strony różnych grup, które, jak w przypadku wszystkich organizacji, moż-
na nazwać interesariuszami12. Przekładając to pojęcie na potrzeby administracji
publicznej, można powiedzieć, że jej interesariuszami będą wszystkie osoby,
grupy lub podmioty, które mają wpływ na jej funkcjonowanie bądź administra-
cja ma wpływ na ich funkcjonowanie. Uściślając, będą to np. ustawodawcy,
podmioty gospodarcze, pracownicy, społeczeństwo jako całość, a także wyod-
rębnione grupy społeczne. Istotna jest także złożoność relacji między admini-
stracją a jej interesariuszami � te same osoby lub podmioty mogą występować
w różnych względem administracji publicznej rolach (np. petenta, świadczenio-
biorcy czy podatnika).

Administracja publiczna powołana jest do formułowania i wdrażania działań
mających na celu rozwiązywanie problemów lokalnych, sprawuje kontrolę nad
interesem publicznym. Porównując zaspokajanie potrzeb zbiorowych realizowa-
ne przez administrację publiczną oraz działania podejmowane przez przedsię-
biorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, widać wiele różnic.
Tym, co łączy te dwa występujące w przestrzeni społeczno-gospodarczej pod-
mioty, jest fakt działania na rzecz lokalnych społeczności. Zwiększająca się
obecność podmiotów niepublicznych w realizowaniu zadań publicznych spra-
wia, że możliwe staje się przejście od modelu administracyjnego do współ-
uczestnictwa w wykonywaniu zadań publicznych. Dobrze pojmowana społeczna
odpowiedzialność biznesu może pomóc w wykonywaniu zadań publicznych. Co
więcej, obok integracji europejskiej, może być czynnikiem spajającym różne
podmioty publiczne i prywatne w dążeniu do wspólnych celów. Współpraca
podmiotów prywatnych w sferze zadań publicznych rozwija się między organi-
                        

10 H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, w: Administracja publiczna, red.
J. Hausner, PWN, Warszawa 2006, s. 20.

11 Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 52.
12 Interesariusze (ang. stakeholders) to strony zainteresowane � grupy lub jednostki, które

mogą wpływać lub znajdują się pod wpływem działania organizacji.
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zacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i administracją, jak również przy
udziale partnerów zagranicznych (np. projekty współpracy regionów)13. Wszyst-
kie te zadania ułatwia, a nawet umożliwia otwartość na dialog i identyfikację
potrzeb otoczenia. W działaniach administracji, regulującej w sposób komplek-
sowy funkcjonowanie społeczności lokalnych, jest to bardzo istotne.

3. Administracja publiczna w upowszechnianiu CSR

Niezbędne jest zidentyfikowanie działań, jakie mogą tworzyć instrumenta-
rium w zakresie społecznej odpowiedzialności realizowanej przed administrację
publiczną. Jedną z ważniejszych form kształtowania się relacji między pań-
stwem, gospodarką a społeczeństwem oraz efektem ukonstytuowania się prze-
strzeni publiczno-prywatnej jest wzrost znaczenia etyki w administracji publicznej.
Wyrazem etycznego postępowania w administracji jest rzetelność, uczciwość
oraz zaangażowanie i troska o poziom edukacji, opieki zdrowotnej i socjalnej14.
Odpowiednim narzędziem będzie w związku z tym kodeks etyczny urzędnika,
który systematyzuje przepisy prawne, normy moralne, standardy zachowań
i reguły postępowania pracowników administracji publicznej.

Administracja publiczna może prowadzić działania na rzecz propagowania
CSR w Polsce. Główną rolę w tym zakresie odgrywa w naszym kraju Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, pewną aktywność wykazują również takie
organy, jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumenta oraz Ministerstwo Skarbu15.

Istnieją liczne wzorce wskazujące możliwości i sposoby realizacji tych
działań. Przykładem praktycznych rozwiązań w aktywnym wspieraniu tej kon-
cepcji w biznesie mogą być dla Polski doświadczenia brytyjskie. Rząd brytyjski
realizuje takie zadania, jak: zachęcanie przedstawicieli biznesu do raportowania
o społecznie odpowiedzialnych praktykach, promowanie wolontariatu, budowa-
nie partnerstwa publiczno-prywatnego, wprowadzenie przepisów wymagających
od funduszy emerytalnych informowania o wpływie czynników społecznych
i środowiskowych na decyzje inwestycyjne.

                        
13 C. Piątkowski, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administra-

cji lokalnej i regionalnej, w: Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do
Unii Europejskiej, red. T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, M. Małecki, Oficyna Wydawnicza Aspra,
Warszawa 2003, s. 97.

14 P.M. Minus, Etyka w biznesie, Warszawa 1995, s. 21.
15 D. Teneta-Skwiercz, Rola administracji rządowej w zakresie rozwoju CSR w Polsce,

w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki,
red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 107.
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Administracja publiczna może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu wa-
runków sprzyjających upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw. Konieczne jest np. opracowanie norm akceptowanych przez firmy
i przez opinię publiczną. Równie ważna jest edukacja w zakresie społecznej
odpowiedzialności, upowszechnianie instrumentów i procedur, standardów
i norm. Bezdyskusyjna jest potrzeba konsultacji społecznych z przedsiębiorcami
i przedstawicielami interesariuszy w kwestii pożądanego kształtu CSR imple-
mentowanej na grunt polskiego biznesu. Ta droga umożliwi stworzenie norm
zrozumiałych i akceptowanych przez podmioty, które mają je stosować. Wśród
wskazywanych możliwości, jakie stoją przed administracją publiczną w zakresie
promowania CSR w Polsce, znajduje się również tworzenie przepisów i instytu-
cji sprzyjających realizowaniu tej koncepcji w biznesie (np. dotyczących praw
konsumenckich, odliczeń i ulg podatkowych, regulujących formy zaangażowa-
nia przedsiębiorstw czy pracowników w działania CSR itp.). Niezbędnym
w Polsce działaniem jest też propagowanie etyki w biznesie i życiu publicznym.

Wraz z pojawieniem się na rynku polskim zachodnich firm, zwiększeniem
dostępu do literatury przedmiotu i upowszechnieniem programów szkolenio-
wych różne elementy społecznej odpowiedzialności zaczęły przenikać do prak-
tyki zarządzania. Doświadczenia światowe pokazują jednak, że nie można
kopiować zachodnich wzorców bez uwzględniania specyficznych realiów rynku
w Polsce, kultury gospodarczej i politycznej, a także zaawansowania procesów
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Pojawia się więc potrzeba przeprowa-
dzania kampanii promujących społeczną odpowiedzialność biznesu, adresowa-
nych głównie do średnich i małych przedsiębiorstw i ich interesariuszy �
społeczności lokalnych i organizacji społecznych działających na poziomie
lokalnym16. Jednocześnie ważne są działania na rzecz promocji dobrych praktyk,
które mogą służyć jako wytyczne dla przedsiębiorstw przygotowujących własne
strategie CSR. Nie należy jednakże zapominać, że każde przedsiębiorstwo
w konstruowaniu swojej strategii CSR musi dokonać tego w ujęciu sytuacyjnym,
indywidualnym, uwzględniając swoje otoczenie, identyfikując swoich interesa-
riuszy i ich specyficzne wymagania. Dobre praktyki innych przedsiębiorstw
mogą inspirować i wskazywać ciekawe działania, nie mogą jednak służyć bez-
pośredniemu przełożeniu na strategię innego przedsiębiorstwa.

Można wyodrębnić cztery główne funkcje, jakie administracja państwowa,
poprzez istniejące struktury bądź nowo tworzone agendy, może pełnić w odnie-
sieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu17:

� edukacyjną � promowanie możliwości realizowania CSR, jej instrumen-
tów, dobrych praktyk,
                        

16 www.dialog.gov.pl/node/119 [11.01.2011].
17 D. Teneta-Skwiercz, op. cit., s. 111.
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� motywującą � upowszechnianie zachęt dla przedstawicieli biznesu i part-
nerów społecznych do podejmowania działań z zakresu CSR,

� integracyjną � kreowanie warunków do współpracy międzysektorowej,
budowania partnerstwa prywatno-publicznego,

� koordynującą � uzgadnianie i koordynowanie działań w zakresie konstru-
owania i realizacji programów CSR.

Wśród najważniejszych instrumentów, jakimi może posługiwać się admini-
stracja publiczna w celu wzmacniania idei CSR, wymienia się wprowadzanie
społecznych i środowiskowych klauzul do procedur przetargowych. W strategii
lizbońskiej i strategii zrównoważonego rozwoju UE uwzględniona została kwe-
stia zamówień, w których kładzie się nacisk na aspekty dotyczące ochrony śro-
dowiska naturalnego � tzw. zielonych zamówień publicznych (green public
procurements � GPP). Często wskazywanym działaniem, które powinno być
podejmowane przez rząd w upowszechnianiu CSR, są zasady dotyczące ekoety-
kietowania jako sposobu informowania konsumentów o cechach produktów
i działaniach producentów podejmujących formy zaangażowania społecznego
czy środowiskowego. Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki stworzono w Pol-
sce publikację zawierającą podstawowe kryteria środowiskowe dla produktów
i usług, informacje dotyczące ekoznakowania, deklaracji produktowych oraz
systemów zarządzania środowiskowego18.

Niebagatelną rolę odgrywa również wspieranie inwestycji odpowiedzialnych
społecznie. 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie zadebiutował pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek
odpowiedzialnych społecznie � RESPECT Index. Jego nazwa jest akronimem
wyrazów: responsibility � odpowiedzialność, ecology � ekologia, sustainability
� zrównoważony rozwój, participation � uczestnictwo, environment � środowi-
sko, community � społeczność oraz  transparency � przejrzystość.

W ramach działań na polu wdrażania koncepcji CSR, jakie polska admini-
stracja rządowa podejmuje, należy wskazać powołany do życia w 2009 r. przez
Prezesa Rady Ministrów Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przed-
siębiorstw, którego zadaniem jest przygotowywanie rekomendacji dla admini-
stracji rządowej związanych z promocją i wprowadzaniem w życie zasad
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W ramach zespołu wydzielono
cztery grupy: ds. systemu promowania CSR w Polsce, ds. odpowiedzialnych
inwestycji, ds. zrównoważonej konsumpcji oraz grupę podejmującą kwestię
CSR a edukacja. Szczegółowy zakres zadań zespołu obejmuje19:

                        
18 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wstępna analiza, Raport UNDP, Wyd. UNDP, War-

szawa 2007, s. 24.
19 www.pozytek.gov.pl [11.01.2011].
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� proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczegól-
nych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowadzania
zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,

� analizę i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych
praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z innych
państw, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europejskiego
Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw,

� tworzenie warunków do lepszej komunikacji oraz dialogu między admini-
stracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi
w sprawach dotyczących społecznej  odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Raport Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) podkreśla, że pod-
stawowym zadaniem państwa jest tworzenie przejrzystych reguł gry w działal-
ności gospodarczej, co

na poziomie organów władzy wymaga np. stworzenia warunków dla efektywnego stosowania
prawa, dostępu do informacji, przejrzystości decyzji, ograniczenia szkodliwych przywilejów,
zapewnienia należytej rangi profesjonalnej służby cywilnej, zapobiegania korupcji oraz pro-
mowania i upowszechniania zachowań etycznych20.

Szereg działań, jakie są aktualnie podejmowane, nie wyczerpuje wszystkich
możliwości istniejących w zakresie upowszechniania CSR w Polsce. Ponadto
warunki społeczno-gospodarcze oraz wymagania i świadomość otoczenia zmie-
niają się, pociągając za sobą konieczność zmian w zasadach i formach realizo-
wania tej koncepcji w biznesie. Sektor publiczny powinien podążać za tymi
zmianami adekwatnie do charakteru procesów społecznych w Polsce, podejmu-
jąc debatę z przedstawicielami biznesu oraz reprezentacją społeczeństwa.

Podsumowanie

W rozważaniach nad współczesnym biznesem oraz jego miejscem w sferach
życia społeczno-kulturowego, a także w świetle dążenia do zrównoważonego
rozwoju, zauważa się konieczność uwzględniania dużo szerszego kontekstu
działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie jej efektów społecznych i eko-
logicznych. Toczy się dyskusja na temat nowej roli biznesu w rozwoju społecz-
nym. W jej efekcie proponowane i wdrażane są rozwiązania dotyczące nowych
form współpracy administracji publicznej, sektora biznesu, związków zawodo-
wych oraz organizacji społecznych na rzecz tworzenia wspólnego dobra. Rola
administracji publicznej w tych działaniach jest znaczna. Coraz mocniej zaryso-
                        

20 Społeczna odpowiedzialność biznesu�, op. cit., s. 61-62.
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wuje się możliwość i celowość implementacji działań CSR na grunt administra-
cji publicznej, a także wyraźne wskazania dla realizacji przez administrację
publiczną szeroko zakrojonych działań wspomagających rozwój tej koncepcji
w Polsce.
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Zarządzanie w administracji publicznej

Streszczenie. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania zmian w zarządzaniu pu-
blicznym oraz ich kierunków w zarządzaniu administracją publiczną. Najpierw podkreślono istotę
nowej dyscypliny naukowej. Następnie ukazano modele zarządzania występujące w praktyce
jednostek administracji publicznej oraz jednostek terytorialnych. Prezentowane rozważania oparto
na współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego.

Słowa kluczowe: zarządzanie, administracja, administracja publiczna, cele zarządzania

Wstęp

W ostatnich kilku latach w naszym kraju zauważalny jest wyraźny wzrost
zainteresowania zarządzaniem w organizacjach rządowych i samorządowych.
Zapotrzebowanie na podstawy teoretyczne zarządzania w jednostkach tworzą-
cych sektor publiczny zwiększa się dynamicznie. Wśród organizacji publicznych
szczególną rolę odgrywa system administracji publicznej. Tworzy on bowiem
warunki do realizacji zmian w całym sektorze publicznym, a pośrednio także
w całym życiu społeczno-gospodarczym.

Praktyka zarządzania publicznego

Ludzie od niepamiętnych czasów umieli organizować rozliczne działania
indywidualne i zbiorowe w pracy oraz w walce, także w praktykach religijnych,
a nawet w zabawie. Znanym przykładem wielkich osiągnięć w dziedzinie

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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organizacji pracy jest zbudowanie w rzymskich stoczniach w ciągu kilku mie-
sięcy 260 r. p.n.e. floty liczącej 120 dużych wiosłowych okrętów wojennych
przeznaczonych do letniej kampanii z Kartaginą. Stało się to możliwe dzięki
zastosowaniu linii montażowej. Podobne rozwiązanie wykorzystywane było
w XII i XIII w. w angielskich manufakturach przy produkcji grotów do strzał.
Ten wynalazek starożytności największe zastosowanie uzyskał w XX w. dzięki
wprowadzeniu go do przemysłu samochodowego przez Henry�ego Forda.

Odległych czasów sięga też refleksja nad problemami zorganizowanego
działania ludzi. Pierwsze naukowe rozważania tego typu pojawiły się tysiące lat
wcześniej niż powstała dyscyplina dziś nazywana naukami o zarządzaniu.

Konieczność synchronizacji, koordynacji i integracji działań na znaczącą
skalę wystąpiła w związku z narodzinami starożytnej falangi, która swoją sku-
teczność opierała na współdziałaniu i poczuciu wspólnoty, a także w związku
z budową sumeryjskich kanałów nawadniających, greckich zespołów miejskich,
rzymskich dróg i akweduktów itp.

Przykłady te wskazują, że zagadnienia związane ze zorganizowanym działa-
niem zespołów ludzkich pierwotnie koncentrowały się na organizacji życia spo-
łecznego i publicznego. Stanowiły one przedmiot zainteresowań najtęższych
starożytnych umysłów, w tym m.in.: Konfucjusza, Platona, Ksenofonta i Arysto-
telesa. Następne przykłady pochodzą z epoki odrodzenia: Niccolò Machiavelli,
Tomasz Morus, Tommaso Campanella, w wieku XIX Claude Henri Saint-
-Simon, Charles Fourier czy Robert Owen.

Zatem pierwsze intelektualne refleksje o zorganizowanym działaniu ludzi
miały ścisły związek ze sferą publiczną. Jednak przez wieki nie wystąpiła spo-
łeczna presja na naukową systematyzację wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu
spraw publicznych, jako że zainteresowanie takie miało ze swej natury jednost-
kowy charakter.

Odmiennie sytuacja rozwinęła się w odniesieniu do sfery produkcji oraz
wymiany dóbr i usług rynkowych, co doprowadziło do powstania nauk o organi-
zacji i zarządzaniu na przełomie XIX i XX w. Pojawienie się tych nauk nastąpiło
w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie na racjonalne i jednocześnie
poznawczo ugruntowane koncepcje, zasady i metody sprawnego zarządzania
działalnością gospodarczą. Tymczasem współczesna nauka o administrowaniu
zrodziła się dopiero w drugiej połowie XX w., a zarządzanie publiczne jeszcze
później.

Zarządzanie publiczne na świecie zaczęło się dynamicznie rozwijać dopiero
około ćwierć wieku temu � najpierw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie,
a następnie w krajach Europy Zachodniej i w innych częściach świata. W Polsce
od około dziesięciu lat organizacje tworzące sektor publiczny coraz częściej
stają się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Po-
jawiło się bowiem zwiększone zapotrzebowanie na podstawy teoretyczne zarzą-
dzania w tym sektorze oraz w jednostkach go tworzących. Zaobserwowano, że
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zasady i warunki sprawnego funkcjonowania organizacji takich, jak szkoły,
szpitale czy urzędy samorządowe, należą do słabo rozpoznanych, a wiedza
o zarządzaniu nimi jest rozproszona i niekompletna.

W okresie przedakcesyjnym i po wstąpieniu do Unii Europejskiej pojawiły
się przesłanki do rozwoju zarządzania publicznego w Polsce, zwłaszcza na po-
ziomie regionalnym i lokalnym, w związku z dostępnością funduszy unijnych.
Umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami,
zarządzania ryzykiem i inne stały się niezbędnymi warunkami aplikowania i wy-
korzystywania środków unijnych.

Zarządzanie publiczne jako nauka

Podstawowe uzasadnienie wyodrębnienia zarządzania publicznego jako dys-
cypliny szczegółowej nauk o zarządzaniu wynika ze zróżnicowania organizacji
ze względu na motyw podjęcia zorganizowanego działania. W ten sposób wy-
różnić można następujące rodzaje organizacji:

� biznesowe, które mają na celu osiąganie zysku,
� publiczne, działające w interesie publicznym, mające na celu zaspokajanie

zbiorowych potrzeb obywateli,
� społeczne (inaczej pozarządowe, typu non profit, obywatelskie i inne),

powstające i działające dzięki motywacjom przez potrzeby wyższe, nastawione
na dobro wspólne, które zaspokaja potrzeby beneficjentów.

Współczesne organizacje publiczne podejmują działania w interesie pu-
blicznym i urzeczywistniają swoje cele głównie przez tworzenie relacji współ-
działania z innymi organizacjami lub niezinstytucjonalizowanymi uczestnikami
życia społeczno-gospodarczego. Dzięki temu realizowane są zarówno ich własne
cele, jak i cele tych organizacji, które oferują dobra i usługi publiczne. Znaczy
to, że charakterystyczne dla administrowania publicznego instrumenty prawno-
-administracyjne schodzą na plan dalszy, a odbiorcy usług traktowani są jako
beneficjenci służby publicznej.

Organizacje publiczne mają własne cele wewnątrzorganizacyjne, ale są one
� a przynajmniej powinny być � podporządkowane celowi służenia społeczeń-
stwu. Cel ten osiągany jest przede wszystkim dzięki specyficznym, bezpośred-
nim bądź pośrednim, związkom z otoczeniem.

Celem zarządzania publicznego jest1:
� diagnozowanie procesów zarządzania w organizacjach nastawionych na

realizację interesu publicznego, rozumianego jako służenie celom wyższym,
                        

1 S. Sudoł, B. Kożuch, Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich sub-
dyscyplinę, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski,
Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 389-398.
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najważniejszym dla całej wspólnoty obywateli i odzwierciedlonym w podziela-
nych wartościach zharmonizowanych z tymi celami,

� wyjaśnianie relacji między cechami zorganizowanego działania ludzi i ich
zmianami w organizacjach publicznych niezależnie od skali ich działania; uka-
zywanie prawidłowości identyfikowanych zmian oraz ich funkcjonalnych,
strukturalnych i przyczynowo-skutkowych zależności,

� wykrywanie tendencji tych zmian, które mogą być wykorzystane w prze-
kształcaniu rzeczywistości.

Zarządzanie publiczne pełni więc � tak, jak dyscyplina, w której skład ono
wchodzi � następujące funkcje: diagnostyczną, wyjaśniającą oraz prognostycz-
ną, przy czym zarządzanie publiczne funkcje te pełni wobec własnego obiektu
badań.

Zarządzanie publiczne, co słusznie akcentuje Witold Kieżun2, polega na sa-
modzielnym osiąganiu celów organizacyjnych i osobistej odpowiedzialności
menedżerów publicznych za ich realizację.

W zarządzaniu publicznym niezbędne jest adaptowanie niektórych instru-
mentów sprawdzonych w zarządzaniu przedsiębiorstwami do potrzeb zarządza-
nia organizacjami publicznymi.

Analizując istotę zarządzania publicznego, często trafnie podkreśla się, że
jest ono ściśle i nierozerwalnie powiązane z polityką, prawem i szerzej ze społe-
czeństwem obywatelskim oraz że dominuje w nim logika wyboru publicznego.
Innymi słowy, zarządzanie to charakteryzuje uwzględnianie nie tylko efektyw-
ności ekonomicznej, ale również efektywności społecznej i politycznej wyborów
dokonywanych w sektorze publicznym.

Zarządzanie publiczne spełnia podstawowe kryterium naukowości, gdyż ma
odróżniające je od innych subdyscyplin nauk o zarządzaniu przedmiot badań,
wzgląd badawczy i � w dużo mniejszym stopniu � metody zarządzania.

Różnorodność świata organizacji oraz wysoki stopień ich złożoności umoż-
liwia grupowanie organizacji, tj. klasyfikowanie według określonych kryteriów
w celu lepszego poznania ich istoty. Najczęściej stosuje się takie kryteria, jak:
rodzaj działalności, dziedzina działalności, zasięg działania, rozmiary organiza-
cji określane wielkością zasobów, forma własności. Rzadziej � jak już podkreś-
lono � wskazuje się na motyw podejmowania zorganizowanego działania ludzi
czy też typ relacji między organizacją, jej uczestnikami i otoczeniem organizacji.

Przedmiot badań zarządzania publicznego stanowią procesy organizacji i za-
rządzania występujące w organizacjach publicznych oraz w tych organizacjach
obywatelskich, których działania ukierunkowane są na realizację celów zbież-
nych z celami organizacji publicznych.
                        

2 W. Kieżun, Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego, �Współczesne Zarządza-
nie� 2002, nr 4.
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Dodać należy, że organizacje publiczne od przedsiębiorstw różni nie tylko
motyw podejmowania działalności, ale także system wartości, kryteria racjonal-
ności, wzorce postaw i zachowań uczestników zorganizowanych działań i inne
charakterystyki mające znaczący wpływ na zarządzanie tymi organizacjami.
Jednocześnie jednak organizacje publiczne funkcjonują w ramach gospodarki
rynkowej. Aspekt ekonomiczny ich działań musi więc być uwzględniany, ale nie
może on dominować.

W zarządzaniu publicznym realizowanym w pojedynczych organizacjach
skuteczność oddziaływania na uczestników organizacji zapewniają więzi organi-
zacyjne, przede wszystkim więzi służbowe.

Inaczej proces zarządzania przebiega, gdy oddziaływanie menedżerów pu-
blicznych nakierowane jest na uczestników procesów wychodzących poza ramy
pojedynczych organizacji, i to niezależnie od ich formy. Dzieje się tak w przy-
padku zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego czy zarządzania okreś-
lonymi sferami społeczno-gospodarczymi i sieciami organizacji. Wówczas
występują więzi instytucjonalne, a nawet więzi nieformalne, czy tylko � lub aż �
terytorialna wspólnota celów.

W tradycyjnym podejściu � zależnie od przyjętej doktryny społeczno-poli-
tycznej i rozumienia w jej ramach roli państwa � do rozwiązywania problemów
społecznych i gospodarczych wystarczało przyjęcie określonego przepisami pra-
wa sposobu funkcjonowania organizacji publicznych i wymuszania jego prze-
strzegania, głównie za pomocą nakazów i zakazów.

Zmiany cywilizacyjne poszły jednak w kierunku tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego, co wywołało na tyle istotne zmiany w oczekiwaniach społecz-
nych, że spowodowały one zapotrzebowanie na zarządzanie publiczne. Wpro-
wadzenie go do urzędów i innych organizacji publicznych kieruje te organizacje
na tory sprawnego osiągania celów.

W pojedynczej organizacji istnieje ustalona hierarchia odzwierciedlona
w strukturze organizacyjnej, a jej granice są jednoznacznie określone. Ponadto
organizacja ta dysponuje ściśle określonymi zasobami, w tym ludzkimi, można
więc mówić o zamkniętym członkostwie. Natomiast w przypadku, gdy zarządza-
nie obejmuje oddziaływanie na różniących się samodzielnych uczestników proce-
sów społeczno-gospodarczych, warunki, w jakich realizowane są cele organiza-
cyjne, są zgoła odmienne. Są one charakterystyczne dla członkostwa otwartego3,
gdzie urzeczywistnianie celów organizacyjnych umożliwiają ukształtowane rela-
cje organizacji publicznych z ich otoczeniem. Chodzi przede wszystkim o relacje
umożliwiające współdziałanie międzyorganizacyjne ukierunkowane na realizację
                        

3 V. Padaki, M. Vaz, Institutional Development in Social Interventions. Towards Inter-
-Organizational Effectiveness, Sage Publications, New Delhi � Thousand Oaks � London 2003,
s. 177.
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wspólnych dla danej społeczności celów mimo dostrzegania wielu istotnych róż-
nic między uczestnikami zorganizowanego działania.

W przeszłości wystarczająca była wola polityczna i sformułowane zgodnie
z nią polityki publiczne powierzane do realizacji aparatowi władzy. Aktywność
obywateli była ograniczona do aktu wyborczego. Nie było presji społecznej na
sprawne zarządzanie zapewniające realizację zbiorowych potrzeb społecznych
na miarę oczekiwań obywateli.

W dzisiejszych czasach nierealne jest jednak narzucanie określonych polityk
publicznych. Ważne stało się nie tylko formułowanie polityk i programów pu-
blicznych, ale przede wszystkim przyjęcie sposobów ich wdrażania przy współ-
udziale obywateli. Znaczącą rangę zyskały zatem takie funkcje zarządzania, jak:

� przewodzenie w organizacjach z otwartym członkostwem,
� społeczne komunikowanie się,
� koordynowanie wspólnych działań, wychodzące poza granice organizacji

i odnoszące się do takich struktur, jak cała gospodarka, region czy gmina.
Misją zarządzania publicznego jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu jest

inspirowanie działalności badawczej oraz integrowanie dorobku teoretycznego
i praktycznego różnych podejść badawczych do zarządzania organizacjami pu-
blicznymi.

Reasumując, można stwierdzić, że istotą zarządzania publicznego jako dys-
cypliny szczegółowej nauk o zarządzaniu jest badanie procesów zarządzania
w organizacjach nastawionych na realizację interesu publicznego, w tym wyjaś-
nianie relacji między cechami zorganizowanego zbiorowego działania ludzi i ich
zmianami w organizacjach publicznych (niezależnie od skali działania) poprzez
ukazywanie prawidłowości identyfikowanych zmian, ich funkcjonalnych, struk-
turalnych i przyczynowo-skutkowych zależności, a także wykrywanie tendencji
tych zmian, które mogą być wykorzystane w przekształcaniu rzeczywistości.

Z przeprowadzonych wywodów wynika, że zarządzanie publiczne to sub-
dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem sposobów i zakresu harmonizowa-
nia działań zarządczych zapewniających prawidłowe wyznaczanie celów organi-
zacji publicznych oraz sprawne wykorzystywanie możliwości zorganizowanego
działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych wartości i na realiza-
cję interesu publicznego.

Modele zarządzania publicznego

W początkowym okresie zainteresowania zarządzaniem publicznym rozróż-
niano dwa modele, tj. biurokratyczny i zarządzania publicznego. Podobnie
uczynili Janet i Robert Denhardtowie, przeciwstawiając stare administrowanie
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publiczne i nowe zarządzanie publiczne (NPM)4, jednocześnie uzupełniając tę
klasyfikację o model nowej służby publicznej.

Niektórzy autorzy poprzestają na rozróżnianiu nowego zarządzania publicz-
nego5, wyodrębniając w nim cztery modele. Model pierwszy, początkowy, kon-
centruje się na ekonomizacji działań, zhierarchizowanych strukturach i margi-
nalizacji władz wybieranych przez obywateli, model kolejny to model decentra-
lizacji i zmniejszania sektora publicznego z zarządzaniem przez kontrakty,
z naciskiem na koordynację działań i większą elastyczność i różnorodność usług.
Trzeci model koncentruje się na rozwoju instytucji publicznej i uczeniu się
oraz na charyzmatycznym przywództwie i organizacyjnym komunikowaniu się.
Czwarty model to w dużej mierze zaprzeczenie zasad charakterystycznych dla
początkowego modelu NPM. Świadczy o tym słuchanie głosu odbiorców usług
publicznych, ponowny wzrost znaczenia władzy pochodzącej z wyboru, scepty-
cyzm wobec rozwiązań rynkowych, wyjście do społeczności.

Interesujące modele rozróżniają Hubert Izdebski i Jerzy Hausner6. Są to: mo-
del państwa prawnego, z instytucjami publicznymi będącymi narzędziem wyko-
nywania prawa, model administracji publicznej, kładący nacisk na samodzielność
aparatu administracji publicznej oraz kontrolę wewnętrzną, model NPM, nazwany
w tej typologii menedżerskim zarządzaniem publicznym, oraz model partycypa-
cyjnego zarządzania, utożsamianego z publicznym współrządzeniem (public
governance). Dyskusyjne wydaje się wydzielenie odrębnego modelu państwa
prawa, gdyż każdy model zarządzania odwołuje się � bardziej lub mniej wyraź-
nie � do państwa prawa. Wątpliwe jest również twierdzenie, że zarządzanie jest
menedżerskie, bowiem pojęcie �menedżer� mieści się w pojęciu �zarządzanie�.

Dynamiczny rozwój zarządzania publicznego jako subdyscypliny nauk o za-
rządzaniu oraz praktyki pozwala dostrzec więcej różnic w prowadzeniu spraw
publicznych w ciągu ponad ćwierćwiecza oraz w różnych podstawach teoretycz-
nych. Wskazuje się na takie modele, jak administrowania publicznego, nowego
zarządzania publicznego, zarządzania relacjami organizacji publicznych, współ-
rządzenia publicznego i nowej służby publicznej.

1. Model administrowania publicznego. Charakterystyczne cechy admini-
strowania w sferze publicznej to neutralność i profesjonalizm oraz odpowiedzial-
ność przed liderami politycznymi pochodzącymi z wyboru, a także tworzenie
struktur i strategii zarządzania administracyjnego7 zapewniających funkcjonowanie
organizacji publicznych w możliwie efektywny sposób. Analizując cechy tego
                        

4 J.V. Denhardt, R.B. Denhardt, The New Public Service. Serving, not Steering, M.E. Sharpe,
Armonk � New York 2003, s. 3-22.

5 P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji
samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 24-25.

6 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, �Zarządzanie Publiczne�
2007, nr 1; J. Hausner, Zarządzanie publiczne, WN Scholar, Warszawa 2008, s. 23-24.

7 J.V. Denhardt, R.B. Denhardt, op. cit., s. 6.
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modelu, należy podkreślić odróżnienie dziedzin polityki i administracji. Zatem
problemy administracji nie są problemami politycznymi, chociaż polityka ustana-
wia zadania dla administracji. Rozróżnienie to w literaturze określone zostało jako
polityko-administracyjna dychotomia.

Podstawowe założenia administrowania mają swoje korzenie w teoriach
nauki o polityce oraz nauki o administracji, pozostającej w ścisłych związkach
z naukami prawnymi, a także w społecznych i politycznych interpretacjach roli
organizacji publicznych. W modelu tym dominuje ogólny model racjonalności,
odzwierciedlony m.in. w modelu planowania dedukcyjnego, w którym proces
decyzyjny rozpoczyna się od ustalenia celów, następnie drogą dedukcji wypro-
wadza się z tych celów polityki, programy i działania umożliwiające osiąganie
założonych celów. Podjęcie działań oznacza wdrożenie przyjętych programów.
Z kolei wdrożenie programów jest równoznaczne z osiągnięciem celów, czyli
rozwiązaniem powstałych problemów. Podstawą tego modelu jest założenie,
że istnieje konsensus co do celów, polityk, programów i akcji, niezbędny do
rozwiązania określonych problemów. Zakładana jest również jednomyślność
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów8.

Prawo do definiowania interesu publicznego mają politycy, a adresatami
działań są interesanci i wyborcy. Podstawowa rola państwa to rządzenie, polegają-
ce na formułowaniu i wdrażaniu polityk skoncentrowanych na określonym poli-
tycznym celu, który jest urzeczywistniany w procesie administrowania programa-
mi realizowanymi przez istniejące agencje rządowe. Odpowiedzialność zewnętrz-
na organizacji publicznych ma charakter pośredni � tylko poprzez demokratycznie
wybranych polityków. Natomiast w relacjach wewnętrznych dominuje bezpie-
czeństwo zatrudnienia. Uprawnienia do podejmowania decyzji są ograniczone do
zakresu udzielonego przez szczebel nadrzędny. Obowiązują biurokratyczne
struktury typu góra�dół, relacje zewnętrzne są kontrolowane lub regulowane.

2. Model nowego zarządzania publicznego. Wyjściowe założenia nowego
zarządzania publicznego wywodzą się z teorii ekonomii instytucjonalnej oraz
wyboru publicznego. W modelu tym dominuje ekonomiczny model racjonalnoś-
ci i zachowań organizacyjnych. Interes publiczny artykułowany jest przez oby-
wateli z pomocą menedżerów publicznych. Obejmuje on podzielane wartości
oraz zagregowany interes członków społeczeństwa. Działania organizacji pu-
blicznych są adresowane do odbiorców dóbr i usług publicznych. Ceniony jest
duch przedsiębiorczości, który wkracza do organizacji publicznych, a także
przekonanie o potrzebie �zmniejszania� państwa. Zarządzanie sprawami pu-
blicznymi ma formę sterowania wyzwalającego możliwości tkwiące w mechani-
zmie rynkowym. Cele osiągane są głównie przez tworzenie mechanizmów
                        

8 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet,
Warszawa 2004, s. 170�171.
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i struktur wychodzących nawet poza granice sektora publicznego. Istnieje wy-
raźnie definiowana odpowiedzialność zewnętrzna przed odbiorcami dóbr i usług
lub przed obywatelami, a ocenie podlegają konkretne rezultaty. Organizacje
mają stosunkowo dużą swobodę w osiąganiu przedsiębiorczych celów. Struktury
organizacyjne są zdecentralizowane, przeważa kontrola instytucjonalna.

3. Model zarządzania relacjami organizacji publicznych. Model ten sta-
nowi reakcję na nadmierne przywiązywanie uwagi do mechanizmu rynkowego
w funkcjonowaniu sfery publicznej. Słusznie podkreśla jednostronność stosowa-
nych w ramach NPM rozwiązań. Podstawowe założenia uzupełnione zostały
o ujęcie systemowe i sytuacyjne, teoretyczne podstawy zarządzania zmianą
organizacyjną i teorię interesariuszy. W modelu tym dominuje organizacyjny
model racjonalności i zachowań ludzi. Model ten zakłada traktowanie organiza-
cji jako wzorca komunikowania się i wzajemnych relacji w ramach istniejących
grup, dzięki czemu informacje i podstawowe założenia organizacyjne oraz cele
i postawy mają wpływ na podejmowane decyzje9. Uczestnicy organizacji tworzą
określone standardy reagowania na sytuacje, z którymi się stykają, a organizacja
ma wpływ na podejmowanie decyzji przez jej uczestników. Interes publiczny
obejmuje podzielane wartości członków społeczeństwa. Adresatami podejmo-
wanych działań przez organizacje są interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni.
Rola państwa polega na koncentrowaniu się na zarządzaniu zmianą strategiczną
i tworzeniu warunków do uruchomienia procesów dostosowywania celów orga-
nizacji publicznych oraz możliwości ich urzeczywistniania do antycypowanych
potrzeb otoczenia.

W mechanizmie osiągania wytyczonych celów szczególną wagę przywiązuje
się do wykorzystywania współczesnych metod i technik zarządzania wspoma-
gających proces zmian. Organizacje publiczne ponoszą odpowiedzialność za-
równo przed interesariuszami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Mają one
obowiązek uwzględniania w swoim działaniu tego, że organizacje i grupy spo-
łeczne (rzadziej pojedyncze osoby) są stroną zainteresowaną zarówno samym
procesem decyzyjnym, jak i skutkami, jakie te decyzje wywołują w odniesieniu
do ich ewentualnych korzyści oraz strat. Istnieje stosunkowo duża swoboda me-
nedżera publicznego w osiąganiu wytyczonych celów, ale towarzyszy jej pono-
szenie osobistej odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania. Występuje
decentralizacja zarządzania oraz partycypacja społeczna.

4. Model współrządzenia publicznego. Koncepcja współrządzenia pu-
blicznego to jeszcze bardziej zaawansowana reakcja na preferowanie metod
ekonomicznych w zarządzaniu organizacjami publicznymi przy jednoczesnym
zbyt małym uwzględnianiu kontekstu politycznego. Model ten koncentruje się
                        

9 Ch. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford
University Press, Oxford 2000.
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na wewnętrznej organizacji sektora publicznego i instytucji wchodzących w jego
skład, a także na � traktowanych jako główne � relacjach zewnętrznych. Wystę-
puje tu nawiązanie do modelu zarządzania zmianami organizacyjnymi, ale
z położeniem akcentu na tworzenie sieci powiązań publicznych i zarządzanie
nimi. W skład sieci wchodzą władze centralne, władze regionalne i lokalne,
grupy społeczne i polityczne oraz grupy interesów, a także organizacje społecz-
ne i biznesowe.

Interes publiczny jest kreowany w procesie współrządzenia jako wartości
publiczne podzielane przez uczestników sieci, a warunki jego realizacji są nego-
cjowane z partnerami i grupami interesów. Inne charakterystyki tego modelu są
zbieżne z zarządzaniem relacjami organizacjach publicznych, a sposób zarzą-
dzania traktuje się jako innowację organizacyjną i procesową.

5. Model nowej służby publicznej. Fundamentalnym założeniem tego mo-
delu są teorie demokracji oraz koncepcje rozwoju sfery publicznej opartego na
wiedzy. Współistnieją w nim więc założenia demokracji obywatelskiej, modele
społeczeństwa obywatelskiego, humanizm organizacyjny, nowe zarządzanie
publiczne i model postmodernistycznej administracji publicznej10.

Zarządzanie publiczne w tym modelu polega głównie na tworzeniu koalicji
publicznych, prywatnych i społecznych agencji w celu zaspokojenia uzgodnio-
nych potrzeb. Interes publiczny jest rozumiany jako rezultat dialogu społecznego
wokół podzielanych wartości. Adresatami działań są obywatele, a rola państwa
polega na służeniu, pomaganiu poprzez negocjowanie i pośredniczenie na rzecz
obywateli i grup społecznych, oraz na kreowaniu wartości publicznych. Odpo-
wiedzialność organizacji publicznych jest wielopłaszczyznowa, uwzględniająca
prawo, wartości narodowe, normy polityczne, standardy zawodowe oraz interesy
obywateli. Uprawnienia decyzyjne adekwatne są do warunków uzasadnionych
potrzebami, połączone z odpowiedzialnością, mimo że decyzje są podejmowane
w ramach procesu współrządzenia. Tworzone są struktury ułatwiające współ-
działanie i przewodzenie w relacjach zewnętrznych. Podstawowe motywatory
oddziałujące na menedżerów i pracowników to powołanie do służby publicznej,
sama możliwość działania dla dobra publicznego.

Prześledzenie ewolucji zarządzania publicznego pokazuje główny kierunek
zmian biegnący od wzbogacenia podstawowych założeń prowadzenia spraw
publicznych o zasadę ekonomiczności, poprzez dostrzeganie znaczenia względ-
nie trwałych relacji organizacji publicznych, do przeniesienia akcentu na
zarządzanie oparte na podzielanych wartościach oraz na rozwoju wiedzy. Cha-
rakterystyczne dla rozwoju zarządzania jest także koncentrowanie się na podejś-
ciu menedżerskim, a nie na administracyjnym, oraz ciągłe wzbogacanie koncep-
cji zarządzania, co wywołuje zapotrzebowanie na innowacyjne zarządzanie
w administracji publicznej i innych organizacjach tworzących sektor publiczny.
                        

10 J.V. Denhardt, R.B. Denhardt, op. cit.
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6. Model innowacyjnego zarządzania publicznego. Dotychczasowy teo-
retyczny dorobek zarządzania publicznego oraz rezultaty najnowszych badań
empirycznych pozwalają wyodrębnić, obok zastanych w literaturze, jeszcze
jeden model prowadzenia spraw publicznych, a mianowicie model innowacyj-
nego zarządzania publicznego.

W kontekście innowacji w zarządzaniu można mówić o modelu innowacyj-
nego zarządzania w administracji publicznej i, szerzej, w sektorze publicznym.
Wykazuje on pewne podobieństwa z innymi najnowszymi koncepcjami zarzą-
dzania publicznego, tj. zarządzania relacjami organizacji publicznych, współrzą-
dzenia publicznego i nowej służby publicznej, a jednocześnie różni się charakte-
rystyką zmian i stopniem złożoności.

Fundamentalne założenia modelu innowacyjnego zarządzania publicznego
zawarte są w teorii demokracji, w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego,
w rozwoju opartym na wiedzy i kapitale społecznym, a także w koncepcjach
zarządzania zmianami organizacyjnymi. Nie dominuje w nim żaden model racjo-
nalności, lecz występuje dążenie do równoważenia racjonalności politycznej, eko-
nomicznej i organizacyjnej. Interes publiczny określany jest na podstawie wartości
publicznych podzielanych przez członków społeczeństwa, a warunki jego realiza-
cji są negocjowane z partnerami i grupami interesów. Za strategicznych interesa-
riuszy uznaje się obywateli i samoorganizujące się ich grupy. Rola państwa
sprowadza się do tworzenia warunków do funkcjonowania wszystkich trzech
sektorów życia społeczno-gospodarczego, w tym realizacji interesu publicznego
oraz samoorganizacji społeczeństwa. Podstawowym mechanizmem osiągania wy-
tyczonych celów jest ukierunkowanie na innowacyjność w wyznaczaniu celów
strategicznych, tworzeniu warunków do współdziałania międzyorganizacyjnego
i międzysektorowego, koordynacji polityk publicznych, programów i przedsię-
wzięć realizowanych z różnymi partnerami, również spoza sektora publicznego.

Interes publiczny i satysfakcja obywateli �
cele zarządzania publicznego

Z perspektywy możliwości poznania kierunków zmian w polskiej admini-
stracji publicznej11 najważniejsze wydaje się koncentrowanie na trzech obsza-
rach, tj. na:

� politykach publicznych oraz na instrumentach ich realizacji, jak planowa-
nie strategiczne, zarządzanie oparte na wynikach, koordynowanie polityk, pro-
gramów i przedsięwzięć,
                        

11 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne jako obiekt badań, �Zarządzanie Publiczne. Zeszyty
Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego� 2009, nr 4, s. 21-23.
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� ludziach w administracji publicznej, a w szczególności na zależnościach
między wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego
a jakością tych zasobów i ich wpływem na innowacyjność zarządzania,

� systemach e-administracji i innych systemach innowacyjnego świadczenia
usług publicznych z uwzględnieniem usług, które tworzą korzystne warunki dla
rozwoju wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego.

W Polsce � i w krajach znajdujących się w podobnej sytuacji � najodpo-
wiedniejszy wydaje się model innowacyjnego zarządzania publicznego ze
względu na jego dużą zdolność do wieloaspektowego i wielopoziomowego roz-
wiązywania problemów zarządzania sprawami publicznymi.

Analizując warunki do sprawnego osiągania celów organizacji publicznych,
podkreślić należy następujące czynniki prowadzące do sukcesu: wysoką jakość
zasobów ludzkich, zdolność do współdziałania wewnątrz organizacji, między
organizacjami i między sektorami, umiejętne łączenie funkcji administrowania,
zarządzania i przewodzenia zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach
z otoczeniem w ramach systemu instytucjonalnego.

Do organizacji publicznych można przyciągać ludzi motywowanych wartoś-
ciami wyższymi, takimi jak służenie innym ludziom, dbałość o bezpieczeństwo
i poprawę jakości życia, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Warunkiem
uruchomienia zdolności urzędników i ich szefów do dawania z siebie, co
najlepsze � nawet do poświęceń oraz do pójścia wszędzie tam, gdzie inni ludzie
i organizacje nie chcą podjąć się działań � jest rozumienie przez społeczeństwo
oraz przez samych ludzi z organizacji publicznych wartości sektora publicznego
i jego zdolności do realizacji interesu publicznego.

Zatem za istotne można uznać powszechne rozumienie, że służba publiczna,
obejmująca najważniejsze z punktu widzenia interesu publicznego sfery życia
społeczno-gospodarczego, ma większy zakres i jest ważniejsza niż działanie
indywidualne i że jest ona zaszczytem oraz cenionym zobowiązaniem podjętym
wobec społeczeństwa. Służba publiczna potrzebuje więc odpowiednio ukształto-
wanych, wysokiej jakości zasobów ludzkich.

Wyróżniającym się, a właściwie najważniejszym czynnikiem jest zdolność
do współdziałania międzyorganizacyjnego i międzysektorowego. Różnice i od-
mienności poszczególnych organizacji i sektorów mogą stanowić podstawę do
budowy przewagi kooperacyjnej organizacji o różniących się cechach konstytu-
tywnych, ale funkcjonujących w zbliżonych dziedzinach. Stąd sprzyjające warun-
ki do tworzenia więzi międzyorganizacyjnych jednostek pierwszego (publicznego)
i trzeciego sektora. Przesłanki do budowania przewagi kooperacyjnej wynikają
z istniejących zbieżności oraz komplementarności podstawowych założeń i struk-
tur współpracujących organizacji i mogą być następujące: preferowanie działań
w interesie publicznym lub dla dobra wspólnego, funkcjonowanie w tym samym
środowisku lokalnym, istnienie systemu osobistych stosunków międzyludzkich.
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Trwałe relacje między współpracującymi organizacjami prowadzą do pojawienia
się więzi partnerskich.

Rozwój innowacyjności w sektorze publicznym, nakierowany na pełniejsze
satysfakcjonowanie obywateli świadczeniem usług publicznych, wymaga kon-
centracji na takich obszarach, jak:

� polityki publiczne i nowoczesne instrumenty ich realizacji,
� ludzie w administracji publicznej, w szczególności ich wpływ na innowa-

cyjność zarządzania,
� systemy e-administracji i inne systemy innowacyjnego świadczenia usług

publicznych z uwzględnieniem tych usług, które tworzą korzystne warunki do
rozwoju wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego.

Zakończenie

1. Istota zarządzania publicznego przejawia się przede wszystkim
w uwzględnianiu interesu publicznego w procesie formułowania i realizacji głów-
nych celów organizacji publicznych, a także w kształtowaniu wewnętrznych
i zewnętrznych relacji organizacji publicznych.

2. Główne warunki osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu publicznym to:
a) samoświadomość cech i kompetencji wyróżniających menedżerów pu-

blicznych,
b) umiejętność wyznaczania celów strategicznych w warunkach znacznego

zróżnicowania interesariuszy oraz realizacji tych celów zgodnie z interesem
publicznym,

c) biegłość w tworzeniu warunków do współdziałania międzyorganizacyj-
nego i międzysektorowego,

d) umiejętność koordynacji polityk publicznych, programów i projektów re-
alizowanych z różnymi partnerami, również spoza sektora publicznego,

e) umiejętność uczestnictwa w życiu społecznym, rozumienie wzajemnych
relacji między zarządzaniem publicznym i przywództwem w służbie publicznej,
czyli zdolność do współrządzenia.
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Zarządzanie wizerunkiem
na wybranych witrynach internetowych

administracji samorządowej

Streszczenie. Celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób przedstawiają się jednostki admini-
stracji samorządowych na wybranych portalach internetowych. Dokonano analizy informacji
z podziałem na narzędzia potrzebne oraz niepotrzebnie obciążające stronę główną i poszczególne
podstrony witryn. Oceniono przyjazność i intuicyjność obsługi oraz ogólny wygląd narzędzia,
jakim jest serwis www. Następnie przedstawiono model serwisu gminy Osiecznica, wyróżnionego
prestiżowymi nagrodami, współtworzonego przez autora artykułu.

Słowa kluczowe: zarządzanie, wizerunek, public relations, zarządzanie infrormacją

Wstęp

Administracja samorządowa spełnia funkcje zarządcze i wykonawcze, ciąży
na niej odpowiedzialność za wiele projektów oraz sprawowanie władzy na
poziomie lokalnym. To organy publiczne powołane do realizowania zadań
państwowych. Samorząd: gminny, powiatowy lub województwa stanowią utwo-
rzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu
czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu
administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie na podsta-
wie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję
i ustawy.

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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Podstawy prawne działania administracji samorządowej na poszczególnych
szczeblach opisują następujące ustawy:

� ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.
nr 16, poz. 94) � dalej nazywana u.s.g.,

� ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
nr 91, poz. 578) � u.s.p.,

� ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U.
nr 91, poz. 576) � u.s.w.,

� ustawa z dnia 28 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopnio-
wego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603).

Należy zauważyć, że jednostki samorządu na różnych szczeblach nie podle-
gają sobie. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów, Wojewoda oraz
w zakresie finansów Regionalna Izba Obrachunkowa. Natomiast Naczelny Sąd
Administracyjny oraz Najwyższa Izba Kontroli są organami kontrolnymi (Konsty-
tucja RP 1997, art. 171, ust. 1-2). Od działań nadzorczych przysługuje odwołanie
do NSA (u.s.g. art. 94 ust. 4), (u.s.p. art. 85 ust. 4), (u.s.w. art. 86 ust. 3). Europej-
ska Karta Samorządu Terytorialnego (e.k.s.t.) wprowadza w art. 8 zasadę, która
mówi, że kontrola administracyjna społeczności lokalnych może być realizowana
wyłącznie na podstawie konstytucji lub ustawy (Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607).

Działania PR w administracji mają inną hierarchię celów niż w tradycyjnym
marketingowym ujęciu. Najważniejsze jest przedstawienie społeczeństwu dzia-
łalności danego urzędu i pokazanie korzyści, jakie płyną z owych działań dla
jego interesariuszy. Jest to konieczne, gdyż instytucje te działają w służbie spo-
łeczeństwu i są finansowane ze środków publicznych. To właśnie wpływa na
duże zainteresowanie społeczeństwa działalnością i zasadami funkcjonowania
danego urzędu.

Mimo różnic celów i sposobów działania PR administracji publicznej posłu-
guje się tymi samymi instrumentami, co sektor prywatny. W zależności od rodzaju
i wielkości ośrodka administracji zakres działań PR jest różny. Duże ogólnopol-
skie organizacje mogą pozwolić sobie na szeroko zakrojone akcje promocyjno-
-informacyjne obejmujące wszystkie rodzaje mediów. Mniejsze ze względów
finansowych muszą się ograniczyć do wydawania biuletynów, plakatów czy ulotek.

Mając świadomość możliwości oferowanych przez Internet, jest on na tyle
szeroko wykorzystywany w działaniach public relations, że tworzy odrębną
gałąź tych działań, tzw. e-PR. Rozbudowane serwisy www administracji pu-
blicznej ułatwiają interesantom uzyskanie informacji i pomoc poprzez fora in-
ternetowe. Pozwala to zaoszczędzić czas, uniknąć kolejek i ukazać bardziej
ludzką stronę sfery administracji. Za wykorzystaniem e-PR przemawia dodat-
kowo stosunkowo niewielki koszt takich działań1.
                        

1 Administracja publiczna w Polsce, red. R. Burski, J. Joachimowski, T. Kuczura, Mado,
Toruń 2010, s. 27.
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W polskim prawie nie istnieje akt prawny, który regulowałby całkowicie te
zagadnienia, nie znaczy to jednak, że takowych regulacji nie ma. Właściwe
przepisy można znaleźć w Konstytucji RP. Ich trzon stanowi art. 32, gwarancja
równego traktowania wszystkich obywateli przez władze publiczne. Kolejne
ramy dla działań PR wyznacza art. 14, traktujący o wolności prasy i innych
środków masowego przekazu, i korelujący z nim art. 54 o wolności wyrażania
poglądów oraz pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji, zakazie cenzury
prewencyjnej w środkach masowego przekazu oraz koncesjonowaniu prasy. Nie
można przy tym pominąć art. 51, określającego zasady pozyskiwania, groma-
dzenia i udostępniania informacji o obywatelach, i art. 61, gwarantującego oby-
watelom prawo do uzyskiwania informacji o działaniach władzy publicznej,
wglądu w dokumenty, uczestniczenia w posiedzeniach organów kolegialnych
pochodzących z wyboru, z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także
art. 74, w którym przyznaje się m.in. prawo do informacji o stanie i ochronie
środowiska. Trzeba jeszcze wymienić art. 77, określający prawo do rekompen-
saty dla obywateli poszkodowanych przez niezgodne z prawem działanie orga-
nów administracji publicznej. Przepisy te, po pierwsze, otwierają drogę ustawo-
dawcy, który może je w określonych granicach doprecyzowywać. Po drugie �
tworzą podstawę działań PR w pracach władzy wykonawczej2.

Nieodłączną częścią działań public relations jest komunikowanie się z oto-
czeniem poprzez witryny internetowe. Serwisy elektroniczne są w tej chwili
głównym źródłem informacji dla społeczeństwa. Dostępność przez 24 godziny
na dobę powoduje, że uwalnia się użytkownika od barier czasowych, które były
na niego nałożone. Aby sprawdzić, od której jest czynna kasa w urzędzie lub
w jakich godzinach przyjmuje burmistrz, nie trzeba już osobiście przyjść do
urzędu czy dzwonić w godzinach pracy jednostki, wystarczy sprawdzić poszu-
kiwaną informację w Internecie.

W ciągu kilku ostatnich lat, wraz z postępującą informatyzacją społeczeń-
stwa, obserwujemy, że podstawowym narzędziem w komunikacji z klientem
w administracji samorządowej stały się witryny internetowe, nazywane również
portalami lub po prostu stroną www. Dziś każdy samorząd w Polsce posiada
portal internetowy, na którym z lepszym lub gorszym skutkiem stara się infor-
mować mieszkańców o swoich działaniach, potrzebach czy sukcesach.

Według raportu �Stan informatyzacji urzędów administracji publicznej w Pol-
sce w 2008 roku� serwisami internetowymi dysponuje 94% polskich instytucji
administracyjnych. Trudno orzec, ile z nich stanowią proste witryny internetowe,
a ile portale o rozbudowanych możliwościach komunikacyjnych oraz funkcjonal-
nościach pozwalających obywatelom na szybsze i łatwiejsze załatwianie konkret-
nych spraw urzędowych. Trudno również stwierdzić, czy uruchomione dotychczas
projekty rzeczywiście realizują postawione przed nimi cele.
                        

2 Ibidem, s. 23.
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Trzeba jednak zauważyć, że obecność administracji w Internecie ma cha-
rakter pasywny i ogranicza się tylko do informowania, co może oznaczać daleko
idącą ostrożność lub nieznajomość potencjału Internetu, który jest najbardziej
interaktywnym z mediów. Często asekurancki sposób prowadzenia portali samo-
rządowych spowodowany jest dążeniem do realizacji konkretnych celów poli-
tycznych. Zdecydowanie można zauważyć, że witryny te mają na celu głównie
informowanie społeczeństwa, a nie dostarczanie usług drogą elektroniczną.
Choć można się spotkać z e-urzędami, to w skali kraju stanowią one promil
wszystkich stron internetowych, które oferują usługi elektroniczne dla ludności.
Wynikać to może z bardzo kosztownych systemów i oprogramowania do pro-
wadzenia takiej działalności � tylko najbogatsze samorządy mogą sobie pozwo-
lić na wdrażanie takich systemów. Nie wpływają one jednak znacząco na ogólny
wygląd stron internetowych samorządów.

Brak odpowiednich przepisów spowodował, że nie istnieje jednolity wzór
budowy serwisów samorządowych. Urzędnicy i twórcy tych witryn samodziel-
nie decydują, gdzie powinno się znajdować menu nawigacyjne, jak powinna
wyglądać home page (strona domowa) czy podstrony serwisu. W opracowaniu
poddano analizie kilka witryn samorządów, szczególnie pod względem przedsta-
wienia informacje stricte wizerunkowych. Opisane zostaną najpopularniejsze
rozwiązania oraz propozycje innowacji, dzięki którym portale samorządowe
mogą się stać bardziej przyjazne dla użytkowników. Wskazane zostaną również
te elementy stron internetowych, z których zrezygnowanie może znacznie po-
prawić atrakcyjność witryny oraz zapobiec tzw. obciążeniu strony internetowej,
utrudniającemu korzystanie z serwisu przez jego użytkownika, czyli klienta,
petenta, kontrahenta lub potencjalnego inwestora. Punktem odniesienia będzie
eksperymentalny model witryny internetowej gminy Osiecznica, stworzonej
przez specjalistów do spraw promocji i public relations w 2009 r.

Podstawowe informacje

Samorządy, by wyróżnić swój serwis, już przy wejściu na stronę stosują za-
bieg mogący odstraszyć potencjalnego gościa witryny. Pierwsza strona serwisu
to bardzo często strona z herbem gminy lub inną grafiką oraz koniecznością
wyboru języka, w jakim jest opublikowany serwis, nierzadko obciążona plikiem
muzycznym. Przy obecnych możliwościach technicznych wielu użytkowników
Internetu już w tym miejscu ma problem z płynnym przejściem do strony głów-
nej serwisu, oczekując na załadowanie się strony. Każdy gość witryny, który
wchodzi na nią w poszukiwaniu konkretnej informacji, chce znaleźć ją szybko
i bez problemów, a każde dodatkowe kliknięcie powoduje zniechęcenie.
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Kolejną barierą jest menu serwisu. Twórcy stron często nie liczą się z tym,
że informacja, którą zamieszczają, może być niezrozumiała dla odbiorcy, mimo
że dla nich jest oczywista, i zamieszczają informacje w trudnym do zrozumienia
urzędniczym języku. Strona, którą powinno się obsługiwać intuicyjnie, staje się
labiryntem nie do przejścia. Mimo że użytkownicy posiadają wymagany sprzęt
w postaci komputera z dostępem do Internetu, nie potrafią odnaleźć interesującej
ich informacji z powodu źle skonstruowanego menu, barier technicznych bądź
językowych.

Analizując stronę domową, można również dojść do wniosku, że jest na niej
często zbyt dużo informacji. Przejrzenie zasobów takiej strony jest czasochłonne
i powoduje zniechęcenie użytkownika. Nie sposób zamieścić na jednej stronie
serwisu wszystkich informacji samorządowych. Do tego służy umiejętnie skon-
struowane menu strony, dzięki któremu gość witryny powinien być niejako
�łowiony� przez właściciela strony, zachęcany � nie zmuszany � do wejścia
w głąb serwisu za pomocą niewielu kliknięć. Bardzo łatwo jest zaśmiecić serwis
informacjami umieszczonymi w nieodpowiednim miejscu. Tematy główne po-
winny się rozszerzać w podtematy, a menu główne w podmenu � co już
w znacznym stopniu porządkuje serwis.

Następnym problemem jest działanie content management system (CMS) �
systemu, który zarządza witryną. Narzędzie to ustawia grafikę na wszystkich
stronach i podstronach serwisu, a dodatkowo osoba, która fizycznie obsługuje
serwis, dodając treści, nie musi znać systemu kodowania, pisania stron w kodzie
programistów HTML. CMS rzeczywiście ułatwia dodawanie informacji i zarzą-
dzanie treściami na www, jednakże niektóre z nich nie obsługują wszystkich
przeglądarek internetowych, co sprawia, że witryna staje się nieczytelna,
poszczególne okna nachodzą na siebie, zmieniają się rozmiary czcionek, powo-
dując chaos. Winny w tym wypadku jest twórca silnika, jakim jest CMS �
informatycy często nie przystosowują narzędzia, by funkcjonowało na możliwie
największej liczbie dostępnych przeglądarek. Natomiast użytkownicy stosują nie
tylko najpopularniejsze przeglądarki, ale również te niszowe. Obejściem tego
problemu jest spotykany na serwisach komunikat: �W celu sprawnej obsługi
serwisu prosimy o używanie przeglądarki...� Niestety, nie wpływa to pozytyw-
nie na użytkownika serwisu, ponieważ narzuca mu się rozwiązanie, którego być
może nie ma ochoty zastosować. A to może spowodować rezygnację z chęci
zapoznania się z dalszymi zasobami strony.

Ważnym elementem stron internetowych są prezentacje w formacie flash.
Z pewnością uatrakcyjniają one witrynę, pozwalają na umieszczanie krótkich
animacji, pokazów slajdów, zdjęć odpowiednio przygotowanych na potrzeby
właściciela serwisu. Niestety, często rozmiar prezentacji jest zbyt duży, co jest
kolejnym czynnikiem, który powoduje poważny dyskomfort u użytkownika.
Format flash ma znaczenie przy ładowaniu się serwisu i może spowodować
długie oczekiwanie na poprawne działanie strony. W takich sytuacjach warto
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dokładnie przetestować serwis przed jego publikacją w sieci. Dla administratora
strony czy twórcy prezentacji zmniejszenie objętości nie stanowi dużego pro-
blemu. Podobny wpływ na działanie serwisu mają zbyt duże pliki ze zdjęciami,
powodujące spowolnienie ładowania się strony. Jest to ważne, gdyż w serwisach
często spotkać można galerie z wydarzeń gminnych, miejskich itp.

Odwiedzając witryny internetowe administracji samorządowej, zauważyć
można również, że twórcy i zarządzający często stosują nie tylko różne rozmiary
czcionek � co może być spowodowane chęcią wyróżnienia działów czy zwróce-
nia uwagi użytkownika � ale również różne ich typy. Pamiętać należy jednak,
że zbyt wielka różnorodność typów i wielkości czcionek może doprowadzić
do chaosu. Trzeba zachować umiar i stosować raczej jeden rodzaj czcionek,
najważniejsze informacje zaznaczać pogrubieniem (tzw. boldem), a działy ozna-
czać czcionką większą tylko o 2-3 punkty.

Badane witryny często również charakteryzowały się zbyt dużą ilością
informacji na home page, czyli stronach domowych. Również ten element musi
zostać odpowiednio wyważony � każdy samorząd ma takie informacje, na które
chce zwrócić szczególną uwagę, jednak zbyt wielka ich liczba powoduje rozko-
jarzenie użytkownika witryny i poczucie dyskomfortu.

Na szczęście pojawia się coraz więcej rozwiązań ułatwiających poruszanie
się po zasobach witryn. Znalezienie danej frazy, nazwiska czy innej informacji
ułatwiają wyszukiwarki. Dzięki nim można szybko znaleźć np. odpowiednią
ustawę, rozporządzenie czy obwieszczenie archiwalne. Użytkownik sam może
się poruszać po gąszczu administracyjnych powinności i obowiązków. Wyszu-
kiwarka jest narzędziem, które można dowolnie kształtować, np. ustalić jej wy-
gląd: kolor, wielkość, rodzaj wykorzystanych czcionek, nie powinna się więc
różnić od projektu całej strony, choć jeszcze kilka lat temu zdarzały się przypad-
ki umieszczania wyszukiwarek na stronach bez uprzedniego przygotowania
technicznego, czyli ujednolicenia do layoutu całej koncepcji strony www.

W związku z tym, że Internet jest zdecydowanie najszybszym, a dla wielu
osób jedynym źródłem informacji, niezwykle ważny staje się wygląd poszcze-
gólnych stron, a także szybkość ładowania się stron oraz intuicyjna obsługa ser-
wisu. Pamiętać należy, że strona internetowa stanowi elektroniczną wizytówkę
urzędu administracji samorządowej. Według badań prowadzonych w Stanach
Zjednoczonych odnośnie do wyglądu stron internetowych informacja wizerun-
kowa stanowi 66% treści portalu, a informacyjna � tylko 18%. Najważniejsze
cechy dobrze zarządzanego portalu to wcześniej wspomniana szybkość ładowania,
przejrzystość struktury, aktualność publikowanych komunikatów, wiarygodność,
a w dalszym stopniu atrakcyjność projektowa i graficzna oraz interaktywność,
czyli możliwość kontaktu czy wyrażania własnych sądów3.
                        

3 W. Budzyński, Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext,
Warszawa 2008, s. 115.
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Eksperymentalny portal internetowy
dla jednostki samorządowej

Próbą stworzenia modelu witryny internetowej dla jednostki administracji
samorządowej była praca specjalistów do spraw promocji, marketingu oraz
public relations podczas konferencji szkoleniowej w 2009 r. Przygotowano wte-
dy witrynę dla najmniejszej gminy województwa dolnośląskiego � Osiecznicy.
Przez 3 dni ponad 120 osób zbierało materiały, by opracować kompleksową
strategię oraz gotowe projekty i działania PR-owo-marketingowe dla gminy.
Wśród nich była strona www. Finałem działania było przekazanie władzom
pełnej dokumentacji strategii oraz serwisu internetowego. Twórcy skupili się na
uwypukleniu wszystkich atutów gminy oraz przedstawieniu jej jako miejsca
przyjaznego dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Serwis został skon-
struowany według wszystkich prawideł sztuki tworzenia stron internetowych.
Jest prosty i przejrzysty oraz pozbawiony wszystkich niepotrzebnych elemen-
tów, które mogłyby go obciążyć i spowodować długie ładowanie strony. W gór-
nym pasku umieszczona została lekka grafika z herbem gminy oraz odpo-
wiednio pomniejszonymi zdjęciami wkomponowanymi w ten element. Od razu
zaobserwować można podział na dwa główne menu: pierwsze zawiera informa-
cje podstawowe i zostało umiejscowione w górnej części, można tam znaleźć
obowiązkowe przejście do Biuletynu Informacji Publicznej, informacje na temat
Urzędu Gminy, fakty z regionu, czyli bezpośrednie podlinkowanie do serwisu
informacyjnego powiatu, jak również połączenie ze stroną Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu, zamku w Kliczkowie oraz informacje na temat wyborów sa-
morządowych w 2011 r. Dzięki temu użytkownik w jednym menu znajduje
wszystkie połączenia z zewnętrznymi stronami internetowymi ważnymi dla
niego, administratora, a także właściciela portalu. Istotną cechą menu jest to, że
umieszczone zostało na poziomie wzroku, dlatego jest pierwszym miejscem,
które wyświetla się po załadowaniu się strony. Na pierwszej stronie serwisu
umieszczone zostały informacje na temat gminy w czterech językach: angiel-
skim, niemieckim, rosyjskim i oczywiście polskim. Wraz z podstawowymi
informacjami opublikowana została mapa, jak trafić do gminy, oraz krótka
informacja o zaletach i atrakcjach regionu. Kolejnymi punktami menu po lewej
stronie strony są:

� Gmina Osiecznica
� Aktualności � GOKiS
� Ogłoszenia
� Historia
� Ludzie
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� Kultura
� Edukacja
� Turystyka
� Gospodarka
� Gospodarka odpadami
� Środowisko
� Inwestycje
� Miejscowości
� Bibliografia
� Ciekawostki
� Promocja
Pierwszy element to strona startowa (czy inaczej strona domowa), który

zawsze doprowadzi nas do głównego elementu serwisu. Kolejnym są aktualnoś-
ci z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu � to już ingerencja w portal przez wła-
dze gminy. Odnośnik ten prowadzi do strony zewnętrznej GOKiS, powodując
rozbicie modelu opracowanego przez pierwotnych twórców strony i burząc kon-
cepcję wyzbycia się odnośników prowadzących poza serwis w tym menu. Jak
pokazuje ten przykład, każda władza chce dodać coś od siebie do wypracowa-
nych rozwiązań. Temat ten będzie rozwinięty w zakończeniu i wnioskach.

Kolejne elementy zachowały swoją pierwotną strukturę i wygląd. Prowadzą
one do podstron zaprojektowanych i napisanych przez twórców. Każda z pod-
stron ma w swojej strukturze dodatkowe przejścia na podstrony związane z te-
matem linka w menu. Dzięki temu został zniwelowany problem zbyt bogatego
menu głównego. Użytkownik, wchodząc na podstronę, od razu może zapoznać
się z informacjami zawartymi poniżej, ponadto na prawie każdej z nich umiesz-
czona jest minigaleria zdjęć � technicznie przygotowanych w ten sposób, by nie
obciążały serwisu, szybko się ładowały, a przy tym podnosiły jakość od strony
wizualnej i urozmaicały treści.

Następny punkt to ogłoszenia � elementy publikowane w formacie PDF
z informacjami ogólnymi obwieszczanymi przez władze gminy. Kolejny to
historia gminy z dodatkowymi informacjami na temat dziejów najbardziej roz-
poznawalnego zabytku � zamku w Kliczkowie wraz z legendą o nim, oraz histo-
ria poligonu wojskowego w Świętoszowie. Następnym elementem menu jest
opis najciekawszych mieszkańców tej najmniejszej gminy regionu, zarówno
postaci historycznych, jak i obecnie żyjących. Podobnie jak w poprzedniej czę-
ści menu od razu można przejść do dalszych zasobów strony dzięki doskonale
widocznemu menu podstrony. Kolejne elementy menu mają identyczną struktu-
rę, przez co całość serwisu internetowego jest jednolita. To efekt przemyślanej
strategii. Użytkownik w ten sposób po odwiedzeniu kilku podstron wie, czego
może oczekiwać po kolejnych � to poczucie bezpieczeństwa powoduje, że ser-
wis jest odbierany jako intuicyjny w obsłudze.
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Podsumowanie i wnioski

Serwis gminny Kliczków nie wygląda już tak, jak w dniu publikacji. Władze
samorządowe czy też aktualni administratorzy postanowili go uatrakcyjnić do-
datkowymi, zbędnymi elementami, które wcześniej zostały opisane. Dzisiaj na
portalu www.osiecznica.pl znaleźć można kalendarz z temperaturą w gminie,
ponowione przejście na stronę internetową z aktualnościami z powiatu, która już
w innym miejscu na stronie ma bezpośrednie przejście. Ponadto zostały tam
umieszczone buttony4 z informacją o Spisie Powszechnym w roku 2011 oraz
rozkład jazdy autobusów. Niewątpliwie informacje te zostały opublikowane
z myślą o wygodzie i potrzebach mieszkańców gminy, powodują jednak efekt
chaosu na przygotowanej stronie. Oczywiście można było je umieścić w serwi-
sie bez burzenia struktury layoutu strony, niestety nikt o tym nie pomyślał.

Eksperyment w Osiecznicy można jednak uznać za udany. Po pierwsze �
serwis działa do dziś. Po drugie � został dostrzeżony przez samorządowców
w Polsce i był bardzo często prezentowany jako model serwisu gminnego. Po
trzecie � otrzymał na Kongresie PR w Rzeszowie wyróżnienie �w uznaniu za
realizację działań na polu społecznym oraz nowatorskie wykorzystywanie metod
i technik public relations w kreowaniu wizerunku� oraz drugą nagrodę za dzia-
łania na rzecz lokalnych społeczności przyznaną przez EUPRiO (European
Universities Public Relations and Informations Officers Associacion).

Dzisiaj wiele jednostek administracji publicznej wprowadza bardziej skom-
plikowane serwisy internetowe, będące mniej pasywne, a bardziej służące lokal-
nym społecznościom, czyli tzw. e-urzędy. Mimo to pamiętać należy, aby serwis
internetowy był spójny w swej koncepcji wizualnej i przyjazny dla użytkownika.
Portal jest odwiedzany przez gości w celu znalezienia konkretnych informacji,
dlatego administratorzy samorządowych serwisów internetowych powinni pa-
miętać przede wszystkim o tym, że ich nadrzędnym celem jest służenie miesz-
kańcom regionu. Warto więc dbać o to, by takie narzędzie było profesjonalnie
przygotowane, intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla użytkownika.
                        

4 Button � obrazek umieszczony na stronie internetowej, po kliknięciu w obszar którego za-
interesowana osoba zostaje przeniesiona na nową stronę, przedstawioną w obrazku.
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Administracja publiczna wobec procesów
globalizacji i europeizacji

Streszczenie. W artykule opisano globalizację i europeizację � procesy mające ogromny
wpływ na kształt państwowych administracji publicznych i państwowych systemów prawa admi-
nistracyjnego. Uwaga została skupiona przede wszystkim na uporządkowaniu sposobów ich rozu-
mienia funkcjonujących w literaturze przedmiotu. Nadto zostały nakreślone podstawowe problemy
z nimi związane.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, globalizacja administracji publicznej, europeizacja
administracji publicznej, europejskie prawo administracyjne

Wstęp

Naszą rzeczywistość niemal we wszystkich jej wymiarach można określić
jako dobę globalizacji i europeizacji. Patrząc z punktu widzenia państwa, obu
tym procesom podlegają zarówno polityka gospodarcza, jak i polityka społecz-
na, polityka zewnętrzna i wewnętrzna, a nade wszystko prawo. Globalizacja
może być udziałem państw bez względu na ich geograficzne usytuowanie. Euro-
peizacja natomiast ma zasięg ograniczony do tych krajów, które noszą miano
krajów europejskich.

Niewątpliwie zarówno globalizacja, jak i europeizacja są wynikiem rozwoju
cywilizacyjnego świata. Dzięki nowym technologiom, związanym z szeroko
pojętą komunikacją, w tym również dzięki coraz większej łatwości przemiesz-
czania się ludzi, świat �skurczył się�. Tym samym przestały w zasadzie istnieć
ograniczenia dla przepływu idei, koncepcji czy myśli technologicznej. Wymiana
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doświadczeń między państwami bądź wręcz stosowanie podobnych rozwiązań,
zwłaszcza na polu gospodarki, ale również w zakresie polityki społecznej
i ustroju wewnętrznego, spowodowały w pewnym stopniu upodabnianie się
państw do siebie.

Błędem byłoby jednak niezauważenie, że � obok rozwoju cywilizacyjnego �
bodźcem do globalizacji, a zwłaszcza europeizacji, stały się XX-wieczne do-
świadczenia wojenne. Wszak z bólu świata wynikającego z ran I i II wojny świa-
towej wyrosło przekonanie, że gwarantem pokoju w przyszłości może być tylko
oparcie się przez państwa na tych samych wartościach. Patrząc zatem z tej per-
spektywy, globalizację i europeizację można utożsamić z rozpowszechnianiem się
zasad właściwych dla demokracji oraz poszanowania praw i wolności człowieka.

Zarówno globalizację, jak i europeizację można analizować w różnych per-
spektywach. Oba te zjawiska obejmują swoim zasięgiem niemal każdą dziedzinę
życia człowieka, a w odniesieniu do państwa � każdy zakres jego funkcjonowa-
nia. Niniejszy artykuł ma na celu, po pierwsze, pokazanie, jak mocny wpływ ma
globalizacja i europeizacja na działanie administracji publicznej państw oraz
jakich jej aspektów dotyka, a po drugie � uporządkowanie funkcjonujących
w tym zakresie w literaturze przedmiotu pojęć. Polemice nie zostanie natomiast
poddana wątpliwość, czy wpływ taki w ogóle ma miejsce, gdyż jego istnienie
jest aż nadto namacalne i trudno nie uznać go za fakt.

Pisząc o administracji, nie jest z kolei możliwe pominięcie zagadnienia pra-
wa administracyjnego. Zresztą można zaryzykować stwierdzenie, że owo prawo
jest najlepszym rzeczywistym miernikiem stopnia zglobalizowania i zeurope-
izowania samej administracji.

Przed wgłębieniem się w temat globalizacji i europeizacji administracji pu-
blicznej, a także ich wpływu na prawo administracyjne, warto przypomnieć zna-
czenie samych pojęć �administracja publiczna� i �prawo administracyjne�.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe sposoby pojmowa-
nia administracji publicznej. Pierwszy z nich określa administrację publiczną
jako wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do
realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych � to tzw. sens
podmiotowy. Drugi natomiast ukazuje sens przedmiotowy, definiując ją jako
określoną i o specjalnych cechach działalność podejmowaną w ramach realizacji
celów o charakterze publicznym. Z kolei według trzeciego sposobu pojmowania
� również o charakterze podmiotowym � administracja publiczna to ludzie za-
trudnieni w strukturach organizacyjnych (wydzielonych w państwie) powoła-
nych specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicz-
nych1.
                        

1 O pojęciu administracji publicznej zob. szerzej: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja
publiczna, Kolonia Limited, Poznań 2003, s. 7 i nast.; Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz,
G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 20 i nast.
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Warto tu przytoczyć jedną z najczęściej cytowanych definicji administracji
publicznej, ukutą przez Zbigniewa Leońskiego:

Każda administracja sprowadza się do celowego oddziaływania na ludzi i stosunki społeczne,
każda administracja organizuje też czynności i tworzy struktury organizacyjne. Wreszcie
konieczną cechą i warunkiem każdej administracji jest autorytet, który powoduje podporządko-
wanie się tych, którzy uczestniczą w realizacji jej działań. [�] Swoistą jej cechą jest to, że
�administrowanie� społeczeństwem odbywa się na podstawie przepisów prawa przez specjal-
nie w tym celu powołane podmioty (organy), z możliwością użycia przymusu państwowego,
a przedmiotem jej działań jest realizacja funkcji państwa2.

Natomiast pod pojęciem prawa administracyjnego sensu stricto kryją się
normy prawa regulujące wszelką działalność organów państwowych podejmo-
waną w celu wykonania ustalonych prawem zadań organizatorskich (zadań
o charakterze publicznym) wypełnianych w swoistych formach działania. Ina-
czej rzecz ujmując, prawo administracyjne to zespół norm regulujących działal-
ność administracyjną (administrację w sensie przedmiotowym) bądź � w jeszcze
szerszym spojrzeniu � jest to prawo, które normuje administrację publiczną3.

1. Globalizacja administracji publicznej

Pojęcie globalizacji pojawiło się w literaturze przedmiotu stosunkowo
niedawno, gdyż w latach 80. XX w. Miało ono na celu nazwanie zmian, które
zaobserwowano w gospodarce światowej, a będących � jak przypuszczano
� skutkiem liberalizacji stosunków gospodarczych, zmniejszenia roli państw
w gospodarce, internacjonalizacji kapitału czy też rewolucji informatycznej
i wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji4.

O ile jednak określenie �globalizacja� ma krótki rodowód, to dość po-
wszechny jest pogląd, że proces, który ono definiuje, nie jest czymś nowym
w historii świata. Nierzadko spotyka się bowiem zdanie, iż rozwijał się on już od
najdawniejszych czasów, m.in. poprzez podróże, handel, migracje, upowszech-
nianie kultury, techniki i nauki. Niektórzy uważają, że globalna była zarówno
gospodarka starożytnego Rzymu, jak i Kartaginy. Nie wydaje się zatem możliwe
precyzyjne ustalenie początku procesu globalizacji. Jego umiejscowienie w cza-
sie zawsze będzie podyktowane tym, jakie kryteria akurat zostaną przyjęte5.
                        

2 Zarys prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, PWN, Warszawa � Poznań 1985, s. 13.
3 Szerzej zob. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, op. cit., s. 52 i nast.
4 Szerzej zob. M. Hanzlik, Świat bez granic. Globalizacja a społeczeństwo informatyczne,

w: Europejska myśl polityczna wobec procesów globalizacji, red. J. Sobczak, R. Bacher, Wyd.
Ibidem, Łódź 2005.

5 Globalizacja, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Alta 2, Wrocław
2002.
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Trudno wszak nie zgodzić się z opinią, iż ów proces jest znacznie starszy od
pojęcia, które go określa.

Zjawisko globalizacji jest niezwykle trudne do zdefiniowania. Analiza lite-
ratury przedmiotu nie pozostawia wątpliwości, że wypracowanie jednej, po-
wszechnie akceptowanej definicji jest wręcz niemożliwe. Globalizacja sama
w sobie jest niezwykle złożona, przebiega jednocześnie na wielu płaszczyznach,
obejmuje gospodarkę, politykę, ustrój, kulturę, ale również ludzkie postawy
i obyczaje. O globalizacji pisze się najczęściej w kontekście zjawiska polegają-
cego na umiędzynaradawianiu finansów, rynków, technologii, istniejących
modeli kultury, modeli konsumpcji, instytucji ustrojowoprawnych, a nadto po-
litycznym ujednolicaniu świata6. Wskazuje się na nią jako na proces zagęszcza-
nia i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych,
politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościa-
mi ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych zakresach i odzwier-
ciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali
ponadlokalnej i ponadnarodowej7. Przedstawia się ją także w formie zespołu
sprzężeń między ładami: ekonomicznym, prawnym, technicznym, moralnym,
naukowym i artystycznym, których celem jest dążenie do ujednolicania postaw
życia społeczno-ekonomicznego i politycznego świata8.

Z przytoczonych sposobów rozumienia procesu globalizacji wyłania się
przede wszystkim jedna jego podstawowa cecha, a mianowicie owa wielo-
aspektowość. Tak zwana Grupa Lizbońska określiła globalizację jako zjawisko
mające wiele form, które z kolei przejawiają się w różnych obszarach,
a zwłaszcza w: finansach i własności kapitału, rynku i strategii konkurencji,
technologii i wiedzy, stylu życia, modelach konsumpcji i kultury, sposobach
rządzenia i regulacjach prawnych, polityce zakładającej ujednolicanie świata,
postrzeganiu i świadomości9.

Warto tu również przytoczyć Charlesa Handego, który, wskazując na złożo-
ność i wielowymiarowość globalizacji, zwraca jednoczenie uwagę, iż jest ona

                        
6 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, op. cit., s. 41; por. także: A. King, B. Schneider, The first Glo-

bal Revolution, The Club or Rome, New York 1991, s. 8 i nast.
7 Definicja P. Sztompki zacytowana przez J. Dzwończyk, Społeczeństwo informacyjne wobec

wyzwań globalizacji, w: Globalizacja, integracja, transformacja, red. R. Bäcker, J. Marszałek-
-Kawa, J. Modrzyńska, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2004, s. 319.

8 Globalizacja, w: Leksykon politologii�, op. cit.; zob. także: http://mfiles.pl/pl/index.php/
Globalizacja [4.01.2011]; http://globalizacja.genialne.info/definicja_i_znaczenie_globalizacji.html
[4.01.2011]; M. Kowalska, Globalizacja i demokracja � konflikt czy współokreślanie się?,
w: Europejska myśl polityczna wobec procesów globalizacji, red. J. Sobczak, R. Bacher, Wyd.
Ibidem, Łódź 2005, s. 81 i nast.

9 Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, seria
Euromanagment, Warszawa 1996, s. 48 i nast.
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kształtowana przez takie procesy, jak: globalna konkurencja, megakoncentracja
własności i kapitału, rozwój technologii informatycznej i telekomunikacji, inten-
syfikacja współpracy między przedsiębiorstwami w skali świata, zmiany w po-
lityce innowacyjnej czy wzrost znaczenia wiedzy o organizacjach10.

W odniesieniu do administracji publicznej, według Adama Błasia globaliza-
cja jest inspirowana trzema podstawowymi czynnikami: liberalizacją, prywaty-
zacją i związaną z nimi deregulacją11. Zasadne jest bliższe przyjrzenie się
zwłaszcza pierwszemu i drugiemu czynnikowi.

I tak, liberalizacja przyczynia się do osłabienia interwencji administracyjnej
państwa w sferze gospodarki, a co za tym idzie � powoduje ograniczenie funkcji
regulacyjnych wykonywanych przez organy administracji publicznej. Można ją
inaczej określić jako uwalnianie gospodarki od szeroko pojętego interwencjoni-
zmu państwa.

Natomiast prywatyzacja polega na pomniejszaniu katalogu zadań publicz-
nych wykonywanych przez organy administracji publicznej. Jak wskazuje
A. Błaś, powinna ona w konsekwencji oznaczać redukcję struktur organizacyj-
nych administracji publicznej12. Prywatyzacja to nic innego jak przesunięcie
wykonywania zadań o charakterze publicznym z sektora publicznego do sektora
prywatnego. Inaczej rzecz ujmując, zadania te, wykonywane do tej pory przez
organy administracji publicznej, zaczynają być realizowane przez podmioty
prywatne. Przykładem zadań o charakterze publicznym może być urzeczywist-
nianie takich praw podmiotowych obywateli, jak: prawo do bezpłatnej oświaty
na poziomie podstawowym czy też prawo do ochrony zdrowia w zakresie pod-
stawowym.

Wskazane jest nadmienić, że realizowanie zadań podmiotowych wobec
obywateli zamiast przez organy administracji publicznej przez podmioty pry-
watne, na podstawie zasad wolnego rynku, A. Błaś postrzega, nie bez racji, jako
bardzo problematyczną konsekwencję globalizacji. Słusznie bowiem podkreśla,
że istnieje zasadnicza różnica w sytuacji obywatela, gdy jego prawa podmiotowe
realizuje organ administracji publicznej i gdy realizuje je podmiot prywatny.
W jego przekonaniu: �O ile bowiem prawo chroni równość dostępu do usług
publicznych, powszechność i przede wszystkim ciągłość świadczenia usług

                        
10 Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC,

Warszawa 1996, s. 69 i nast.
11 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, op. cit., s. 41; zob. również: Granice konkurencji�, op. cit.,

s. 5 i nast.; I. Lipowicz, Administracja wobec wyzwań globalizacji, w: Z. Cieślak, I. Lipowicz,
Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, War-
szawa 2000; E. Welch, W. Strong, Public Administration In Global Context. Bringing the Gaps of
Theory and Practice between Western and Non-Western Nations, �Public Administration Review�
1998, nr 1, s. 40 i nast.

12 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, op. cit., s. 41.



Małgorzata Magdziarczyk156

publicznych, o tyle trzeba stwierdzić, że reguły wolnego rynku osłabiają albo
przekreślają wszystkie te prawnie chronione wartości�13. Obywatel, w odczuciu
A. Błasia, chroniony jest praktycznie jedynie jako konsument, a nie jako świad-
czeniobiorca. Oznacza to, że korzystając z usług publicznych świadczonych
przez podmioty prywatne, obywatel nie zachowuje sytuacji prawnej obywatela
chronionego prawem publicznym, a praktycznie jedynie prawem prywatnym14.
Wobec takiego stanu rzeczy autor ten przestrzega przed bezkrytyczną akceptacją
prywatyzacji zadań publicznych.

Bez względu jednak na stopień postępowania globalizacji administracji pu-
blicznej niekwestionowaną funkcją państwa, a więc właśnie administracji pu-
blicznej, pozostanie interweniowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak:
załamanie rynków finansowych, gospodarki, wystąpienie konfliktów społecz-
nych, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych czy choćby walka ze zorgani-
zowaną przestępczością. Mimo globalizacji w rękach państwa i jego admini-
stracji pozostaną z pewnością takie funkcje, jak czuwanie nad szeroko pojętym
bezpieczeństwem obywateli, planowanie przestrzenne, pomoc socjalna, wspie-
ranie kultury, ochrona dziedzictwa narodowego, utrzymywanie dróg i łączności.
Za A. Błasiem należy zgodzić się, że to wyłącznie państwo i jego administracja
dysponują i będą dysponować w przyszłości odpowiednią organizacją i koniecz-
nym władztwem do realizacji określonej kategorii zadań o charakterze publicz-
nym i podjęcia interwencji w szeroko pojętych sytuacjach nadzwyczajnych15.

Szczególnym wyrazem globalizacji administracji publicznej jest rozpo-
wszechnianie się wśród państw globalizującego się świata zbliżonych, a czasami
wręcz jednolitych standardów. Standardy te dotyczą zarówno struktury admini-
stracji publicznej, jak i zapewniania obywatelom ochrony ich praw i wolności.
Tradycyjnie standardy administracji publicznej były wszak określane i udosko-
nalane w granicach każdego suwerennego państwa, stanowiły one rezultat naro-
dowych konstytucji, tworzenia prawa przez parlamenty narodowe, decyzji władz
administracji państwowych czy orzeczeń sądów państwowych.

W parze z przyjmowaniem takich samych standardów w zakresie struktury
i funkcjonowania administracji publicznej idzie również ujednolicanie zasad
doboru kadr pracujących w administracji, a także zasad szkolenia zawodowego
urzędników. Słusznym dążeniem jest, by administracja publiczna opierała się na
dobrze wyszkolonych i wyspecjalizowanych urzędnikach, którzy tworzyliby kor-
pus służby cywilnej.

Ujednolicaniu ulegają nadto metody i formy działania administracji publicz-
nej. Zwraca się uwagę, że w jej działaniach coraz częściej będzie przeważać
                        

13 Ibidem, s. 42.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 44.
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dążenie do załatwiania sporów administracyjnych w drodze ugody z obywate-
lem, zaś w przypadku sporów z grupami obywateli dominującą rolę będzie od-
grywało zawieranie kompromisów �tak daleko posuniętych, jak tylko na to
pozwolą podstawy prawne, i w tak szerokim zakresie, jak na to tylko pozwolą
granice prawa, w ramach których kształtowane są stosunki między obywatelem
i organem administracji publicznej�16.

Owa szeroko rozumiana �standaryzacja� administracji publicznej ma nie
tylko ułatwić współpracę między państwami, ale przede wszystkim stanowić
narzędzie do realizacji jednego ze współczesnych praw obywatela, a mianowicie
prawa do dobrej administracji17. Prawo to należy rozumieć, po pierwsze, jako
uprawnienie każdego obywatela do tego, aby jego sprawy były rozpatrywane
przez organy administracji bezstronnie, rzetelnie i w rozsądnym terminie, nadto
ma on zapewnioną możliwość przedstawienia swojej opinii oraz dostęp do doty-
czących go dokumentów � z uwzględnieniem zasad poufności. Po drugie, owe
prawo jest wyrazem obowiązku administracji publicznej uzasadnienia podjętych
decyzji.

Obok globalizacji administracji publicznej w literaturze przedmiotu pojawia
się także zagadnienie globalnego prawa administracyjnego, określanego również
jako międzynarodowe prawo administracyjne18. Za Grzegorzem Krawcem moż-
na przytoczyć podstawowe problemy międzynarodowego prawa administracyj-
nego, takie jak: zwiększenie liczby narodowych rozstrzygnięć administracji,
dotyczących nie tylko jednego państwa; zwiększające się znaczenie umów mię-
dzynarodowych, nakazujących ich realizacje przez państwo; zwiększająca się
współpraca i powiązania różnych państwowych organów administracji znajdują-
cych się poniżej administracji rządowej; znaczenie administracji na terytoriach
podlegających mandatowi organizacji międzynarodowych (np. ONZ)19.

Wydaje się, że nie została jeszcze wypracowana jednolita, powszechnie
akceptowana definicja globalnego prawa administracyjnego. Zresztą samo jego
istnienie jest równie mocno kwestionowane, co uznawane. Przez swoich zwo-
lenników globalne prawo administracyjne najczęściej jest przedstawiane jako
mechanizmy, zasady, praktyki, a także umowy zawierane w sprawach społecz-
nych, które mają wpływ na odpowiedzialność międzynarodowych instytucji
administracyjnych (chodzi tu o zapewnienie, że jednostki te działają m.in. na

                        
16 A. Błaś, A. Boć, J. Jeżewski, op. cit., s. 45.
17 O prawie do dobrej administracji szerzej w części drugiej artykułu, poświęconej procesowi

europeizacji administracji.
18 Zob. G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2009,

s. 25; M. Zieliński, O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego, �Państwo i Prawo�
2008, z. 9, s. 16 i nast.

19 G. Krawiec, op. cit., s. 26.
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zasadach przejrzystości, współuczestnictwa, racjonalności i legalności). Jest ono
także opisywane jako zbiór ogólnych zasad postępowania, dotyczących nie tylko
stosowania prawa, ale także jego tworzenia20. Jako adresatów tego prawa wska-
zuje się międzynarodowe instytucje administracyjne, czyli np. instytucje mię-
dzyrządowe bądź nieformalne sieci międzyrządowe.

Wobec zaprezentowanego powyżej sposobu rozumienia globalnego prawa
administracyjnego warto przytoczyć również stanowisko jednego z negatorów
jego istnienia. Carol Harlow wskazuje mianowicie na utopijność globalnego
prawa administracyjnego, pisząc m.in., że wskazanie uniwersalnego zestawu
zasad prawa administracyjnego w skali świata jest niemożliwe, bo takiego ze-
stawu po prostu nie ma21.

2. Europeizacja administracji publicznej

W czasie trwającego na przestrzeni wieków rozwoju państw europejskich
powstały na naszym kontynencie różne systemy administracji publicznej, a co za
tym idzie � różne systemy prawa administracyjnego. Niewątpliwie najbardziej
wyrazistymi były i nadal pozostają systemy: angielski, francuski i niemiecki. Ich
występowanie pokrywało się w zasadzie ze strefami wpływów Anglii, Francji
i Niemiec na kontynencie europejskim. Systemy te, podobnie jak wszystkie inne,
które wykształciły się i funkcjonowały w państwach europejskich, stanowiły
zazwyczaj indywidualny dorobek poszczególnych państw.

Odnosząc się natomiast do obrazu administracji publicznej państw konty-
nentu europejskiego z drugiej połowy XX w., wyraźnie można dostrzec, że za-
czął on być kreślony pod wpływem nie tylko omawianej powyżej globalizacji,
ale również innego zjawiska, które w literaturze przedmiotu przyjęto określać
mianem europeizacji. Zjawisko to było niewątpliwie konsekwencją wydarzeń,
jakie miały miejsce w Europie w pierwszej połowie XX w. Można powiedzieć,
że wykiełkowało ono na gruncie odbudowującej się po dwóch wojnach świato-
wych Europy, której państwa były bardziej skłonne do szukania wspólnych
płaszczyzn porozumienia i wartości niż kiedykolwiek wcześniej.

Charakterystyczną cechą procesu europeizacji, podobnie zresztą jak globali-
zacji, od chwili jego zaistnienia było to, że zachodził on na wielu płaszczyznach
jednocześnie. Objął swoim zasięgiem tak gospodarkę wraz z rynkami finanso-

                        
20 Ibidem, s. 27; por. także: B. Kingsbury, The Administrative Law Frontier in Global Gover-

nance, American Society of International Law. Proceedings of the Annual Meeting 2005, s. 143.
21 C. Harlow, Global Administrative Law. The Quest for Principles and Values, �The European

Journal of International Law� 2006, t. 17, nr 1, s. 213 i nast.
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wymi, jak i kwestie ustrojowe, społeczne czy związane z szeroko pojętą kultu-
rą22. W zasadzie europeizacja to jeden z elementów procesu globalizacji, wła-
ściwy dla państw kontynentu europejskiego23.

Analogicznie jak w odniesieniu do globalizacji, przedmiotem dalszych rozwa-
żań w kontekście europeizacji będzie problematyka obejmująca administrację
publiczną i poniekąd prawo administracyjne. Ten obszar europeizacji należy od
pewnego czasu do kluczowych zagadnień dogmatyki prawa, polityki prawa i rze-
czywistości prawnej, jest elementem rozważań nad prawem administracyjnym
jako takim, prowadzonych zarówno w doktrynie, jak i na łamach orzecznictwa24.

Należy wskazać, że w odniesieniu do europeizacji, nie tylko zresztą na
płaszczyźnie administracji publicznej i prawa administracyjnego, w literaturze
przedmiotu toczy się dyskusja co do sposobu jej pojmowania. Można jednak
wyróżnić dwa podstawowe sposoby postrzegania i rozumienia europeizacji
� szerszy i węższy. O pierwszym z nich Jacek Jagielski pisze, że oznacza ono
�oddziaływanie, wpływanie w sposób bezpośredni lub pośredni na krajowy po-
rządek prawny idei, wartości, koncepcji, standardów, jak również określonych
instytucji, rozważań, konstrukcji prawnych itd., pochodzących z demokratycz-
nego dorobku europejskiego, w tym w szczególności Unii Europejskiej i Rady
Europy�25. Oznacza to, że w owym szerokim rozumieniu europeizacja odnosi się
do poszukiwania w obrębie Unii Europejskiej i Rady Europy jakiegoś określo-
nego systemu wartości charakterystycznych dla kręgu kultury europejskiej26.
A biorąc pod uwagę stricte płaszczyznę administracji publicznej i prawa admini-
stracyjnego, jest to proces przyswajania przez poszczególne kraje europejskie
określonych wzorców administracji publicznej i prawa administracyjnego wykreo-
wanych przez Unię Europejską lub Radę Europy27. Warto odnieść się tu również
do M. Wyrzykowskiego, który europeizację administracji publicznej i prawa
administracyjnego, w owym szerokim kontekście, postrzega jako przenikanie
                        

22 Zob. R. Herbert, Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej,
w: Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Ma-
cek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 20 i nast.

23 Por. J. Jagielski, Europeizacja prawa administracyjnego materialnego (na przykładzie
prawa migracyjnego), w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. I. Janiuk,
Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 35.

24 Por. J. Jagielski, op. cit., s. 35; G. Rydlewski, Europeizacja administracji publicznej
w Polsce, w: Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej,
red. T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, M. Małecki, Warszawa 2003, s. 35; I. Lipowicz, Europeiza-
cja administracji publicznej, �Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny� 2008, z. 1, s. 5
i nast.; M. Jaśkowiak, Europeizacja prawa administracyjnego, �Państwo i Prawo� 1999, z. 9, s. 18
i nast.; G. Krawiec, op. cit., s. 13 i nast.

25 J. Jagielski, op. cit., s. 35.
26 Por. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Dom

Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 17.
27 Zob. G. Krawiec, op. cit., s. 15.
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i wzajemne oddziaływanie na siebie różnych europejskich kultur prawnych,
a nadto koncepcji i rozwiązań prawnych w obszarze prawa administracyjnego,
organizacji administracji i dogmatyki prawa administracyjnego28.

Uzyskanie przez określone państwo statusu członka tak w Unii Europejskiej
(wcześniej we Wspólnotach Europejskich), jak i w Radzie Europy od początku
było powiązane z obowiązkiem przyjęcia i dostosowania się do określonych
standardów. W odniesieniu do Unii Europejskiej standardy te zostały ujęte m.in.
w prawie pierwotnym, zwłaszcza w traktatach założycielskich trzech Wspólnot,
traktatach je zmieniających, Karcie praw podstawowych29 czy też w nie będą-
cym, co prawda, aktem prawnym, ale mimo to liczącym się dokumencie, jakim
jest Kodeks dobrej administracji30.

Z kolei Rada Europy wytyczne dla państw członkowskich zawarła w licz-
nych konwencjach i rezolucjach. Warto wymienić tutaj przynajmniej najważ-
niejsze z nich: Europejską konwencję praw człowieka31; Europejską konwencję
o zagranicznym obrocie dokumentami dotyczącymi spraw administracyjnych32;
Europejską konwencję o dostępie za granicą do informacji i ewidencji w spra-
wach administracyjnych33; rezolucję Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczą-
cą ochrony jednostki przed aktami organów administracji34; rekomendację
Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania uprawnień dyskre-
cjonalnych przez organy administracji publicznej35; rekomendację Komitetu
Ministrów Rady Europy dotyczącą odpowiedzialności publicznej36; rekomendację
Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie sankcji administracyjnych37; reko-

                        
28 M. Wyrzykowski, Europäisierung des polnischen Verwaltungs rechts, w: Das Verwal-

tungsrecht als Element der europäischen Integration. Referate und Diskussionsbeiträge des
Neuenten Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 5-10 September 1994 in Tübingen,
red. R. Boorber, Stuttgart 1995, s. 47.

29 Karta Praw Podstawowych z dnia 7 grudnia 2000 r., tekst polski: Dz. Urz. UE 2007/C
303/01.

30 www.dsc.kprm.gov.pl/archiwum_usc/akty_prawne/Europejski_Kodeks_Dobrej_Administracji.
pdf [9.01.2011].

31 Europejska Konwencja Praw Człowieka sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., Dz.U.
z 1993 r., nr 61, poz. 284.

32 Europejska konwencja o zagranicznym obrocie dokumentami dotyczącymi spraw admini-
stracyjnych, podpisana w Strasburgu 24 listopada 1977 r., CETS 1977, nr 094.

33 Europejska konwencja o dostępie za granicą do informacji i ewidencji w sprawach admini-
stracyjnych, podpisana w Strasburgu 15 marca 1978 r., CETS 1978, nr 100.

34 Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy (77)31 dotyczącą ochrony jednostki przed
aktami organów administracji z 28 września 1977 r.

35 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(80)2 w sprawie wykonywania
uprawnień dyskrecjonalnych przez organy administracji publicznej z 11 marca 1980 r.

36 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(84)15 dotyczącą odpowiedzialności
publicznej z 18 września 1984 r.

37 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(91)1 w sprawie sankcji administra-
cyjnych z 12 lutego 1991 r.
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mendację Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie statusu urzędników
w Europie38; rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie Kodeksu
postępowania urzędników39; rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy
w sprawie wykonywania rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych w zakresie
administracji publicznej40; wreszcie rekomendację Komitetu Ministrów Rady
Europy w sprawie dobrej administracji41.

Obie te organizacje bez wątpienia w zasadniczy sposób wpływają zarówno
na kształt, ustrój i funkcjonowanie administracji publicznej w państwach człon-
kowskich, jak i na obowiązujące w tych państwach prawo administracyjne. Zda-
niem Ireny Lipowicz ów wpływ może być rozpatrywany również �jako część
erozji suwerenności państwa, ponieważ to ono traci część władztwa nad własną
władzą wykonawczą. Administracja bowiem swoje normy i swój punkt odnie-
sienia znajduje już gdzie indziej � w szerszej płaszczyźnie europejskiej�42.
Słusznie jednak autorka ta zwraca uwagę, iż stopień europeizacji administracji
publicznej, jak i prawa administracyjnego w różnych krajach europejskich jest
różny, gdyż zależy on od stopnia zaawansowania integracji. Pisze ona, że, co
prawda, jest to proces sterowany z zewnątrz, jednak poszczególne kraje jako
aktorzy tego procesu mają pośredni wpływ na tempo zmian, zwłaszcza w odnie-
sieniu do zmian strukturalnych43.

Należy wskazać, że w literaturze przedmiotu dość długo dominował pogląd,
że europeizacja będzie dotyczyła w zasadzie jedynie prawa administracyjnego,
a struktury administracji publicznej poszczególnych państw nie zostaną nią do-
tknięte. Założenie to okazało się jednak błędne. Co prawda proces europeizacji
nieco później i wolniej niż prawa administracyjnego dotknął struktur administra-
cji publicznej poszczególnych państw europejskich, wszak ich nie ominął. Pole-
ga on zwłaszcza na niejako wymuszaniu na państwach tworzenia określonych
organów lub instytucji, co może się czasami wiązać z przeorganizowaniem do-
tychczas funkcjonującej w państwie struktury administracji publicznej. Wydaje
się, że większy nacisk na strukturę administracji publicznej państw europejskich
ma europeizacja w wykonaniu Unii Europejskiej.

W kontekście europeizacji administracji publicznej, nie tyle samej jej struk-
tury, co raczej funkcjonowania, wskazane jest natomiast bliższe przyjrzenie się
                        

38 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(2000)6 w sprawie statusu urzędni-
ków w Europie z 24 lutego 2000 r.

39 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2001)9 w sprawie Kodeksu postę-
powania urzędników z 11 maja 2000 r.

40 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2003)16 w sprawie wykonywania
rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych w zakresie administracji publicznej z 9 września 2003 r.

41 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2007)7 w sprawie dobrej admi-
nistracji z 20 lipca 2007 r.

42 I. Lipowicz, Europeizacja administracji�, s. 6.
43 Ibidem.
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wymienionym już dwóm dokumentom, a mianowicie Kodeksowi dobrej admini-
stracji i rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie dobrej ad-
ministracji. Każdy z nich stanowi katalog zasad, zgodnie z którymi powinna
funkcjonować administracja publiczna.

Inicjatywa stworzenia Kodeksu dobrej administracji (lub Kodeksu dobrej
praktyki administracji) została poddana przez deputowanego do Parlamentu
Europejskiego Roya Perry�ego. Ostatecznie kodeks ten opracowany został przez
Jackoba Södermanna � Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej,
a Parlament Europejski uchwalił go w dniu 6 września 2002 r. Kodeks dobrej
administracji jest traktowany, po pierwsze, jako zbiór standardów obowiązują-
cych w ramach Unii Europejskiej, a po drugie � jako zbiór kryteriów niezbęd-
nych do oceny funkcjonowania administracji państw członkowskich lub państw
kandydujących do Unii. Trzeba jednak zaznaczyć, że znajduje on zastosowanie
przede wszystkim w stosunku do całości kontaktów instytucji Unii Europejskiej
i ich administracji, a także osób zatrudnionych na rzecz Unii z jednostką, chyba
że kontakty te podlegają szczególnym przepisom. Z kolei w jego zakres pod-
miotowy wchodzą wszyscy urzędnicy i inni pracownicy objęci statusem urzęd-
nika w zakresie ich kontaktów z jednostką � osobami fizycznymi i prawnymi,
niezależnie od tego, czy ich miejsce zamieszkania lub zarejestrowanej siedziby
znajduje się na terytorium jednego z państw członkowskich, czy też nie. Pomi-
mo jednak, iż dokument ten nie jest skierowany w sposób bezpośredni do
państw członkowskich Unii Europejskiej, to jednak Unia wywiera nacisk na
swoich członków, by zasady ujęte w Kodeksie dobrej administracji były prze-
strzegane również przez ich krajowe administracje publiczne. Zasady, które
zostały wymienione w przedmiotowym dokumencie, to m.in.: zasada prawo-
rządności, zasada niedyskryminowania, zasada proporcjonalności, zasada bez-
stronności i niezależności, zasada obiektywności, zasada uzasadniania decyzji,
zasada stosownego terminu podjęcia decyzji, a także zasada uprzejmości.

Przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy rekomendacja w sprawie
dobrej administracji jest dokumentem nieco młodszym od Kodeksu dobrej
administracji. Została ona przyjęta w roku 2007. Jej adresatami są państwa
członkowskie Rady Europy, a jej treść dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, cech
dobrej administracji, które powinny wyróżniać administracje publiczne państw
członkowskich Rady Europy. Nie może dziwić nadto fakt, iż zawiera ona wiele
zasad, o których traktuje Kodeks dobrej administracji, aczkolwiek uzupełniają ją
także nowe regulacje. Podstawowe zasady, które zostały wypunktowane w tej
rekomendacji, to: zasada praworządności, zasada równości, zasada bezstronno-
ści oraz zasada proporcjonalności. Należy również podkreślić, że dokument ten
zawiera reguły procesowe, takie jak: prawo osób prywatnych do żądania od
organu administracji publicznej podjęcia decyzji indywidualnej, należącej do
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kompetencji tego organu, obowiązek organu administracji publicznej do wyda-
nia decyzji w rozsądnym czasie, a także obowiązek owego organu do wydania
decyzji w sposób prosty, jasny i zrozumiały.

Kodeks dobrej administracji wraz z rekomendacją Komitetu Ministrów Ra-
dy Europy w sprawie dobrej administracji bezdyskusyjne są dokumentami, które
odgrywają nieocenioną rolę w ujednolicaniu administracji publicznych państw
europejskich, ugruntowując w nich dobrą praktykę administracji, a przez to wła-
śnie mają one także wpływ na zmiany w prawie administracyjnym tych
państw44.

Drugi sposób postrzegania europeizacji opiera się na zawężeniu jej znacze-
nia i kojarzenia wyłącznie pod kątem Unii Europejskiej. W tym wąskim ujęciu
europeizacja jest odbierana jako proces wpływu i przenikania do krajowego
porządku prawnego prawa Unii Europejskiej (a wcześniej � prawa wspólnoto-
wego), będący konsekwencją przynależności państw do organizacji, jaką jest
Unia Europejska. Wskazuje się tu choćby na fakt, że z mocy norm prawa pier-
wotnego wynika dla państw członkowskich zobowiązanie do bezpośredniego
stosowania przepisów unijnych, jak również respektowanie w ramach prawa
krajowego standardów i rozwiązań ustanawianych przez organy i instytucje Unii
Europejskiej45.

W dyskusji nad europeizacją w owym wąskim znaczeniu, jak zauważa
Grzegorz Rydlewski, można spotkać dwa nurty myślenia. Autor ten pisze, iż
�pierwszy z nich wyznaczony jest przez oczekiwania dotyczące stworzenia
w administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej podobnych
(wręcz bliźniaczych) rozwiązań w sferze zasad działania, kompetencji, instytu-
cji, procedur oraz kadr�46. Inaczej rzecz ujmując, nurt ten wyraża przekonanie,
że realne jest wprowadzenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej
jednego uniwersalnego modelu administracji publicznej zbliżonego do typu
idealnej administracji publicznej.

Ów drugi nurt myślenia upatruje w europeizacji narzędzie do, jak to ujmuje
G. Rydlweski, �ukształtowania w administracji publicznej w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej zbieżności w zakresie wartości uznawanych za fun-
damentalne, zadań określanych jako główne wyzwania wymagające obsługi oraz
standardów jakościowych traktowanych w poszczególnych sferach działalności
administracji jako podstawowe wymaganie�47. W tym kontekście chodzi zatem
nie tyle o wykreowanie jednego uniwersalnego modelu administracji publicznej
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale raczej o stworzenie akcepto-

                        
44 Por. www.rpo.gov.pl/pliki/12124042030.pdf [9.01.2011].
45 Por. J. Jagielski, op. cit., s. 36.
46 G. Rydlewski, op. cit., s. 36.
47 Ibidem.
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wanego przez wszystkich modelu wspólnych standardów jakościowych w admi-
nistracji publicznej48.

Odnosząc się do przedstawionych powyżej sposobów rozumienia europeiza-
cji � szerokiego i wąskiego � wydaje się, że opowiedzenie się wyłącznie za
wąskim jej rozumieniem nie byłoby w pełni trafne i uzasadnione. Ważąc na
dorobek Rady Europy w zakresie zbliżania państw europejskich na płaszczyźnie
zarówno administracji publicznej, jak i prawa administracyjnego, nie można
odmówić jej zasług w procesie europeizacji w kontekście przedmiotowej mate-
rii. Najbardziej słuszne i logiczne jest przyjęcie stanowiska, iż europeizacja ujęta
w wąskim znaczeniu składa się na europeizację w znaczeniu szerokim, tak jak
europeizację jako taką wypada postrzegać jako część procesu globalizacji
zachodzącego w Europie. Warto również wskazać, że Unia Europejska powstała
w zasadzie w łonie Rady Europy. Jednym z warunków przystąpienia do Unii
Europejskiej jest przecież przynależność do Rady Europy i respektowanie stan-
dardów przez nią określonych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony praw człowieka
i podstawowych jego wolności.

Jak już było wielokrotnie nadmieniane na łamach niniejszego artykułu,
europeizacja ma wpływ nie tylko na samą administrację publiczną państw euro-
pejskich, ale również na ich prawo administracyjne. Można w zasadzie powie-
dzieć, że europeizacja prawa administracyjnego zaczęła następować wcześniej
niż europeizacja administracji publicznej. Nadto, o czym również wspomniano,
długo utrzymywał się pogląd, iż tylko do niego się ona ograniczy. Należy także
w sposób szczególny podkreślić, że szerokie i wąskie rozumienie europeizacji
występuje analogicznie w kontekście prawa administracyjnego.

Proces europeizacji obejmuje swoim zasięgiem wszystkie rodzaje norm
prawa administracyjnego, poczynając od ustrojowych, przez materialne, a na
procesowych kończąc. Polega on na przenikaniu do porządku prawa administra-
cyjnego poszczególnych państw europejskich określonych rozwiązań organiza-
cyjnych, standardów, idei czy sposobów postępowania. Państwa europejskie
przyjmują określone instytucje czy rozwiązania prawne, choćby po to, by dosto-
sować się do wymagań stawianych przez Radę Europy czy Unię Europejską.
Takie działania z kolei w sposób pośredni wpływają na ujednolicanie prawa
administracyjnego, a przez to również na upodabnianie się samej administracji
publicznej państw europejskich49.
                        

48 Por. ibidem.
49 O europeizacji prawa administracyjnego zob. szerzej: D. Kugelman, Wpływ prawa euro-

pejskiego na ustrój administracji państw członkowskich, w: Administracja pod wpływem prawa
europejskiego, red. B. Dolnicki, J. Jagoda, XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników
Administratywistów, Katowice 14-17 września 2005 r., referaty i głosy w dyskusji, Bydgoszcz �
� Katowice 2005, s. 113 i nast.; Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. I. Janiuk,
Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
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Obok pojęcia europeizacji prawa administracyjnego od niedawna zaczęto
także rozróżniać europejskie prawo administracyjne. Chcąc pokrótce wytłuma-
czyć różnicę między tymi pojęciami, należy wskazać, że pierwsze z nich opisuje
zmiany, jakie zachodzą w prawie administracyjnym państw europejskich pod
wpływem działalności Unii Europejskiej i Rady Europy. Drugie jest wyrazem
niejako nowego systemu prawa administracyjnego, składającego się z aktów
prawa tworzonych tak przez Unię Europejską, jak przez Radę Europy. Nie cho-
dzi zatem w tym przypadku o zmiany zachodzące w już istniejącym prawie ad-
ministracyjnym poszczególnych państw europejskich, ale o powstanie zupełnie
nowego � niejako ponadnarodowego systemu prawa administracyjnego, wyro-
słego na kanwie dwóch wzmiankowanych organizacji.

Europejskie prawo administracyjne stanowi problematykę bardzo szeroką
i na tyle odrębną, by wymagać osobnego omówienia. Z tego też powodu nie
zostanie ono rozwinięte w ramach niniejszego artykułu. Warto wszak dodać, że
w literaturze przedmiotu, identycznie jak w przypadku procesu europeizacji,
funkcjonują jego dwa sposoby rozumienia, a mianowicie szeroki i wąski.
W szerokim rozumieniu na europejskie prawo administracyjne składa się doro-
bek Unii Europejskiej i Rady Europy. Natomiast w wąskim znaczeniu jest ono
rozumiane jako znajdujące swoje źródło w Unii Europejskiej50.

Uwagi końcowe

Postępowanie obu omawianych w niniejszym artykule procesów jest zwią-
zane z rozwojem cywilizacyjnym � po pierwsze świata, a po drugie państw
kontynentu europejskiego. Naiwne byłoby twierdzenie, że można te procesy
w jakikolwiek sposób zatrzymać lub spowolnić. Można wręcz zaryzykować opi-
nię, iż za chwilę nikt nie będzie w stanie objąć ich kontrolą, a co więcej � staną się
one czymś zupełnie normalnym, wręcz niezauważalnym. Z globalizacją i europe-
izacją można się nie zgadzać, można być ich przeciwnikiem, ale i tak nie pozo-
staje w zasadzie nic innego, jak pogodzenie się z faktem ich istnienia. Aczkolwiek
nie powinno się ani do jednego, ani do drugiego procesu podchodzić w sposób
zupełnie bezkrytyczny, mają one bowiem tak swoje dobre, jak i złe strony.

Niewątpliwie pozytywną konsekwencją zarówno globalizacji, jak i europei-
zacji, acz w szczególności tej drugiej, jest wykreowanie i ugruntowanie prawa do
dobrej administracji. Czyli, inaczej mówiąc, oparcie funkcjonowania administracji

                        
50 Szerzej na temat europejskiego prawa administracyjnego zob. np.: S. Biernat, Europejskie

prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki),
�Studia Prawno-Europejskie� 2002, t. VI, s. 71 i nast.; G. Krawiec, op. cit., s. 13 i nast.
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publicznej na określonym katalogu zasad, dzięki któremu stający przed organem
administracji podmiot postrzegany jest w roli klienta tej administracji.

Jako negatywny ich skutek może być postrzegana utrata przez państwa ja-
kiejś cząstki niezależności poprzez ingerencję zarówno w strukturę i funkcjono-
wanie administracji publicznej, jak i w normy prawa administracyjnego.

Z pewnością wiele zagadnień związanych z procesami globalizacji i euro-
peizacji nie zostało w tym artykule poruszonych, jak również nie wszystkie
z podjętych zagadnień omówiono w sposób wyczerpujący. Przyjęty temat jest
bowiem tak obszerny i wielowątkowy, że ujęcie go w ramy jednego artykułu jest
po prostu niemożliwe. Założeniem było natomiast uporządkowanie funkcjonują-
cych w literaturze przedmiotu sposobów pojmowania przedmiotowych proce-
sów, a także przedstawienie podstawowych problemów z nimi związanych.
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Europejskie standardy
dobrej administracji

Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z zasadniczych postulatów Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej, wpisujący się w klimat trwającego od ponad dwudziestu
lat procesu budowy ponadnarodowych standardów pragmatyki urzędniczej. Ich efektem jest po-
wstanie Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej, bazującego na wymierzonym
w praktyki korupcyjne kodeksie Nolana. W polskich warunkach wyrazem instytucjonalizacji
infrastruktury etycznej w administracji jest Kodeks etyki służby cywilnej oraz Zasady etyki posel-
skiej, uzupełnione przez liczne przepisy aktów prawnych różnej rangi, odwołujące się do słusz-
nych interesów obywateli oraz zasad współżycia społecznego. Własne kodeksy mają również
urzędy administracji samorządowej.

Słowa kluczowe: etyka w administracji publicznej, zasady Nolana, Europejski kodeks dobrej
praktyki administracyjnej

Wstęp

Prawo do dobrej administracji w nieco zaskakujący sposób znalazło się
pośród zapisów przyjętej 7 grudnia 2000 r. w Nicei Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej1, sygnalizując, z jednej strony, nieustanny wzrost wpływu
wywieranego przez biurokratyzujące się struktury wspólnotowe na życie prze-
ciętnego obywatela w najdalszym zakątku jednoczącego się kontynentu, z dru-
giej natomiast � stanowiąc sygnał, że w dziedzinie zarządzania publicznego nie
                        

1 A. Szejna, A. Kosicki, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Pol-
ski i Europy, www.kartaprawpodstawowych.org.pl, s. 6 [26.10.2010].
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dzieje się najlepiej. Wszak już Cyceron zauważył, że to złe praktyki poprzedzają
dobre ustawodawstwo, a transpozycją tego twierdzenia do rzeczywistości
współczesnej praktyki administracyjnej jest eufemistyczne spostrzeżenie zastęp-
cy rzecznika praw obywatelskich jednej z poprzednich kadencji, iż �na tym polu
mamy nieco do zrobienia�2.

Europejskie standardy dobrej administracji od kilkunastu lat niezmiennie
wyznaczane są przez pionierskie postanowienia zasad Nolana oraz � stanowiący
ich rozwinięcie � Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, których
omówienie stanowi zasadniczą tematykę artykułu. Jego ostatnią część poświę-
cono kodyfikacji etyki urzędniczej w polskiej praktyce administracyjnej, gdyż �
jak słusznie zauważa cytowany już autor � nic nie stoi na przeszkodzie, by do-
konać chociażby częściowej inkorporacji wysokich standardów europejskich
do krajowych pragmatyk urzędniczych w celu nieustannego przypominania
administracji jej służebnych w swym charakterze obowiązków, natomiast oby-
watelom � przysługujących im praw3.

1. Zasady Nolana

Będący efektem prac Komisji ds. Norm w Życiu Publicznym, obradującej
pod przewodnictwem lorda Nolana, powołanej w 1994 r. z inicjatywy premiera
Johna Majora, kodeks etyczny stanowił próbę wyeliminowania praktyk korup-
cyjnych w brytyjskiej administracji4. Zespół ten znany jest do dziś jako Komisja
Nolana, a efektem jego prac jest siedem zasad transparentności działań admini-
stracyjnych w życiu publicznym. Zostały one zaprezentowane na rysunku 1.

Wyrazem bezinteresowności jest postulat kierowania się przez urzędników
wyłącznie dobrem publicznym w procesie podejmowania decyzji.

Prawość � określana również mianem rzetelności oraz integralności5 �
przejawia się przede wszystkim w unikaniu konfliktów interesów, mogących
powstać w związku z zaciągnięciem różnego rodzaju zobowiązań finansowych
względem osób i instytucji, które mogłyby wywierać wpływ na bezstronność
podejmowanych rozstrzygnięć. W zasadzie tej ujawnia się więc pewnego
                        

2 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Wprowadzenie, tekst i komentarz
o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 2007, s. 5.

3 Ibidem.
4 M. Golec, Kodeks etyki Lorda Nolana i jego adaptacje w polskich systemach etyczno-

-prawnych, �Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie�, www.creatiff.com.pl/
index.php?option=com_con-tent&view=article&id=79&Itemid=45 [23.12.2010].

5 J. Szczot, Pozycja urzędnika współczesnej administracji, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 54.
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rodzaju �ostrożność lobbingowa�, co wydaje się naturalne w ojczyźnie rzecz-
nictwa interesów. Wywieranie tego rodzaju wpływu na działalność należącą do
domeny publicznej zawsze budzi sporo kontrowersji, wynikających z zakuliso-
wego charakteru wielu uzgodnień z zakresu lobbingu oraz prowadzenia tych
działań w półjawnej i zawoalowanej postaci, rodzącej podejrzenia o wpływanie
na bezstronność procesu legislacyjnego oraz indywidualnych rozstrzygnięć wy-
dawanych w poszczególnych sprawach.

Obowiązki publiczne powinny być wykonywane obiektywnie, co w praktyce
oznacza kierowanie się wyłącznie kryteriami natury merytorycznej. W postula-
cie tym wyraźnie widoczne jest odwołanie do drugiej zasady sprawiedliwości
Johna Rawlsa, mówiącej o niwelowaniu nierówności społecznych przez tworze-
nie systemu równych szans dostępu do atrakcyjnych pozycji społecznych6.
Obiektywność w tym wymiarze to zatem nie tylko jego negatywna forma
w postaci braku stronniczości podejmowanych rozstrzygnięć, lecz również bez-
stronność procesu rekrutacyjnego oraz akcji awansowych, które nie powinny
być fikcją postępowań pro forma, prowadzonych wyłącznie w zaklętym kręgu
�kapitału relacyjnego�. Zasada ta dotyczy również wynagradzania i przyznawa-
nia nagród, udzielania zamówień publicznych itp.

                        
6 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, A. Romaniuk, WN PWN, Warszawa

1994, s. 414-416.
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Zasada odpowiedzialności wykracza poza jej klasyczne kryteria w wymiarze
cywilnym, karnym oraz dyscyplinarnym, obejmując mechanizmy kontroli spo-
łecznej. Ze względu na charakter pełnionej funkcji urzędnik musi się liczyć
z koniecznością poniesienia specyficznego rodzaju odpowiedzialności wobec
opinii społecznej, udzielającej � bądź nie � legitymizacji jego działaniom.
W tym wymiarze ujawnia się specyficzny konflikt pozycji stron w sprawach
publicznych, gdy każda z nich występuje niejako w podwójnej roli. Urzędnik
sprawuje wprawdzie wynikające z charakteru władztwa administracyjnego funk-
cje związane z wydawaniem rozstrzygnięć opatrzonych klauzulą wykonalności,
jednak dzieje się to na mocy mandatu udzielonego przez społeczeństwo w wyni-
ku zastosowania demokratycznych reguł sprawowania władzy, wynikających
z zasad umowy społecznej. Petent natomiast zobowiązany jest do podporządko-
wania się decyzjom legalnej władzy, jednak występuje jednocześnie w roli
suwerena, będąc przedstawicielem narodu, do którego w większości współczes-
nych systemów demokratycznych należy zwierzchnia władza. Zasada odpowie-
dzialności zapewnia pewnego rodzaju równowagę między władztwem a jego
z natury rzeczy służebnym charakterem, wynikającym z etymologicznego zna-
czenia terminu (ad)ministrare, który można rozumieć jako służebne powiernic-
two interesu publicznego7.

Kryterium jawności podejmowanych decyzji, obejmujące również koniecz-
ność ich uzasadniania przez osoby, które sprawują funkcje publiczne, statuuje
zasada otwartości urzędowej. Jej wyrazem jest m.in. możliwość osobistego
udziału w toczącym się postępowaniu, w którym obywatel występować może
zarówno jako strona, bezpośrednio zainteresowana w wydaniu rozstrzygnięcia,
jak i w roli podmiotu, na który w wyniku postępowania mogą zostać nałożone
pewne obowiązki bądź zakaz określonego sposobu zachowania lub postępo-
wania.

Innego rodzaju jawność wiąże się z zagadnieniem transparentności podej-
mowanych działań, których uczciwość poddawana jest ocenie z punktu widzenia
tak istniejących, jak i potencjalnych konfliktów interesów. Z tego powodu
urzędnik powinien się liczyć z obniżeniem standardów prywatności w życiu
osobistym, których naruszenie uzasadnione jest przez pełnienie funkcji wyko-
nywanej z poruczenia publicznego. Ograniczenie to dotyczy również swobody
w zakresie prawa do pracy w postaci możliwości oferowania posiadanych kwali-
fikacji innym pracodawcom niż urząd, który o podjęciu dodatkowego zatrudnie-
nia powinien nie tylko wiedzieć, lecz w niektórych przypadkach, mogących
stanowić ognisko zjawiska znanego jako konflikt podwójnej lojalności, także
wyrazić na to zgodę. Te same obostrzenia mają zastosowanie do prowadzenia
indywidualnej działalności gospodarczej.
                        

7 J. Filek, Co to jest dobra administracja?, w: Etos urzędnika..., op. cit., s. 18.
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Przestrzeganie powyższych sześciu zasad powinno być wspierane dawaniem
dobrego przykładu, szczególnie ze strony wyższego kierownictwa danego urzę-
du. Postulat ten jest warunkiem powodzenia stosowania wszelkiego rodzaju
kodeksów etycznych, których wprowadzanie w życie ma sens jedynie przy zało-
żeniu, że będą w tym samym stopniu dotyczyły dyrektora generalnego urzędu,
co portiera8. W przeciwnym wypadku dokument stanie się fikcją, przyczyniając
się nie tyle do łagodzenia różnego rodzaju napięć i konfliktów społecznych, co
naruszenia powagi urzędu, wprowadzającego w życie normy, których nikt nie
traktuje poważnie.

2. Prawo do dobrej administracji

Artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej bardzo wysoko
sytuuje prawo do dobrej administracji, lokując je pośród praw obywatelskich już
na trzecim miejscu, tuż po czynnym i biernym prawie wyborczym do Parla-
mentu Europejskiego oraz lokalnych struktur władzy. Autorzy dokumentu defi-
niują je jako prawo do bezstronnego i rzetelnego załatwienia sprawy w rozsąd-
nym terminie, zapis ten odnosząc do instytucji wspólnotowych. W wymiarze
materialnym deklaracja zostaje rozwinięta do postaci trzech punktów, które
obejmują:

− prawo każdej osoby do osobistego przedstawienia sprawy, zanim zostanie
podjęty indywidualny środek mogący negatywnie wpłynąć na jej sytuację,

− prawo każdej osoby do dostępu do akt jej sprawy, z zastrzeżeniem posza-
nowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i han-
dlowej,

− obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji9.
Pierwsza z wymienionych zasad ustanawia indywidualność postępowania,

obejmującą możliwość zaprezentowania swoich racji w jego toku, zwłaszcza
w sytuacji, gdy podejmowane rozstrzygnięcie miałoby negatywne skutki dla
obywatela. Jest to zatem zasada szacunku dla podmiotowości obywateli, kore-
spondująca z postulatem kantowskiej zasady celu samego w sobie, jakim w jed-
nym z ujęć imperatywu kategorycznego jest człowieczeństwo, które nigdy nie
powinno podlegać instrumentalizacji z jakiegokolwiek powodu10. W przypadku
administracji jest to reguła niezwykle doniosła, gdyż pozwala uniknąć sytuacji
                        

8 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
2007, s. 288.

9 Art. 42 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
10 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1953,

s. 50-62.
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biernego zarządzania anonimowymi zasobami ludzkimi, pozwalając wsłuchać
się w głos obywatela, zwykle znacznie lepiej wiedzącego, co leży w jego intere-
sie, niż są to w stanie ocenić opierający się wyłącznie na przypuszczeniach lub
kalkulacjach urzędnicy. Zasada ta wyklucza zarazem wszelkiego rodzaju zaocz-
ność postępowania, co pośrednio � gdyż status oskarżonego jest charaktery-
styczny dla postępowania karnego � wynika również z ustanowionego w art. 48
domniemania niewinności oraz prawa do obrony.

Prawo dostępu stron do akt sprawy koresponduje z nolanowską zasadą jaw-
ności postępowania, jednocześnie zapewniając zainteresowanym możliwość
zapoznania się z materiałem, który może mieć istotny wpływ na konstrukcję linii
obrony własnych interesów, zagwarantowaną przez postanowienia art. 47 Karty,
dotyczącego prawa do skutecznego środka prawnego, czego fundamentalną
podstawą jest zapoznanie się z racjami strony przeciwnej toczącego się postę-
powania. Jednocześnie uprawnienie to powinno chronić strony przed nieuzasad-
nionym donosicielstwem oraz budować zaufanie do struktur urzędowych Unii
Europejskiej, przyczyniając się do ukształtowania stosunków opartych na nola-
nowskim kryterium otwartości zarówno w działaniu, jak i kreowaniu długofalo-
wej polityki wyczulenia na autentyczne potrzeby interesantów.

Obowiązek uzasadniania decyzji stanowi z kolei gwarancję, że nie będą one
podejmowane w sposób nieprzemyślany i przypadkowy. Często to właśnie ko-
nieczność sformułowania uzasadnienia prowadzi do wyartykułowania wątpliwości
związanych z wydaniem rozstrzygnięcia w określonej sprawie, powstających na
gruncie naturalnego niedopasowania uogólnionych norm o charakterze prawnym
do jednostkowości konkretnego problemu, który powstaje w danej sytuacji.

Z punktu widzenia odpowiedzialności najbardziej istotne jest prawo do za-
dośćuczynienia w przypadku wyrządzenia szkody w wyniku działań administra-
cji wspólnotowej11. Jest to zapis o tyle doniosły, że otwiera drogę roszczenia
z tytułu sprawiedliwości restytucyjnej w sytuacji, gdy coraz większa część pra-
wodawstwa krajowego podlega unifikacji. Należy rozważyć, czy dzięki temu
przepisowi potencjalnie poszkodowany obywatel może sformułować na gruncie
prawa cywilnego roszczenie regresowe pod adresem instytucji wspólnotowych,
powołując się na powstanie konkretnych szkód w wyniku modyfikacji dotych-
czasowego prawa krajowego pod kątem wytycznych zawartych w dyrektywach
unijnych.

Niewłaściwe wykonywanie unijnego władztwa administracyjnego stanowi
przesłankę oraz obywatelskie uprawnienie do zwrócenia się do Rzecznika Praw
Obywatelskich Unii. Uprawnienie to nie dotyczy działalności Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości oraz wykonującego swe funkcje sądu pierwszej
                        

11 Art. 42 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
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instancji12. Możliwość wyartykułowania własnych interesów dodatkowo wzmac-
nia uprawnienie do kierowania petycji obywatelskich pod adresem Parlamentu
Europejskiego, które mogą wnosić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mają-
ce miejsce zamieszkania lub stałą siedzibę na terenie Unii Europejskiej13.

3. Europejski kodeks dobrej administracji

Rozwinięciem praw obywatelskich zapisanych w Karcie praw podstawo-
wych UE jest powstały niemal rok po jej uchwaleniu Europejski kodeks dobrej
praktyki administracyjnej, zwany też Europejskim kodeksem dobrej administra-
cji (EKDA). Opracowany przez Jacoba Södermanna, ombudsmana UE, a wcześ-
niej rzecznika praw obywatelskich Finlandii, od września 2001 r. na mocy zale-
cenia Parlamentu Europejskiego obowiązuje we wszystkich instytucjach admini-
stracji wspólnotowej.

Kodeks dobrej administracji zaliczany jest do grupy tzw. miękkiego prawa
unijnego (soft-law), w związku z czym jego postanowienia nie mają rangi norm
bezwzględnie obowiązujących, będąc zaleceniami w dziedzinie pragmatyki
urzędniczej, stosowanej w zakresie spraw rozpatrywanych przez instytucje
wspólnotowe. Ich podstawowym celem jest uzyskanie sprawności administra-
cyjnej oraz pogłębianie zaufania obywateli i innych podmiotów do organów
unijnych, a przez to budowanie atmosfery opartej na wzajemnym zrozumieniu
oraz współpracy między poszczególnymi krajami jednoczącego się kontynentu.
Przepisy kodeksu określają jednocześnie jednolite standardy praworządności,
których przestrzeganie jest zaleceniem dla wszystkich państw członkowskich,
stanowiąc zarazem wyraz ogólnej tendencji do tworzenia modelu przyjaznej
jednostce administracji publicznej, poddanej szerokiej kontroli społecznej14.

Postanowienia EKDA można uszeregować w trzech grupach. Pierwsze trzy
artykuły normują zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania kodeksu, arty-
kuły 4-10 dotyczą zasad rozstrzygania spraw, natomiast pozostałych 16 artyku-
łów określa reguły prowadzenia postępowania.

Podobnie jak w przypadku zasad Nolana, w strukturze EKDA wyróżnić
można grupę siedmiu elementarnych zasad, istotnych z punktu widzenia etosu
nowoczesnego urzędnika, uzupełnionych przez zasadę odpowiadania w języku
interesanta oraz zakaz nadużywania uprawnień. Reguły te przedstawione są na
rysunku 2.
                        

12 Art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
13 Art. 44 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
14 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 258.
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Rys. 2. Podstawowe zasady Europejskiego kodeksu dobrej administracji

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Zasada praworządności zobowiązuje urzędnika do działania na podstawie
i w granicach prawa, co stanowi klauzulę generalną w działalności administracji,
jednocześnie będąc pokusą do etycznego redukcjonizmu, na mocy którego do-
puszczalne miałoby być wszystko, co tylko zgodne jest z literą prawa. Przepis
ten koresponduje z podobnymi uregulowaniami w polskich aktach prawnych,
wyrażonych przede wszystkim w art. 7 Konstytucji RP, ale także w art. 6 kpa
oraz art. 120 ordynacji podatkowej.

Praworządność działań administracyjnych stanowi elementarne kryterium
oceny ich słuszności i właściwości, gdyż trudno sobie wyobrazić dobrą praktykę
administracyjną mającą polegać na naruszaniu obowiązujących przepisów bądź
poszukiwaniu dróg ich ewentualnego obejścia. Z drugiej strony, do najczęst-
szych pokus urzędniczych należy skłonność do kategoryzowania spraw, prowa-
dząca do lekceważenia znaczenia ich indywidualnych różnic, co z kolei budzi
sprzeciw interesantów, słusznie domagających się należytej oceny osobliwości
ich sytuacji. Poważnym utrudnieniem w zmianie tego stanu rzeczy jest postrze-
ganie odstąpienia od urzędniczej depersonalizacji jako przejawu nieuzasadnio-
nych preferencji jednej ze stron postępowania. Wskazane wątpliwości obrazują
trudności w poszukiwaniu satysfakcjonującego obie strony, optymalnego roz-
wiązania15.
                        

15 M. Ossowska, Socjologia moralności, WN PWN, Warszawa 2005, s. 64-65.
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Kodeksowy zakaz dyskryminacji obejmuje konieczność zapewnienia równego
traktowania wszystkich petentów, a zasadniczym kryterium jest w tym przypadku
jeśli nie identyczność, to przynajmniej podobieństwo okoliczności, w jakich roz-
patrywane są porównywalne sprawy16. Wszelkiego rodzaju odmienność podejścia
do interesantów może wynikać jedynie z uzasadnionych różnic o charakterze
obiektywnych, istotnych właściwości danej sprawy17. Przykładowe wyliczenie
praktyk dyskryminacyjnych obejmuje: narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, po-
chodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie,
przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, posia-
daną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną18. Nie wy-
mieniono tu oczywiście wszystkich form dyskryminacji � niedopuszczalne jest też
np. różnicowanie petentów ze względu na poziom ich wykształcenia czy pozycję
zawodową.

Zakaz dyskryminacji koresponduje z konstytucyjnym zapisem dotyczącym
zasady równości obywateli wobec prawa, z którego wynika prawo obywateli do
�oczekiwania, że w takich samych sytuacjach prawnych i faktycznych mogą
oczekiwać od organów administracji takich samych rozstrzygnięć�19. Również
podane wyliczenie kryteriów potencjalnej deprecjacji interesantów urzędu ma
swoje odpowiedniki na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego.

Zasada proporcjonalności � obecna także w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka20 � nakłada na
urzędników obowiązek współmierności podejmowanych środków z zakresu
władztwa administracyjnego do obranego celu, wynikający z podstawy norma-
tywnej, jaką jest art. 5 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską21.
Zapis ten rozumieć należy jako unikanie sytuacji, w której mogłoby dojść do bez-
zasadnego ograniczenia wolności obywatela lub nakładania nań pozbawionych
podstaw obciążeń. Istotny jest przy tym również wybór środka najmniej uciążli-
wego dla zobowiązanego, np. w trakcie postępowania egzekucyjnego w admini-
stracji22. Kodeks niestety nie precyzuje kryteriów oceny zasadności działań zmie-
rzających do takich praktyk, w konsekwencji pozostawiając konieczność ich za-
stosowania indywidualnej ocenie urzędnika w kontekście rozpatrywanej sprawy23.
                        

16 Art. 5 ust. 1 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
17 Art. 5 ust. 2 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
18 Art. 5 ust. 3 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
19 Wyrok NSA nr II SA 1161/8414.
20 K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako warunek konstytucyjności norm, w: Księga

XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wyd. Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa
2006.

21 Przepis ten głosi, iż �żadne działanie Wspólnoty nie wykracza poza to, co jest konieczne
dla osiągnięcia celów, określonych w niniejszym Traktacie�.

22 E. Ura, E. Ura, op. cit., s. 85.
23 Ciekawą tezę wyprowadza z tego zapisu Rzecznik Praw Obywatelskich RP, dopuszczając

jego zastosowanie nie tylko w odniesieniu do osób fizycznych, lecz także w stosunku do korpora-
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Zakazem nadużywania uprawnień objęte są wszelkie działania podejmowa-
ne w celu odmiennym od tego, w jaki zostały urzędnikowi przyznane na mocy
odpowiednich przepisów, szczególnie pozbawione podstawy prawnej oraz racji
uzasadnionych przez interes publiczny24. Z przepisu tego wynika odpowiedzial-
ność urzędnika za działania, które zostały podjęte bez uzasadniającej je podstawy
prawnej, z której powinien wynikać cel, do jakiego dąży się z użyciem środków
administracyjnych. Specyficzną formą nadużycia uprawnień może być pominięcie
kryterium stopniowalności podejmowanych środków działania, nieproporcjonal-
nych lub wręcz sprzecznych z celem sprawowania władztwa administracyjnego.

Działaniem bezstronnym i niezależnym jest w świetle EKDA nie tylko uni-
kanie arbitralności o negatywnym wpływie na sytuację jednostki, ale także
działanie uwzględniające zakaz stosowania jakichkolwiek preferencji25. Zapis
zwraca przy tym uwagę na motywy postępowania urzędnika, który nie powinien
kierować się zarówno takimi kryteriami, jak współczucie, litość czy zrozumienie
dla indywidualnej, szczególnej sytuacji interesanta, jak i interesem osobistym
czy koneksjami rodzinnymi oraz ulegać presji pokusy preferencji narodowych
lub politycznych. Jako normę bezwzględną ustanowiono jednocześnie koniecz-
ność wyłączenia z postępowania, dla którego przebiegu istotny jest interes finan-
sowy urzędnika bądź osoby mu bliskiej26.

Bezstronność podejmowanych działań często mylona jest z ich neutralno-
ścią, gdyż pierwsze z przywołanych pojęć utożsamiane jest z powstrzymywa-
niem się od uwzględnienia racji przemawiających za wydaniem określonego
rozstrzygnięcia, mogących nosić znamiona stronniczości. W znaczeniu ścisłym
neutralność oznacza jednak pozostawienie stron w położeniu pierwotnym, co
z kolei w pewnych przypadkach oznaczać może właśnie przejaw naruszenia
zasady bezstronności, gdyż polepsza sytuację tej ze stron, przeciwko której pro-
wadzone jest postępowanie, bądź oznacza powstrzymanie się od działań mogą-
cych pociągać za sobą jej straty, co stanowi wyraz sprzecznej z zasadą braku
dyskryminacji preferencji27.

Zasada obiektywizmu nakłada na urzędnika obowiązek rozpatrzenia wszel-
kiego rodzaju racji, które mogą mieć istotny wpływ na wydane rozstrzygnięcie,
prowadzących do uzyskania w toku postępowania obrazu zgodnego ze stanem
                        
cyjnego obywatelstwa osób prawnych. Wyraźne odniesienie zapisów poprzedzających do podmio-
tów indywidualnych budzi jednak wątpliwości co do stosowalności omawianego przepisu w rela-
cjach między instytucjami, na co pośrednio wskazują obecne w tłumaczeniach kodeksu określenia
tego rodzaju, jak niemieckie �der Bürger� czy angielskie �citizen�. J. Świątkiewicz, op. cit., s. 23.

24 Art. 7 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
25 Art. 8 ust. 1 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
26 Art. 8 ust. 2 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
27 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa

2010, s. 226-227.
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faktycznym28. W wersji negatywnej przestrzeganie tej zasady oznacza zignoro-
wanie okoliczności, które dla sprawy nie mają żadnego znaczenia, jak stan cy-
wilny, rodzinny, majątkowy petenta itd. Celem wprowadzenia tej zasady jest
wyeliminowanie argumentów ad hominem, mogących wywierać istotny wpływ
na rozstrzygnięcie, szczególnie w sytuacjach wątpliwych, w których istnieje
pokusa poszukiwania zewnętrznego kryterium przeważającego na rzecz jednego
z dostępnych wariantów rozstrzygnięcia29.

Formułując zasadę uczciwości30, autorzy EKDA raz jeszcze podkreślili ko-
nieczność kierowania się kryterium bezstronności, uczciwości oraz rozsądku.
Przez uczciwość można w tym przypadku rozumieć zarówno nieuleganie prak-
tykom takim, jak nepotyzm czy korupcja, lecz także, w szerszym znaczeniu,
ogólną prawość charakteru oraz przestrzeganie powszechnie uznanych norm
moralnych, rzetelność w wypełnianiu podjętych zobowiązań, zarówno w formie
pisemnej, jak i ustnie. Jest to zatem kryterium w znaczeniu węższym określające
konkretne postępowanie w danych okolicznościach, natomiast w szerszym
rozumieniu oznaczające trwałą dyspozycję charakteru i osobowości. Uczciwość
wyznacza zarazem minimalne standardy zaufania, którego budowanie w odnie-
sieniu do państwa i jego struktur stanowi jeden z fundamentów działalności ad-
ministracji. Przy braku zaufania nie jest możliwe jakiekolwiek współdziałanie,
niezależnie od tego, czy dotyczy ono sfery władztwa administracyjnego, czy
jakiejkolwiek innej. Wszak już Platon zauważył, że pewna miara zaufania musi
istnieć nawet wśród złodziei31.

Najwyraźniej bolączką nie tylko polskiej administracji jest funkcjonowanie
na zasadach podyktowanych przez postępowanie zrutynizowane, wpisujące się
w powiedzenie: �tu nie ma kultury, tutaj są procedury�, jakie można by umieścić
jako filozofię kultury organizacyjnej niejednego urzędu, skoro autorzy EKDA
zdecydowali się odrębnie wyartykułować zasadę uprzejmości w kontaktach
z jednostką32. Zakres owej urzędowej kurtuazji zostaje w tym przypadku rozsze-
rzony na takie kwestie, jak wyczerpujący i dokładny charakter odpowiedzi
udzielanych na zapytania interesanta. Jednocześnie twórcy kodeksu starają się
wyeliminować stanowiące powszechne doświadczenie odsyłanie petenta od
drzwi do drzwi, nakładając na urzędnika obowiązek ustalenia instytucjonalnej
                        

28 E. Ura, E. Ura, op. cit., s. 85.
29 Zachowanie obiektywizmu zyskało rangę normy ustawowej na gruncie wielu regulacji

prawnych, do których należy ustawa o służbie cywilnej oraz ustawa o pracownikach samorządo-
wych. Jej naruszenie prowadzić może do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej, a w przypadkach szczególnie rażących, wypełniających znamiona przestępstwa urzęd-
niczego, także do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 231 Kodeksu karnego.

30 Art. 11 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
31 Platon, Państwo, tłum. T. Witwicki, Antyk, Kęty 2003.
32 Art. 12 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej.
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właściwości w danej sprawie. Wynika to z jego o wiele większej biegłości
w poruszaniu się w strukturach funkcjonowania urzędu, będącego dla urzędnika
� w przeciwieństwie do większości petentów � naturalnym środowiskiem zawo-
dowym. Z tego powodu za zachowanie niedopuszczalne w świetle EKDA należy
uznać sytuację, w której urzędnik ogranicza się do stwierdzenia, iż przedstawia-
na mu sprawa nie należy do jego kompetencji, i nie podejmuje dalszego działa-
nia na rzecz ustalenia, kto faktycznie powinien się nią zająć.

Warunkiem jakiegokolwiek załatwienia sprawy petenta jest zasługujący na
odrębne potraktowanie postulat dostępności urzędnika odpowiedzialnego za jej
rozpatrzenie, niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska. W praktyce nie
bywa z tym najlepiej. W jednym z dużych polskich miast spotkanie z prezyden-
tem musi być poprzedzone przedstawieniem swojej sprawy w formie listu
motywacyjnego jednemu z sekretarzy, który dokonuje oceny doniosłości powo-
dów ubiegania się o takie spotkanie � które właściwiej byłoby określić mianem
posłuchania � a następnie podejmuje decyzję nie tylko o jego terminie, lecz
przede wszystkim o tym, czy w ogóle do niego dojdzie. Ta skomplikowana pro-
cedura w sposób co najmniej niezwykły kontrastuje z demonstracyjną otwarto-
ścią większości urzędników wyższego szczebla w okresie kampanii wyborczej,
podczas której zdolni są przesiąść się ze służbowej, klimatyzowanej limuzyny
do pociągu regionalnego, odwożącego do domu pracowników w godzinach
szczytu, bądź w towarzystwie kamer odwiedzić schronisko dla bezdomnych.
Przywołany przykład wskazuje, że na co dzień z dostępnością urzędników zwy-
kle nie jest najlepiej, a najlepszym być może komentarzem do tej sytuacji jest
anegdota, zapisana na kartach jednego z antycznych cykli biograficznych, której
bohaterem jest panujący w II w. cesarz Hadrian. Gdy nagabywany przez natrętną
interesantkę próbował zasłonić się brakiem czasu na rozpatrzenie jej sprawy,
w odpowiedzi usłyszał, że jeśli nie ma czasu być cezarem, nie powinien pełnić
tej najwyższej funkcji publicznej33.

Oprócz wymienionych zasad moralnych EKDA zawiera wiele regulacji na-
tury formalnej, sprecyzowanych w art. 15-26. Do grupy tej zaliczyć należy obo-
wiązek potwierdzenia otrzymania wniosku obywatela wraz z podaniem
nazwiska i danych kontaktowych urzędnika zajmującego się sprawą oraz ko-
nieczność udzielenia odpowiedzi w języku, w jakim zostało sformułowane pi-
smo wyjściowe. Interesującym rozwiązaniem, wskazującym na nadmierną ilość
kwalifikujących się do tego rodzaju przypadków sytuacji, jest brak konieczności
przekazywania potwierdzenia odbioru oraz udzielania odpowiedzi w przypad-
kach, w których pisma lub zażalenia spełniają znamiona nadużycia ze względu
na ich nadmierną liczbę, ciągłe powtarzanie lub bezsensowny charakter.
                        

33 Scriptores Historiæ Augustæ, tłum. H. Szelest, Warszawa 1966, s. 238-239.
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Obowiązkiem urzędnika jest również czuwanie nad wydaniem decyzji
w stosownym terminie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty wpływu
wniosku lub zażalenia. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie formalne oraz
faktyczne, a jeśli podstawa jest niepewna lub niewystarczająca, należy odstąpić
od jej wydania. Rozstrzygnięcie musi zawierać informację na temat drogi od-
woławczej w postaci wszczęcia procedur sądowoadministracyjnych lub możli-
wości zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Na
urzędniku spoczywa także obowiązek dopilnowania niezwłocznego doręczenia
wydanej decyzji zainteresowanym stronom danej sprawy.

4. Krajowe standardy
dobrej praktyki administracyjnej

Zasady polskiej pragmatyki urzędniczej uregulowane zostały przede wszyst-
kim unormowaniami zawartymi w Kodeksie etyki służby cywilnej, mającym �
w związku z zaleceniem sumiennego stosowania zawartych w nim zapisów �
rangę obowiązującego aktu prawa wewnętrznego, co wynika z jego wprowadze-
nia na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów34. Kodeks stanowi odpowiedź
na rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/2000/10 z dnia 11 maja
2000 r. w sprawie kodeksu postępowania urzędników w służbie publicznej,
a jego wprowadzenie nastąpiło na wniosek szefa Służby Cywilnej po zasięgnię-
ciu opinii Rady Służby Cywilnej. Dzięki temu powstał cenny dokument, instytu-
cjonalizujący podstawowe zasady etyki urzędniczej, wyznaczone przez standar-
dy sumienności, bezstronności, życzliwego i uprzejmego stosunku do petentów
oraz ogólnego postulatu zachowania, które nie narusza godności reprezentowa-
nego urzędu35. Nastąpiła również konsolidacja różnego rodzaju norm postępo-
wania urzędniczego, dotychczas w dość nieuporządkowany sposób umiejsco-
wionych w aktach prawnych różnej rangi, począwszy od przepisów ustrojowych,
zawartych w Konstytucji RP, poprzez regulacje zawarte w ustawie o służbie
cywilnej, Kodeksie cywilnym oraz kpa, aż po różnego rodzaju akty prawa we-
wnętrznego o indywidualnym zakresie obowiązywania. Podstawowe zasady
KESC przedstawia rysunek 3.

                        
34 Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie

ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. nr 46, poz. 683.
35 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, op. cit., s. 136.
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Rys. 3. Zasady etyki w służbie cywilnej

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Odzwierciedleniem europejskiego modelu dobrej administracji jest jej zde-
finiowanie przez kodeks w kategoriach służby publicznej, pełnionej wobec
ogółu obywateli oraz obowiązujących regulacji prawnych, co statuuje zasadę
służebności oraz praworządności. W myśl kodeksu podstawową funkcją spra-
wowania władzy jest ochrona standardów demokratycznego państwa prawa oraz
uzasadnionego interesu jego obywateli. W praktyce działania urzędnika powinny
być prowadzone w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do państwa i jego
instytucji, w związku z czym urzędnik powinien być wzorem praworządności,
połączonej z umiejętnością przedkładania interesu publicznego nad preferencje
własne i środowiskowe. Wymóg ten w myśl norm kodeksu rozciąga się również
na życie osobiste urzędnika, który powinien rozumieć, iż pełnienie służby pu-
blicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ograniczenie prawa do pry-
watności36.

Standardy rzetelności są w KESC utożsamione z sumiennością, której wyra-
zem jest wnikliwość administracyjna, mająca na celu możliwie najbardziej
wszechstronne rozpatrzenie sprawy, prowadzące do najlepszych rezultatów
w postaci jej rozstrzygnięcia. Urzędnik nie powinien być jedynie skłonnym do
wspomnianego wcześniej szufladkowania spraw ślepym narzędziem systemu
prawa administracyjnego, dlatego ciąży na nim zobowiązanie do twórczego roz-
wiązywania problemów, pozostającego w zgodzie nie tylko z literą prawa, lecz

                        
36 § 2 pkt 9 Kodeksu etyki służby cywilnej.
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także z jego duchem. Postulat ten często wymaga działania w warunkach nie-
standardowych, oznaczającego konieczność podejmowania trudnych rozstrzy-
gnięć, wymagających zdecydowanego i skutecznego działania.

W praktyce decyzyjna optymalizacja powinna prowadzić do wyważenia in-
teresu publicznego oraz prywatnego interesu strony, zwłaszcza w sytuacji koli-
zji. Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego można wywnioskować,
że interes ogólny nie jest jedynym poddawanym ocenie w toku postępowania
kryterium, na podstawie którego należy wydać rozstrzygnięcie. Przepisy prawa
powinny być stosowane w stopniu możliwie jak najmniej uciążliwym dla oby-
wateli, natomiast interes ogólny nie może być rozumiany jako utylitarystycznie
nadrzędny nad wszystkimi innymi uwarunkowaniami w danej sprawie37. Przez
analogię rozstrzygnięcie to można rozumieć również jako zakaz preferencji inte-
resów jednych obywateli oraz przyznawania im pierwszeństwa przed słusznym
interesem innych zainteresowanych stron, co stanowiłoby zawoalowaną formę
dyskryminacji.

Wyrazem konstruktywności pragmatyki urzędniczej jest dążenie do elimi-
nowania sytuacji potencjalnego naruszenia prawa lub popełnienia pomyłki, sta-
nowiących wyznaczone przez kodeks granice lojalności członka korpusu służby
cywilnej wobec zatrudniającej go instytucji, w warunkach normalnych obejmu-
jącej zakaz niepochlebnego wypowiadania się na temat pracy własnego urzędu
oraz innych organów administracji państwowej. Wymóg ten zdaje się wyraźnie
ograniczać prawo do zachowań określanych mianem whistleblowingu, oznacza-
jących otwarte i proporcjonalne do zaistniałych okoliczności ujawnienie niepra-
widłowości, których rozwiązanie w ramach systemu nie prowadzi do zadowala-
jących rezultatów38. W tym zakresie kierunek regulacji kodeksowej jest wyraźnie
przeciwny do zasad obowiązujących w rozwiniętych systemach demokratycz-
nych, nie tylko tego rodzaju działania traktujących jako normalny element kon-
troli społecznej nad działalnością administracji i biznesu � pod warunkiem ich
rzeczywistej legitymacji koniecznością ochrony wyższego dobra społecznego39 �
lecz także gwarantujących alarmiście ochronę prawną trwałości stosunku pracy40.

Wyrazem profesjonalizmu jest wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, połączony z dążeniem do posiadania możliwie najlepszej wiedzy na temat
istniejącego stanu prawnego w zakresie obejmującym prace danego urzędu.
                        

37 Wyrok NSA z 10 września 2002 r. nr IV S.A. 1141/02.
38 W. Gasparski, Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskie-

go, Warszawa 2003, s. 105-108.
39 E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, tłum. P. Łuków, WN PWN, War-

szawa 1998, s. 230.
40 W polskim systemie prawnym tego rodzaju regulacje są niestety nieobecne, mimo że od

ponad dwóch lat trwa proces legislacyjny nad projektem ustawy w tym zakresie, zgłoszonym
przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Istotną regulację stanowi kodeksowy obowiązek podejmowania kooperacji za-
równo w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym, obejmujący także korzy-
stanie w miarę potrzeb z wiedzy ekspertów, niekoniecznie wyłącznie z zakresu
prawa administracyjnego. Tego rodzaju podejście � w połączeniu z postulowaną
przez kodeks uprzejmością, życzliwością oraz ogólną dbałością o jakość stosun-
ków międzyludzkich � powinno zapewnić wszechstronne i kompleksowe rozpo-
znanie prowadzonych przez urząd spraw, wspierając zarazem od strony meryto-
rycznej administracyjną rzetelność wydawanych decyzji i postanowień41.

Stosunkowo powszechne utożsamienie profesjonalizmu z podejściem skraj-
nie legalistycznym w wielu przypadkach uniemożliwia włączenie w administra-
cyjny obszar decyzyjny elementu ludzkiego, unieruchomionego przez poczucie
bezwzględnej konieczności ścisłego przestrzegania przepisów. Niekiedy zdarza
się, że stosowanie się do reguł praworządności bywa sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego w rozumieniu art. 5 Kodeksu cywilnego, stanowiącymi
kryterium spójności aksjologicznej systemu prawnego42. Przynależność tego
przepisu do systemu prawa cywilnego przesądza jednak o braku możliwości
jego stosowania na gruncie prawa administracyjnego43. Abstrakcyjne rozumienie
zasad współżycia społecznego uniemożliwia jednocześnie powoływanie się na
nie w oderwaniu od treści konkretnego przepisu, ustanawiającego reguły przy-
znawania uprawnień, bądź nakładania obowiązków w toku postępowania admi-
nistracyjnego44.

Na gruncie prawa administracyjnego regule tej do pewnego stopnia odpo-
wiada przepis art. 7 kpa, na mocy którego rozpatrujący sprawę organ ma obo-
wiązek uwzględnienia słusznego interesu obywatela, jeśli tylko na przeszkodzie
nie stoi ważny interes społeczny, co zostało poparte przez orzecznictwo sądów
administracyjnych45. Uwzględnienie nie jest jednak równoznaczne z preferencją
indywidualnego interesu strony, przez co często dochodzi do braku możliwości
praktycznego zastosowania tej reguły wobec nadmiernej ilości szczegółowych
przepisów prawnych, eliminujących w większości przypadków niezbędny mar-
gines uznaniowości.

Wyjścia z tej patowej sytuacji może dostarczyć instytucja mediacji, stano-
wiąca alternatywę dla postępowania sądowoadministracyjnego, która ze względu

                        
41 § 3 Kodeksu etyki służby cywilnej.
42 Z. Radwański, Prawo cywilne � część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 38.
43 E. Ura, E. Ura, op. cit., s. 80-81.
44 Wyrok NSA z 28 grudnia 1984 r., SA/Wr 728, ONSA 1984, nr 2, poz. 126.
45 Wyrok NSA z 11 czerwca 1981 r. nr SA 820/81 (ONSA 1981, nr 1, poz. 57, OSPiKA

1982, nr 1, poz. 22), stwierdzający m.in., że organ administracji działający w granicach uznania
przyznanego mu przez przepisy prawne jest obowiązany załatwić sprawę w sposób zgodny ze
słusznym interesem obywatela, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny i nie prze-
kracza to możliwości organu wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków.
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na ogólność przepisu art. 115 prawa o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi46 może mieć zastosowanie w każdej sprawie administracyjno-sądo-
wej47. Istotą mediacji jest dążenie do łagodzenia konfliktów między stronami
przez zachowującą bezstronność i neutralność osobę trzecią, która � odwołując
się do interesu własnego stron � powinna zachęcać do budowania kompromisu48.
Charakterystyczny jest w tym przypadku brak uprawnień władczych samego
mediatora, który nie dysponuje władzą podejmowania decyzji merytorycznych49.
Interesujący jest przy tym opór, z jakim instytucja mediacji spotkała się w dok-
trynie prawa administracyjnego, postrzegana jako wyraz przesadnej ostrożności,
wynikającej z braku spójnej koncepcji modelu kontroli administracji50. Zwraca
się przy tym uwagę, że charakter mediacji uniemożliwia jej praktyczne wyko-
rzystanie jako samodzielnej podstawy prawnej do uchylenia lub zmiany zaskar-
żonej decyzji oraz podjęcia innych czynności przez organ administracji
publicznej, co jej rolę redukuje do poziomu instrumentu autoweryfikacji wyda-
nego przez organ aktu51. W praktyce tę samą rolę pełni jednak możliwość wno-
szenia odwołania za pośrednictwem organu wydającego decyzję, co w założeniu
ma mu dać możliwość pewnego rodzaju autokorekty, co stanowi normalną
praktykę pragmatyki urzędniczej. Nie brak również głosów, iż mediacja stoi
w sprzeczności z zasadą praworządności, gdyż negocjowanie zakresu stosowa-
nia prawa przez organ zobowiązany do działania na jego podstawie oraz w wy-
znaczonych przez nie granicach uznać należy za niedopuszczalne52. Z punktu
widzenia etyki umowy społecznej dążenie do porozumienia w każdej sytuacji
będzie jednak pożądaną alternatywą dla rozwiązań władczych, szczególnie ta-
kich, których zastosowanie pociąga za sobą ryzyko wydania rozstrzygnięcia
sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Na pierwszym miejscu wśród warunków gwarancji bezstronności urzędniczej
kodeks wymienia przeciwdziałanie powstawaniu mechanizmów nie tylko stricte
                        

46 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.

47 A.G. Harla, Sprawy podlegające mediacji przed sądem administracyjnym, �Palestra� 2005,
nr 1-2, s. 23.

48 A. Kalisz, Praktyka mediacji w polskim porządku prawnym na tle rozwiązań amerykań-
skich, �Studia Iuridica Lubliniensia� 2003, nr 1, s. 86.

49 H. Duszka-Jakimko, Bezstronność jako zasada działań mediatora, w: Etos urzędnika�,
op. cit., s. 222.

50 Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze, Kraków
2004, s. 154.

51 B. Dauter i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wol-
ters Kluwer Polska, Kraków 2005.

52 T. Woś, Postępowanie mediacyjne w ustawie � Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i mate-
riały z konferencji jubileuszowej prof. E. Ochendowskiego, red. T. Woś, Dom Organizatora, Toruń
2005, s. 448.
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korupcyjnych, lecz również samych podejrzeń o jakiekolwiek związki mogące
potencjalnie zachodzić między interesem publicznym a prywatnym. Jest to za-
tem cenne uzupełnienie przepisów kpa, przewidujących wyłączenie urzędnika
z prowadzenia sprawy pod warunkiem faktycznego zaistnienia ściśle określo-
nych okoliczności, związanych z powstaniem konfliktu interesów. Za przesłankę
obligatoryjną uważany jest w tym przypadku � obok bycia stroną postępowania
bądź wydawania rozstrzygnięcia w sprawie, w której rolę tę spełnia osoba bliska
� także udział w rozstrzygnięciu niższej instancji, pełnienie w sprawie roli
świadka lub biegłego oraz rozstrzyganie w sprawie, z powodu której wszczęto
postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne. Zakazany jest również udział
w postępowaniu, w którym stroną jest zwierzchnik służbowy53. Podobne regula-
cje przewidziano także w odniesieniu do wyłączenia organu jako całości oraz dla
postępowania prowadzonego na podstawie ordynacji podatkowej54.

W rozumieniu kodeksowym bezstronność oznacza także zakaz przyjmowa-
nia jakichkolwiek korzyści z tytułu wystąpień publicznych bezpośrednio związa-
nych z pełnioną funkcją, oraz podejmowania zatrudnienia, którego formy mogą
kolidować z obowiązkami służbowymi. Standardowe kryteria bezstronności, zna-
ne z kodeksu Nolana oraz EKDA, to przede wszystkim obowiązek równego
traktowania wszystkich stron postępowania w porównywalnych okolicznoś-
ciach, obejmujący zakaz zarówno dyskryminacji, jak i preferencji jakichkolwiek
grup interesu, a także demonstracyjnego okazywania zażyłości z osobami zaan-
gażowanymi w działalność publiczną, niezależnie od jej płaszczyzny. Bezstron-
ność pragmatyki urzędniczej podlega elementarnej kontroli społecznej przez
strony postępowania, mające w myśl kodeksu prawo do informacji na temat
toczącego się postępowania55.

Za niezbyt fortunne uznać natomiast należy sformułowanie zabraniające
przyjmowania wszelkiego rodzaju korzyści od stron toczącego się postępowania,
skąd można wyprowadzić wniosek o dopuszczalności takich praktyk w odnie-
sieniu do innych podmiotów, na wszelki wypadek skłonnych do zapewnienia
sobie urzędowej życzliwości na przyszłość, lub przekazujących �dowody
wdzięczności� już po zakończeniu postępowania. Pod tym względem kodeks
wprowadza jedynie ograniczenie możliwości podjęcia pracy u osób � jak można
wnioskować, zarówno fizycznych, jak i prawnych � które były lub są stronami
spraw prowadzonych przez urząd.

Interesujące jest odrębne podkreślenie należącej do standardów rzetelności
i profesjonalizmu konieczności zachowania neutralności politycznej w pracy
                        

53 Art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
54 Szczegółowe zasady wyłączenia urzędnika oraz organu podatkowego z postępowania skar-

bowego określa rozdział 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U.
z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.

55 § 4 Kodeksu etyki służby cywilnej.
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urzędniczej, wynikającej z zasadniczego postulatu apolityczności służby cywil-
nej56. Stanowi ona jedno z kryteriów profesjonalizmu, wolnego od skłonności do
ulegania działaniom ze strony grup nacisku politycznego, zainteresowanych
uzyskaniem określonego kształtu rozstrzygnięcia. Wyrazem neutralności jest nie
tylko formalny zakaz tworzenia i przynależności do organizacji politycznych,
lecz także angażowania się w inicjatywy mogące służyć doraźnym celom partyj-
nym. Obowiązkiem członka korpusu służby cywilnej jest skrupulatna realizacja
bieżącej strategii państwa, wolna od zabarwienia osobistymi sympatiami poli-
tycznymi, połączona z wymogiem obiektywnego i bezstronnego formułowania
propozycji najlepszych rozwiązań, które mają zostać wdrożone przez aktualną
administrację rządową. Oznacza to zarazem gotowość do wspierania także tych
działań, które mogą być niezgodne z subiektywnym systemem wartości po-
szczególnych urzędników.

Na innym poziomie konieczność bezstronności została przez twórców ko-
deksu podkreślona w dziedzinie kształtowania samego korpusu służby cywilnej,
w ramach którego należy wyeliminować wpływy polityczne na proces rekrutacji
zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Odrębne podkreślenie
tego wymogu wskazuje na istniejące problemy w tym zakresie, w przeciwnym
wypadku wspomniana apolityczność służby cywilnej, w połączeniu z otwartoś-
cią i konkurencyjnością naboru57, nie wymagałaby dodatkowego wzmocnienia
przez normę kodeksową. Konsekwencją służebnego charakteru służby publicz-
nej jest ograniczenie uprawnień pracowniczych w dziedzinie prawa do strajku
oraz organizowania akcji protestacyjnych mogących mieć wpływ na normalne
funkcjonowanie urzędu58.

Kodeks etyki służby cywilnej należy do kategorii kodeksów humanistycz-
nych o dużym stopniu ogólności59. Zwraca uwagę brak jakichkolwiek sankcji
mogących wynikać z jego nieprzestrzegania, a nieostrość kryterium sumiennego
przestrzegania stwarza znaczny margines dowolności w interpretacji jego zapi-
sów, co budzi uzasadnione wątpliwości na temat jego stosowania w praktyce60.
                        

56 Zawartego w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. nr 227,
poz. 1505 z późn. zm.

57 Art. 6 ustawy o służbie cywilnej.
58 § 4 Kodeksu etyki służby cywilnej.
59 Ogólność tę może ograniczyć Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby
cywilnej z dnia 20 września 2010 r. Równolegle toczą się prace nad wprowadzeniem nowego,
bardziej szczegółowego kodeksu etyki, rozwijającego obowiązujące obecnie regulacje. http://dsc.
kprm.gov.pl/strona.php?id=182 [26.11.2010].

60 Wyrażone np. w obszernych uwagach do kodeksu, zgłoszonych przez prof. M. Kosewskie-
go, podkreślającego brak konsultacji społecznych wśród samych urzędników na etapie jego two-
rzenia, a po wprowadzeniu w życie � treningów wrażliwości etycznej, wyjaśniających cel
wprowadzenia KESC oraz sposób posługiwania się nim w praktyce. http://dsc.kprm.gov.pl/
userfiles/6zestawienieuwag.doc [28.11.2010].
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Autorzy dokumentu nie wskazali również organu odpowiedzialnego za nadzo-
rowanie funkcjonowania kodeksu oraz upoważnionego do rozstrzygania poten-
cjalnych wątpliwości. Pośrednio z treści wprowadzającego kodeks w życie
rozporządzenia można wyprowadzić wniosek, że funkcję tę sprawuje Szef Służ-
by Cywilnej oraz jej Rada, jednak brak tych instytucji w latach 2006-2008,
wynikający z obowiązujących w tym czasie regulacji prawnych, reformujących
korpus służby cywilnej, nie spowodował powołania w ich miejsce komisji etyki
lub innego ciała mogącego przejąć tę rolę61.

Niestety, w omawianej sprawie nie dokonano inkorporacji rozwiązania zna-
nego z EKDA, którego autorzy nadzór nad przestrzeganiem kodeksu złożyli
w ręce Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Za tego rodzaju regulacją
przemawia historyczny rozwój tej instytucji kontroli administracji sprawowanej
przez państwo, od dwustu lat powoływanej przez kolejne kraje w wyniku nara-
stania liczby konfliktów między obywatelami a aparatem administracyjnym,
będących efektem coraz bardziej powszechnej bezradności wobec ogromu prze-
pisów oraz swobody ich interpretowania przez urzędników, np. na gruncie
aktów prawa wewnętrznego62. Określone w ten sposób cele wypełniać może
jedynie osoba legitymująca się zarówno wysokimi kwalifikacjami w dziedzinie
znajomości prawa i jego pragmatyki, jak i budząca zaufanie, wynikające z nie-
poszlakowanej opinii oraz posiadanego autorytetu natury moralnej, wynikające-
go z wrażliwości na sprawy społeczne63. Mimo niewskazania Rzecznika Praw
Obywatelskich jako organu nadzorującego przestrzeganie KESC, jego upraw-
nienia w tym zakresie można wyprowadzić z ustawowego zapisu, mówiącego
nie tylko o badaniu naruszenia prawa oraz wolności obywatelskich, lecz także
zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej64.

Warto również zwrócić uwagę na niezwykle ograniczony zakres stosowal-
ności kodeksu, obejmującego swymi regulacjami korpus służby cywilnej,
w skład którego wchodzą wyłącznie urzędnicy zatrudnieni na podstawie miano-
wania w ściśle określonych urzędach administracji państwowej oraz jednostkach
organizacyjnych, stanowiących aparat wspomagający kierowników zespolonych
służb, związanych z rejestracją produktów medycznych, nasiennictwem i po-
wiatowymi oraz granicznymi służbami weterynaryjnymi65. Ograniczenie to wy-
łącza spod jego rygorów niezwykle istotną z punktu widzenia obywateli część
                        

61 Za organ nadzorujący przestrzeganie KESC można uważać także premiera, z mocy ustawy
będącego zwierzchnikiem służbowym korpusu służby cywilnej, co wynika z faktu wprowadzenia
kodeksu w życie w trybie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

62 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 435.
63 Art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz.U. z 2001 r.,

nr 14, poz. 147 z późn. zm.
64 Art. 1 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
65 E. Ura, E. Ura, op. cit., s. 240-241.
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administracji samorządowej oraz tych urzędników, którzy nie są zatrudnieni na
podstawie mianowania przez Szefa Służby Cywilnej. Lukę tę do pewnego stop-
nia uzupełniają indywidualne kodeksy etyki lub zasady dobrych praktyk urzęd-
niczych, wprowadzane w ponad 800 instytucjach samorządu terytorialnego za
sprawą prowadzonej od 2004 r. z inicjatywy �Gazety Wyborczej� � wspieranej
przez krajowe i międzynarodowe organizacje pożytku publicznego � akcji Przej-
rzysta Polska�66. Oprócz popularyzacji idei kodyfikacji etyki urzędniczej, reali-
zacja postawionych przed uczestnikami projektu kolejnych zadań przyczyniła
się do profesjonalizacji polskich urzędów oraz zdecydowanej poprawy ich wize-
runku w odbiorze społecznym67.

Pewnego rodzaju dysonans powstaje także w związku z wynikającym
z praktyki powyborczych roszad kadrowych obsadzaniem naczelnych stanowisk
kierowniczych w urzędach przez przedstawicieli aktualnie sprawującego władzę
ugrupowania politycznego lub koalicji rządzącej, czego konsekwencją jest wyłą-
czenie spod norm kodeksu istotnej dla jego prawidłowego funkcjonowania kadry
kierowniczej, zwykle nienależącej do korpusu służby cywilnej. Prowadzi to do
niezdrowej z punktu widzenia spójności infrastruktury etycznej sytuacji, w któ-
rej regulacje KESC obowiązują wszystkich z wyjątkiem organów decyzyjnych,
co w praktyce może skutkować ich wyparciem przez wymóg skrupulatnego
wykonywania obowiązków, wynikających ze stosunków podległości służbowej.
Problemowi temu do pewnego stopnia starał się wyjść naprzeciw projekt Kodek-
su prezydenckiego postępowania etycznego dla Premiera i Ministrów z 2005 r.,
który jednak � jako propozycja konkurencyjnego w ówczesnym układzie sił
politycznych ugrupowania � nie spotkał się z uznaniem ze strony zainteresowa-
nych, podobnie jak propozycja wprowadzenia Kodeksu dobrego polityka68.

Zachowania szczególnej grupy zawodowej, działającej na podstawie man-
datu uzyskanego w drodze demokratycznych wyborów, unormowane zostały
przez Zasady etyki poselskiej, obowiązujące na mocy uchwały Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r.69. Ten niewielki, zawierający zaledwie
osiem artykułów dokument opiera się na pięciu podstawowych zasadach, przed-
stawionych na rysunku 4.

Zasada poselskiej bezinteresowności odwołuje się do idei służby publicznej,
w każdych okolicznościach urzeczywistnianej przez prymat interesu publiczne-
go nad prywatnym, czego wyrazem powinno być działanie w taki sposób, by nie
wykorzystywać pełnionej funkcji do zrealizowania korzyści osobistych lub na
                        

66 M. Bąk, Stosowanie kodeksów etycznych w �Gminach fair play�, w: Etos urzędnika�,
op. cit., s. 189.

67 www.przejrzystapolska.pl/strona.php?p=7 [22.12.2010].
68 G. Sołtysiak, Kodeksy etyczne w Polsce. Wybór i opracowanie, Almamer, Warszawa 2006.
69 M.P. z 1998 r., nr 24, poz. 338.
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rzecz osób bliskich70. Tego rodzaju kodeksowe sformułowanie po raz kolejny
nasuwa wątpliwości, związane z zawężeniem kryterium oceny bezinteresowno-
ści wyłącznie do grona osób bliskich, szczególnie w obliczu działania różnego
rodzaju grup lobbingowych w otoczeniu parlamentarzystów, ze swej istoty
dążących do zaspokojenia interesu reprezentowanych środowisk.

Wyrazem jawności działania posła jest jego dostępność dla jak najszerzej
pojętej opinii publicznej, połączona z koniecznością udzielenia informacji na
temat osobistych motywów podejmowanych decyzji71. Ten ostatni zapis zdaje
się zatem kłócić ze sformułowaną w poprzednim artykule kodeksu zasadą bez-
interesowności, faktycznie ograniczając jej rolę do przypadków, w których nie
zostaną podane do publicznej wiadomości okoliczności wydania poszczególnych
decyzji, w których powzięciu poseł uczestniczy.

Kryterium rzetelności poselskiej jest obowiązek należytego wykonywania
obowiązków parlamentarzysty72. W praktyce autorzy kodeksu rozwijają to zo-
bowiązanie przez jego utożsamienie z merytorycznością działania, z której wy-
prowadzić można zakaz jakichkolwiek preferencji oraz dyskryminacji, wpływa-
jących na obiektywność prowadzonej działalności. Zasady etyki poselskiej nie
promują jednak wymienionych postaw wprost.
                        

70 Art. 3 Zasad etyki poselskiej.
71 Art. 4 Zasad etyki poselskiej.
72 Art. 5 Zasad etyki poselskiej.

Rys. 4. Zasady etyki poselskiej

Ź r ó d ło: opracowanie własne.
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Przejawem dbałości o dobre imię Sejmu jest powstrzymywanie się od za-
chowań mogących naruszać godność reprezentowanego organu władzy ustawo-
dawczej. W związku z wynikającym z pełnionej funkcji istotnym ograniczeniem
prawa do prywatności zapis ten należałoby rozciągnąć również na życie osobiste
parlamentarzystów, nadmiernie często w praktyce zasłaniających się swym pra-
wem do prywatności w okolicznościach różnego rodzaju skandali z ich udzia-
łem. W kodeksie zagadnienie to nie zostało jasno doprecyzowane. Interesującym
uzupełnieniem tego samego punktu jest natomiast podkreślenie konieczności
okazywania szacunku dla godności innych osób. Nic nie wskazuje na to, by
obowiązek ten miał dotyczyć jedynie innych parlamentarzystów, w związku
z czym można sądzić, iż obowiązkiem posła jest wykazywanie szczególnej
dbałości o jakość wszelkich relacji międzyludzkich, w jakie może zostać zaan-
gażowany w związku z pełnioną działalnością73.

Odpowiedzialność poselska została przez kodeks ograniczona do konieczności
przestrzegania obowiązujących procedur oraz poddawania się parlamentarnym
mechanizmom kontrolnym74. Na gruncie etyki zakres ten uznać należy za zde-
cydowanie zbyt wąski, gdyż sfera odpowiedzialności moralnej wykracza daleko
poza obszar przekroczenia norm natury prawnej, w istocie nieregulujących wielu
przypadków zachowań nagannych z punktu widzenia obyczajowości75.

Zasady etyki poselskiej mają jeszcze bardziej ogólny charakter niż Kodeks
etyki służby cywilnej, nie mogąc przez to stanowić skutecznego instrumentu do
walki z działaniami budzącymi wątpliwości natury moralnej, szczególnie
w dziedzinie korupcji oraz zachowań społecznie nieakceptowanych. Wprawdzie
w wymiarze ogólnym posłowie ponoszą odpowiedzialność wynikającą z przepi-
sów Regulaminu Sejmu, jednak potencjalne sankcje w związku ze stwierdzonym
przez Komisję Etyki Poselskiej naruszeniem zasad trudno uznać za szczególnie
dotkliwe, skoro obejmują jedynie zwrócenie posłowi uwagi na nieetyczność
zachowania, udzielenie upomnienia lub nagany76.

Podsumowanie

Charakterystyczną cechą europejskich regulacji standaryzujących praktykę
administracyjną w instytucjach wspólnotowych jest wyraźna rezygnacja z modelu
sprawnego zarządzania państwem, stanowiącego praktyczną realizację interesu
                        

73 Art. 6 Zasad etyki poselskiej.
74 Art. 7 Zasad etyki poselskiej.
75 A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii i za-

rządzania, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 19-20.
76 M. Golec, op. cit.
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politycznego, na rzecz podkreślenia służebnej roli administracji w życiu pu-
blicznym. Bez wątpienia kierunek tych zmian ma bezpośredni związek ze źró-
dłem ich pochodzenia, jakim są tradycje zdecentralizowanego parlamentaryzmu
brytyjskiego, na gruncie których opracowane zostały zasady lorda Nolana, sta-
nowiące opozycję dla sterowanej centralnie urzędniczej pragmatyki francuskiej,
zwyczajowo będącej terenowym przedłużeniem silnych rządów sprawowanych
nad Sekwaną.

O fundamentalnym znaczeniu inicjatywnym zasad Nolana świadczy ich
przeniesienie niemal w całości do treści Europejskiego kodeksu dobrej praktyki
administracyjnej, którego powstanie poprzedzone zostało przez uznanie prawa
do dobrej administracji za wchodzące w skład pakietu praw podstawowych
obywateli państw Wspólnoty Europejskiej. W stworzony w ten sposób kontekst
etyczny wpisują się również polskie regulacje postępowania urzędniczego,
zawarte w Kodeksie etyki służby cywilnej, Zasadach etyki poselskiej oraz licz-
nych innych unormowaniach tego rodzaju funkcjonujących w instytucjach sa-
morządowych.

Nie można jednak zapominać, że o dobrej administracji można mówić jedy-
nie w warunkach wykonywania przez wchodzących w jej skład urzędników
dobrego prawa, gdyż tylko prawidłowo funkcjonujące procedury, które zaspo-
kajają społeczne oczekiwania, są w stanie w każdym przypadku prowadzić do
akceptowalnych rezultatów, dla których normy zachowań typu zasad Nolana
i EKDA stanowią jedynie zestaw uwarunkowań zewnętrznych. Bez tego warun-
ku sine qua non wynikająca z zasady praworządności konieczność legalności
podejmowanych działań jest w stanie skutecznie sparaliżować nawet najlepsze
chęci służebnego wypełniania urzędniczej misji w interesie społeczeństwa jako
całości oraz indywidualnie wchodzących w jego skład obywateli.

Niezależnie od omówionych regulacji kodeksowych, wiele norm natury mo-
ralnej znalazło wyraz w standardach ustawodawczych nowoczesnych państw
demokratycznych, regulujących nie tylko stosunki prawne w sensie ścisłym, lecz
także zasady współżycia społecznego, ze słynnym sformułowaniem polskiego
Kodeksu cywilnego na czele. Wyrazem warunkującego charakteru etyki wzglę-
dem prawa jest częste odwoływanie się w ocenach prawnych do takich kryte-
riów, jak zasady słuszności, porządek publiczny, ważne powody, niskie pobudki,
okoliczności łagodzące, dobre obyczaje, godziwość celów, względy przyzwoito-
ści czy uczciwość. Moralność zatem w wielu miejscach przenika prawo, również
w sytuacjach, gdy obie dziedziny zdają się być od siebie jak najdalsze. Ponad
najbardziej nawet techniczną częścią prawa � także administracyjnego � powin-
no stać prawo moralne77.
                        

77 M. Ossowska, op. cit., s. 100.
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Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie
dla administracji publicznej

Streszczenie. Ostatnie lata przyniosły w Polsce szybki rozwój działalności projektowej w orga-
nizacjach publicznych. W dużej mierze wymuszone było to dostępnością środków europejskich na
projekty inwestycyjne oraz społeczne. Jednocześnie organizacje publiczne zaczęły część swojej
działalności podstawowej realizować poprzez projekty lub zlecać je do realizacji innym podmio-
tom. Duża liczba projektów pociągnęła za sobą rozwój kompetencji w zakresie przygotowywania
i zarządzania projektami. Organizacje publiczne zaczęły się przekształcać w organizacje projekto-
we. Główne problemy, przed którymi stanęły obecnie, to zarządzanie programami projektów oraz
portfelami projektów, a także rozwój metod zarządzania projektami realizowanymi w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, organizacja projektowa, zarządzanie publiczne

Wstęp

Działalność organizacji publicznych polega w znacznej części na wykony-
waniu działań rutynowych i powtarzalnych, zdeterminowanych w dużej mierze
istniejącymi regulacjami prawnymi. Wydawać by się mogło więc, że zarządza-
nie projektami, czyli przedsięwzięciami unikatowymi, nie jest atrakcyjną alter-
natywą dla tych organizacji, szczególnie jeżeli popatrzymy na nie z punktu
widzenia nauki o administracji publicznej. W nauce prawa administracyjnego
wyodrębnia się 4 sfery zadań administracji publicznej wypełnianych przez nią

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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na rzecz interesu publicznego, co stanowi podstawę do wyodrębnienia czterech
rodzajów administracji publicznej1:

� klasyczna � porządkowo-reglamentacyjna,
� świadcząca (usługi publiczne),
� wykonująca uprawnienia właścicielskie,
� zarządzająca rozwojem.
Nieco inaczej specyfikę sektora publicznego ujmuje się na gruncie nauk

o zarządzaniu. Barbara Kożuch jako atrybut organizacji publicznych uznaje
oferowanie dóbr i usług publicznych; wyodrębnia przy tym ich 3 rodzaje:

� świadczenie usług dla obywateli i osób zamieszkujących określone teryto-
rium państwowe,

� dostarczanie użyteczności gospodarstwom domowym w sferach ważnych
z punktu widzenia interesów państwa lub niepodejmowanych przez inne sektory,

� świadczenie usług tworzących warunki do właściwego funkcjonowania
innych sektorów2.

Kluczowa różnica w obu powyższych podejściach polega na tym, że nauki
administracyjne eksponują sferę wykonywania władztwa, zapewnienie dobra
wspólnego � w publicznym interesie, a także takie wykonywanie władztwa
i świadczenie usług, które gwarantuje równość dostępu do usług publicznych.
W takim ujęciu trudno znaleźć miejsce na realizację unikatowych, jednorazowych
przedsięwzięć. Przeciwnie, powtarzalność i zachowanie w każdej sprawie takich
samych procedur i zasad jest warunkiem zapewnienia równości wobec prawa.

Przedefiniowanie zadań administracji publicznej w duchu nauk o zarządza-
niu otwiera pole do włączenia myślenia projektowego we wszystkie obszary
działalności organizacji publicznych, związane z:

� obsługą spraw urzędowych i wydawaniem różnych decyzji związanych
z obszarem posiadanego władztwa,

� świadczeniem � zgodnie z posiadanymi kompetencjami � różnorodnych
usług publicznych (często zestandaryzowanych),

� dbałością i zarządzaniem posiadanym przez organizację majątkiem pu-
blicznym,

� zapewnieniem podstaw i kierowaniem rozwojem organizacji publicznej.

Przymus i szanse tkwiące w działalności projektowej

Można zapytać, po co organizacje publiczne mają zmieniać sposób realizacji
zadań, wykonywać je w całości lub w części w formie projektów? Wydaje się,
                        

1 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. 3 rozsz., Li-
ber, Warszawa 2004, s. 104.

2 B. Kożuch, Nauka o organizacji, Cedewu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007,
s. 108.
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że istnieje tak wiele ograniczeń sposobu świadczenia usług publicznych, zarzą-
dzania majątkiem i rozwojem, że wprowadzanie dodatkowych ograniczeń zwią-
zanych z podejściem projektowym tylko komplikuje funkcjonowanie tych
organizacji. Ten sposób rozumowania sprawia, że zarządzanie projektami w or-
ganizacjach publicznych często traktowane jest jako kolejna formalizacja postę-
powania, przymus, z którym łączą się liczne uciążliwości, konieczność zdoby-
wania nowych kompetencji, zmiany sposobu pracy, zwykle też zwiększenie
obciążeń pracowniczych, które nie są odpowiednio wynagradzane. Konsekwen-
cją powstających trudności i niedogodności środowiska pracy jest bardzo duża
rotacja personelu w organizacjach wprowadzających tego typu zmiany. Te opi-
nie i sytuacje często dokumentowali autorzy cyklu publikacji �Zmiany organiza-
cyjne w instytucjach rynku pracy�, opisujących m.in. problemy związane
z wprowadzaniem działalności projektowej w funkcjonowanie tych organizacji3.
Swoistym środkiem przymusu do wdrażania zarządzania projektami są warunki
udostępniania funduszy na realizację zadań publicznych. Zawierają one często
wymóg (pod rygorem nieudzielenia lub cofnięcia finansowania) definiowania
zadań w postaci projektów, a także profesjonalnego zarządzania nimi. Środki
pełnią tu rolę marchewki, którą można dostać po spełnieniu warunków związa-
nych z profesjonalnym zarządzaniem projektami. Pamiętać przy tym należy, że
pojawiają się one w środowisku organizacji wciąż bardzo zbiurokratyzowanych,
zhierarchizowanych, w których �procedura� jest czymś niepodważalnym. Ob-
serwacja procesu przekształcania się organizacji publicznych pod wpływem
rozwoju działalności projektowej i postępującej profesjonalizacji zarządzania
projektami skłania do postawienia tezy, że dla organizacji publicznych równie
ważną korzyścią jest realizacja dziesiątek projektów, jak i ich głęboka restruktu-
ryzacja. W ostatnich latach wiele z nich przekształca się w kierunku organizacji
projektowych, co jest efektem głównie skali ich działalności projektowej oraz
rozpowszechnienia zarządzania projektami.

Działalność projektowa w funkcjonowaniu
organizacji publicznych

Niektóre usługi publiczne ze swojej natury mają projektowy charakter,
np. usługi kultury � przygotowanie premiery spektaklu w teatrze, koncertu
w instytucji muzycznej lub wystawy w muzeum czy galerii sztuki. Podobna
sytuacja występuje przy zadaniach związanych z promocją zdrowia czy profi-
laktyką przestępczości lub innych patologii życia społecznego. Realizacja ich
w usystematyzowany sposób, zgodnie z metodologią zarządzania projektami,
                        

3 G. Prawelska-Skrzypek, Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian
organizacyjnych w instytucjach rynku pracy, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 34.
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pozwala na sprawniejsze działanie organizacji. Jest to ważne szczególnie wów-
czas, gdy organizacja realizuje jednocześnie kilka tego typu przedsięwzięć.

Duża część usług rutynowych, zwłaszcza z zakresu klasycznej, porządkowo-
-reglamentacyjnej działalności administracji, nie ma wprost charakteru projek-
towego, ale może być wykonywana poprzez realizację projektów. Można po-
nadto wyodrębnić część działalności podstawowej i nadać jej realizacji charakter
projektu: jasny i niepowtarzalny cel, ustalony zakres, określony czas i zasoby.
Takie podejście spotykamy w sytuacji poszukiwania sposobów doskonalenia
świadczenia usług, podnoszenia ich jakości, lepszego wykorzystywania zaso-
bów, wprowadzania istotnych zmian w dotychczasowych formach, a także
obejmowania usługami niszowych klientów.

W obu powyższych sytuacjach o wprowadzaniu działalności projektowej
w praktykę funkcjonowania instytucji świadczącej usługi publiczne decyduje
w dużej mierze organizator usług � dysponent środków budżetowych. Wiąże się
to zwykle z wyodrębnieniem w budżecie środków na celowe wspieranie realiza-
cji projektów z zakresu określonych usług publicznych, a następnie udostępnia-
nie ich w procedurze konkursowej na najlepsze projekty. O ich realizację mogą
się ubiegać zwykle zarówno instytucje publiczne, jak i pozarządowe. Miasta
jako organizatorzy usług utożsamiają tę działalność z realizacją funkcji mecena-
sa bądź patrona wspierającego aktywność obywatelską. Niedocenione wydają
się być w tej działalności jej aspekty związane z programowaniem rozwoju
określonej sfery usług i zarządzaniem takimi programami projektów realizowa-
nych przez różne podmioty � zarówno organizacje publiczne, jak i obywatelskie.

Przykład
Samorządy miejskie przeznaczają część budżetu kultury (dział 921) na wspieranie działalnoś-
ci projektowej różnych podmiotów publicznych i obywatelskich (organizacji pozarządo-
wych). Badania Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich pokazują, że
w latach 2000-2009 było to najczęściej  5-7% miejskiego budżetu kultury.

Miasta dofinansowują z budżetu kultury przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez
różne podmioty: własne instytucje, instytucje innych publicznych organizatorów, a także
organizacje pozarządowe. Z badań prowadzonych od 2000 r. wynika, że w ogólnej kwocie
przeznaczanej na dofinansowywanie projektów kulturalnych systematycznie rósł udział środ-
ków przeznaczanych na wspieranie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarzą-
dowe, z 50,3% ogólnej kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w 2000 r. do 64,6% �
w 2009 r. Wzrost ten był zauważalny we wszystkich grupach wielkości miast. Dofinansowa-
nie projektów organizacji pozarządowych miało najmniejszy udział w ogólnej kwocie prze-
znaczonej na wsparcie projektów kulturalnych w miastach 50-100-tysięcznych (58%).

Z danych za 2009 r., udostępnionych przez 63 miasta, wynika, że największe kwoty
wsparcia otrzymywały projekty realizowane przez miejskie (w znaczeniu: gminne) instytucje
publiczne. Przeciętna wielkość kwoty dofinansowania projektów realizowanych przez te in-
stytucje wynosiła 21,2 tys. zł. Oznacza to, że miasta część podstawowej działalności miej-
skich instytucji kultury finansowały w sposób celowy, skłaniając tym samym te organizacje
do realizacji zadań w postaci projektów. Największe kwoty (przeciętnie blisko 27 tys. zł)
przeznaczano na ten cel w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców. Projekty reali-
zowane przez instytucje innych podmiotów publicznych (innych gmin, powiatów, woje-
wództw lub państwa) oraz organizacji pozarządowych były wspierane na zbliżonym po-
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ziomie � otrzymywały odpowiednio przeciętnie 18 tys. i 17 tys. zł. Wśród badanych miast
najwyższe przeciętnie kwoty na finansowanie projektów realizowanych przez gminne insty-
tucje przeznaczył w 2009 r. Ostrów Wielkopolski (średnio 136,5 tys. zł). Sopot z kolei bar-
dziej wśród badanych 63 miast wspierał projekty kulturalne realizowane przez instytucje
publiczne, ale nie własne, lecz innych organizatorów publicznych � przeciętna kwota wyniosła
100 tys. zł. Projekty organizacji pozarządowych największymi kwotami były dofinansowy-
wane w Krakowie � przeciętnie 136,5 tys. zł. Zdecydowanie największą liczbę uczestników
skupiły w 2009 r. wspierane projekty realizowane przez organizacje pozarządowe (tab. 1).

Tabela 1. Przeciętna wielkość dofinansowania projektu w 2009 r., w relacji do przeciętnej liczby
uczestników wspieranych projektów, w przekroju wszystkich badanych miast

Przeciętny koszt jednego
uczestnika, w złotychProjekty według podmiotów

realizujących

Przeciętna wielkość
kwoty dofinansowa-

nia, w złotych

Przeciętna liczba
uczestników

2007 2008
Projekty miejskich,
gminnych instytucji

21 218 1 356 9,1 15,6

Projekty innych, niegminnych
instytucji publicznych

18 226 4 299 11,5 4,2

Projekty organizacji
pozarządowych

17 106 18 324 10,9 0,9

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie Informatycznego Pakietu Analitycznego SAS Związku Miast
Polskich.

Przedsięwzięcia podejmowane do realizacji w trybie konkursowym mają
wszelkie cechy projektów. Niezrealizowanie w określonym czasie zadeklarowa-
nego lub uzgodnionego celu jest zwykle jednoznaczne z koniecznością zwrotu
dotacji. Te warunki sprawiają, że zarządzanie projektami staje się ważną kom-
petencją organizacji publicznych, zarówno tych, które realizują projekty, jak
i tych, które wyodrębniają część środków i zadań do realizacji poprzez projekty.

Projekty współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej

Projekty w organizacjach publicznych w Polsce kojarzone są obecnie przede
wszystkim z funduszami Unii Europejskiej, które wspierają zarówno projekty
inwestycyjne, jak i szeroko rozumiane projekty społeczne. Są one najczęściej
realizowane w dwóch obszarach zadań administracji publicznej, związanych
z dbałością i zarządzaniem posiadanym przez organizację majątkiem publicz-
nym oraz z zapewnieniem podstaw i kierowaniem rozwojem organizacji pu-
blicznych. Fundusze europejskie są narzędziem realizacji celów strategicznych
UE, stąd cele projektów, finansowanych w ramach poszczególnych programów
przez konkretne fundusze, muszą przyczyniać się do realizacji wyznaczonych
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celów UE. Warunki przyznawania środków na realizację projektów są tu bardzo
precyzyjnie sformułowane i w większości przypadków poprzedzone procedura-
mi konkursowymi. Zwykle projekt musi być przygotowany w określony sposób,
ułatwiający późniejsze zarządzanie nim, a więc powinien zawierać takie ele-
menty, jak: identyfikacja projektu, jasny cel i zakres, plan działań, harmonogram
realizacji zadań, wykorzystania budżetu i innych zasobów, sposób organizacji
i kierowania, monitorowania (z określeniem wskaźników do monitoringu), okreś-
lone procedury audytu i ewaluacji itp. Problematyka zarządzania projektem
europejskim została szczegółowo omówiona przez Michała Trockiego i Bartosza
Gruczę z zespołem4, a także w licznych poradnikach.

Sztywność procedur sprawia, że niezwykle trudno jest zmienić w trakcie
realizacji warunki umowy związanej z przekazaniem środków na realizację
przesięwzięcia, co wymusza rozwój kompetencji organizacji w zakresie zarzą-
dzania przesięwzięciami. Udokumentowano to np. w badaniach instytucji rynku
pracy5. Przypadki związane z koniecznością zwrotu środków z powodu opóź-
nienia realizacji projektu lub zmiany jego zakresu są istotnym czynnikiem
wymuszającym opanowanie przez organizacje publiczne metod sprawnego za-
rządzania projektami.

Kierunki aktualnych zmian w działalności projektowej
organizacji publicznych

Wraz z rosnącą skalą działalności projektowej można obecnie zauważyć
dwie tendencje w organizacjach publicznych:

� przekształcanie się zhierarchizowanych struktur organizacyjnych w pu-
bliczne organizacje projektowe, w których 60-80% działalności realizowane jest
poprzez projekty, połączone z rozwojem w organizacjach publicznych różnych
form koordynacji i wsparcia działalności projektowej,

� tworzenie międzysektorowych zespołów projektowych z organizacjami
sektora komercyjnego i pozarządowego w celu wspólnej realizacji projektów
w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przykład
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach pierwsze projekty zaczął realizować w 2003 r. przy
wsparciu finansowym z programu PHARE. W okresie 2003-2006 zrealizowano 17 projek-
tów. W kwietniu 2007 r. 70% obowiązków zawodowych pracowników było związanych
z realizacją projektów, a 30% z wykonywaniem stałych zadań. Pod koniec 2005 r. urząd
zmienił sposób pracy, wprowadzając zespoły zadaniowe (projektowe). Zorganizowano też

                        
4 Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007.
5 B. Kożuch, G. Prawelska-Skrzypek, Poradnik wdrażania zmian organizacyjnych w PUP,

Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 65.
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pracę związaną z przygotowywaniem projektów dla precyzyjnie określonych grup klientów
we współpracy z partnerami publicznymi (głównie wójtami gmin z obszaru powiatu wado-
wickiego) oraz działającymi lokalnie organizacjami pozarządowymi. Jeszcze dalej poszedł
w działaniach restrukturyzacyjnych Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, w którym wyodręb-
niono specjalną komórkę organizacyjną do przygotowywania i zarządzania projektami reali-
zowanymi w tym urzędzie.

W organizacjach publicznych realizujących dużą liczbę projektów coraz częś-
ciej pojawiają się różne formy wsparcia działalności projektowej, poczynając od
wdrażania systemów szkoleń pracowników nakierowanych na opanowanie umie-
jętności zarządzania projektami i pracy zespołowej, przez organizowanie komórek
zajmujących się przygotowywaniem wniosków projektowych oraz pozyskiwa-
niem środków na realizację projektów, po tworzenie wyodrębnionych jednostek
zajmujących się obsługą administracyjno-finansową projektów realizowanych
w organizacji. Te rozwiązania grawitują w kierunku tworzenia biur projektów6.

Obowiązujące regulacje prawne do niedawna nie sprzyjały rozwojowi part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Najnowsza nowelizacja ustawy nieco poprawiła
sytuację. Był to ostatni moment, gdyż dynamicznie rozwijające się organizacje
publiczne stanęły wobec istotnych ograniczeń finansowych, uniemożliwiających
im realizowanie dalszych projektów. Społeczności lokalne i regionalne, odra-
biające zapóźnienia cywilizacyjne, mają ogromne potrzeby, zwłaszcza w zakre-
sie inwestycji infrastrukturalnych. Nawet wówczas, gdy otrzymują 100% zwrot
kosztów ponoszonych z tytułu realizacji takich projektów, angażują w nie część
środków z własnego budżetu. Realizacja wielu projektów w połączeniu z przy-
hamowaniem rozwoju gospodarczego (czyli zmniejszeniem wpływów do bu-
dżetu) sprawiały, że z powodu ograniczeń formalnych wiele organizacji
publicznych (głównie samorządów miast i regionów) utraciło lub jest zagrożo-
nych utratą zdolności zaciągania nowych zobowiązań na realizację projektów.
W tej sytuacji organizacje publiczne coraz częściej decydują się na tworzenie
wieloletnich projektów (głównie rozwojowych) w partnerstwie z organizacjami
sektora prywatnego. Dotyczy to zarówno samorządów, jak i publicznych szkół
wyższych, instytucji ochrony zdrowia, kultury itp. Wiąże się to z koniecznością
rozwoju kompetencji zarządzania tego typu partnerskimi projektami. Doświad-
czenia partnerstwa z organizacjami pozarządowymi nie są tu wystarczające,
a nieliczne projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) � np. zarządzanie
odcinkiem autostrady Kraków � Katowice, pokazują, jak starannie trzeba dopra-
cować umowy partnerstwa, aby dopilnować interesów obu stron, nie naruszając
przy tym pryncypiów interesu publicznego. PPP jest przyszłością publicznych
projektów, zwłaszcza inwestycyjnych, i organizacje publiczne muszą się przy-
gotować nie tylko na przemyślane zawieranie umów, ale też profesjonalne za-
rządzanie tego typu projektami.
                        

6 P. Wyrozębski, Biuro projektów, Bizzare, Warszawa 2009.
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Od wykorzystania okazji zdobycia środków
na realizację projektów do rozwoju kompetencji

w zakresie zarządzania projektami

Wszystkie opisywane powyżej sytuacje, gdy organizacje publiczne wyko-
rzystują zewnętrzne środki do zaspokajania własnych potrzeb poprzez realizację
projektów, zmuszają te organizacje do rozwijania kompetencji w zakresie zarzą-
dzania projektami. Szczególnie widoczne jest to w organizacjach, które realizu-
ją/realizowały ich większą liczbę i których pracownicy mają doświadczenie
projektowe. Rozpowszechniają się w nich metody stosowane w zarządzaniu
projektami i jest to kapitał, którego organizacje nie powinny zmarnować.

Przykład
Organizacje rynku pracy powszechnie zaczęły powoływać i pracować w zespołach projekto-
wych. PUP w Myślenicach zmodyfikował swoje struktury w kierunku macierzowych. PUP
w Zakopanem położył nacisk na jasne określanie zadań i zakresu odpowiedzialności człon-
ków zespołów zadaniowych, zdefiniowanie kanałów komunikacyjnych, zarządzanie jakością,
monitorowanie realizacji, zarządzanie ryzykiem. Do codziennego użycia weszły liczne tech-
niki zarządzania projektami, nie stosowane wcześniej w tych urzędach: matryca logiczna,
wykresy Gantta, techniki ewaluacji, ujednolicone procedury realizacji projektów, zespołowa
praca nad przygotowaniem projektów, wykorzystywanie badań fokusowych do analizy po-
trzeb i problemów klientów. W obu tych organizacjach podkreślano, że wymuszone przez
wytyczne organizacji wdrażającej zaadaptowanie metod zarządzania projektami wpłynęło na
zmiany kultury organizacyjnej urzędu7.

Przytoczone przykłady ilustrują sytuację, gdy organizacje mające doświad-
czenia w zarządzaniu projektami zaczynają przenosić przyswojone metody
i techniki zarządzania do własnej, powtarzalnej działalności lub wyodrębniają
w niej części nadające się do realizacji poprzez projekty. Te przykłady potwier-
dzają opinię, że wysoki stopień standaryzacji i formalizacji (co jest typowe dla
organizacji publicznych) nie zawsze musi ograniczać elastyczność rozwiązań
strukturalnych.

Od doskonalenia kompetencji zarządzania projektami
do rozwoju publicznych organizacji projektowych

Wraz z rozwojem świadomości oraz działalności projektowej, a także kom-
petencji w tym zakresie, w niektórych organizacjach publicznych skala działal-
ności projektowej sięga 60-80% ogółu realizowanych zadań. Jak pokazano
w przywołanych przykładach organizacji rynku pracy, takie organizacje tworzą
                        

7 G. Prawelska-Skrzypek, Współczesne instrumenty�, s. 34.
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specjalne komórki usługowe na potrzeby sprawnego zarządzania projektami.
Jest to także widoczne w zarządzaniu rozwojem regionów (zarówno w urzędach
marszałkowskich, jak i np. w wojewódzkich urzędach pracy).

Aktywne projektowo organizacje publiczne wydają się ewoluować w dwóch
kierunkach:

1. Pierwszą grupę stanowią organizacje mające status instytucji pośredni-
czących, a także organizacje realizujące tzw. projekty systemowe. Animują one
realizację wielu szczegółowych projektów, nakierowanych na określone cele
społeczne czy rozwojowe, których efektem ma być wywołanie pewnej jako-
ściowej zmiany. Organizacje te powinny myśleć i działać tak, jak przy zarządza-
niu programami projektów, aby przez umiejętną koordynację zoptymalizować
korzyści uzyskiwane z realizacji poszczególnych projektów.

2. Drugą grupę stanowią organizacje, które realizują dużą liczbę różnorod-
nych projektów, będących konsekwencją przyjętych przez nie celów rozwojo-
wych. Powinny one podchodzić do zarządzania działalnością projektową jak do
zarządzania portfelem projektów. Już obecnie można zauważyć w wielu z nich,
że duży nacisk kładziony jest zwłaszcza na staranne dobieranie projektów do
portfela � zgodnie z celami strategicznymi organizacji, a także dobieranie part-
nerów do realizacji projektów8. Zaobserwowano te zjawiska zarówno w realiach
mniejszych organizacji, np. powiatowych urzędów pracy w Wadowicach i Myś-
lenicach, na etapie decyzji o podjęciu się przygotowania projektu, jak i w urzę-
dach dużych miast oraz w urzędach marszałkowskich.

Wyzwania związane z rozwojem działalności projektowej
w organizacjach publicznych

Realizacja dużej liczby projektów niesie ze sobą liczne zagrożenia. Warto
przy tym spojrzeć na ten problem z perspektywy celów dwóch rodzajów organi-
zacji publicznych zaangażowanych w te procesy. Ze względu na różne cele inny
jest bowiem charakter pułapek w organizacjach realizujących dużą liczbę pro-
jektów oraz w organizacjach zapewniających środki finansowe � �zlecających�
dużą liczbę projektów.

Największym zagrożeniem dla organizacji realizujących dużą liczbę pro-
jektów jest traktowanie działalności projektowej jako okazji do pozyskania
środków, a precyzyjniej � okazji do skonsumowania środków. Takie podejście
nie tylko nie rozwija organizacji, lecz wręcz przeciwnie � działa demoralizująco,
czego dowodem są potęgujące się konflikty w zespołach pracowniczych. Pro-
                        

8 M. Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu,
�Przegląd Organizacji� 2009, nr 7-8, s. 26.
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jekty są w nich zazwyczaj przypadkowo dobierane, a po ich zrealizowaniu rosną
tylko zasoby przechowywanej dokumentacji i frustracja pracowników. Organi-
zacje, które realizują projekty w takim celu, nie budując jednocześnie własnego
potencjału, nie rozwijając się, powinny być pozbawione możliwości otrzymy-
wania środków publicznych.

Z kolei dla organizacji finansujących realizację projektów największym za-
grożeniem jest zbytnia formalizacja procedur udzielania środków na realizację
projektów, która znacznie ogranicza możliwość integracji celów poszczególnych
projektów i osiągania strategicznych celów tych organizacji.

Wydaje się, że obecnie nastąpiło swoiste zachwianie równowagi między
stopniem rozwoju kompetencji organizacji publicznych w zakresie zarządzania
pojedynczymi projektami, których nie można kwestionować, oraz kompetencji
zarządzania programami, a także portfelami projektów. Organizacje zarządzają-
ce programami w fazie operacyjnej główny nacisk położyły na formalną po-
prawność procesu udzielania środków na realizację i zapewnienie bezpośrednich
wyników projektów, zupełnie pomijając trwałe efekty związane ze wzmocnie-
niem potencjału organizacyjnego, budowaniem stabilnych i kompetentnych ze-
społów projektowych, a także ignorując efekt synergii możliwy do uzyskania
przy zarządzaniu programem projektów.

Przykład
Prowadzona w skali kraju od 10 lat polityka rozwoju regionalnego, której celem było m.in.
zmniejszenie nierówności przestrzennych w poziomie rozwoju regionów, doprowadziła do
powiększenia tych nierówności.
Województwo małopolskie, osiągające najlepsze w Polsce wyniki w rozwoju młodego poko-
lenia, notuje jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników emigracji młodych, wykształco-
nych mieszkańców. Można to interpretować jako porażkę programów rozwoju województwa.
Gdy w województwie tym kilka lat temu niemal upadła solidna regionalna firma budowlana
z powodu opóźnienia w przepływie środków europejskich za wykonaną przez nią w regionie
inwestycję drogową, powszechne było zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji. Nie bito na
alarm z powodu zagrożenia bytu solidnej firmy regionalnej. Nie było refleksji nad tym, że
inwestycje te nie są celem, lecz środkiem do osiągania celów; są realizowane po to, aby pod-
nieść jakość życia i konkurencyjność regionu � w tym firm, które tam funkcjonują9.

W realizacji funkcji zarządzania rozwojem odpowiedzialna za to administra-
cja publiczna nie może nadawać nadmiernego znaczenia osiąganiu bezpośred-
nich rezultatów pojedynczych projektów. Ich realizacja ma przede wszystkim
służyć osiąganiu celów rozwojowych, takich jak podnoszenie jakości życia czy
wzrost konkurencyjności gospodarki regionalnej. Różne organizacje publiczne
mają różne kompetencje ustrojowe, czyli różne uprawnienia i zakres odpo-
wiedzialności. Powinny wywiązywać się przede wszystkim z posiadanej odpowie-
dzialności. Wyzwaniem dla zarządzania projektami w organizacjach sektora
                        

9 G. Prawelska-Skrzypek, Zarządzanie projektami jako nowoczesny instrument zarządzania
publicznego, w: G. Prawelska-Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim.
Wybrane problemy, Fundacja WZ, ISP UJ, Kraków 2006, s. 138.
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publicznego jest obecnie rozwój kompetencji profesjonalnego oraz odpowie-
dzialnego zarządzania programami rozwoju, a także portfelami projektów,
umożliwiających osiąganie celów nie tylko pojedynczych zespołów projekto-
wych, ale przede wszystkim złożonych organizacji publicznych, takich jak re-
giony, kraje czy Unia Europejska.

Organizacje publiczne, zwłaszcza w krajach młodych demokracji, w których
poziom zaufania publicznego i społecznego jest niski, mają naturalną skłonność
do biurokratyzowania się10. W praktyce działania procedury zastępują w nich
poniekąd odpowiedzialność. Stanowią quasi-parawan zwalniający od odpowie-
dzialności za decyzje. Doświadczenia z poziomu krajowego i regionalnego po-
kazują, że jeżeli zbyt formalnie podchodzi się do procedury przyznawania
środków na realizację projektów, to dochodzi do zbiurokratyzowania procesu
i efekty realizacji programu projektów nie pokrywają się ani z celami organizacji
ustanawiającej program, ani z celami organizacji zarządzającej jego realizacją.
Jeżeli zarządzanie rozwojem regionu poprzez projekty ma być bardziej efektyw-
ną metodą niż bez realizacji projektów, to zasady doboru projektów do portfela
muszą być podporządkowane celom strategicznym i priorytetom rozwoju. Nie
można zwłaszcza odrzucać projektów mających drobne niedociągnięcia formal-
ne, gdy merytorycznie są wartościowe lub też prowadzą do istotnego wzmocnie-
nia istniejącego, wiarygodnego potencjału instytucjonalnego.

Wydaje się, że wiele organizacji publicznych � zwłaszcza tych, które zreali-
zowały dużą liczbę projektów � osiągnęło już pewien stopień zaawansowania
dojrzałości projektowej. Ujawniło się to na etapie prac nad nową strategią roz-
woju województwa małopolskiego, które toczyły się w drugiej połowie 2010 r.
Ważnym nurtem dyskusji była problematyka efektywnego doboru projektów,
aby poprzez nie wspierać realizację celów strategicznych województwa. Ponadto
wśród siedmiu głównych obszarów rozwoju województwa wyodrębniono spe-
cjalny obszar: Zarządzanie rozwojem województwa, w którym nacisk położono
na sprawność systemu zarządzania rozwojem województwa, w tym m.in. �kon-
centrację środków na ściśle określonych priorytetach [�], koordynację polityki
rozwoju oraz doskonalenie współpracy wewnątrzregionalnej�11.

Podsumowanie

Organizacje publiczne w Polsce od kilkunastu lat rozwijają działalność
projektową. W większości została ona wymuszona warunkami udostępniania
                        

10 B.G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Wyd. Nauk. Scholar, War-
szawa 1999, s. 104.

11 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Urząd Marszałkowski
Woj. Małopolskiego, Kraków 2011, s. 232.
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zewnętrznych środków na realizację przedsięwzięć, a po wejściu do Unii Euro-
pejskiej uległa znaczącemu zwielokrotnieniu. Rozwój tego typu działalności był
impulsem do doskonalenia kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz
przenikania metod pracy projektowej do obszarów podstawowej, rutynowej
działalności tych organizacji. Bardziej aktywne na tym polu organizacje zaczęły
też tworzyć struktury wsparcia dla zarządzania projektami, wyraźnie grawitując
w kierunku organizacji projektowych. Zarządzanie projektami stało się więc
głównym sposobem zwiększania plastyczności struktur zarządzania w organiza-
cjach publicznych. Obecnie stanęły one przed dwojakiego rodzaju wyzwaniami
� muszą nauczyć się zarządzać programami projektów (dotyczy to głównie tych
organizacji publicznych, które pełnią funkcje instytucji pośredniczących lub
realizują projekty systemowe) i portfelami projektów (głównie duże miasta
i regiony), a także opanować metody zarządzania projektami realizowanymi
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Roman Ciąglewicz
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nadzór nad administracją samorządową �
aspekty proceduralne

Streszczenie. W artykule zdefiniowano pojęcie administracji samorządowej oraz określono
przedmiot działań nadzorczych. Wskazano, że nadzorowi podlega działalność jednostek samorzą-
du terytorialnego uregulowana w Konstytucji RP oraz w ustawach samorządowych ustrojowych
(gmina, powiat, województwo). W dalszej części przeanalizowano i sprecyzowano pojęcie nadzo-
ru w polskim systemie prawnym. Wskazano, że podstawą działań nadzorczych jest kryterium
legalności. Przedstawiono rodzaje nadzoru nad działalnością samorządową: nadzór pozainstancyjny
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz nadzór wojewody nad dzia-
łalnością gminną. W części poświęconej nadzorowi pozainstancyjnemu zajęto się stwierdzeniem
nieważności decyzji i relacją tego stwierdzenia do podstawy wznowienia postępowania określonej
w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. Zasygnalizowano także problemy związane z ustalaniem właściwości
organów w tych sprawach. Problematyka nadzoru wojewody nad działalnością samorządową
skupiła się wokół weryfikowania legalności zarządzeń wójta. Analiza stanu obecnego doprowa-
dziła do wniosku o konieczności wprowadzenia wyraźnej regulacji proceduralnej w tym zakresie.

Słowa kluczowe: nadzór, administracja, samorząd, procedura, nieważność, decyzja, zarządzenie

Wstęp

Pojęcie administracji samorządowej

Wyróżnia się trzy znaczenia pojęcia administracji. Są to, po pierwsze, wy-
dzielone struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych
celów o charakterze zadań publicznych. W drugim znaczeniu administracją jest
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działalność podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznym.
Wreszcie, administracją są zatrudnieni w tych strukturach ludzie1.

Nadzorowi, o którym będzie poniżej mowa, podlega administracja samorzą-
dowa jako działalność jednostek samorządu terytorialnego, podejmowana dla
realizacji celów publicznych. Działalność ta uregulowana jest w Konstytucji RP
oraz w ustawach samorządowych: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym2 (dalej: u.s.g.), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym3 (dalej: u.s.p.) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa4 (dalej: u.s.w.). Ustawa zasadnicza już w normie art. 16 ust. 2,
należącej do zasad ustrojowych, stanowi, że samorząd terytorialny uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej. W zdaniu drugim tego przepisu jest zaś mo-
wa o tym, że samorząd wykonuje przysługującą mu w ramach ustaw istotną
część zadań publicznych (w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność).
Ustawodawca konstytucyjny rozwija zasadę ustrojową w przepisach Rozdziału
VII � Samorząd Terytorialny. W myśl art. 163 Konstytucji RP samorząd teryto-
rialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy
dla organów innych władz publicznych. Od razu warto odnotować, że wykony-
wanie zadań publicznych jest wskazane jako obowiązek jednostek samorządu
terytorialnego w ustawach samorządowych: art. 2 ust. 1 u.s.g., art. 2 ust. 1 u.s.p.,
art. 2 ust. 2 u.s.w. Dalsze rozwinięcie charakteru działań samorządu terytorial-
nego zawarte jest w art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Pierwszy z tych przepi-
sów jest regulacją dotyczącą zadań publicznych służących zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej, drugi zaś odnosi się do innych zadań pu-
blicznych. Zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspól-
noty wskazane zostały w art. 7 ust. 1 u.s.g., przy czym konieczna jest uwaga
o zastrzeżeniu art. 6 ust. 1 u.s.g., według którego do zakresu działania gminy
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone usta-
wami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne powiatu o charakterze
ponadgminnym zostały wyliczone enumeratywnie w art. 4 ust. 1 u.s.p., zaś art. 6
ust. 1 pkt 1 u.s.w. stanowi, iż samorząd województwa wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne.

Przedmiotem nadzoru jest zatem wykonywanie przez samorząd terytorialny
tak określonych zadań.

                        
1 Por. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 13.
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591

ze zm.
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r., nr 142,

poz. 1592 ze zm.
4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r., nr 142,

poz. 1590 ze zm.
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Pojęcie nadzoru

Zdefiniowanie nadzoru poprzedzić trzeba przypomnieniem, że z funkcją
sprawdzania prawidłowości działania podmiotów, w tym także struktur admini-
stracji samorządowej, może się wiązać nie tylko nadzór, ale także kontrola.
Przedmiotem niniejszych uwag jest instytucja nadzoru. Należy więc określić
granicę między nadzorem a kontrolą. Ta ostatnia jest funkcją, która polega na
sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności lub określonego stanu bez
ingerowania w wewnętrzną działalność (kontrola samoistna). Kontrola inna niż
samoistna jest elementem kierowania, nadzoru5. Nadzór natomiast tworzą dzia-
łania polegające na ingerencji w zachowanie podmiotów w zakresie, w jakim
podmioty te są piastunami tzw. imperium6. Najważniejsze cechy nadzoru są
wskazywane w innych definicjach przytaczanych w doktrynie i orzecznictwie.
Według Bogdana Dolnickiego nadzór to możliwość władczego wkraczania
w działalność organu nadzorowanego w celu jej korygowania. Działalność nad-
zorcza ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa, jest wykonywana ex post
i jest połączona z możliwością uchylania kontrolowanych aktów7. W innym
ujęciu przez nadzór należy rozumieć określone procedury, dające odpowiednim
organom państwowym, wyposażonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania
stanu faktycznego, jak też korygowania działalności organu kontrolowanego8.

Uwarunkowania nadzoru nad administracja samorządową

Ustalenie materialnych, ustrojowych i proceduralnych reguł ingerencji
w działalność administracji samorządowej jest istotne z punktu widzenia norm
konstytucyjnych i międzynarodowych. Przepis art. 16 ust. 2 Konstytucji RP
ustanawia ustrojową zasadę uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawo-
waniu władzy publicznej. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego,
w myśl art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, podlega ochronie sądowej. Art. 8
Europejskiej karty samorządu lokalnego stanowi, że ingerencja w samodzielność
jednostek samorządu terytorialnego przez organy administracji może się odby-
wać tylko w zakresie przewidzianym przez prawo. Wreszcie, zgodnie z art. 171
ust. 1 Konstytucji RP, działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi
z punktu widzenia legalności. Tego rodzaju kryterium wydaje się warunkiem
                        

5 Por. P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce,
Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 17.

6 Por. P. Chmielnicki za M. Szewczykiem, op. cit., s. 19.
7 Zob. G. Jyż, w: A. Szewc, G. Jyż, A. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komen-

tarz, Wyd. ABC, Warszawa 2010, s. 666.
8 Wyrok TK z dnia 5 października 1994 r., sygn. akt W 1/94, OTK 1994/2/47.
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koniecznym, chociaż wymagającym rozwinięcia i doprecyzowania także w nor-
mach proceduralnych regulujących nadzór nad samorządem terytorialnym. Cho-
dzi wszak o zapewnienie samodzielności samorządowi, ale i prawne uregulo-
wanie nadzoru, który wytycza granice tej samodzielności9. Jako działanie zmie-
rzające w kierunku realizacji konstytucyjnej normy art. 171 ust. 1 ocenić należy
nowelę art. 85 u.s.g., dokonaną przepisem art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiato-
wym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie
oraz o zmianie niektórych innych ustaw10. Od dnia wejścia noweli w życie, tj. od
30 maja 2001 r., nadzór nad działalnością gminną, regulowany przepisami usta-
wy o samorządzie gminnym, sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryte-
rium zgodności z prawem.

1. Przedmiot nadzoru
nad administracją samorządową

Dalsze rozważania determinuje treść tych przepisów ustaw samorządowych,
z których można wyprowadzić podział trybów ingerowania w działalność orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 102 zdanie pierwsze u.s.g.
zastrzega, że przepisów rozdziału niniejszego (a więc przepisów rozdziału 10.
Nadzór nad działalnością gminną) nie stosuje się do decyzji indywidualnych
w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin,
ich związków lub samorządowe kolegia odwoławcze. W zdaniu drugim tego
przepisu ustawodawca sprecyzował, że kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz
nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepisy
odrębne. Taka sama jest regulacja art. 89 u.s.p. oraz art. 88 u.s.w. W tej sytuacji
przedmiotem dalszego zainteresowania będą wskazane w przywołanych przepi-
sach dwa rodzaje nadzoru: nadzór pozainstancyjny w ramach decyzji w spra-
wach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz nadzór nad
działalnością gminną unormowany w rozdziale 10 u.s.g. (rozdziale 8 u.s.p.; roz-
dziale 7 u.s.w.).

Nie sposób nie odnotować, że nie są to jedyne pola aktywności jednostek
samorządu terytorialnego. Są zadania wykonywane przez organy tych jednostek,
które nie mają charakteru publicznego. Należy do nich zaliczyć zadania w dzie-

                        
9 Por. Z Leoński, przytoczony przez M. Miemca, w: Prawo administracyjne, op. cit., s. 223.

10 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 45, poz. 497 ze zm.
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dzinie prawa cywilnego oraz prawa pracy. Realizowane są w formach właści-
wych dla tych rodzajów obrotu prawnego, a formy te nie podlegają nadzorowi.
Dla uniknięcia nieporozumień warto w tym miejscu skonstatować, że należy
oddzielić kompetencje nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych od ich
działalności kontrolnej i opiniodawczej (art. 1 ust. 1, ust. 2, art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych11). Przy-
kładem działań z zakresu prawa pracy są czynności podejmowane przez wójta
na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 u.s.g. (zatrudnianie i zwalnianie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych) oraz art. 33 ust. 5 u.s.g. (czynności wójta
jako kierownika urzędu gminy). Czynności cywilnoprawne podejmowane są
przez wójta na podstawie kompetencji wskazanej w art. 30 ust. 1 pkt u.s.g.
(gospodarowanie mieniem komunalnym). Podane przykłady są, rzecz jasna,
tylko sygnałem o innych dziedzinach aktywności samorządu terytorialnego,
a powołane przepisy nie wyczerpują podstaw prawnych tych działań. Podstawy
te zawarte są nadto w szeregu norm ustaw samorządowych, Kodeksu pracy
i przepisów szczególnych regulujących stosunki pracy pracowników samorzą-
dowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
o gospodarce komunalnej.

2. Nadzór w sprawach decyzji indywidualnych
z zakresu administracji publicznej

Postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do
właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze
decyzji administracyjnych normuje Kodeks postępowania administracyjnego
(art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego12). Poruszenie kwestii nadzorczych poprzedzić trzeba przypomnieniem,
że w myśl art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. organy jednostek samorządu terytorialnego są
organami administracji publicznej, zaś zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a. organami
jednostek samorządu terytorialnego są m.in. organy gminy, powiatu, woje-
wództwa, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa.
Jako organy administracji publicznej organy gmin wydają decyzje administra-
cyjne. Decyzje te podlegają kontroli instancyjnej, uregulowanej w przepisach
rozdziału 10 k.p.a., nadzorowi pozainstancyjnemu i kontroli sądowej, unormo-

                        
11 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U.

z 2001 r., nr 55, poz. 577 ze zm.
12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r.,

nr 98, poz. 1071 ze zm.
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wanej przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi13. Nadzór pozainstancyjny, według terminologii po-
wołanych wyżej przepisów ustaw samorządowych, jest w doktrynie procesu
administracyjnego zaliczany do nadzwyczajnych trybów wymuszania decyzji
administracyjnej14. Trybem nadzorczym realizującym w pełni wyżej zapropo-
nowane pojęcie nadzoru jest tryb stwierdzania nieważności decyzji ustanowiony
w przepisach art. 156-159 k.p.a.

Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej tworzy
szereg czynności procesowych organów nadzorczych i stron tego postępowania.
Są one przedmiotem obszernych opracowań monograficznych, orzecznictwa sądo-
wego i piśmiennictwa prawniczego. Na potrzeby niniejszego wywodu przykłado-
wo poruszyć warto kwestie wiążące się ze wzajemną relacją samodzielności jed-
nostek samorządu terytorialnego i zakresu nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Takim zagadnieniem jest niewątpliwie ustalenie organu właściwego do
stwierdzenia nieważności decyzji. Problem ten nie wydaje się na pierwszy rzut
oka skomplikowany. Zgodnie z art. 157 § 1 k.p.a. właściwy do stwierdzenia
nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia. Jak zaś wynika z art. 17 pkt 1
k.p.a., organami wyższego stopnia są w stosunku do organów jednostek samo-
rządu terytorialnego � samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy
szczególne stanowią inaczej. Pamiętając o unormowaniu art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a.,
według którego przez organy jednostek samorządu terytorialnego należy rozu-
mieć także samorządowe kolegia odwoławcze, oraz o niezależności kolegiów od
administracji państwowej w trakcie orzekania (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych15), przepis
art. 157 § 1 k.p.a. nie skutkuje, co do zasady, ograniczaniem samodzielności
samorządu terytorialnego. Zasada ta może doznać uszczerbku w razie zmian
w strukturze administracji publicznej. Niekwestionowany jest bowiem pogląd, iż
w razie zmiany w strukturze administracji publicznej należy ustalić organ, który
posiada kompetencję do rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej decyzją, a na-
stępnie, na podstawie art. 17 k.p.a., określić organ wyższego stopnia16. O ile
w grę nie wchodzą w takich sytuacjach przepisy ustaw tzw. kompetencyjnych17,

                        
13 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

Dz.U. nr 153, poz. 12770 ze zm.
14 Por. B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.

Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 641.
15 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, Dz.U.

z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.
16 Postanowienie NSA z dnia 9 grudnia 1998 r., sygn. akt I SA 941/98.
17 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, Dz.U. nr 34, poz. 198 ze zm.; ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
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właściwość jest oceniana według przepisów prawa materialnego, które stanowiły
podstawę do ustalania właściwości organu przy wydawaniu decyzji mającej być
przedmiotem weryfikacji18. Jeśli na skutek zmian w prawie właściwość przecho-
dzi z samorządu terytorialnego na organy administracji rządowej, organem właś-
ciwym do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ administracji
samorządowej, w myśl art. 157 § 1 k.p.a., będzie organ wyższego stopnia nad
obecnie właściwym organem administracji rządowej. Zbadanie zgodności takie-
go stanu z przepisami konstytucyjnymi oraz z zasadą wyrażoną w przepisach
art. 157 § 1 k.p.a. oraz art. 17 pkt 1 k.p.a. wymagałoby głębszych rozważań na
tle konkretnych unormowań materialnoprawnych. W niniejszym wywodzie cho-
dzi jedynie o zasygnalizowanie problemu.

Godne krótkiego przedstawienia jest także zagadnienie wzajemnej relacji
przepisów art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. oraz podstawy stwierdzenia nieważności
decyzji sformułowanej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., która polega na rażącym naru-
szeniu prawa. Przyjęcie jednego z tych trybów weryfikacji decyzji skutkuje
przecież odmienną właściwością organów. Z reguły organem właściwym
w sprawach wymienionych w art. 149 k.p.a. jest organ administracji publicznej,
który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji (art. 150 § 1 k.p.a.). Orga-
nem właściwym w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji jest zaś, jak już
wyżej odnotowano, organ wyższego stopnia (art. 157 § 1 k.p.a.).

W myśl przepisu art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją
ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana w oparciu
o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmie-
nione. Pomiędzy decyzją organu administracji a inną decyzją musi istnieć zwią-
zek przyczynowy, na który wskazuje zwrot �w oparciu�. Związek ten można
zobrazować jako sekwencję działań prawnych organu administracyjnego, zgod-
nie z którą jedna decyzja lub orzeczenie sądu stanowi podstawę wydania innej
decyzji. Ta druga decyzja zależna jest od pierwszej, przy czym wydanie drugiej
decyzji nie jest możliwe bez wydania pierwszej. Decyzja druga jest decyzją
pochodną (zależną), w tym sensie, że organ czerpie wiedzę o stosunkach praw-
nych lub faktycznych z orzeczenia lub z decyzji innego organu i opierając się na
nich orzeka o uprawnieniach stron. Przykładem takiego ciągu działań jest proces
inwestycyjny. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wyda-
niem decyzji o warunkach zabudowy terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji

                        
określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową
państwa, Dz.U. nr 106, poz. 668.

18 Por. wyrok SN z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt III RN 83/98, OSNAPiUS 1999/9/293;
postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt I OW 57/06, niepublikowane; postano-
wienie NSA z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I OW 11/08, ONSA i wsa 2009/6/106.
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celu publicznego19. Taki związek nie zachodzi, jeśli druga decyzja wydana zo-
stała w oparciu o stan prawny będący skutkiem decyzji pierwszej, a nie w opar-
ciu o decyzję pierwszą. W takiej sytuacji zachodzi podstawa do stwierdzenia
nieważności decyzji20.

3. Nadzór wojewody w sprawach samorządowych

Organami nadzoru unormowanego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie
gminnym są: Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finanso-
wych � regionalna izba obrachunkowa. Przedmiotem zainteresowania warto
uczynić nadzór wojewody nad zarządzeniami wójta (burmistrza, prezydenta
miasta). Kwestia ta nie tylko pozwala zilustrować problemy proceduralne nadzoru
jako takiego, ale także ukazuje wyzwania związane z pojawieniem się nowej
formy działania organu wykonawczego gminy po wejściu w życie ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta21. Ponadto nadzór sprawowany przez regionalną izbę obrachunkową, na
podstawie art. 90 ust. 2 u.s.g. oraz art. 91 ust. 1 u.s.g., wymaga odrębnego
potraktowania.

W myśl art. 90 ust. 1 zdanie drugie u.s.g. akty ustanawiające przepisy
porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Jest bezsporne,
że wójt wydaje zarządzenia nie tylko ustanawiające przepisy porządkowe.
Powstaje zatem pytanie, czy te inne zarządzenia objęte są nadzorem wojewody,
a jeśli tak, to jaka jest procedura przedstawienia ich wojewodzie?

Przyjęcie, że przepisem art. 90 ust. 1 u.s.g. nie są objęte inne zarządzenia
wójta, utrudniłoby realizację dyspozycji art. 91 ust. 1 tej ustawy. Poprzednio, na
tle stanu prawnego obowiązującego przed nowelą art. 90 i art. 91 u.s.g., dokona-
ną ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta22, wyrażony został pogląd, że niezależnie od treści art. 90
ust. 1 nadzorem wojewody objęte są także uchwały zarządu gminy23. Obecnie,
                        

19 Por. M. Jaśkowska, w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjne-
go. Komentarz, Lex 2009, s. 724-725; Cz. Martysz, w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Lex 2007, s. 267; K. Sobieralski,
Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Presscom, Wrocław 2005,
s. 98; wyrok NSA z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 156/06, niepublikowany, treść
w: System Informacji Prawnej LEX nr 276701.

20 Por. uchwała NSA z dnia 9 listopada 1998 r., sygn. akt OPK 4/98, ONSA 1999/1/13.
21 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta, Dz.U. nr 113, poz. 984.
22 Ibidem.
23 Por. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1993 r., sygn. akt SA/Wr 1143/93.
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w nowym stanie prawnym, ukształtowały się dwa stanowiska. Pierwsze z nich
sprowadza się do oceny, że nadzorowi wojewody podlegają wszystkie zarządze-
nia wójta, a nie tylko wprost wymienione w ustawie o samorządzie gminnym24.
Stanowisko drugie sprowadza się do takiego odczytania ustawy o samorządzie
gminnym, według którego nadzorowi podlegają tylko zarządzenia w sensie ma-
terialnym, wskazane w ustawie o samorządzie gminnym25. Paweł Chmielnicki,
wskazując przepisy ustawy o samorządzie gminnym, w których przewidziano
dla aktu podejmowanego przez wójta formę zarządzenia � art. 26a ust. 1,
art. 31b ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 41 ust. 2 i art. 98 ust. 3 � twierdzi, że nadzorowi
podlega tylko materia wskazana w wymienonych przepisach, nawet gdy wójt nie
nazwał aktu zarządzeniem. W innych przypadkach nie ma podstaw, skoro usta-
wodawca nie przewidział formy zarządzenia, aby czynność tak określać. Nie
można bowiem zakładać przypadkowości w stanowieniu prawa przez ustawo-
dawcę. Do wzorca racjonalnego ustawodawcy nawiązał również W. Czerwiński
(na którego P. Chmielnicki także się powołuje), cytując obszernie wywód doty-
czący czynności wójta z zakresu prawa pracy i ich formy prawnej.

Tytułem uzupełnienia argumentacji uzasadniającej pierwszy z przedstawia-
nych poglądów przytoczyć można, krytycznie oceniony przez P. Chmielnickie-
go, wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r.26. Sąd stwierdził, że zarządzenia są,
obok decyzji administracyjnych, formą prawną, w jakiej wójt może podejmować
władcze rozstrzygnięcia. Skoro zaś art. 38 ustawy o systemie oświaty nie
wskazuje formy decyzji administracyjnej dla odwołania dyrektora szkoły, to
następuje ono w formie zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Akceptację dla formy zarządzenia zawarto w wyroku NSA dotyczącym powoła-
nia komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu w celu powołania
dyrektora szkoły, na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy
o systemie oświaty. Warto zauważyć, że wyrok ten został opublikowany w zbio-
rze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych (ONSA i wsa 2006/1/27).
W uzasadnieniu wyroku z dnia 13 czerwca 2005 r.27 Naczelny Sąd Administra-
cyjny wyartykułował pogląd, w myśl którego nadzór wojewody obejmuje za-
równo akty normatywne, jak i nienormatywne. Zdaniem Sądu nie istnieje żaden

                        
24 Por. M. Stahl, Dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych w sprawach samorządowych,

�ZNSA� 2010, nr 5-6, s. 129; wyrok NSA z dnia 16 września 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 854/03;
wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 417/07; wyrok NSA
z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 500/08; G. Jyż, op. cit., s. 690.

25 Zob. P. Chmielnicki, w: K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Ustawa o samorzą-
dzie gminnym. Komentarz, Wyd. LexisNexis, 2010, s. 734; W. Czerwiński, Rozstrzygnięcia nad-
zorcze wojewody a prawo pracy, �Samorząd Terytorialny� 2005, nr 3, s. 52-64; wyrok WSA
w Gdańsku z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 442/09.

26 Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt OSK 439/04.
27 Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2005 r., sygn. akt I OSK 69/05.
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powód, aby rozróżniać zarządzenia w sensie materialnym oraz takie, które
takiego charakteru nie mają. Okoliczność zaś, że zarządzenie ma charakter aktu
wewnętrznego, nie odbiera organom nadzoru prawa do orzekania o nieważności
takiego aktu. W przywołanym już wyżej wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r.28

Naczelny Sąd Administracyjny powtórzył za Trybunałem Konstytucyjnym, że
�Jedną z najistotniejszych gwarancji wykonywania przez samorząd terytorialny
zadań publicznych na podstawie przepisów prawa jest konstytucyjna instytucja
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego�. Dodać można, że spór
dotyczył charakteru zarządzeń wójta wydawanych na podstawie art. 7 ust. 3a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obecnie nie jest to kom-
petencja wójta). Orzecznictwo dostrzegło zatem formę zarządzenia nie tylko
w ustawie o systemie oświaty.

Do innego rodzaju argumentacji odwołała się Gabriela Jyż. Powołując się na
stanowisko P. Chmielnickiego wskazała, że zakres przedmiotowy stwierdzania
przez wojewodę nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy, na pod-
stawie art. 91 ust.1 u.s.g., po nowelizacji z 2002 r. jest węższy niż w przypadku
uchwały organu gminy na podstawie tego przepisu przed nowelizacją, ponieważ
zakres spraw załatwianych przez wójta w formie zarządzenia jest znacznie węż-
szy niż spraw załatwianych przez zarząd gminy29.

Takie ujęcie spornego zagadnienia zasługuje na uwagę również z tego po-
wodu, że obowiązujące przepisy art. 78-79 u.s.p. oraz art. 81-82 u.s.w. regulują
nadzór wojewody nad uchwałami organów powiatu i uchwałami zarządu wo-
jewództwa w sposób taki sam, jak przepisy art. 90-91 ustawy o samorządzie
gminnym regulowały nadzór wojewody nad uchwałami zarządu gminy. Treść
hipotez i dyspozycji art. 90-91 u.s.g., po noweli dokonanej ustawą o bezpośred-
nim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zmieniła się o tyle, że
uchwały zarządu gminy zastąpiono zarządzeniami. Problemu nadzoru nad
zarządzeniami wójta nie można więc rozpatrywać w oderwaniu od systemu nad-
zoru nad aktami organów wykonawczych samorządu terytorialnego i od genezy
nadzoru nad aktami organu wykonawczego gminy. Podkreślić przy tym trzeba,
w ślad za wypowiedziami P. Chmielnickiego i G. Jyż, że obecna pozycja ustro-
jowa wójta nie jest prostą kontynuacją pozycji zarządu gminy. Z poprzedniego
i obecnego brzmienia przepisów art. 30, art. 31 oraz art. 33 u.s.g. wynika prze-
cież, że wójt przejął kompetencje zarządu gminy, ale pozostał reprezentantem
gminy oraz kierownikiem urzędu gminy.

W tej sytuacji próba zdecydowanego opowiedzenia się za którymś z zapre-
zentowanych stanowisk wymagałaby pogłębionej analizy, przekraczającej ramy
niniejszego opracowania. Nawet jednak bez szczegółowego przedstawienia
                        

28 Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 500/08.
29 G. Jyż, op. cit., s. 697.
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kompetencji wójta i form prawnych, w których te kompetencje realizuje, da się
powiedzieć, że analiza powinna uwzględniać co najmniej dwa aspekty: oddzie-
lenie roli wójta jako organu wykonującego działalność gminną, wywołującą
skutki w sferze prawa publicznego, od jego roli jako organu administracji pu-
blicznej, załatwiającego sprawę indywidualną, oraz roli, jaką pełni, podejmując
czynności z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Nadto, niezbędne wydaje
się określenie cech istotnych zarządzenia jako prawnej formy działania admini-
stracji. Być może pozwoli to na przyjęcie obiektywnego kryterium zakwalifiko-
wania czynności wójta do kategorii zarządzeń, niezależnie od zachowania przez
ustawodawcę precyzji w tym zakresie. Nie ma ustawowej definicji zarządzenia.

Odpowiadając na drugie z postawionych pytań, odnotować można, że zarzą-
dzenia podlegające nadzorowi wojewody, niewymienione w art. 90 ust. 1 u.s.g.,
nie podlegają przedłożeniu w tym trybie. Nie ma zasadniczych kontrowersji
co do tego, że zarządzenia wydane przez wójta są możliwe do uzyskania przez
wojewodę w trybie art. 88 u.s.g.30

4. Podsumowanie

Podane przykłady stykania się działalności samorządowej i czynności nad-
zorczych wskazują na trudną do przecenienia rolę reguł mających ingerencję
nadzorczą regulować. Wartości wynikające z norm prawa materialnego oraz
funkcjonowanie ustroju prawnego, w którym konstytucyjnie zagwarantowana
została doniosła rola dla samorządu terytorialnego, ale i ustanowiony został nad-
zór nad samorządem terytorialnym, są możliwe do spełnienia tylko w warunkach
klarownych norm proceduralnych. Jak się okazuje, jest w tej dziedzinie kilka
kwestii wymagających doprecyzowania. Odnosi się to zwłaszcza do procedury
nadzoru uregulowanej w ustawie o samorządzie gminnym i w pozostałych usta-
wach samorządowych. Rzecz jest tym bardziej niepokojąca, że stan niepewności
co do zakresu zakresu nadzoru trwa ponad dwadzieścia lat. Od wielu lat był
przedmiotem zainteresowania orzecznictwa i doktryny, które niejednokrotnie
podnosiły potrzebę poprawienia legislacji w tym zakresie. Obowiązkiem
ustawodawcy, także w dziedzinie procedury, jest precyzyjne wyjaśnienie, jakie
znaczenie nadał pojęciom, którymi się posługuje31. Nie doszło jednak do sanacji
wskazanej procedury nawet przy okazji kilkukrotnej nowelizacji przepisów
o nadzorze nad samorządem gminnym oraz przepisów o nadzorze nad samorzą-

                        
30 G. Jyż, op. cit., s. 690; P. Chmielnicki, op. cit. s. 733; A. Matan, w: Ustawa o samorządzie

gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, ABC, Warszawa 2010, s. 868.
31 Por. wyrok TK z dnia 14 września 2001 r., sygn. akt SK 11/00, OTK 2001/6/166.
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dem powiatowym i samorządem województwa. Rozbieżności w doktrynie
i orzecznictwie sądów administracyjnych, odnoszące się do zakresu zarządzeń
objętych nadzorem, wprowadzają niepewność w działalność organów samo-
rządowych i organów nadzoru. Różnica zdań jest zaś tego rodzaju, że w jednym
z komentarzy ograniczono się do zrelacjonowania sporu, bez zajmowania sta-
nowiska32.
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Klient wewnętrzny
w zarządzaniu administracją publiczną

Streszczenie. W artykule przedstawiono ideę klienta wewnętrznego w administracji publicz-
nej. W pierwszej części zaprezentowano współczesne tendencje odnoszące się do znaczenia i roli
klienta w organizacji. W rozdziale tym przedstawiono istotę marketingu relacji (IM) jako odpo-
wiedzi na te tendencje oraz ocenę możliwości i potrzeb zastosowania koncepcji IM w administra-
cji publicznej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na znaczeniu klienta zewnętrznego
w administracji publicznej, jego segmentacji oraz charakterystyce. Rozdział kolejny obejmuje
zagadnienia idei klienta wewnętrznego. Podjęta została próba określenia, kto jest klientem we-
wnętrznym i w jakich konfiguracjach organizacyjnych należy go poszukiwać. W rozdziale czwar-
tym opisane zostały uwarunkowania aksjologiczne i socjologiczne funkcjonowania klienta
wewnętrznego w organizacjach administracji publicznej. Rozdział kończący prezentuje benchmar-
king atrybutów klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Słowa kluczowe: klient wewnętrzny, marketing wewnętrzny, rynek wewnętrzny

Wstęp

Na działalność współczesnych organizacji wpływa wiele czynników ze-
wnętrznych. Jednym z istotniejszych jest dominacja klienta. Obecnie jako stan-
dard przyjmuje się, że w celu przetrwania naturalnym mechanizmem organizacji
jest dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów. O ile w przypadku or-
ganizacji komercyjnych jest to powszechnie stosowana praktyka, o tyle w orga-
nizacjach nonprofitowych, w tym również administracji publicznej, sprawa jest
bardziej skomplikowana. Organizacje funkcjonujące w ramach administracji
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publicznej charakteryzują się specyfiką, w której stosowanie zasady dostosowy-
wania się do klienta determinowane jest szeregiem czynników nie występują-
cych w organizacjach komercyjnych. Do czynników tych zaliczamy m.in.:

− brak możliwości wyboru organizacji przez klienta,
− występowanie idei klienta zbiorowego,
− jednostkowość transakcji, przez co nie ma potrzeby stosowania narzędzi

marketingu relacji itp.
Powstaje zatem pytanie, z jakiego powodu powinno się dbać o klienta ze-

wnętrznego w administracji publicznej? Czy należy mierzyć jego satysfakcję
oraz w jaki sposób uzyskać pożądane wyniki?

W niniejszym artykule oprócz przedstawienia uwarunkowań prawnych,
społecznych i rynkowych podjęta została próba wskazania na jeszcze jeden
ważny aspekt kształtowania satysfakcji klienta zewnętrznego. Tym aspektem
jest idea klienta wewnętrznego, którego zaangażowanie i postawa ma bezpo-
średni związek z prawidłowym funkcjonowaniem administracji publicznej. Waż-
na jest zatem próba odpowiedzi na pytania, jakie czynniki wewnątrzorganiza-
cyjne i zewnętrzne oddziałują na klienta wewnętrznego oraz czy satysfakcję
klienta zewnętrznego można osiągnąć jedynie poprzez satysfakcję klienta we-
wnętrznego?

Problematyka idei klienta wewnętrznego w organizacji, w tym organizacji
funkcjonującej w administracji publicznej, jest interesująca ze względu na fakt
odnoszenia się do tej koncepcji większości współczesnych metod i systemów
zarządzania.

1. Współczesne tendencje odnoszące się do znaczenia
klienta w organizacji

We współczesnym świecie obserwuje się ciągły wzrost roli i znaczenia
klienta w organizacji, który we wzajemnych relacjach osiąga pozycję dominują-
cą. Można przyjąć, że tendencja ta jest trwała i dotyczy praktycznie wszystkich
rynków, w związku z czym ma charakter megatrendu, współczesnej rzeczywi-
stości gospodarczej. Odpowiedzią na ten proces jest powstanie marketingu
relacji, który ukształtował się w efekcie ewolucji klasycznego marketingu spo-
wodowanej koniecznością walki o klienta. W zależności od branży stosowanie
marketingu relacji wymusiły takie czynniki, jak:

− pojawianie się coraz większej liczby konkurentów,
− konsolidacja branż i sektorów uniemożliwiająca skuteczne zabieganie

o klienta podmiotom słabszym,
− ograniczanie barier wejścia/wyjścia z branży itp.
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Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której coraz większą sztuką jest
pozyskanie nowego klienta oraz poszukiwanie rozwiązań, które prowadzą do
utrzymania więzi, tak by klient wrócił do organizacji w przyszłości. Aby klient
związał się z produktem i/lub usługą, chciał skorzystać z oferty tej samej organi-
zacji, rezygnując z dokonania kolejnej transakcji u konkurentów.

W tabeli 1 przedstawiono opis porównawczy poszczególnych kryteriów od-
noszących się do klasycznego marketingu transakcji i marketingu relacji.

Tabela 1. Porównanie kryteriów odnoszących się do klasycznego marketingu
transakcji i marketingu relacji

Marketing transakcji Marketing relacji
Przeprowadzenie transakcji jako główny
cel

Przeprowadzenie transakcji jako czynność wstępna do budowa-
nia trwałych więzi

Dominacja użyteczności i cech produktu Dominacja dostarczenia wartości klientowi
Działalność skoncentrowana na
jednej/dwóch transakcjach

Działalność skoncentrowana na długotrwałej współpracy
z klientem

Obsługa klienta nie mająca charakteru
priorytetowego

Priorytetowy charakter obsługi klienta, obejmującej wszystkie
fazy dokonywania transakcji (przed, w trakcie i posprzedażną)

Mniej znacząca świadomość roli
i znaczenia klienta

Świadomość zasadniczej roli klienta. Konieczność
uzmysłowienia każdemu pracownikowi wpływu jego pracy na
zadowolenie klienta

Jakość na najwyższym poziomie w fazie
produkcji wyrobu/dostarczania usługi

Jakość na najwyższym poziomie, obejmująca procesy wytwa-
rzania produktu bądź dostarczania usługi wraz z procesami
wspomagającymi na każdym etapie realizacji

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie W. Payne, Marketing usług, Wyd. PWE, Warszawa 1996, s. 53.

Marketing relacji, nazywany w literaturze przedmiotu marketingiem: więzi,
powiązań, wzajemnych relacji, partnerskim itp.1, jest kontynuacją koncepcji,
która zaistniała w latach 90. Jej ideą było wyartykułowanie klienta jako pod-
miotu dominującego, a nosiła nazwę clientingu2.

Marketing relacji odnosi się zarówno do produktów, jak i usług. Ciągła eks-
pansja dotychczasowych bądź nowych konkurentów, posiadających tę samą lub
podobną ofertę, spowodowała konieczność ewolucji marketingu. Transformacja
narzędzi marketingowych, połączona z obejmowaniem tą koncepcją coraz to
nowych rynków, rozpoczęła się w latach 50., kiedy dominował marketing dóbr
konsumpcyjnych, i trwa aż do chwili obecnej, czyli do powstania marketingu
relacji w latach 90.3

                        
1 Zob. T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Wyd. Placet, Warszawa 1999.
2 Zob. E. Gefroy, Clienting, Wyd. Placet, Warszawa 1998.
3 Zob. K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Wyd. ABC, Warsza-

wa 2002.
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Z tabeli 1 wynika, że marketing relacji zawiera w sobie następujące ele-
menty składowe:

− tradycyjną formułę marketingu mix, wzbogaconą o
− profesjonalną obsługę klienta oraz
− jakość realizowaną na wszystkich etapach wytwarzania produktu i/lub do-

starczania usługi.
Takie ujęcie zagadnienia oddaje jedna z bardziej popularnych definicji mar-

ketingu relacji: �Marketing relacji to koncepcja, w zgodzie z którą do tradycyj-
nego marketingu mix dodaje się obsługę klienta i jakość�4.

Na rysunku 1 przedstawiono proces przekształcenia tradycyjnej koncepcji
marketingowej, która w efekcie doprowadziła do powstania marketingu relacji.

Rys. 1. Proces przekształcenia marketingu

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie D. Peppers, M. Rogers, The end of mass marketing, �Ameri-
can Demographics� 1995, nr 3-4, s. 42-51; J. Dyche, CRM � relacje z klientami, Wyd. Helion, Gliwice 2002.

Ciągłe zmiany w otoczeniu organizacji stanowią podłoże do zaistnienia
marketingu relacji jako koncepcji odpowiadającej elastyczności działania. Dy-
namika zmian w otoczeniu oraz konieczność szybkiego reagowania na nie po-
wodują, że bez utrzymywania więzi z klientami trudno sobie dzisiaj wyobrazić
normalne funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji. W przypadku organizacji
komercyjnych marketing relacji stanowi wymóg formalny i jeden z zasadni-
czych sposobów na przetrwanie firmy w turbulentnym otoczeniu.

W przypadku organizacji komercyjnych marketing partnerski jest narzę-
dziem powszechnie wykorzystywanym, stanowiącym wewnątrzorganizacyjną
odpowiedź na potrzeby rynku. Inaczej przedstawia się rola tej koncepcji w od-
niesieniu do monopoli, rynków regulowanych czy sektora organizacji publicz-
                        

4 Zob. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski,
PWE, Warszawa 2002.
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nych. Wiąże się to z faktem, że na usługi wymienionych powyżej organizacji
i instytucji klienci są po prostu skazani.

Mówiąc o marketingu jako funkcji realizowanej w administracji publicznej,
odnosimy się w domyśle do marketingu usług. Kontinuum produkt � usługa oraz
wzajemne przenikanie się czynników materialnych i niematerialnych w szero-
kim spektrum zadań własnych i zleconych powodują, że usługi mają mniej lub
więcej cech materialnych5. Począwszy od decyzji administracyjnej, jako pod-
stawowej formy usługi, poprzez świadczenie wszelkiego rodzaju usług mających
wiele cech materialnych, jak np.: wywóz śmieci, edukacja, ochrona zdrowia,
dostawa energii cieplnej itp.

Analizując porównania zawarte w tabeli 1, stwierdzić należy, że w admini-
stracji marketing relacji w wielu przypadkach nie ma zastosowania. Dla przykła-
du � decyzja administracyjna jest transakcją z natury jednostkową, a specyfika
tej usługi nie wymaga budowania trwałej więzi z klientem ze względu na fakt,
że klient urzędu nie jest w stanie załatwić tejże usługi gdziekolwiek indziej.
Podobnie jest z dostarczeniem klientowi wartości, choć w tym przypadku spra-
wa jest bardziej skomplikowana. W urzędzie wartość będzie stanowiła usługa
wykonana zgodnie z przepisami prawa. W organizacji realizującej zadania włas-
ne samorządu, np. w zakresie oświaty i wychowania, jednostka świadcząca te
usługi powinna dostarczyć usługę o wysokiej jakości, ponieważ tylko taka usłu-
ga będzie stanowiła wartość dla klienta. O ile w pierwszym przypadku o jakości
usługi stanowią odpowiednie przepisy prawa, o tyle w drugim na wartość do-
starczoną klientowi składać się będą takie elementy, jak: profesjonalizm i przy-
gotowanie personelu, zaplecze infrastrukturalne, finansowanie itp. Ranga tych
zadań powoduje, że świadomość roli klienta (ucznia/słuchacza/studenta) powin-
na być wysoka, a standardy jego obsługi odbywać się na takim samym poziomie
jak w organizacjach komercyjnych.

Podstawą budowania długotrwałych więzi i relacji jest zaufanie do organiza-
cji. To zaufanie jest pochodną zadowolenia wynikającego ze zgodności usługi
z oczekiwaniami klienta. W przypadku administracji zaufanie ma charakter wio-
dący, który zawsze przekłada się na decyzje wyborcze. Zaufanie do administra-
cji samorządowej jest podstawą budowania partnerskich więzi z klientami.
W praktyce funkcjonują bowiem dwa rodzaje satysfakcji konsumenta. Pierwszą
z nich jest satysfakcja z dokonanej transakcji. Jest ona wynikiem krótkotrwałych
doświadczeń klienta z obcowania z produktem/usługą bądź samą formą zawartej
transakcji, np. profesjonalną obsługą przez urzędnika. Drugim rodzajem jest
tzw. satysfakcja skumulowana, która w fazie po dokonanej usłudze wiąże się
z długotrwałymi wrażeniami i doświadczeniami doznawanymi w okresach po-
między poszczególnymi transakcjami, np. pobytami pacjenta w szpitalu powia-
                        

5 I. Durlik, Inżynieria zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 1996, s. 157.
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towym. Ten rodzaj satysfakcji charakteryzuje się dominacją emocji, na drugi
plan zaś schodzi indywidualne, subiektywne odczucie klienta. Doświadczenie
klienta jest bardzo ważną cechą satysfakcji skumulowanej, która charakteryzuje
się długim okresem oddziaływania. Zarówno satysfakcja transakcyjna, jak i sku-
mulowana wpływają na ostateczne zadowolenie klienta z dostarczonej usługi6.

2. Znaczenie klienta zewnętrznego
w administracji publicznej

W poprzednim podrozdziale przedstawiona została dominująca rola klienta
jako jeden z ważniejszych wyznaczników współczesnego zarządzania. Utrzy-
manie klienta możliwe jest wyłącznie poprzez jego indywidualizację, budowanie
trwałych więzi opartych na wzajemnym poszanowaniu praw i zaufaniu. Budo-
wanie relacji możliwe jest wyłącznie poprzez dostarczenie wartości, tak aby
klient związał się z organizacją, stał się jej partnerem, zwolennikiem, ambasado-
rem pozytywnych informacji na jej temat wśród swoich bliskich i znajomych.
Zatem zdolność organizacji do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta to wy-
kraczanie poza jego oczekiwania, a także antycypowanie potrzeb.

Powyższe postulaty winny odnosić się również do klienta administracji pu-
blicznej, dlatego też istotne jest wyspecyfikowanie, kto jest klientem zewnętrz-
nym w administracji.

Klientem jest osoba załatwiająca sprawę w urzędzie, składająca prośbę o de-
cyzję, zwana petentem. Jest to osoba, która chce skorzystać z usługi, jaką jest
wydanie decyzji administracyjnej. Klientami zewnętrznymi są mieszkańcy, lo-
kalna społeczność. W dobie marketingu relacji i personalizacji klienta słowo
petent nabiera negatywnej konotacji i w formułowaniu wzajemnych relacji może
być dezawuujące.

Klientem zewnętrznym są także wszelkie podmioty prawne, a więc instytu-
cje czy przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terenie funkcjonowania danej
jednostki. Wśród podmiotów prawnych wyszczególnić można zarówno pod-
mioty krajowe, jak i zagraniczne.

Świadomość rozróżnienia klientów zewnętrznych na osoby fizyczne zała-
twiające sprawy urzędowe oraz podmioty czy instytucje jest niewystarczająca.
W administracji publicznej występuje ponadto idea klienta zbiorowego, którego
interesy dominują nad interesem indywidualnym w sytuacjach konfliktowych.

                        
6 Zob. A. Jachnis, J. Trelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Branta, Bydgoszcz

1998.
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Pośrednio klientami administracji publicznej są klienci podmiotów, których
właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego. Podmioty te powoływane są
w celu realizacji zadań publicznych polegających na zaspokajaniu potrzeb zbio-
rowych o charakterze lokalnym, zarówno jako zadania własne, jak i zlecone7.

Wśród zadań własnych realizowanych przez administrację publiczną, w za-
leżności od szczebla samorządowego, znajdują się takie aktywności, jak: bezpie-
czeństwo, zachowanie ładu przestrzennego, środowisko naturalne i jego ochrona,
infrastruktura komunikacyjna i organizacja ruchu, zaopatrzenie w wodę, zaopa-
trzenie w energię elektryczną i ciepło, kanalizacja oraz ścieki komunalne, kultu-
ra, ochrona zdrowia mieszkańców, oświata, kultura fizyczna i rekreacja, sport,
pomoc społeczna, obronność, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz
wiele innych8.

W większości przypadków powyższe zadania realizują podmioty o charakte-
rze niekomercyjnym. Należą do nich instytucje i przedsiębiorstwa non profit
działające zgodnie z ideą użyteczności publicznej. Jest zasadą w wielu pań-
stwach europejskich, że przedsiębiorstwa tego typu nie przynoszą zysku i/lub nie
wykorzystują dochodów z podstawowej działalności na finansowanie innych
form aktywności (nagrody z zysku, dywidendy, inwestycje). Formuła tych pod-
miotów opiera się na funkcjonowaniu zakładów budżetowych bądź różnorakich
form podmiotów prawa handlowego9. Podmioty te przyporządkowane są miej-
scowym samorządom terytorialnym zarówno organizacyjnie, jak i gospodarczo.

W odniesieniu do podmiotów realizujących zadania własne jednostka samo-
rządu terytorialnego (JST) pełni różne, często sprzeczne role. Podmioty te, stano-
wiące własność JST, są dostawcami nałożonych na nie zadań, będąc jednocześnie
klientami tych podmiotów. Widać to dobrze na przykładzie usług komunalnych,
gdzie JST, działając na lokalnym rynku usług, pełni następujące funkcje:

− jest klientem usług w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki
zdrowia, urzędy itp.) oraz w budynkach komunalnych, których jest właścicielem,

− jest producentem i dystrybutorem oraz jest odpowiedzialna za zapewnie-
nie ciągłości i jakości usług komunalnych (posiada wyspecjalizowane podmio-
ty); z tego powodu JST są żywotnie zainteresowane optymalnym (efektywnym)
wykorzystaniem posiadanego majątku, co często kłóci się z użytecznością pu-
bliczną,

− jest regulatorem lokalnego rynku usług komunalnych, równoważąc intere-
sy dostawców i klientów, kreatorem racjonalnego użytkowania zasobów w celu
                        

7 Zob. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 13, poz. 74.
8 Zob. ustawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142,

poz. 1591; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1592; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1590.

9 B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 129.
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optymalizacji kosztów własnych utrzymania tych podmiotów, mając na uwadze
jednocześnie klientów, którzy zainteresowani są minimalizacją opłat za usługi
komunalne,

− są przedstawicielami odbiorców (klientów), co powinno stymulować
działania mające na celu ograniczanie kosztów usług komunalnych10.

Klientami zewnętrznymi podmiotów realizujących zadania własne JST będą
m.in.: pacjenci szpitali, odbiorcy energii, osoby korzystające z infrastruktury
sportowej i/lub rekreacyjnej, użytkownicy dróg, uczniowie szkół różnych stopni,
osoby korzystające z działalności ośrodków kultury, osoby korzystające z po-
mocy społecznej, pasażerowie transportu zbiorowego itp. Można przyjąć zało-
żenie, że klienci zewnętrzni podmiotów znajdujących się w strukturze JST bądź
w których jednostka terytorialna posiada większościowe akcje lub udziały są
pośrednio klientami zewnętrznymi JST. Dla przykładu, osoby korzystające
z usług placówek kultury są klientami zewnętrznymi jednostki terytorialnej,
która poprzez własną strukturę instytucjonalno-podmiotową realizuje nałożone
na nią w tym zakresie zadania.

Relacje między wyspecjalizowanym podmiotem jednostki samorządowej
a jej klientem są bardziej skomplikowane niż w przypadku podmiotu na rynkach
konsumenckich, ponieważ w relacjach tych często dominuje idea klienta zbio-
rowego, a więc interes zbiorowy przeważa nad indywidualnym.

Jednostka samorządu terytorialnego w stosunku do: lokalnej społeczności,
klienta zewnętrznego, podmiotów, które realizują jej zadania własne i zlecone,
pełni wiele ról. Sytuacja ta powoduje, że nie zawsze da się zaspokoić potrzeby
wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego administracja samorządowa podej-
muje inicjatywy na rzecz udowadniania lokalnej społeczności, że stosuje czytel-
ne procedury postępowania oraz kieruje się uczciwymi zasadami poprzez:

− transparentność postępowania � czystość, przejrzystość podejmowanych
działań i inicjatyw,

− jakość usług � poddawanie weryfikacji niezależnej strony trzeciej proce-
dur, instrukcji postępowania. Wśród pozytywnych aspektów stosowanych
w JST systemów jakości można wyszczególnić podnoszenie jakości obsługi
klienta, np. poprzez cykliczne szkolenia. Wartości dodanej systemu można się
doszukiwać jedynie w doskonaleniu działań i procesów. Pojawiają się zatem
krytyczne oceny co do skuteczności i efektywności systemów jakości, głównie
wśród użytkowników.

Inaczej do problematyki doskonalenia jakości należy podchodzić w przy-
padku podmiotów zależnych JST, a więc przedsiębiorstw/zakładów budżeto-
wych, gdzie standaryzacja działań w postaci procedur czy instrukcji poprawia
                        

10 Zob. T. Mróz, E. Szczechowiak, Perspektywy rozwoju polskiego ciepłownictwa, �Nowo-
czesne Ciepłownictwo� 2000, nr 3-4, s. 20.
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efektywność organizacji. W organizacjach usługowych, takich jak szpitale, szko-
ły czy przedsiębiorstwa komunalne i/lub produkcyjno-usługowe, a więc wszę-
dzie tam, gdzie nie ma, tak jak w urzędzie, sformalizowanych reguł postępowa-
nia, warto stosować systemy zarządzania jakością. Służą one doskonaleniu dzia-
łań, a poprzez to podnoszą efektywność wykorzystania środków publicznych,
wspomagając budowanie zaufania w relacjach społeczność lokalna � JST.

3. Administracja publiczna a idea
klienta wewnętrznego

W marketingu wewnętrznym istota klienta wewnętrznego odnosi się do
kształtowania relacji między:

− współpracownikami w komórce organizacyjnej,
− działami w strukturze funkcjonalnej,
− podmiotami w strukturze o powiązaniach kapitałowych, a także
− dostawcami i odbiorcami w organizacji procesowej.
Celem marketingu wewnętrznego jest zbudowanie świadomości kluczowej

roli klienta zewnętrznego w relacjach z organizacją oraz wyartykułowanie takich
postaw i rozwiązań organizacyjnych, jak:

− kultura zorientowana na klienta zewnętrznego,
− szkolenia, których celem jest przetransponowanie relacji organizacja �

klient zewnętrzny na grunt wewnątrzorganizacyjny11.
Wartością dodaną marketingu wewnętrznego jest zmiana zachowań i postaw

pracowników w celu poprawy jakości usług, co powinno przynieść podniesienie
stopnia zadowolenia klienta zewnętrznego i zwiększenie zysków firmy12.

Współczesne koncepcje zarządzania, takie jak: TQM, Kaizen czy Reengine-
ering, odnoszą się do idei klienta wewnętrznego, choć nie precyzują, o kogo tak
naprawdę chodzi13. W domyśle przyjmuje się, że klientem wewnętrznym jest
uświadomiony pracownik. Świadomość pracownika dotyczy głównie istoty i zna-

                        
11 B. Goranczewski, Istota oraz znaczenie idei klienta wewnętrznego w marketingu wewnętrz-

nym i TQM, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa �Innowacyjność i jakość � wyznaczniki
sukcesu�, org. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Boszkowo
2010.

12 B. Goranczewski, D. Puciato, Znaczenie świadomości pracowników w normatywnych
systemach zarządzania, II Ogólnopolska Konferencja �Zarządzanie personelem jako kryterium
doskonałości�, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
w Jeleniej Górze, Piechowice, 20-21 października 2008.

13 Zob. M. Imai, Gemba Kaizen, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2007; R. Karaszewski, TQM.
Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń 2001; M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsię-
biorstwie, PWE, Warszawa 1993.
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czenia klienta zewnętrznego dla funkcjonowania organizacji, przez co reguły
i zasady stosowane w relacjach między organizacją a klientem przenosi się do
praktycznego wykorzystania wewnątrz organizacji. Najpełniej do istoty klienta
wewnętrznego odnoszą się standardy ISO. Norma terminologiczna wskazuje, że
klientem jest �organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób�14. Postanowienia
normatywne idą o krok dalej, zaznaczając, że �klient może być wewnętrzny lub
zewnętrzny w stosunku do organizacji�15. Domyślne traktowanie klienta we-
wnętrznego jest zatem niewystarczające, albowiem w ślad za definicją norma-
tywną klienta wewnętrznego można poszukiwać w bardzo różnych kryteriach
odniesienia.

Podobnie jak w organizacjach komercyjnych, w przypadku administracji
publicznej istotne jest określenie rynku wewnętrznego, stanowiącego środowi-
sko, w którym funkcjonuje klient wewnętrzny. Ogólnie rynek wewnętrzny po-
dzielić można na16:

Wewnętrzny I � w ramach którego znajdują się pracownicy urzędów i in-
stytucji, przedsiębiorstw samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych oraz
innych podmiotów realizujących zadania własne i zlecone. Środowiskiem,
w którym obecny jest klient wewnętrzny, są struktury organizacyjne o powiąza-
niach funkcjonalnych (struktury wewnętrzne urzędów i podmiotów zależnych).

Wewnętrzny II � osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje i inne podmio-
ty, które są zrzeszone w układzie zależnościowym i znajdują się w podległości
funkcjonalnej i/lub kapitałowej danej JST. Środowiskiem klienta wewnętrznego
będzie struktura obejmująca wszystkie podmioty zależne (podobnie jak w struk-
turach korporacyjnych).

W przypadku rynku pierwszego klientem wewnętrznym będą pracownicy
poszczególnych biur, działów i departamentów w samym urzędzie, jak również
pracownicy sekcji, działów, wydziałów, pionów funkcjonalnych itp. w struktu-
rach wewnętrznych podmiotów realizujących zadania własne oraz zlecone, któ-
rych dana jednostka jest właścicielem. W strukturach funkcjonalnych klient
wewnętrzny uwidoczniony jest w następujących interakcjach17:

a) poziom I � pomiędzy pracownikami w realizacji zadań poszczególnych
komórek organizacyjnych,

b) poziom II � pomiędzy pracownikami różnych działów w powiązaniach
funkcjonalnych przy realizacji zadań wynikających z uregulowań wewnętrz-
                        

14 PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Wyd.
PKN, Warszawa 2006, pkt. 3.3.5.

15 Ibidem.
16 Zob. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
17 B. Goranczewski, D. Puciato, Wybrane aspekty idei klienta wewnętrznego w zarządzaniu

przez jakość, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Public Management 2010 �Prakseolo-
giczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych�, org. Wydział Zarzą-
dzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
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nych; współpracę tę rozpatrywać można jako realizację idei klienta wewnętrzne-
go, odnosząc ją do samych pracowników, którzy są wobec siebie klientami we-
wnętrznymi,

c) poziom III � współpracy w ramach struktury wewnętrznej, gdzie klien-
tem wewnętrznym będą, zgodnie z normą terminologiczną ISO, nie pracownicy,
a podmioty organizacyjne (działy, wydziały), występujące w dwóch formułach:

� w ramach pionu funkcjonalnego przy realizacji zadań wynikających z po-
działu funkcji w organizacji,

� pomiędzy pionami funkcjonalnymi w ramach współpracy wymagającej
rozwiązań, wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych.

W bardziej rozbudowanych strukturach dwu- lub trójwymiarowych, które
w środowisku instytucjonalnym, w tym w administracji publicznej, występują
stosunkowo rzadko w relacjach pomiędzy kierownikami i wykonawcami, wpro-
wadza się działania grupujące daną specjalizację poprzez nadzór merytoryczny.
W tym przypadku pojawiają się nowi klienci wewnętrzni, którymi są komórki
sztabowe i/lub koordynatorzy zadań przedmiotowych, np. główni specjaliści,
których zadaniem jest merytoryczne wsparcie kierowników komórek organizacyj-
nych. W przypadku prac zespołowych pojawiają się dodatkowo kolejni klienci
wewnętrzni, którymi są kierownicy lub liderzy zespołów interdyscyplinarnych18.

Odnosząc się do poprzedniego podrozdziału, należy wskazać, że klientami
wewnętrznymi będą podmioty, które realizują nałożone na administrację pu-
bliczną zadania własne i zlecone. Zatem klientem wewnętrznym będą:

a) wydzielone jednostki zajmujące się daną dziedziną społeczną bądź go-
spodarczą, np.: zespoły ekonomiczno-administracyjne, ośrodki doskonalenia,
wszelkiego rodzaju zarządy zajmujące się daną dziedziną (np. dróg i mostów,
gospodarki wodnej itp.),

b) podmioty gospodarcze: zakłady budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne
i/lub spółki prawa handlowego, których akcjonariuszem bądź udziałowcem są
JST, zajmujące się sferą komunalną, transportową i infrastrukturalną,

c) jednostki organizacyjne, takie jak:
− publiczne placówki ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, ośrodki opie-

kuńczo lecznicze itp.),
− placówki kulturalne, biblioteki, teatry, filharmonie, muzea,
− zespoły szkół itd.
W odniesieniu do I i II rynku wewnętrznego klient wewnętrzny występuje

w powiązaniach:
− pionowych, które są efektem podległości funkcjonalnej oraz

                        
18 Zob. K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wyd. AE, Wrocław

2003; M. Przybyła, W. Wudarzewski, J. Koziński, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarzą-
dzania, Wyd. AE, Wrocław 1993.
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Rys. 2. Łańcuch dostawca � klient wewnętrzny

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

− poziomych w ramach realizacji zadań danej komórki organizacyjnej i/lub
zadań wymagających współpracy między poszczególnymi komórkami, zarówno
w tym samym, jak i pomiędzy różnymi pionami funkcjonalnymi19.

Najpełniej klient wewnętrzny uwidoczniony jest w organizacji procesowej.
Do organizacji takich należą głównie te, które posiadają wdrożone i certyfiko-
wane systemy zarządzania jakością. W administracji publicznej normatywne
systemy zarządzania są stosunkowo popularne, choć ich sens i znaczenie zwią-
zane jest raczej z chęcią udowadniania przestrzegania reguł i dotrzymywania
standardów niż z rzeczywistym wpływem na pracę urzędów. Wszystko zależy
od świadomości osób, które podejmowały decyzje o ich wdrożeniu, aktualnych
użytkowników systemów oraz celów, jakie przyświecały procesom implementa-
cji. Rzeczywista wartość dodana może wynikać ze zdolności organizacji do do-
skonalenia, pod warunkiem metodologicznie poprawnie wdrożonego systemu
i odpowiedniej świadomości najwyższego kierownictwa i pracowników urzędu.
Stosowanie systemów normatywnych wymusza doskonalenie, ujęte w takich
modelach, jak: ISO 9004, PNJ i/lub EFQM, jak również popularny obecnie,
przeznaczony dla administracji, model doskonałości CAF20.

Rysunek 2 ilustruje ideę łańcucha procesów, zgodnie z którą w podejściu
procesowym następuje zmiana ról z klienta na dostawcę wewnętrznego.

W administracji publicznej łańcuchy procesów mogą występować w ramach
powiązań (przebiegów) horyzontalnych:

− w strukturze organizacyjnej urzędu,
− w strukturze podmiotu, którego właścicielami są JST,

                        
19 B. Goranczewski, D. Puciato, Wybrane aspekty�, op. cit.
20 Zob. ISO 9004:2009, Managing for the sustained success of an organization. A quality

management approach, Wyd. ISO 2009, www.iso.org; www.pnj.pl; www.efqm.org; www.caf.com.pl.
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− pomiędzy strukturami wewnętrznymi urzędu i podmiotów realizujących
zadania własne oraz zlecone,

− pomiędzy podmiotami, których właścicielami są JST.
Generalnie w administracji publicznej, tam gdzie wykorzystuje się systemy

zarządzania normatywnego, lepiej funkcjonują następujące obszary21:
− obsługa klienta,
− zarządzanie personelem.
Z powyższej specyfikacji wynika, że znormalizowane systemy zarządzania

porządkują sferę bardzo istotną w urzędzie, lecz tam, gdzie ich nie ma, wystar-
czające są szkolenia w zakresie obsługi klienta oraz HR. Wszystkie pozostałe
zakresy aktywności urzędu, jak to już zostało wspomniane, objęte są ogólnie
obowiązującymi formalizmami.

4. Uwarunkowania socjologiczne idei klienta wewnętrznego
w administracji publicznej

Wdrażanie odpowiednich relacji klient � organizacja w administracji pu-
blicznej możliwe jest po spełnieniu następującego postulatu: �Administracja
publiczna jest sługą ustroju i aparatem wykonawczym władzy politycznej�22.
Skoro administracja etymologicznie ma różne znaczenia: m.in. obsługiwać, za-
rządzać, kierować, nigdy zaś rządzić, to należy przyjąć, że realizować te zadania
mogą osoby posiadające pewne cechy23. Te cechy winny przełożyć się na jakość
relacji wewnątrz organizacji.

Powyższe wskazuje, że podłoże idei klienta wewnętrznego w administracji
powinno mieć charakter aksjologiczny. Praca urzędnicza, w odniesieniu do
klienta zewnętrznego, winna charakteryzować się etosem, a co za tym idzie �
również w relacjach wewnętrznych ten aspekt musi znaleźć swoje odzwiercie-
dlenie. W administracji występuje bowiem pojęcie służby publicznej, rozumia-
nej jako służenie społecznościom24. Można przyjąć, że służba jest ideą dalece
wykraczającą poza wszelkiego rodzaju stosunki służbowe, wynikające z zatrud-
nienia, i wchodzi w obszar wartości. Wynika z tego, że aparat administracyjny
sprawuje rolę służebną, a obywatel ma prawo do dobrej administracji.
                        

21 Zob. M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wyd. Difin,
Warszawa 2011.

22 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. Liber, War-
szawa 2008, s. 24.

23 Zob. M. Bugdol, Zarządzanie jakością�
24 A. Dylus, Służba publiczna: Cnota zapomniana, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wyd.

WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007, s. 27.
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To wszystko sprawia, że dominującego znaczenia w pracy urzędniczej na-
biera etyka postępowania, zawierająca zbiór zasad, którymi winien kierować się
urzędnik. Z tego powodu zarówno w regulacjach krajowych, jak i europejskich
pojawiają się wytyczne co do etycznej pracy urzędnika, jak chociażby Europej-
ski kodeks dobrej administracji25. Oprócz wytycznych ogólnych krajowych
i międzynarodowych w urzędach wprowadzane są dokumenty formalne regulu-
jące kwestie etyki postępowania urzędniczego. Dokumentami tymi są kodeksy
etyczne. Obejmują one takie aspekty funkcjonowania jednostek administracji
publicznej, jak26:

1. Postanowienia ogólne odnoszące się do standardów pracy urzędniczej
oraz odstępstw od przyjętych reguł i zachowań.

2. Zasady, jakimi ma się kierować urzędnik, realizując obowiązki służbowe,
do których zaliczyć można m.in.: rzetelność, uczciwość, praworządność, etykę
postępowania, bezstronność i odpowiedzialność. Dodatkowo urzędnik musi
posiadać kompetencje w zakresie obsługi klienta, takie jak: uprzejmość, aser-
tywność i życzliwość. Cechy te możliwe są do osiągnięcia, choć trzeba mieć do
tego odpowiednie predyspozycje.

3. Sankcje, jakie mogą zostać wyciągnięte w stosunku do urzędnika nie sto-
sującego powyższych zasad27.

4. Normalizacja zasad postępowania w administracji publicznej, obejmująca
m.in. takie aspekty, jak:

− przejrzystość postępowania, wspomniana wcześniej transparentność, stan-
daryzacja działania,

− przeciwdziałanie korupcji, unikanie aktywności, które mogłyby zostać
zinterpretowane jako nieetyczne,

− moderowanie współpracy mieszkańców z lokalnymi organizacjami w celu
rozwiązywania problemów społecznych,

− tworzenie warunków umożliwiających perspektywiczny rozwój jednostki
administracyjnej i jej mieszkańców poprzez kreowanie i tworzenie wieloletnich
planów rozwojowych,

− kierowanie się wyłącznie względami merytorycznymi w doborze pracow-
ników zatrudnionych w urzędach, instytucjach czy podmiotach zależnych.

5. Rozliczanie się wobec lokalnej społeczności z planów i faktycznej reali-
zacji wykorzystania budżetu stanowiącego środki publiczne.
                        

25 Zob. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Wyd. Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, Warszawa 2001, s. 9.

26 Zob. A. Strzelecki, Aspekty normatywne wzorca osobowego urzędnika publicznego,
w: Etos urzędnika�, op. cit., s. 104.

27 Zob. P.A. Borowska, Odpowiedzialność etyczna urzędników Unii Europejskiej i rodzaj
sankcji wymierzonej za nieetyczne postępowanie, w: Etos urzędnika�, op. cit., s. 403 i nast.
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Wyszczególniona powyżej normalizacja jest zgodna z ogólnie obowiązują-
cymi tendencjami występującymi w innych branżach i ma swoje odzwierciedle-
nie w międzynarodowych standardach28.

O służbie publicznej, etosie czy etyce pracy urzędnika lub pożądanych jego
cechach można mówić jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące kryteria:

− urzędnik nie ma problemów egzystencjalnych, związanych z utrzymaniem
siebie i własnej rodziny,

− wpływ polityki na stabilność zatrudnienia jest zminimalizowany,
− urzędnik jest zmotywowany poprzez właściwą ocenę pracy zarówno ze

strony przełożonych, jak i klientów urzędu, wobec których ma pełnić rolę słu-
żebną. W praktyce oznacza to nie �załatwiać�, lecz �załatwiać i pomagać�. Oce-
na winna wpływać na dobór i awans urzędniczy29.

Dobrym miernikiem powyższych zachowań etycznych, w kontekście klienta
wewnętrznego, powinny być relacje wewnętrzne, przejawiające się odpowied-
nimi stosunkami interpersonalnymi, dbałością o jakość, rzetelność, terminowość,
uczciwość i odpowiedzialność w realizacji prac na rzecz współpracowników,
którzy są klientami i/lub dostawcami wewnętrznymi.

Konfrontując podłoże aksjologiczne idei klienta wewnętrznego z rzeczywi-
stością, stwierdzić można, że realia życia społeczno-gospodarczego są o wiele
mniej wyidealizowane i bardziej pragmatyczne. Wskazać należy na szereg
patologii występujących w administracji publicznej, a w szczególności w sto-
sunkach:

− urzędnik � urząd oraz
− urzędnik � urzędnik,

które � używając języka prakseologicznego � są przeciwskuteczne do wdrażania
idei klienta wewnętrznego. Wśród przejawów powyższych patologii na uwagę
zasługują30:

− faworytyzm, rozumiany jako manipulowanie faktami i rzeczywistością,
aby wyartykułować przewagę jednego podmiotu nad drugim,

− protekcję � nieuzasadnioną ochronę i ponadstandardową pomoc osoby
znajdującej się na eksponowanym stanowisku w hierarchii danej struktury orga-
nizacyjnej.

                        
28 Zob. SA 8000 (Social accountability) Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. PKN,

Warszawa.
29 Z. Leoński, Nauka o administracji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 114.
30 W. Mikułowski, Faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej

administracji. Przyczyny, konsekwencje, w: Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj,
D.R. Kijowski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 442.
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Powyższe negatywne zjawiska występujące w administracji publicznej prze-
jawiają się poprzez:

− nepotyzm, polegający na obsadzaniu stanowisk publicznych członkami
własnej rodziny i/lub znajomymi poprzez dostosowywanie wymogów i procedur
do osiągnięcia skutku, jakim jest zatrudnienie tychże,

− kumoterstwo � faworyzowanie osób będących w związkach i wspólnotach
interesów z osobą decyzyjną lub wpływową,

− poplecznictwo/klientelizm poprzez popieranie osób ubiegających się
o stanowiska, a niemających merytorycznego przygotowania, niespełniających
obiektywnych kryteriów oceny, lecz będących w powiązaniach politycznych
z osobą decydencką.

Oprócz wspomnianych powyżej przejawów patologii w administracji pu-
blicznej, przekładających się na stosunki wewnątrzorganizacyjne, w tym na rela-
cje między klientami wewnętrznymi, wymienić należy dodatkowo:

a) koniunkturalizm polityczny, wpływający na upolitycznienie stanowisk
kierowniczych w administracji oraz

b) mobbing, wynikający z31:
− braku umiejętności menedżerskich osób kierujących w administracji, sto-

sowania autokratycznego stylu kierowania, zarządzania przez konflikt32,
− promowania rywalizacji, a nie kooperacji w stosunkach interpersonalnych,
− wykorzystania bezrobocia jako czynnika pobudzającego poczucie strachu,
− politycznych dyspozycji, pozbycia się ludzi o odmiennych poglądach, za-

trudnionych w okresie zarządzania jednostką administracyjną przez inną opcję
polityczną.

Ze współczesnych negatywnych zjawisk w relacjach interpersonalnych
w środowisku pracy wskazać należy takie, jak wyścig szczurów, donosicielstwo,
spolegliwość, kunktatorstwo, konformizm, brak szacunku oraz inne zachowania
organizacyjne �zasługujące na pogardę�33.

                        
31 Zob. M. Romańczuk-Grącka, Mobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia

kryminologiczne i prawno karne, w: Patologie�, op. cit., s. 468.
32 Zarządzanie przez konflikt � istota tej metody polega na tym, że skłóca się pracowników,

po to aby wprowadzić między nich negatywne emocje, żeby zajmowali się konfliktem, stracili do
siebie zaufanie, a jako wyrocznię uznawali przełożonego, który tę metodę stosuje. Jest to klasycz-
na technika manipulacji stosowana przez typy autokratyczne, które budują swoją pozycję poprzez
poczucie narastającej spolegliwości i strachu wśród podległych pracowników.

33 M. Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. UJ,
Kraków 2006, s. 14 i nast.
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5. Porównanie klienta wewnętrznego i zewnętrznego
w administracji publicznej

W działalności komercyjnej występuje wiele różnic między klientem ze-
wnętrznym a wewnętrznym. Podstawowym atrybutem rynku usług konsumpcyj-
nych jest możliwość dokonywania wyboru wśród podmiotów oferujących
produkt bądź usługę. W przypadku relacji klient zewnętrzny � administracja
publiczna takiej możliwości nie ma. Wynika to z naturalnego monopolu, zwią-
zanego m.in. z wydawaniem decyzji czy świadczeniem usług użyteczności pu-
blicznej wynikających z zadań własnych itp.

Nie oznacza to jednak, że JST nie powinny dbać o klienta zewnętrznego.
Leży to bezpośrednio w ich interesie, gdyż:

1. Niezadowolenie z działalności jednostek samorządowych lub podmiotów
od nich zależnych w ostatecznym efekcie przekłada się na decyzje wyborcze.
Z tego powodu w działalności administracji publicznej konieczne jest zaufanie.
Atrybut zaufania jest niezbędny do budowania trwałych więzi między zarządza-
jącymi a lokalną społecznością. Dbałość o zaufanie i odpowiednie relacje staje
się elementem ocennym, weryfikowanym aktywnością wyborczą. Trudno jest
uzyskać zaufanie bez prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz służb mu pod-
ległych, a więc odpowiedniego poziomu zadowolenia klienta wewnętrznego.
Praktyka wskazuje, że satysfakcję klienta zewnętrznego uzyskuje się nieko-
niecznie poprzez satysfakcję klienta wewnętrznego, lecz stosowanie metod
i narzędzi pozamotywacyjnych. Satysfakcję klienta zewnętrznego i wewnętrzne-
go należy więc mierzyć34.

2. Budowanie zaufania przekłada się na społeczno-kulturowe aspekty funk-
cjonowania lokalnej społeczności, które to aspekty równolegle z wartościami
psychologiczno-moralnymi oraz techniczno-ekonomicznymi stanowią funda-
ment jakości życia na terytorium objętym funkcjonowaniem JST35. Odpowiednia
jakość życia wpływa na utożsamianie się jednostki z lokalną grupą społeczną,
podniesienie świadomości przynależności do grupy oraz satysfakcję z tego wy-
nikającą. W efekcie uruchamiane zostają mechanizmy przeciwdziałające zakłó-
ceniom, dysfunkcjom oraz patologiom. Przestrzeganie wyżej wymienionych
wartości jest także podłożem kształtowania społecznej odpowiedzialności JST.

W samorządzie terytorialnym występuje idea klienta zbiorowego, charakte-
ryzującego się nadrzędnością interesu zbiorowego nad indywidualnym. Można
podjąć próbę przeniesienia tej idei na grunt klienta wewnątrz organizacji. W tym
                        

34 Zob. ISO 10002:2004, Quality management � Customer satisfaction � Guidelines for com-
plaints handling in organizations, Wyd. ISO 2004; ISO/TS 10004:2010, Quality management �
Customer satisfaction � Guidelines for monitoring and measuring, Wyd. ISO 2010.

35 B. Goranczewski, D. Puciato, TQM a jakość życia, �Problemy Jakości� 2010, nr 6.
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przypadku interes organizacyjny jest ważniejszy niż interes pracownika i nie
stanowi on sumy indywidualnych interesów wszystkich członków organizacji.

W przypadku administracji publicznej jako kategoria pojęciowa występuje
także idea służby publicznej. Idea ta oznacza, że relacje klient � organizacja
winne być oparte na instrumentach etyki, sama zaś służba publiczna ma charakter
aksjologiczny, wykraczający poza ramy organizacji publicznych. Służba pu-
bliczna powinna mieć swoje przełożenie na relacje między klientami wewnętrz-
nymi, przy czym jest ona uwarunkowana szeregiem wcześniej wspomnianych

Tabela 2. Porównanie klienta zewnętrznego i wewnętrznego w administracji publicznej

Kryterium Klient wewnętrzny Klient zewnętrzny
Cechy
wspólne

Brak możliwości dokonywania wyboru (w tym
przypadku pracodawcy i/lub współpracowników).
Niezadowolenie nie przekłada się na podejmowanie
decyzji związanych z wyborem

Brak możliwości dokonywania wyboru
dostawców większości usług (admini-
stracyjnych, komunalnych itp.)

Klientem może być osoba fizyczna lub podmiot
prawa będący własnością JST (wydzielona jednost-
ka, instytucja, przedsiębiorstwo); klientem może być
sama JST w stosunku do usług świadczonych przez
podmioty, których jest właścicielem, takich jak np.
dostawa mediów do budynków użyteczności pu-
blicznej, budynków komunalnych itp.

Klientem może być osoba fizyczna
załatwiająca sprawę w urzędzie; pod-
miot prawa (instytucja, przedsiębior-
stwo)

W stosunku do klientów wewnętrznych nie kreuje się
potrzeb, lecz artykułuje określone oczekiwania. Po-
trzeby organizacji dominują nad potrzebami klientów
wewnętrznych

W działalności komercyjnej potrzeby
i oczekiwania klienta się antycypuje;
w przypadku klientów JST zakres
usług jest ustalony, a sposób realizacji
sformalizowany

Cechy
różnicujące

Więzi formalne oparte są na stosunku pracy, a nie na
budowaniu trwałych relacji czy indywidualizacji
podejścia

Brak konieczności stosowania narzędzi
marketingu relacji ze względu na
monopol świadczonych usług i/lub
jednostkowość transakcji (np. decyzji
administracyjnej)

Stosunki wewnętrzne idei klienta wewnętrznego
winny mieć charakter aksjologiczny (służba publicz-
na, rozumiana jako aktywność wykraczająca poza
obszar stosunków i zależności służbowych, wcho-
dząca w sferę wartości)

Klient zbiorowy � idea przedkładająca
interesy klienta zbiorowego nad intere-
sem indywidualnym, występująca m.in.
w działalności związanej z użytecznoś-
cią publiczną

Satysfakcja klienta wewnętrznego jest pochodną
czynników środowiskowych wewnątrzorganizacyj-
nych i niejednokrotnie jest nieosiągalna. Klienta
wewnętrznego można pobudzać w inny sposób niż
poprzez pozytywną motywację. Do prawidłowej
realizacji zadań niezbędne jest zaspokojenie potrzeb,
relacje pracownicze, warunki i środowisko pracy,
a także motywacja

Relacje klient zewnętrzny � admini-
stracja mają charakter racjonalny i wy-
nikają z konieczności zaspokojenia
potrzeb. Satysfakcja klienta musi być
osiągana. Brak satysfakcji przekłada
się na decyzje wyborcze. Satysfakcja
klienta zewnętrznego nie oznacza jed-
noczesnej satysfakcji klienta wewnętrz-
nego

Świadomość bycia klientem/dostawcą w wewnętrz-
nych procesach realizacji zadań

Niezbędne jest osiągnięcie zaufania
w celu budowania lojalności między
aktualną władzą a społecznością

Produkt (usługa) w relacjach klient wewnętrzny �
dostawca wewnętrzny jest trudna do określenia

Produkt (usługa) jest łatwa do zidenty-
fikowania

Ź r ó d ło: opracowanie własne.



Klient wewnętrzny w zarządzaniu administracją publiczną 239

czynników zakłócających, takich jak: brak motywacji lub niewystarczająca moty-
wacja do pracy, wpływ i oddziaływanie polityki na bieżącą działalność JST itp.

Potrzeby i oczekiwania klientów zewnętrznych organizacji wynikają z prze-
pisów prawa oraz innych formalizmów. Nie ma potrzeby ich antycypowania.
Z formalnego punktu widzenia jest to nawet niemożliwe. W przypadku klienta
zewnętrznego antycypowanie potrzeb przez administrację publiczną może doty-
czyć sfery obsługi klienta.

Potrzeb klienta wewnętrznego się nie kreuje. Wyartykułowaniu podlegają
natomiast oczekiwania organizacji względem klienta wewnętrznego (pracownika).

W celu transparentności działania, jak również dbałości o przestrzeganie
procedur w administracji publicznej, przyjmuje się odpowiednie kodeksy postę-
powania, a następnie je formalizuje36. Kodeksy te zorientowane są zarówno na
klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego organizacji. Ograniczenia w wystę-
powaniu idei klienta wewnętrznego (brak konieczności kreowania potrzeb, brak
możliwości wyboru itp.) powodują, że w przypadku klienta wewnętrznego po-
stanowienia kodeksów etycznych mają często charakter deklaratywny. W tabeli
2 przedstawiono benchmarking klienta wewnętrznego i zewnętrznego w admini-
stracji publicznej w odniesieniu do cech wspólnych i różnicujących.

Zakończenie

Z tabeli zawartej w poprzednim rozdziale wynika, że między klientem we-
wnętrznym a zewnętrznym więcej jest cech różnicujących niż wspólnych. Prze-
ciwnie niż w przypadku rynków konkurencyjnych, zanika podstawowa różnica,
polegająca na możliwości dokonywania wyboru przez klienta zewnętrznego. Jest
to cecha świadcząca o znaczącej specyfice usług świadczonych przez admini-
strację publiczną. Specyfika ta wynika także z jednostkowości transakcji, która
teoretycznie nie wymaga budowania trwałych więzi między klientem zewnętrz-
nym a administracją. Szczególność usług publicznych jest także efektem domi-
nacji interesu zbiorowego nad indywidualnym. Z drugiej strony, uwzględniając
omówione w tekście argumenty, organizacje publiczne nie mogą sobie pozwolić
na brak dbałości o klienta zewnętrznego. Wprowadza się zatem szereg działań
o charakterze organizacyjnym, takich jak np. profesjonalna obsługa klienta,
szkolenia i doskonalenie kadry, jak również prawnym poprzez wdrożenie wytycz-
nych regulujących przejrzystość postępowania czy kodeksów etycznego postępo-
wania. Inaczej przedstawia się kwestia klienta wewnętrznego, który w sytuacji
                        

36 PN-ISO 10001:2009, Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta � wytyczne dla organiza-
cji dotyczące kodeksów postępowania, Wyd. PKN, Warszawa 2009.
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braku motywacji finansowej osób zatrudnionych w administracji publicznej
podlega jednocześnie wielu negatywnym czynnikom zewnętrznym, wpływom
i zależnościom, co wydatnie utrudnia przeniesienie relacji klient zewnętrzny �
administracja na grunt wewnątrzorganizacyjny. Odwoływanie się do etosu pracy
urzędniczej czy etyki postępowania ma sens jedynie wówczas, gdy pracownicy
nie mają problemów egzystencjalnych. Wewnętrzna motywacja, utożsamianie
się z ideą służby publicznej w kontekście niezaspokojonych potrzeb niższego
rzędu są trudne do uzyskania. Oprócz czynników motywacyjnych w odniesieniu
do klienta wewnętrznego problematyczne jest ustalenie produktu (usługi) we-
wnętrznej. Trudne jest także określenie możliwości modyfikacji tej usługi,
a więc antycypacji potrzeb klienta wewnętrznego, ze względu na fakt całkowite-
go sformalizowania postępowania w zakresie dostarczania usługi administracyj-
nej. Ważne jest rozumienie idei łańcucha procesów wśród urzędników, świado-
mość uczestnictwa pracowników w realizacji określonych procesów, a więc
myślenie horyzontalne, wykraczające poza daną komórkę organizacyjną, w któ-
rej jest się zatrudnionym.

Profesjonalizacja obsługi klienta, standaryzacja działań, automatyzacja pro-
cesów, której przejawem staje się m.in. koncepcja e-urzędu, dbałość o jakość
usług to czynniki, które będą wymuszać działania o charakterze doskonalącym.
Nieustanne doskonalenie organizacji spowoduje samoistne uruchomienie me-
chanizmów wymuszających systematyczną poprawę relacji między klientami
wewnętrznymi w administracji publicznej.
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Efektywność aktywnych metod kształcenia

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono aktywne metody prowadzenia zajęć z zakresu
zarządzania. Omówiono założenia dotyczące zaliczenia tych zajęć jako przejściowych prac włas-
nych studentów, których złożone kryteria oceny mają na celu mobilizowanie ich do systematycz-
nej nauki i doskonalenia się. Osiągnięcie tych założeń (określonych efektów kształcenia) jest
możliwe w różnoraki sposób, np. poprzez mobilizowanie słuchaczy do wykonania �pracy domo-
wej�, czyli wcześniejszego przygotowania się na poszczególne zajęcia, lub przygotowania �pra-
sówki� � wyboru bieżących zagadnień z prasy specjalistycznej związanych z prowadzonym
przedmiotem. W opracowaniu zostaną przedstawione doświadczenia dotyczące aktywnych metod
prowadzenia zajęć, prac przejściowych, czyli projektów i warunków uczestnictwa w nich, oraz
propozycji zmian kryteriów oceny projektów zaproponowane przez studentów.

Słowa kluczowe: aktywne metody kształcenia

Wstęp

Systemy jakości kształcenia, dopracowywane obecnie na wielu uczelniach,
wymuszają różne działania oddolne, mające wpływ na proces przekazywania
informacji przez nauczycieli akademickich studentom. Zróżnicowanie osób roz-
poczynających studia (obojętnie, czy stopnia I, czy II, w trybie stacjonarnym lub
nie) jest rejestrowane, bieżąco analizowane i oceniane przez nauczyciela akade-
mickiego w trakcie prowadzonych zajęć. Jest to potrzebne, aby mógł on dopre-
cyzować metody dydaktyczne i dopasować je do potrzeb studentów. Wybór
metod kształcenia stosowanych podczas kursów z zakresu zarządzania zależy
jednak w dużym stopniu od możliwości poznawczych studentów, umiejętności
samodoskonalenia oraz doświadczeń nauczyciela. Stosując zamiennie różne
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aktywne metody dydaktyczne (analiza przypadku, dyskusja, debata, praca
w grupach, projekty, inne) oraz tradycyjne (opowiadanie, odczyt, pogadanka)
i wykorzystując nowoczesne narzędzia multimedialne (laptop, projektor, pro-
gramy symulacyjne, filmy, gry), można zachęcić studentów do czynnego
uczestnictwa także w wykładach. Na temat sprawnego kształcenia zarządzania
wypowiadał się prof. Witold Kieżun, pisząc, że sprawnie to znaczy:

� skutecznie (efektywnie), w kategorii wiedzy, postawy i osobistej sprawności,
� ekonomicznie, przy minimalizacji marnotrawstwa czasu nauki, przy mak-

symalizacji koncentracji intelektualnej w procesie uczenia się,
� etycznie, bez elementów plagiatu, ściągania i komercyjnego podejścia1.
Studenci, jako przedstawiciele jednej z najbardziej wymagających grup

(młodzi, inteligentni, otwarci, ale również aroganccy, roszczeniowi i niepokor-
ni), oczekują coraz częściej uzasadnienia wyboru formy przekazywania wiedzy.
Problem dotyczy nie tyle treści, co aspektu praktycznego, czyli metody dydak-
tycznej, sposobów interpretacji materiału oraz skryptów ułatwiających naukę.
Wiedza przekazywana podczas zajęć powinna mieć uzasadnienie praktyczne,
inaczej potrzeba korzystania z niej staje się dla studentów nieczytelna.

Sposobów aktywnego prowadzenia zajęć jest bardzo wiele, od analizy przy-
padków (która w zależności od stopnia złożoności może trwać od ok. 10-20 min
nawet do kilku dni), poprzez ćwiczenia, dyskusje nad trudniejszymi zagadnie-
niami, po symulacje (z lub bez wykorzystania technologii komputerowych).
W efekcie zajęcia takie powinny rozwijać zdolności kształtowania relacji inter-
personalnych, gwarantujących współpracę i komunikację w zespole, odwagę
obrony własnego zdania w aspekcie działań grupy oraz umiejętność wczucia się
w rolę specjalisty, lidera, profesjonalisty lub menedżera. Do tego niezbędne są
również umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych (zarówno jeśli
chodzi o prowadzących, jak i słuchaczy), w tym z programów wspomagających
podejmowanie decyzji, umiejętności zbierania i przetwarzania informacji (analizy
danych) oraz formułowania podsumowań w postaci różnych raportów.

Szczególnie widocznym problemem, nie tylko na uczelniach publicznych,
ale i na niepublicznych, było zdyscyplinowanie studentów do uczestniczenia
w wykładach, które z założenia najczęściej były nieobowiązkowe. Mimo stoso-
wania bardzo nowoczesnych metod (pokazów multimedialnych, analiz przypad-
ków, pracy w grupach, wykorzystania informatycznych systemów wspomagają-
cych podejmowanie decyzji) efekty nie zawsze były zadowalające 2.
                        

1 W. Kieżun, Sprawne studiowanie nauki zarządzania, �Współczesne Zarządzanie� 2007, nr 1,
s. 87.

2 Prof. W. Kieżun twierdzi, że w ośrodkach zagranicznych, w których uczył: �problem dys-
cypliny uczestnictwa na zajęciach nie istnieje, studenci płacą, chcą się nauczyć i uzyskać najlepsze
noty, bo pracodawca wymaga przedstawienia mu spisu wszystkich not ze szkoły i stosownie do
ich wysokości podejmuje decyzję o zatrudnieniu i o wysokości pensji�.
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Praktyka zajęć

W omawianym przykładzie do każdych zaplanowanych zajęć przygotowy-
wana była karta przedmiotu � sylabus, w której oprócz efektów kształcenia
i głównych zagadnień znajdował się spis literatury obowiązkowej i uzupełniają-
cej do przedmiotu. Zadaniem prowadzących było również (w miarę możliwości
i potrzeb) przygotowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych do wykła-
dów (w tym szczególnie analiz przypadków, z którymi odpowiednio wcześniej
studenci powinni móc się zaznajomić). Do wglądu studentów był też przewod-
nik pisania prac przejściowych i końcowych, zawierający wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów z omawianych na zajęciach opisów przypadków.

Zaliczenie całego przedmiotu składało się z przygotowania i przedstawienia
niżej opisanego multimedialnego projektu oraz aktywności w trakcie zajęć. Były
to: udział w dyskusjach inicjowanych przez prowadzącą, rozwiązywanie przy-
padków oraz przedstawianie przeczytanych artykułów z gazet związanych te-
matycznie z prowadzonym przedmiotem (tzw. prasówka). Treści przedmiotu
były udostępnione na drukach do samodzielnego wypełnienia, które słuchacze
otrzymywali wraz z sylabusem podczas pierwszych zajęć. Na ocenę końcową
pracy semestralnej składały się wszystkie opisane wyżej elementy z wagami
przedstawionymi w tabeli 1.

Tabela 1. Wagi zaliczenia przedmiotu3

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę Zaliczenie wykładu na ocenę
45% � część wizualna projektu
35% � wybór problemu
20% � dyskusja na zajęciach

75% � dokument opisujący projekt
25% � prasówka

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

W trakcie prowadzonych zajęć słuchacze analizowali przypadki podmiotów
gospodarczych (przynajmniej dwa w ciągu semestru), których problemy � za-
gadnienia ściśle nawiązywały do tematyki prowadzonych wykładów. Dla osób,
które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów z pracy w trakcie semestru
(aktywność, przygotowanie artykułów � prasówki, realizacja projektów), na
zaliczenie przewidziany był egzamin pisemny, składający się z dwóch części:
pytań testowych oraz problemowych. Aby jednak móc przystąpić do egzaminu,
słuchacze musieli wypełnić przygotowane wcześniej i udostępnione tzw. formu-
larze z wykładów (IKS-y � Indywidualne Karty Studenta), które były odpowied-

                        
3 Założenia te nie dotyczyły słuchaczy mających zgodę dziekana wydziału na studiowanie

w innym trybie niż standardowy.
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nikiem tradycyjnych notatek4. Te arkusze wykładowe, jak były nazywane za-
miennie, miały na celu zmobilizowanie słuchaczy do powtórzenia przynajmniej
minimalnego zakresu materiału przeznaczonego na egzamin. Musiały one być
wypełnione ręcznie, niebieskim kolorem (aby wyeliminować możliwość kopio-
wania i drukowania) oraz podpisane imiennie.

Pierwsze spotkanie ze słuchaczami poświęcone było m.in. losowemu przy-
działowi obecnych do nowych zespołów projektowych oraz wybraniu przez nich
tematu pracy. Przypadkowe dobranie członków zespołu (szczególnie w dużych
grupach wykładowych słuchaczy studiów niestacjonarnych) zmusiło wielu
z nich do zmiany przyjętego zachowania5, zmiany swojej sprawdzonej dotych-
czas roli. Pierwszym zadaniem powołanego zespołu było wybranie spośród
siebie lidera odpowiedzialnego za: koordynację prac projektowych, ustalenie
sposobu, rodzaju i zasad wewnętrznej komunikacji oraz terminu oddania
poszczególnych części projektu. Miał on także ustalić podstawowe cele pracy
zespołu, odpowiednio go motywując i angażując każdego z członków, w tym
uwzględniając odmienny styl ich pracy oraz osobowość.

Warunkiem sprawnego działania zespołu było występowanie takich elemen-
tów, jak6:

� wspólny cel � tutaj zaliczenie,
� dobry lider � warunek zmierzania zespołu w określonym kierunku,
� wola współpracy całej grupy � warunek wykonania dobrego projektu,
� dobra komunikacja � jw.,
� podział zadań w zespole � sprawiedliwy i uzależniony od możliwości po-

szczególnych członków zespołu,
� poprawne relacje w zespole � warunek sprawnej komunikacji i wykonania

dobrego projektu.
Omawiany projekt zaliczeniowy złożony był z dwóch części:
1. wystąpienia � w dowolnej formie: przemówienia, teatrzyku, wywiadu,

pokazu MS Power Point, Prezi itp.; słuchacze mieli do dyspozycji do 20 min,
w trakcie których przedstawiali wybrany problem lub grupę problemów odpo-
wiadających tematowi projektu.

2. dokumentu tekstowego � w formie elektronicznej (najczęściej w formacie
zgodnym z MS Word 2003) i drukowanej (10 do 15 stron formatu A4 standary-
zowanego tekstu z przypisami dolnymi i bibliografią), będącego opisem projektu
z punktu 1, przedstawiającego szerzej omawiane podczas wystąpienia zagadnienia.
                        

4 Studenci dopuszczeni do egzaminu (po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń) przy wej-
ściu na egzamin okazują swoje notatki lub wypełnione druki. Jeden druk odpowiada mniej więcej
dwóm godzinom wykładowym.

5 Chodzi o �przetrwanie�, czyli w miarę �bezbolesne� uzyskiwanie zaliczenia � dzięki współ-
pracy z określonymi osobami.

6 R. Szczepanik, Budowanie zespołu, Wyd. Helion, Gliwice 2005, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Zesp%C3%B3%C5%82_(zarz%C4%85dzanie) [10.11.2009].
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Początkowo część multimedialną przedstawianą podczas wykładu oceniali
(anonimowo) wszyscy obecni na zajęciach studenci poprzez wypełnienie tzw.
arkusza oceny prezentacji z pięcioma równymi kategoriami7:

1. temat (zgodność tytułu i zawartości).
2. przygotowanie (czytelność slajdów, wiedza przedstawiających).
3. przedstawienie (w tym sposób prezentacji, zastosowanie przykładu/przy-

kładów lub analiza wybranego problemu).
4. komunikacja z audytorium.
5. kontrola czasu.
W czasie stosowania powyższego sposobu oceny projektów nie zdarzyło się,

aby pierwsze kryterium (zgodność tematu i zawartości) otrzymało mało punktów
(56 projektów). Drugie kryterium (przygotowanie) było słabiej oceniane
w przypadku �odczytania� prezentacji. W pierwszym semestrze stosowania
metody dopuszczalne było korzystanie z własnych notatek. U części studentów
ów charakterystyczny odczyt ukazywał zupełny brak przygotowania, u innych,
szczególnie studiujących w trybie niestacjonarnym, powodował zwiększony
stres przed własnym wystąpieniem8. W trzecim kryterium najbardziej istotne
było ocenienie, czy w prezentacji wykorzystano praktyczne przykłady. Studenci
mieli możliwość przedstawienia jednego lub kilku problemowych opisów wy-
branych przez siebie podmiotów gospodarczych. Takie prezentacje były bardzo
inspirujące i wywoływały liczne dyskusje. W kryterium tym ocenie podlegało
również samo przygotowanie slajdów9. Czwarty punkt w arkuszu oceny miał
zwrócić uwagę na odbiór samego wystąpienia przez uczestników (audytorium).
W przypadku braku zainteresowania słuchaczy (np. z powodu nudnego, monoton-
nego przekazu) prezentujący powinien zmienić ton, zadać pytanie lub próbować
w inny sposób zwrócić uwagę studentów. Piąte kryterium było przewidziane
jako bonus punktowy. Jeśli grupa przygotowująca wystąpienie czytała z kartki
lub ekranu laptopa, to czas był przekraczany10; w gestii studentów było odjęcie
punków za to kryterium (od 2 do 7, jeśli trwało to szczególnie długo)11.

                        
7 Za każdą kategorię student mógł przyznać od 1 do 10 punktów, gdzie 1 to najsłabiej, a 10 �

najlepiej. Podane kryteria nie były oczywiście równorzędne (choć tak samo punktowane), co na
początku było działaniem celowym.

8 Mimo przygotowania odczytywali całość tekstu, znacznie przekraczając czas przeznaczony
na prezentację. W kolejnych semestrach zwrócono uwagę, że w takich przypadkach prezentacja
zostanie przerwana przez wykładowcę.

9 Najwięcej uwag było do samego tekstu zawartego na slajdach, którego najczęściej było za
dużo, napisanego nieczytelnie (cytowanie wielu definicji) i małą czcionką.

10 50% prezentujących w pierwszym semestrze przekraczało czas przyznany na wystąpienie,
tj. do 12 min.

11 Pierwsze kryterium, tzn. oceniania przez siebie nawzajem, zostało wielokrotnie podważone
przez samych studentów. Uważali oni, że publiczność kieruje się częściej sympatią i innymi kryte-
riami niż podane w arkuszu ocen. Stąd wysunęli oni propozycję, aby wykładowca również brał
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Rys. 1. Fragment arkusza oceny prezentacji

Ź r ó d ło: opracowanie własne.

Drugim etapem oceny przygotowanego projektu była opinia prowadzącego
zajęcia na temat przygotowanego dokumentu, będącego pisemnym odzwiercie-
dleniem prezentacji multimedialnej12. Tutaj ocenie podlegały: wybór problemów
do opisu, sposób opisu oraz format dokumentu (zgodność ze standardami pisania
prac dyplomowych).

Sama realizacja projektu nie była wyzwaniem dla słuchaczy studiujących
kolejny rok. Najczęściej problemem było wypracowanie dobrych relacji między
członkami grupy pierwszy raz współpracującej w takim składzie oraz takie
ustalenie zasad komunikacji, aby projekt zrealizować w terminie (szczególnie
w przypadku studentów studiów niestacjonarnych).

Opisane wyżej kryteria oceny zostały podważone przez badanych studen-
tów13. Już wcześniej odnotowano szereg propozycji zmian, np. dotyczących

                        
udział w ocenie wystąpienia. J.M. Bugaj, Badanie opinii studentów, niepublikowane materiały
wewnętrzne WSEI, styczeń 2007.

12 Często (w 58%) okazywało się, że projekt pisany miał znacznie większą wartość meryto-
ryczną niż przedstawiona i odczytana prezentacja. Niestety, zdarzyło się również kilka przypad-
ków (jeden szczególny), które można było określić jako �praca w znacznej części skopiowana�.
Wszystkie projekty przechodzą wstępną weryfikację pod kątem przywłaszczonych fragmentów
tekstów, szczególnie tych zamieszczonych i udostępnionych wcześniej w Internecie.

13 J.M. Bugaj, Badanie opinii studentów, op. cit.
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wprowadzenia wag do poszczególnych punktów. W efekcie jednak zmianie
uległ cały arkusz oceny, który teraz składał się z wielu kryteriów oraz miejsca na
ogólną wypowiedź o prezentowanym projekcie (rys. 1). Dobrym pomysłem
okazała się również propozycja zmiany samej skali ocen. W cytowanym badaniu
nie było żadnej negatywnej odpowiedzi na temat całokształtu projektów, choć
część słuchaczy (42%) stwierdziła, że sama prezentacja multimedialna przed-
stawiona na wykładzie była wystarczającym �stresem�, uważając część drugą �
pracę pisemną za mniej potrzebną14.

Podsumowanie

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk o zarządzaniu
powinno być wspólnym przedsięwzięciem studentów i wykładowcy, stąd należy
wykorzystywać wszelkie dostępne środki i sposoby pobudzania ich aktywności,
w tym zobowiązywać ich do:

� uprzedniego przygotowywania fragmentów lub całości zagadnień przewi-
dywanych na kolejne sesje,

� wcześniejszego zapoznania się z teorią omawianej problematyki,
� przygotowania przykładowych lub podanych wcześniej do analizy opisów

przypadków,
� udzielenia pisemnych odpowiedzi na problemowe kwestie.
Tworzenie przedmiotu ma istotny wpływ na efekt kształcenia uczestnika

kursu. Stąd tak duże znaczenie ma dostosowany do tychże efektów dobór metod
kształcenia. Powinien on spełniać, z jednej strony, wysokie wymagania meryto-
ryczne, a z drugiej � wzbudzać ciekawość oraz inspirować słuchaczy. Pomóc
w tym może korzystanie z różnych metod stymulowania aktywności słuchaczy
oraz mobilizowania ich do korzystania z różnych źródeł wiedzy. Jest to ważne
i jednocześnie bardzo trudne, szczególnie w przypadku prowadzenia zajęć wśród
niejednorodnej grupy słuchaczy studiów niestacjonarnych pochodzących z odle-
głych od siebie miejsc (często z różnych stron Polski), utrudniających realizację
wspólnych projektów.

Losowy dobór członków zespołu okazał się bardzo skuteczny przy tworze-
niu ciekawych i niespotykanych dotychczas projektów. Dzięki temu została
również pobudzona innowacyjność i kreatywność słuchaczy, coraz częściej za-
częli oni odchodzić od przygotowania standardowych już prezentacji w postaci
                        

14 Należy pamiętać, że badania zostały przeprowadzone również wśród słuchaczy ostatniego
roku studiów, którzy rozpoczynali, a często kończyli, pisanie pracy licencjackiej. W ten sposób
wyrażali opinię, że nie mają czasu na napisanie projektu, nawet tak krótkiego, ponieważ to praca
dyplomowa jest dla nich ważniejsza.
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zapełnionych tekstem slajdów przekazu MS Power Point15 na korzyść wykorzy-
stania sieci internetowej (np. w postaci dyskusji z użyciem komunikatora).

W trakcie prac pojawiło się wiele konfliktów, z którymi jednak poszczególne
zespoły dość sprawnie sobie radziły. Terminem granicznym uzyskania wspólnej
zgody najczęściej była data zaliczenia. Efektywna praca w zespole bardzo często
była uzależniona od wewnętrznej komunikacji, atmosfery i woli współpracy,
a to z kolei wpływało na zaangażowanie i motywację poszczególnych członków
zespołu. Należy pamiętać, że budowanie skutecznie działającego zespołu w prak-
tyce jest niekończącym się, dynamicznym procesem.

Aktywne metody kształcenia, opisane w niniejszym artykule, pozwalają
przyszłym młodym pracownikom zderzyć się z wymaganiami praktycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy w nieznanym dotąd zespole. Wykorzystywanie
aktywnych metod kształcenia wymaga przygotowania ze strony nauczyciela
i studentów. Jest to jednak trud, który przynosi dużo satysfakcji i skutkuje nie-
powtarzalnością zajęć.
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Proces budżetowania w publicznych
uczelniach hiszpańskich

na przykładzie Uniwersytetu Carlosa III

Streszczenie. Zaprezentowano zasady i procedurę budżetowania, strukturę budżetu oraz
strukturę przychodów budżetowych. Autorka ukazuje, w jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynął
na zmianę finansowania publicznych uczelni hiszpańskich.
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Wstęp

Coraz bardziej akcentowanym aspektem polityki gospodarczej Hiszpanii jest
racjonalizacja zarządzania sektorem publicznym, w tym m.in. doskonalenie
metod zarządzania finansami uczelni publicznych. Bardzo ważnym zagadnie-
niem w tym zakresie jest proces konstruowania i kontroli wykonania budżetów.
Celem opracowania było zweryfikowanie, czy kryzys gospodarczy wpłynął na
proces budżetowania w Hiszpanii.

Postawiona została następująca hipoteza: kryzys gospodarczy w Hiszpanii
przyczynił się do zmniejszenia dotacji publicznych dla uniwersytetów, zwięk-
szenia ich dyscypliny budżetowej oraz skłonił je do poszukiwania nowych moż-
liwości uzyskiwania dochodów.
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Zrealizowanie założonego celu i zweryfikowanie postawionej hipotezy było
możliwe dzięki przeprowadzeniu badania empirycznego na Uniwersytecie
Carlosa III w Madrycie w maju 2011 r. Dokonano analizy dokumentacji źródło-
wej i przeprowadzono rozmowy z pracownikami uniwersytetu.

1. System kształcenia wyższego w Hiszpanii

W 1999 r. w Hiszpanii oraz w ponad 30 innych krajach europejskich rozpo-
częto proces transformacji systemu szkolnictwa wyższego w celu utworzenia
Europejskiej Strefy Szkolnictwa Wyższego (EHES). Jego celami są1:

� harmonizacja miar systemów poprzez zastosowanie akademickich ram
kwalifikacji, Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)2, systemu
punktowego pomiaru osiągnięć w nauce,

� gwarancja standardów i uznawania kwalifikacji w celu zwiększenia mo-
bilności studentów i ułatwienia integracji absolwentów w ramach jednolitego
europejskiego rynku pracy.

Hiszpania wdrożyła środki prawne w celu przyjęcia punktów kredytowych
i systemu uznawania kwalifikacji. Ułatwia to uznawanie kwalifikacji urzędni-
ków hiszpańskich w ponad 30 krajach uczestniczących w projekcie EHES,
a także umożliwia uznanie hiszpańskich kwalifikacji w innych krajach (poza
ramami europejskimi), np. w Stanach Zjednoczonych, Azji i Ameryce Łaciń-
skiej.

Obecnie, po dostosowaniu hiszpańskiego systemu szkolnictwa do Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), struktura studiów w Hiszpanii
obejmuje trzy cykle: tytuł licencjata (hiszp. grado), magisterskie i doktorskie
(rys. 1). Studia licencjackie i magisterskie są prowadzone w następujących dzie-
dzinach wiedzy3:

� nauki humanistyczne,
� nauki eksperymentalne,
� nauki o zdrowiu,
� nauki społeczne i prawne,
� budownictwo i architektura.

                        
1 www.tostudyinspain.com/spanish-university-system [14.10.2011].
2 Punkty ECTS (European Credit Transfer System) to norma przyjęta przez wszystkie uczel-

nie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW) w procesie harmonizacji systemów
szkolnictwa wyższego w Europie. Punkty te są przyznawane na podstawie prac wykonanych przez
studentów. Jeden punkt ECTS stanowi odpowiednik 25 godzin nauki studenta.

3 www.universidad.es/degrees/the_spanish_university_system [14.10.2011].
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Rys. 1. System kształcenia wyższego w Hiszpanii

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie: www.universidad.es/degrees/the_spanish_university_system#
Master [10.10.2011].

Cykl 1: licencjat
Licencjat (grado) zastępuje starą kwalifikację licencjackich dyplomów

i stopni naukowych. W celu uzyskania tytułu licencjata studenci muszą zdobyć
łącznie 240 punktów ECTS i napisać rozprawę licencjacką w ciągu czterech lat
akademickich.

Struktura studiów licencjackich jest następująca:
� przedmioty podstawowe (co najmniej 60 punktów),
� przedmioty obowiązkowe,
� przedmioty opcjonalne,
� �zewnętrzne miejsca� (maksymalnie 60 punktów),
� napisanie i zakończenie rozprawy, stopień (minimalnie 6, a maksymalnie

30 punktów),
� działalność kulturalna (maksymalnie 6 punktów).
Studenci muszą zapisać się na minimum 9 przedmiotów i uzyskać maksy-

malnie 90 punktów w każdym roku akademickim.

Cykl 2: studia magisterskie
Studia magisterskie zawierają od 60 do 120 punktów ECTS. Mogą być roz-

łożone na jeden lub dwa lata akademickie. Prowadzą one do przyznawania stop-
nia magistra, który jest ważny we wszystkich krajach będących członkami
EOSW. Komisja uczelni ds. Koordynacji Stopni Naukowych ustanawia proce-
dury i kryteria dopuszczenia do programów magisterskich.
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Cykl 3: studia doktoranckie

Celem studiów doktoranckich w Hiszpanii jest kształcenie studentów w za-
kresie zaawansowanych technik badawczych. Programy te są podzielone na
dwie części lub cykle. Pierwsza część składa się z badania 60 punktów, które
mogą stanowić część magisterium, natomiast druga to badania, które kończy
publiczna obrona oryginalnego projektu badawczego (pracy doktoranckiej).
Czas trwania programu to maksymalnie trzy lata nauki i badań w pełnym wy-
miarze godzin lub pięć lat w niepełnym wymiarze godzin.

Aby uzyskać wyróżnienie european doctor (międzynarodowy doktorat),
student musi spędzić co najmniej 3 miesiące poza Hiszpanią na prowadzeniu
badań naukowych. Ponadto część pracy musi być sporządzona i następnie przed-
stawiona w języku obcym (innym niż obowiązujące urzędowo języki Hiszpanii),
student musi odbyć konsultacje z zakresu pracy z co najmniej dwoma doktorami
� ekspertami z europejskich (nie hiszpańskich) uniwersytetów czy ośrodków
badawczych, a w skład komisji doktorskiej musi wchodzić co najmniej jeden
ekspert z niehiszpańskiego kraju europejskiego.

2. Charakterystyka Uniwersytetu Carlosa III
w Madrycie

W Hiszpanii działa ponad 77 uczelni � przeszło 50 publicznych i 27 prywat-
nych. Są one zlokalizowane na terenie całego kraju w ponad 180 kampusach.
W największych miastach � Madrycie, Barcelonie i Walencji � funkcjonuje naj-
więcej uniwersytetów4. W regionie Madrytu działa 6 publicznych i 13 prywat-
nych uniwersytetów.

Uniwersytet Carlosa III w Madrycie (UC3M) został założony w 1989 r.
W jego skład wchodzą trzy szkoły: Szkoła Nauk Społecznych i Prawa (w Getafe),
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (w Colmenarejo) i Szkoła Inżynierska
(w Leganés). Kampus Getafe położony jest na południe od Madrytu. Na terenie
tego kampusu znajdują się dwie szkoły: Szkoła Nauk Społecznych i Prawa oraz
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. Nowoczesna architektura kampusu
obejmuje m.in. dwie biblioteki, sale komputerowe w różnych budynkach, pokoje
audiowizualne, studia nagrań, sale sądowe, Internet w całym kompleksie i ośrod-
                        

4 Dla porównania: w Polsce do 1990 r. istniały wyłącznie państwowe szkoły wyższe, z jed-
nym wyjątkiem � Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Ustawa o szkolnictwie wyż-
szym z 1990 r. stworzyła możliwość zakładania uczelni niepaństwowych. W roku akademickim
2000/2001 działało w Polsce 119 państwowych i 165 niepaństwowych instytucji szkolnictwa
wyższego. (por. www.buwiwm.edu.pl/publ/przew/index1).
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ki sportowe z zapleczem do gry w koszykówkę, tenisa, squasha, siatkówkę pla-
żową oraz sauną.

Misją Uniwersytetu Carlosa III jest przyczynienie się do poprawy warunków
życia społeczeństwa poprzez oferowanie wysokiej jakości kształcenia i prowa-
dzenie zaawansowanych badań w dziedzinach inżynierii, zgodnie z wymagają-
cymi kryteriami międzynarodowymi. Uniwersytet dąży do bycia jednym z naj-
lepszych szkół technicznych w Europie.

11 kierunków na studiach licencjackich prowadzonych jest dwujęzycznie �
po angielsku i po hiszpańsku. Studiuje na nich ok. 17 tysięcy osób.

Na niemal wszystkich kierunkach studiach magisterskich (ok. 3,5 tys. osób)
można studiować również po angielsku.

Na studiach doktoranckich studiuje ponad 500 osób.
Na uniwersytecie pracuje niemal 1900 nauczycieli akademickich (w tym 906

na cały etat), 689 osób w administracji oraz 184 nad projektami badawczymi.

3. Zasady i procedura budżetowania obowiązujące
na Uniwersytecie Carlosa III

Budżet obejmuje swoim zakresem okres roku kalendarzowego, a nie akade-
mickiego. Proces budżetowania na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie pod-
lega 3 zasadom:

� prace rozpoczynają się w czerwcu i kończą w grudniu,
� jeśli budżet nie zostanie zatwierdzony do końca roku, obecny budżet jest

prolongowany,
� budżet jest sporządzany z uwzględnieniem prawa krajowego, regionu oraz

statutów uniwersytetu.
Budżetowanie jest podzielone na 4 etapy:
1. Ustalenie ram budżetowania.
2. Sporządzenie wstępnej wersji budżetu.
3. Zatwierdzenie, akceptacja.
4. Ogłoszenie i publikacja.

1. Ustalenie ram budżetowania

Na podstawie planu strategicznego zarząd ustala wytyczne do budżetowania:
a) cele,
b) plany operacyjne,
c) źródła finansowania:

� przychody z CAM (władz regionu),
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� przychody z czesnego,
� przychody z badań i kontraktów badawczych,
� subwencje, darowizny,
� przychody ze sprzedaży, usług i wynajmu,
� inne,

d) wydatki.
Budżety określane są dla:
� oddziałów (zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami regionalnego rządu we-

dług liczby punktów ECTS),
� wydziałów i instytutów (samofinansowanie),
� innych jednostek.
Kierownicy tych jednostek są następnie informowani o proponowanym po-

dziale budżetu. Akceptują go lub żądają wprowadzenia pewnych zmian. Po spo-
rządzeniu i uzgodnieniu protokołów niezgodności zarząd informowany jest
o ustalonym podziale środków.

2. Sporządzenie wstępnej wersji budżetu

W drugim etapie sporządzana jest kolejna wersja budżetu. Uwzględnia ona:
� rządowe dotacje regionalne,
� porozumienia z oddziałami, wydziałami i innymi jednostkami,
� aktualizację czesnego,
� budżet na wydatki inwestycyjne,
� określenie zasad wykonania budżetu.
Po spotkaniu budżetowym z dziekanami informacje przekazywane są do:
� rad oddziałów i wydziałów, instytutów i innych organizacji,
� rady nadzorczej.
Kiedy wszystkie jednostki zapoznają się ze wstępnym zarysem budżetu,

mogą do niego wnosić propozycje. Jeśli budżet wymaga modyfikacji, drugi etap
rozpoczyna się od nowa i kolejna wersja budżetów jest powtórnie rozsyłana do
zainteresowanych jednostek. Po zakończeniu fazy wstępnych ustaleń budżet jest
prezentowany rektorowi, radzie nadzorczej oraz zarządowi.

3. Zatwierdzenie, akceptacja

Zatwierdzenie i akceptacja budżetu przebiega trzyetapowo:
� akceptacja przez zarząd,
� prezentacja i akceptacja rady zarządzającej (the Governing Council),
� zatwierdzenie przez radę nadzorczą.
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4. Ogłoszenie i publikacja

Po zatwierdzeniu budżet UC3M publikowany jest w �Dzienniku Urzędo-
wym Samorządu Regionalnego� oraz w �Dzienniku Uniwersyteckim�. Wpro-
wadzany jest on również do komputerowej bazy danych.

4. Struktura budżetu

Struktura budżetu odzwierciedla wewnętrzny podział uniwersytetu na centra
zarządzania (management centers):

� oddziały,
� wydziały,
� Wyższą Szkołę Inżynierską,
� instytuty,
� magisterskie i innych kursów,
� bibliotekę,
� informację (Information Service),
� jednostki badawcze,
� administrację kampusów,
� centralną administrację.
Oznaczenie każdego centrum jest 4-znakowe. Zostało ono przedstawione na

rysunku 2.

Kampus
A: ogólny (wszystkie

kampusy)
G: Getafe
L: Leganes
C: Colmenarejo

Typ centrum
D: departament
I: instytut
T: dr (PhD)
M: magister (master)
A: jednostka

samorządu
terytorialnego

Specyfika centrum
sekwencyjne
współzależne

Inne działania

X          X          X          X

Rys. 2. Oznaczenie centrów

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewn. UC3M.

Przykładowo:
GD30 � Getafe, dział finansowy,
LM40 � Leganes, studia magisterskie z inżynierii matematycznej.
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W ostatnich latach w celu zapewnienia możliwości dokładniejszego anali-
zowania przychodów/kosztów poszczególnych centrów oraz odzwierciedlenia
ich specyfiki i przeznaczenia wprowadzono bardziej szczegółową ich klasyfika-
cję. Obecnie oznaczenie każdego centrum jest rozbudowane o kolejne 2 człony
i ostatecznie jego struktura jest trójczłonowa.

4-ZNAKOWE OZNACZENIE
CENTRUM (np. GD30)

Cel:
Nauczanie
Badania
Działalność kulturalna
Zarządzanie (np. 121C)

Klasyfikacja ekonomiczna
(np. 22200 � materiały biurowe)

XXXX                                      XXXX                                   XXXXX

Rys. 3. Trójczłonowe oznaczenie centrum

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie materiałów UC3M

Klasyfikacja ekonomiczna może dotyczyć zarówno poszczególnych pozycji
wydatków, jak i wpływów (tab. 1).

Tabela 1. Ekonomiczna klasyfikacja budżetowa

Wydatki Wpływy
1 Wynagrodzenia 1 Podatki bezpośrednie i składki

na ubezpieczenie społeczne
2 Bieżące wydatki na dobra i usługi 2 Podatki pośrednie
3 Koszty finansowe 3 Inne podatki i opłaty publiczne
4 Transfery bieżące 4 Transfery bieżące
5 [puste] 5 Inne transfery
6 Inwestycje 6 Transfery z inwestycji
7 Transfery kapitałowe 7 Transfery kapitałowe
8 Aktywa finansowe 8 Aktywa finansowe
9 Zobowiązania finansowe 9 Zobowiązania finansowe

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie materiałów UC3M.

Zaprezentowane oznaczenie ma swoje odbicie w odpowiednio szczegółowej
konstrukcji budżetu i jest obecnie stosowane przy księgowaniu każdego wpły-
wu/wydatku. Umożliwia to bieżące śledzenie stopnia wykonania budżetu przez
kierownika centrum.
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5. Struktura przychodów budżetowych

Wielkość i struktura przychodów budżetowych została przedstawiona w ta-
beli 2.

Tabela 2. Struktura przychodów w 2008 r.

Tytuł Kwota
(tys. EUR) Procent

Granty i porozumienia zawarte ze Wspólnotą Madrytu
(madrycki model finansowania), np.:
� środki z finansowania dla uczelni
� porozumienia inwestycyjne (The Madrid capex agreements)

114 433 69

Czesne 20 404 12
Zysk z projektów badawczych 19 114 12
Inne transfery i dotacje 7028 4
Przychody finansowe 3262 2
Wynajmy i inne 2191 1
Razem 166 432 100

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie materiałów UC3M.

Jak pokazuje tabela 2, uniwersytet jest w dużym stopniu zależny od regional-
nych funduszy rządowych pochodzących z madryckiego modelu finansowania
uniwersytetów publicznych (The Madrid Funding Model). Środki te w 2008 r.
stanowiły 53% wpływów (ok. 87,5 mln EUR). Są one dzielone między 6 pu-
blicznych uniwersytetów na zasadach konkurencyjności, z tym że środki przy-
znane w poprzednich latach (powiększone o inflację) nie mogą być zmniejszone.
Oznacza to, że w kolejnych latach publiczne uniwersytety konkurują tylko o pu-
lę ewentualnej nadwyżki.

Madrycki model finansowania jest kalkulowany na podstawie danych
z dwóch ostatnich lat i dotyczy 4 obszarów:

� nauczania (59,5%) � główne kryterium; jest ono obliczane na podstawie
punktów ECTS każdego uniwersytetu mierzonych typem prowadzonych studiów
(medycyna: 1,56, inżynieria: 1,47, prawo i ekonomia: 1); średnie finansowanie
na studenta w 2008 r. było podobne (3000 EUR) � z przedziału od 2410 (prawo)
do 3760 EUR (medycyna),

� badań (25,5%) � obliczany na podstawie liczby doktoratów, oceny krajo-
wych projektów dotyczących badań naukowych, projektów konkurencyjnych,
prywatnych projektów, prac magisterskich i dotacji na badania naukowe,

� celów (10%) � przydzielane na podstawie 22 wskaźników,
� innych (5%) � nie zostały wprowadzone.
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Środki inwestycyjne (the Madrid Capex Agreements) mogą być przeznaczone
jedynie na wyposażenie i renowację budynków. Choć UC3M w 2008 r. przy-
znano 12 mln EUR, to w wyniku kryzysu gospodarczego i kłopotów budżeto-
wych regionu otrzymał on jedynie 4,5 mln EUR (tyle samo w 2009 r. i tylko
1,8 mln w 2010 r.).

Przychody z czesnego są określone przez władze regionu. Zależą one od
liczby punktów ECTS i rodzaju studiów: od 643 do 944 EUR/rok na studiach
licencjackich oraz od 1477 do 1879 EUR na studiach magisterskich. Wpłaty
studenckie na UC3M wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów.

Przychody z badań dotyczą głównie regionalnych porozumień badawczych
� przyznawanych również na warunkach konkurencyjnych. W UC3M 60%
realizowanych projektów to projekty techniczne (inżynieryjne).

Inne transfery i dotacje w UC3M pochodzą z:
� wpłat od prywatnych przedsiębiorstw i instytucji (np. banku Santander),
� lokat krótkoterminowych,
� środków unijnych (np. projekt Erasmus),
� wynajmu,
� wydawania opinii,
� refundacji.

Zakończenie

Kryzys gospodarczy spowodował cięcia budżetowe w publicznych instytucji
finansujących. W 2008 r. władze regionu nie dotrzymały swoich zobowiązań �
ponad 10 mln EUR nadal nie zostało wypłaconych. W 2009 r. środki na poro-
zumienia inwestycyjne zostały zmniejszone o 9 mln EUR (z 13 do 4 mln EUR),
a w 2010 i w 2011 r. o kolejne 2 mln EUR. Cięciu podlegały również środki na
badania naukowe. Jednocześnie oprócz opóźnień w płatnościach rządowych
pojawiły się również inne (np. od studentów � w 2008 r. ok. 1,7 mln EUR).

W obecnej sytuacji UC3M szuka nowych możliwości dywersyfikacji i zwięk-
szenia dochodów poprzez:

� �program doskonałości profesorów� (20 do 30 lat) finansowany ze środ-
ków banku Santander, międzynarodowy kampus i doskonałą ofertę edukacyjną
(0,2 mln EUR grant + 13 mln EUR pożyczki + certyfikat), bogatą ofertę obsza-
rów badawczych, specjalny program inwestycyjny (na lata 2009-2012 na budo-
wę np. centrum sportowego),

� uzyskanie uprawnień do nowych stopni i badań w obszarach o wysokim po-
tencjale finansowania (inżynierii lotniczej oraz medycznej � obu jedynie w języku
angielskim) powiązanych z obszarami badawczymi i stopniami już istniejącymi,
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� darowizny i przychody finansowe � środki te podwojono w ciągu ostatnich
3 lat,

� nowe działania � połączenie 4 uczelni (�The 4U Alliance � UC3M, UAM
� Universidad Autónoma de Madrid, UPF � Universitat Pompeu Fabra, UAB �
Universitat Autónoma de Barcelona�), pozyskiwanie grantów bezpośrednio dla
studentów, stowarzyszenie absolwentów, działania organizacji współpracy na
rzecz rozwoju,

� nową politykę procesową � umiędzynarodowienie i rozwój nowych kie-
runków wykładanych w języku angielskim, interdyscyplinarne badania i proces
nauczania, ustalenie nowego czesnego przez władze regionu, wprowadzenie
czesnego dla studentów spoza UE (elastyczność w czesnym za studia magister-
skie), rewizja polityki zysków i strat.

Można więc oczekiwać, że doskonalenie procesu budżetowania wykorzy-
stywanego przez uniwersytet stanowić będzie jeden z ważnych elementów za-
rządzania jednostką.
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Kulturowe uwarunkowania
kontraktu psychologicznego

na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A.

Streszczenie. W artykule badano związki kultury organizacyjnej i kontraktu psychologiczne-
go oraz szczegółowo opisano tę drugą kategorię w zakresie treści kontraktu, sposobów jego zawie-
rania, skali percepcji kontraktu przez obie jego strony, skali jego bilansowania się, a także
znaczenia tej umowy w zarządzaniu organizacją. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawione
zostało studium przypadku na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A., oparte na badaniach
autora, identyfikujących zarówno kulturę organizacyjną firmy, jak i zawierany przez nią kontrakt
psychologiczny.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, kontrakt psychologiczny, zarządzanie kulturą i kon-
traktem psychologicznym

Wstęp

W świecie współczesnych organizacji każdy ich członek otoczony jest przez
�kontraktowe� zobowiązania. Termin kontrakt często używany jest zamiennie ze
słowem umowa, ale bez względu na terminologię, biorąc pod uwagę poziom
współzależności personelu każdej organizacji, można powiedzieć, że często
jesteśmy zobowiązani umowami-kontraktami z różnymi organizacjami, ich kie-
rownictwem czy też pojedynczymi osobami. Wspólną cechą tych kontraktów
jest to, że pomimo iż różnią się stopniem formalizacji, szczegółowością, przed-
miotem, który regulują, i sposobem jego postrzegania, wszystkie zawierają opcję
wymiany, opcję wzajemności1.
                        

1 J. Laszuk, Kontrakt psychologiczny, www.abc.com.pl/problem/2022/2 [20.04.2011].
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Cecha ta dotyczy również kontraktu psychologicznego, który kształtuje
niematerialne aspekty relacji między pracownikiem i pracodawcą. Według Re-
naty Kaczyńskiej-Maciejowskiej

Kontrakt psychologiczny to zbiór, najczęściej nie spisanych (nierzadko też nigdy wprost nie-
wypowiedzianych), wzajemnych oczekiwań i powinności pomiędzy pracownikiem a praco-
dawcą, będący emocjonalnym uzupełnieniem formalnej umowy, zawartej w ramach stosunku
pracy. Kontrakt emocjonalny daje pracownikowi odpowiedzi na dwa ważne pytania związane
z jego pracą: czego może on � w granicach rozsądku � oczekiwać od organizacji? i czego �
w rozsądnych granicach � organizacja ma prawo oczekiwać od niego?2

Drugim atrybutem otoczenia członka organizacji jest wszechobecna kultura
organizacyjna, która często jest traktowana jako wyuczone i wspólne dla całej
organizacji milczące założenia dotyczące preferowanych przez organizację war-
tości i norm, na których opiera się codzienne zachowanie jej członków.

Związki kultury organizacyjnej i kontraktu psychologicznego są oczywiste.
Obie kategorie operują bowiem podobną treścią. Podstawę ich istnienia stanowią
preferowane wartości i zachowania, jedynie skala odniesień jest różna. Kulturę
organizacyjną traktuje się często jako rozszerzenie kontraktu psychologicznego,
a sam kontrakt jako kwintesencję kultury organizacyjnej. Mimo sugerowanej
wręcz tożsamości obu kategorii konsens nie zawsze ma miejsce. Wynika to
przede wszystkim z faktu, że wiele elementów kultury pozostaje poza naszą
percepcją, a w przypadku kontraktu samo jego zawarcie nie zawsze jest świa-
dome, co wpływa również na ułomną percepcję jego treści.

Każda organizacja charakteryzuje się właściwą tylko sobie kulturą organiza-
cyjną, skomponowaną według oryginalnego wzoru, będącą odzwierciedleniem
koncepcji prowadzenia biznesu przez jego właścicieli. Każdą kulturę można
jednak standaryzować, wyodrębniając jej cechy dominujące i przyrównując je
do teoretycznych modeli. W niniejszym artykule posłużono się w tym zakresie
modelem wartości konkurujących opracowanym przez Kima Camerona i Roberta
Quinna, a wyróżniającym kulturę klanu, rynku, hierarchii i adhokracji3. Polem
badawczym jest zdiagnozowana w firmie inwestycyjnej kultura klanu i jej wpływ
na treść kontraktu psychologicznego, stopień jego zbilansowania pomiędzy pra-
codawcą i pracownikami oraz skala percepcji tej umowy u obydwu jej stron.

W tym kontekście celem artykułu jest określenie rodzaju i zakresu wpływu
specyficznej kultury klanu na kontrakt psychologiczny, jego treść, sposób per-
cepcji i znaczenie w zarządzaniu organizacją, zarówno w ujęciu teoretycznym,
jak i pragmatycznym, odnosząc ten wpływ do warunków funkcjonowania, typu
kultury organizacyjnej oraz związanych z tym potrzeb kontraktowych konkret-
nej organizacji, tj. Domu Maklerskiego WDM S.A.
                        

2 R. Kaczyńska-Maciejowska, Kontrakt psychologiczny. Nie tylko płaca, www.fzpep.com.pl/
pracodawca/01_05/kontrakt.htm [20.04.2011].

3 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna � diagnoza i zmiany, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2006, s. 36-49.
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Do diagnozy kultury organizacyjnej użyto kwestionariusza opracowanego
na podstawie koncepcji wartości konkurujących Camerona i Quinna, pozostałe
zaś wnioski są rezultatem obserwacji uczestniczącej oraz rozmów i wywiadów
z pracownikami i zarządem badanej firmy (autor artykułu jest pracownikiem
Domu Maklerskiego WDM S.A.), a także wynikają z badań ankietowych doty-
czących problematyki kontraktu psychologicznego.

Kultura organizacyjna i kontrakt psychologiczny �
aspekt teoretyczny

Wiele aspektów funkcjonowania człowieka regulują różne kontrakty. Można
wręcz zaryzykować tezę, że zawieranie kontraktów wynika z konieczności upo-
rządkowania stosunków międzyludzkich, co jest niezbędne do powstania trwa-
łych, harmonijnych relacji między pracownikiem a organizacją. Oprócz stosun-
ku pracy, czyli więzi prawnej łączącej pracownika i pracodawcę, obowiązuje
także niepisany kontrakt psychologiczny, który wiąże się z obustronnymi ocze-
kiwaniami i zobowiązaniami. Oznacza to, �że istnieje niepisany zbiór oczekiwań
zaistniałych w dowolnym momencie między każdym członkiem organizacji
a poszczególnymi menadżerami i innymi osobami w tej organizacji�4.

Specyfika kontraktu psychologicznego polega na tym, że nie powstaje on
w wyniku pojedynczej transakcji. Wszelkie nieformalne umowy, które jednostka
zawiera, zawsze wnoszą w relacje jej nagromadzone doświadczenia i pewne
właściwości osobowe. Nie każdy z pracowników zdaje sobie sprawę, że formu-
łując określone oczekiwania wobec organizacji, odwołuje się do nagromadzonej
sumy świadomej i podświadomej wiedzy, co czyni ten kontrakt czymś nie do
końca określonym5. Jego nieokreśloność podtrzymuje również druga strona
umowy, odwołując się do kultury organizacyjnej. Tak naprawdę kontrakt po
stronie pracodawcy pisze właśnie kultura organizacyjna, będąc jej demiurgiem
wyposażonym w �osobowość� organizacji.

Według Barbary Kożusznik pojęcie kontraktu psychologicznego opiera się więc
na założeniu, że każdy pracownik i kandydat do pracy ma pewne oczekiwania wobec swoje-
go miejsca zatrudnienia � organizacji � i że sama organizacja oczekuje czegoś od pracownika.
Nie chodzi tu tylko o to, ile pracy trzeba wykonać za jaką sumę pieniędzy, co określa formal-
na umowa między pracodawcą i pracobiorcą, ale także o dodatkowe prawa, przywileje, obo-
wiązki zarówno ze strony pracownika, jak i organizacji6.

                        
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007,

s. 278.
5 A. Jóźwik, Specyfika kontraktu psychologicznego w organizacji, http://psychika.net/2008/08/

specyfika-kontraktu-psychologicznego-w.html [25.08.2011].
6 B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 40.
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Ale kontrakt psychologiczny � jak pisze Grażyna Bartkowiak � to nie tylko
płaszczyzna, na której dochodzi do uzgadniania oczekiwań pracowników i pra-
codawców, to również dynamizm.

Dynamizm kontraktu psychologicznego polega na ciągłym, wzajemnym wpływaniu stron na
siebie. Wysokie wymagania ze strony organizacji skłaniają nowo zatrudnionego pracownika
do bardziej zaangażowanego działania, a w konsekwencji stwarzają szanse na większe �bene-
ficja�7.

Kontrakt psychologiczny można zatem traktować jako pewien sposób inter-
pretowania stosunku pracy, determinujący jednocześnie jego elementy8.

Z punktu widzenia pracowników elementy te najczęściej obejmują9:
� uczciwe i godne traktowanie,
� przydział zadań zgodnych z możliwościami,
� nagradzanie adekwatne do wysiłku,
� możliwość wykazania się kompetencjami,
� tworzenie szans rozwoju zawodowego,
� bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia,
� orientację pracodawcy w oczekiwaniach pracowników,
� udzielanie informacji zwrotnych.

Natomiast oczekiwania pracodawców są następujące10:
� akceptacja organizacji i jej wartości,
� poświęcenie i oddanie pracy,
� lojalność i rezygnacja z osobistych interesów,
� posłuszeństwo,
� kompetencje,
� udział w budowie pozytywnego obrazu organizacji.
Wymienione elementy to treść kontraktu psychologicznego. Ulegają one

oczywiście modyfikacji bądź nadawane są im różne priorytety w zależności od
dominującego w organizacji typu kultury organizacyjnej. Dlatego w pierwszym
okresie pracy w organizacji, w miarę jak pracownik gromadzi informacje
o wartościach i oczekiwaniach innych, kontrakt psychologiczny szybko się roz-
wija. Obserwowanie kiedy, gdzie, dlaczego i jak personel mówi i działa to nic
innego, jak wyrabianie sobie opinii o realiach życia organizacji. Nie należy się
również obawiać weryfikacji swojego sposobu rozumowania przez ostrożne
naruszanie barier lub zadawanie pytań11. W ten sposób następuje bilansowanie
treści kontraktu i kultury.
                        

7 G. Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. UE w Poznaniu,
Poznań 2010, s. 60.

8 Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. WSB, Poznań 2007, s. 91.
9 M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, DW Rebis, Poznań 2007, s. 39-40.

10 Ibidem, s. 40.
11 Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa

2007, s. 151.
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W tym kontekście warto wskazać na związki między kontraktem psycholo-
gicznym i kulturą organizacyjną.

Pierwsza interpretacja tych związków ma charakter globalny w skali organi-
zacji, dotyczy bowiem postrzegania kultury organizacyjnej jako dominującej
formy kontraktu psychologicznego.

W tradycyjnych ujęciach kultury organizacyjnej często pojawia się stwier-
dzenie o wyuczonych i wspólnych dla całej organizacji milczących założeniach,
na których opiera się nasze codzienne zachowanie. Jeśli jednak zastąpić
�milczące założenia� słowami �oczekiwania i umowy osobiste�, jak proponuje
Michael Wellin, otrzymamy oryginalną definicję kultury organizacyjnej, właś-
ciwie tożsamą z pojęciem kontraktu psychologicznego:

Kultura organizacyjna to wyuczone, wspólne oczekiwania i umowy osobiste zawierane mię-
dzy pracownikami organizacji, dotyczące tego, co mają sobie wzajemnie dawać, i wpływają-
ce na ich zachowanie na co dzień12.

Jest to bardzo dynamiczny punkt widzenia, zmienia bowiem sposób postrze-
gania kultury organizacyjnej, uzupełniając ją o sposób oddziaływania kultury na
pracownika, a także o działania pracownika na rzecz kultury organizacyjnej.
Taka dwukierunkowa definicja jest znacznie pojemniejsza niż ujęcie tradycyjne.

Drugi sposób interpretacji związku kontraktu psychologicznego z kulturą
organizacyjną jest prostszy i bardziej klarowny. Kontrakt psychologiczny w tym
ujęciu traktowany jest jako element kultury organizacyjnej, jej składowa. Tak
więc, jak każdy element czegoś złożonego, może występować bądź nie. Stąd
wniosek, że bywają kultury organizacyjne pozbawione tego elementu, a jeżeli on
występuje, to kultura organizacyjna, jako kategoria nadrzędna, determinuje jego
kształt i treść.

W tym kontekście koncepcją bardziej pragmatyczną, pojemniejszą, dającą
praktyczne wskazówki związane z podtrzymywaniem i przekształcaniem kultury
organizacyjnej, jest koncepcja dwukierunkowa. Gdy postrzegamy kulturę orga-
nizacyjną przez pryzmat kontraktu psychologicznego jako umowy osobistej,
emocjonalnej, pojawia się wiele możliwości determinowania tej kultury, jej po-
prawiania i doskonalenia.

Tradycyjne podejście do kultury organizacyjnej zakłada, że nacisk kładzie
się na to, �czego organizacja oczekuje od pracowników�. Na tym polu skupia
się też większość projektowanych zmian kultury organizacyjnej. Natomiast
perspektywa kontraktu psychologicznego poszerza sposób postrzegania o dwa
inne pola, czyli �co organizacja daje pracownikowi� oraz �czego pracownicy

                        
12 M. Wellin, Zarządzanie kontraktem psychologicznym, Wolters Kluwer Business, Warszawa

2010, s. 183.
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oczekują od organizacji�. Taki sposób percepcji kultury organizacyjnej można
nazwać bogatszym i bardziej nowoczesnym, szczególnie w jej rozumieniu i � co
ważniejsze � w jej przeobrażaniu13.

Studium przypadku

Badanie kultury organizacyjnej oraz kontraktu psychologicznego przepro-
wadzono w Domu Maklerskim WDM S.A.

DM WDM S.A. powstał w 2005 r., rozpoczynając działalność maklerską na
bardzo konkurencyjnym rynku. Jego działalność zaprojektowano tak, by mogła
się ona wpisać w aktualne potrzeby rynku bez podejmowania destrukcyjnej wal-
ki konkurencyjnej, a jednocześnie kreowano te potrzeby (DM WDM S.A. był
pomysłodawcą i współrealizatorem � wraz z GPW w Warszawie � uruchomienia
alternatywnego rynku giełdowego NewConnect).

W rezultacie DM WDM S.A., po pewnych modyfikacjach swojej oferty
spowodowanych kryzysem, świadczy usługę oferowania maklerskich instru-
mentów finansowych. W dziedzinie tej osiągnął spektakularne sukcesy, groma-
dząc wierną grupę klientów i budując trwałą pozycję na rynku tych usług. Do
znaczących osiągnięć należy również zaliczyć: stworzenie biznesowej grupy
kapitałowej, debiut na giełdzie (NewConnect) i zgromadzenie kapitału z emisji
akcji na tym rynku przekraczającego dwudziestokrotność kapitału akcyjnego
oraz rentowność działalności, którą odzwierciedlają imponujące wyniki finan-
sowe. W rezultacie było to podstawą do podjęcia formalnych kroków zmierzają-
cych do przeniesienia notowań tej spółki na parkiet główny GPW w Warszawie.
19 lipca 2011 r. stało się to faktem. Pomimo dekoniunktury debiut zakończył się
sukcesem � kurs spółki wzrósł o 1,67%.

Spółka odniosła sukces przy wsparciu i dzięki kulturze organizacyjnej �
i nie jest to stwierdzenie na wyrost.

Kultura w tym kontekście była czynnikiem wyjaśniającym lub też szerokim
układem odniesienia, wywierającym wpływ na określone elementy procesu za-
rządzania, w tym na postawy i zachowania pracownicze i menedżerskie oraz
działania o charakterze przedsiębiorczym14.

Kulturowa recepta na sukces okazała się szczególnie skuteczna w warun-
kach kryzysu. Podyktowała ją kultura organizacyjna, która została uruchomiona
jako ukryta, ale jednocząca siła, pozwalająca nadawać sens, kierunek działań
i mobilizująca15.
                        

13 Ibidem, s. 185
14 S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 12.
15 Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. nauk. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007,

s. 22.
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Jak twierdzi Lech Miklaszewski:
Jeśli kulturę organizacyjną można określić jako pewien przekaz, formułujący jak należy się
zachowywać i jakie wartości respektować, to niewątpliwie autorami i adresatami tego prze-
słania są ludzie. W tym kontekście, zarówno zarząd, jak i personel spółki należy traktować
jako oczywisty czynnik kulturotwórczy16.

Z drugiej strony �  to ludzie sformułowali cel i osiągnęli sukces, natomiast
matrycą ich aktywności była kultura organizacyjna.
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Typy kultury organizacyjnej Stan obecny Stan pożądany
A Klan 34,3 33,7
B Adhokracja 21,9 24,7
C Rynek 27,0 25,7
D Hierarchia 16,7 15,8

Rys. 1. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w DM WDM S.A.

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Olbrzymie znaczenie kulturotwórcze ma fakt, że badana organizacja jest
firmą rodzinną sensu stricto. 25% zatrudnionych pracowników to członkowie
dwóch rodzin. Obie rodziny mają swoich przedstawicieli w zarządzie spółki oraz

                        
16 L. Miklaszewski, Kulturowe recepty na sukces w warunkach kryzysu na przykładzie firm

inwestycyjnych, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. nauk. A. Kaleta, K. Moszko-
wicz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 258.

                                   stan obecny                                                                                    stan pożądany
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na wyższych stanowiskach menedżerskich. Ponadto przedstawiciele tych rodzin
pełnią funkcje kierownicze w pozostałych spółkach grupy kapitałowej. Osoby te
są również pomysłodawcami, organizatorami i właścicielami biznesu, ale także
głównymi kreatorami autorskiej kultury organizacyjnej.

Powyższa diagnoza była wystarczającą przesłanką prowokującą identyfikację
kultury organizacyjnej. W tym celu posłużono się modelem i kwestionariuszem
wartości konkurujących sformułowanym przez Camerona i Quinna, a wyróż-
niającym cztery typy kultury organizacyjnej: kulturę klanu i rynku oraz kulturę
hierarchii i adhokracji.

Biorąc pod uwagę konsekwencję i determinację kadry zarządzającej oraz
dużą podatność pracowników na akceptację preferowanych przez kierownictwo
norm i wartości, można mówić o powstaniu solidnych zrębów kultury organiza-
cyjnej, zdominowanej, jak wskazuje diagnoza, przez kulturę klanu17.

Jak można zauważyć, zastosowany w diagnozie kultury organizacyjnej mo-
del wartości konkurujących wyraźnie wskazuje zwycięzcę w rywalizacji kultury
klanu i kultury rynku. Jest nim kultura klanu, której dominacja obejmuje rów-
nież pozostałe typy kultur (rys. 1).

Kultura klanu jest tak nazywana ze względu na swe podobieństwo do organizacji typu ro-
dzinnego. W takiej organizacji żyje się i funkcjonuje jak w zgodnej rodzinie. Liczą się bo-
wiem głównie więzy emocjonalne i przyjazna atmosfera działania. Dominują tutaj wspólnie
wyznawane wartości i cele, obserwuje się spójność, wysoki stopień uczestnictwa i duże po-
czucie wspólnoty. Zamiast sztywnych przepisów i procedur jak w modelu hierarchicznym
czy agresywnej walki z konkurencją i pogoni za zyskiem jak w modelu rynkowym kulturę
klanu charakteryzują takie cechy jak: praca zespołowa, dążenie do zwiększenia zaangażowa-
nia oraz poczucie odpowiedzialności pracowników za losy przedsiębiorstwa i firmy za pra-
cowników. Do fundamentalnych założeń kultury klanu należy między innymi wiara
w zarządzanie poprzez pracę zespołową, rozwój pracowników, traktowanie klientów jako
partnerów. Głównym zadaniem kierownictwa jest delegowanie uprawnień pracownikom,
zachęcanie ich do postawy uczestnictwa, zaangażowania i lojalności, stwarzanie przyjaznej
atmosfery pracy, integracja całego personelu, słowem zachowanie przypisywane zazwyczaj
głowie rodziny. Przywódcy pełnią zatem rolę doradców, opiekunów i mentorów zorientowa-
nych na ludzi i procesy, skłaniających do uczestnictwa, zażegnujących konflikty, popierają-
cych otwartość, okazujących szacunek i stwarzających atmosferę zaufania, dbających
o wysokie morale i troszczących się o potrzeby poszczególnych pracowników.
Spójność całej organizacji zapewnia lojalność, przywiązanie do tradycji, szacunek dla dru-
giego człowieka i silne więzi załogi18.

W przypadku DM WDM S.A. pojedynek kultur wygrywa właśnie kultura
klanu, tworząc silne podstawy do zaistnienia zaufania i nadając mu istotną rangę
w zarządzaniu.

                        
17 L. Miklaszewski, Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości kon-

kurujących na przykładzie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., �Zeszyty Naukowe WSB we
Wrocławiu� 2009, nr 13, s. 43-45.

18 Ibidem, s. 38-39.
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W tym kontekście można się spodziewać, że kultura o tak humanistycznej
proweniencji będzie sprzyjającym podłożem dla zaistnienia i efektywnego funk-
cjonowania kontraktu psychologicznego.

Aby zweryfikować tę tezę, przeprowadzono badania ankietowe w dwóch
grupach pracowników, tj. w grupie pracowników wykonawczych (10 osób, sta-
nowiących 100% populacji) oraz w grupie menedżerskiej (4 osoby, stanowiące
80% populacji).

Pierwsze pytanie dotyczyło percepcji kontraktu psychologicznego. Biorąc
pod uwagę, że umowa ta jest często porozumieniem domyślnym, gdzie artykula-
cja jego postanowień jest mało dobitna, niezbyt klarowna, a nawet dla niektó-
rych niedostrzegalna, logicznym pytaniem było: czy kontrakt psychologiczny
jest dla respondentów porozumieniem dostrzeganym i uświadamianym?

W pierwszej grupie pracowników 2 osoby stwierdziły, że są w pełni świa-
dome zawarcia takiego porozumienia, natomiast 8, że częściowo uświadamiają
sobie jego zawarcie. Świadczy to o tym, że percepcja kontraktu psychologiczne-
go w grupie pracowników wykonawczych jest zgodna z jego ezoteryczną naturą,
postrzeganie jest w tym przypadku ułomne. Grupa menedżerów jest natomiast
w pełni świadoma zawarcia takiego porozumienia. Świadczy to o pełnej preme-
dytacji z ich strony jeśli chodzi o formułowanie jego postanowień, ale także
o pewnych niedostatkach przekazu tych treści podwładnym, skoro nie wszyscy
dostrzegają je wyraźnie.

Kolejne pytanie kierowane do respondentów dotyczyło skojarzeń, definiują-
cych, kiedy dochodzi do zawarcia kontraktu psychologicznego. W tym przypad-
ku opinie były całkowicie rozbieżne.

Wszyscy pracownicy wykonawczy stwierdzili, że do zawarcia kontraktu do-
chodzi w czasie świadczenia pracy, w czasie rozmów służbowych z przełożo-
nymi, natomiast wszyscy menedżerowie, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
i podpisywania umowy o pracę.

Trudno to wytłumaczyć, ale wydaje się, że zawarcie kontraktu psycholo-
gicznego nie jest aktem jednorazowym, porozumienie jest bowiem wciąż wery-
fikowane i zmieniane. Tak więc postrzeganie podwładnych bardziej odpowiada
rzeczywistości niż percepcja menedżerów, choć tej również nie można całkowi-
cie zanegować. W przypadku menedżerów być może zaczyna działać autoper-
cepcja, okazuje się bowiem, że postawy często pojawiają się po fakcie, żeby
uzasadnić działanie już podjęte bądź usprawiedliwić niepodjęcie działania. Jak
pisze Stephen Robbins

Jest to szczególnie prawdziwe wtedy, kiedy postawy są niejasne i niejednoznaczne. Jeżeli
pracownicy nie mieli wiele doświadczenia z zagadnieniem związanym z ich postawami albo
jeżeli niewiele o tym myśleli, są skłonni do wnioskowania o postawie na podstawie swoich
zachowań19.

                        
19 S.P. Robbins, Prawdy o kierowaniu ludźmi� i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003, s.163.
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Kontrakt psychologiczny jest z pewnością materią, tak jak to już wcześniej
stwierdzono, ezoteryczną. Nic więc dziwnego, że pamięć może im podpowiadać,
że zachowywali się w określony sposób, bo powinni się tak zachowywać,
o czym mówi postawa, wyrażona w odpowiedzi na pytanie ankietowe.

Kolejnym obszarem indagacji była treść kontraktu psychologicznego oraz
stopień zbilansowania oczekiwań pracowników i pracodawcy. W tym celu zadano
pytania dotyczące poszczególnych składników tego kontraktu, prosząc o przy-
pisanie im odpowiedniej ilości punktów: 0 � nieważny, 1 � pojawia się, ale nie
jest zbyt istotny, 2 � ważny, 3 � bardzo ważny (tab. 1).

Tabela 1. Treść kontraktu psychologicznego w DM WDM S.A.

PUNKT WIDZENIA PRACOWNIKÓW PUNKT WIDZENIA PRACODAWCY

Oczekiwania wobec pracodawcy Postrzegane przez pracodawców oczekiwania
pracowników

Sposób traktowania przez pracodawcę
w kategorii sprawiedliwości, równości,
konsekwencji

28
Sposób traktowania przez pracodawcę
w kategorii sprawiedliwości, równości,
konsekwencji

13

Stabilność zatrudnienia 30 Stabilność zatrudnienia 14
Możliwość wykazania się umiejętnościami 21 Możliwość wykazania się umiejętnościami 10
Oczekiwania związane z karierą i możli-
wość rozwijania umiejętności 25 Oczekiwania związane z karierą i możli-

wość rozwijania umiejętności 9

Zaangażowanie i wpływ 21 Zaangażowanie i wpływ 7
Zaufanie do kierownictwa, przekonanie,
że dotrzymuje ono obietnic 31 Zaufanie do kierownictwa, przekonanie,

że dotrzymuje ono obietnic 13

Konsensus 22 Konsensus 11
Dobra atmosfera i troska o pracowników 28 Dobra atmosfera i troska o pracowników 13

Postrzegane przez pracowników oczekiwania
pracodawcy Oczekiwania wobec pracowników

Kompetencje 28 Kompetencje 9
Wysiłek 22 Wysiłek 7
Zgodność 22 Zgodność 10
Przestrzeganie zasad 25 Przestrzeganie zasad 10
Zaangażowanie 30 Zaangażowanie 14
Lojalność 30 Lojalność 15
Uczestnictwo 23 Uczestnictwo 12
Konsensus 21 Konsensus 10

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że punkty przypisane poszczególnym składni-
kom kontraktu psychologicznego, wyróżnione w tabeli pismem półgrubym,
odpowiadają podstawowym cechom kultury klanu, możemy stwierdzić ich do-
minację we wszystkich przedstawionych układach. Potwierdza to ścisłe związki
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kontraktu psychologicznego i kultury organizacyjnej. Najwyraźniej jest to wi-
doczne w obszarze kluczowych składników obu kategorii. W zakresie oczeki-
wań pracowników wobec pracodawcy w tej roli występuje zaufanie, natomiast
w zakresie oczekiwań pracodawcy wobec pracowników � lojalność.

Zauważalna jest także znaczna zgodność wzajemnych oczekiwań obu stron.
Kontrakt psychologiczny bilansuje się. Jak pisze R. Sims

Zbilansowany kontrakt psychologiczny jest niezbędny dla trwałych, harmonijnych relacji
pomiędzy pracownikiem a organizacją. Jego zerwanie może być dla obu stron sygnałem, że
nie mają one lub nigdy nie miały wspólnego zbioru wartości i celów20.

Znamienne jest również odżegnanie się przez wszystkich respondentów od
odczuwania kontraktu psychologicznego jako dysonansu poznawczego w ra-
mach wymagań kultury organizacyjnej. Wręcz przeciwnie, wszyscy traktują to
porozumienie jako element kultury organizacyjnej, a samą kulturę jako jego
rozszerzenie.

Zakończenie

Kontrakt psychologiczny dotyczy przekonań danej osoby związanych
z obietnicami, jakie złożono, przyjęto i w które wierzono, zaistniałymi pomiędzy
tą osobą a innymi podmiotami. Inni uzupełniają powyższą konstatację o suge-
stię, że cechują go nie tylko oczekiwania, ale również obietnice wzajemnych
zobowiązań. Zobowiązania te, przyjmując niemal postać imperatywu, są silniej-
sze niż oczekiwania. Kiedy niedotrzymywane są zobowiązania, wywołuje to
silniejsze reakcje niż wobec złamania słabszych od nich oczekiwań, które skut-
kuje jedynie poczuciem rozczarowania. Złamanie zobowiązań powoduje złość,
rozżalenie, eskapizm wewnętrzny, powstanie lub pogłębienie emocjonalnego
dystansu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą21. Nic dziwnego, że kontrakt
psychologiczny bywa nazywany kontraktem emocjonalnym.

W tym kontekście można powiedzieć, że � jako źródło emocji i opinii �
kreuje on zachowania ludzi. Jest więc niezbędny do zbudowania trwałych i har-
monijnych relacji między pracownikiem i pracodawcą. Jakiekolwiek pogwałce-
nie jego znaczących elementów może być sygnałem, że obie strony nie mają już
wspólnych wartości czy celów. Jest równocześnie sprzeniewierzeniem się kultu-
rze organizacyjnej i preferowanym przez nią wartościom. Kultura organizacyjna,
tak jak kontrakt psychologiczny, jest z definicji nieuchwytna, niewymierna,
                        

20 R.R. Sims, Human Resource Management�s Role in Clarifying the New Psychological
Contract, �Human Resource Management� 1994, nr 33(3), s. 373-382, za: Cz. Zając, Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Wyd. WSB, Poznań 2007, s. 92.

21 R. Kaczyńska-Maciejowska, Kontrakt psychologiczny. Nie tylko płaca, www.fzpep.com.pl/
pracodawca/01_05/kontrakt.htm [20.04.2011].
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w dużej części domyślna i traktowana jako dana. Jednak każda organizacja roz-
wija własny fundamentalny zbiór założeń, domniemań i niewypowiadanych
zasad, które rządzą codziennym zachowaniem w pracy. Tak oto obie kategorie
nawzajem się przenikają, tworząc jeden potężny imperatyw zachowań ludzkich.
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Krzysztof Sławiński
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Efektywność i pomiar działań wizerunkowych
wyższych uczelni w Polsce

Streszczenie. Wizerunek uczelni wyższej ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich interesa-
riuszy: zarządzających, pracowników, studentów, jak i potencjalnych klientów. Dlatego szkoły
prowadzą wiele działań mających wspierać ich wizerunek w otoczeniu. Artykuł ma na celu przed-
stawienie istniejących modeli badania efektywności takich działań, a także ustalenie zależności
między wizerunkiem, tożsamością i kulturą organizacyjną. Może być przyczynkiem do szerszej
dyskusji na temat mierzenia efektywności działań public relations w wyższych uczelniach. Do-
tychczas tylko kilka z nich wdrożyło system badań i analiz własnych działań wizerunkowych.
Konieczność ewaluacji własnych działań zdaje się być zdroworozsądkowa, ale jest niedocenianym
elementem strategii PR.

Słowa kluczowe: zarządzanie wizerunkiem, public relations, zarządzanie tożsamością

Wstęp

Każda uczelnia wyższa w Polsce prowadzi działania wizerunkowe mające na
celu budowę, utrwalenie czy też wsparcie swego wizerunku w otoczeniu, w któ-
rym funkcjonuje. Nie ma znaczenia, czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna,
zawodowa czy akademicka, uniwersytet czy politechnika. Uczelnie w miastach od
wieków zarówno skupiają potencjał naukowy, jak i są naturalnym sprzymierzeń-
cem i centrum gospodarczo-ekonomicznym wspierającym lokalne władze.

W końcu XX w., po przemianach ustrojowo-gospodarczych w kraju, wpływ wi-
zerunku i postrzegania uczelni wyższych w środowisku wolnej konkurencji i go-
spodarki rynkowej wzrósł na tyle, że władze szkół wyższych zaczęły organizować
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w swoich strukturach działy promocji lub public relations. Tu rodzi się pytanie:
jak zmierzyć działania wizerunkowe? Jak ewaluować zadania wykonywane
przez osoby za nie odpowiedzialne? W początkowej fazie organizacji jednostek
odpowiedzialnych za działanie wizerunkowe na polskich uczelniach funkcjono-
wały one na zasadach pewnej dowolności i �woli� władz uczelni1.

Wizerunek a tożsamość

Trudno w sposób prosty i oczywisty zmierzyć działania wizerunkowe, a sa-
mo pojęcie wizerunku jest mylnie rozumiane. W potocznym znaczeniu wizeru-
nek jest wszystkim, co możemy zobaczyć i poznać dzięki zmysłowi wzroku, ale
w innym znaczeniu jest to również wyobrażenie na temat organizacji, przedsię-
biorstwa czy uczelni wyższej. Bardziej od polskiego słowa wizerunek pojemne
jest angielskie słowo image, bo wiąże się ono bezpośrednio z wyobrażeniem,
a nie tylko z tym, co możemy poznać wzrokowo. Na wizerunek składają się
przemyślane elementy dobrane według potrzeb i wymagań. Często rozumiany
jest jako wygląd zewnętrzny, jednakże to najbardziej powierzchowne postrzega-
nie � wizerunek to zespół wielu elementów działających w celu poprawienia,
ugruntowania lub wzmocnienia poziomu reputacji. Wizerunek firmy to �
najogólniej ujmując � to, co ludzie na jej temat myślą. Wizerunek (image)
przedsiębiorstwa, firmy bądź organizacji jest swego rodzaju jej obrazem w świa-
domości osób, które z nią się stykają w sposób bezpośredni (np. jako kontrahen-
ci czy klienci) lub pośredni (ogólnie jako pośrednio odbiorcy działań czy uczest-
nicy rynku). Nie można przy okazji pominąć tutaj stanowiska Krystyny Wójcik,
która problem wizerunku wyjaśnia następująco:

Image to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub in-
stytucji; nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika
wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach.

Można więc powiedzieć, że w pojęciu tym mieści się wszystko, co otoczenie
wie o przedmiocie image, w co wierzy w związku z danym przedmiotem, co
sobie ma jego temat wyobraża, co z nim łączy. Połączenie tych elementów
w ogólny wizerunek doprowadza do powstania psychologicznego profilu danego
przedmiotu, w przypadku organizacji stanowiącej przedmiot image � do psy-
chologicznego profilu osobowości organizacji2.

                        
1 D. Tworzydło, S. Gawroński, Wykorzystanie public relations w zarządzaniu szkołą wyższą,

w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań
2004, s. 274.

2 K. Wojcik, Public Relations od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalnoś-
ci, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 22.
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Działaniem wspierającym jest budowanie tożsamości uczelni, jej pracowni-
ków, studentów czy absolwentów.

Choć oba pojęcia (tożsamość i wizerunek) na pierwszy rzut oka mogą się
wydawać bardzo zbliżone, czy wręcz oznaczać to samo, to jednak tak nie jest.
Wizerunek to po prostu produkt stworzony pod wpływem oddziaływania komu-
nikacyjnego firmy na otoczenie. Wizerunek powstaje wskutek tworzenia przez
przedsiębiorstwo własnej tożsamości. Tożsamość, jak wyżej nadmieniono, jest
zespołem cech, czy elementów, które firma chce przekazać otoczeniu, podczas
gdy wizerunek to ich realna w tymże otoczeniu projekcja.

W przypadku tożsamości nośnikiem informacji może stać się wszystko, co
organizacja robi lub\i produkuje. Produkt jest bardzo istotnym nośnikiem, od-
biorca, nabywając go, dowiaduje się bardzo wiele o przedsiębiorstwie. Jest to
prawdziwy element tożsamości przedsiębiorstwa, dlatego że klient, konsumując
produkt lub go wykorzystując, sprawdza wszystkie informacje, jakie wcześniej
firma zakomunikowała na jego temat w kampanii reklamowej. Dlatego tak waż-
na jest reguła �jedności słów i czynów�. Rozczarowany, niezadowolony klient
raczej nie zaufa drugi raz tej samej firmie.

Wizerunek (image) wyznaczają prawie wszystkie składniki tożsamości, ale
ich realna zawartość nie jest jej pełnym, identycznym, lustrzanym odbiciem.
Przyczynami różnic mogą być m.in.: komunikacyjna niesprawność � brak
czystego przepływu komunikacyjnego w organizacji, wcześniejsze złe doświad-
czenia odbiorców, szumy informacyjne, działalność konkurencji, niejasność
przekazów itp. Organizacja, by utworzyć własny wizerunek, najpierw musi
stworzyć, wypracowaną w szerokim zespole, zintegrowaną koncepcję tożsamości
organizacji, a następnie informować otoczenie o niej w praktycznie niezmienio-
nej postaci. Sam wizerunek jest przede wszystkim zależny od organizacji, ale
jest to zależność częściowa. Nie jest praktycznie nigdy identyczny z przekona-
niami organizacji na własny temat, lecz jest sumą liczby przekonań i uczuć osób
z otoczenia organizacji. Dlatego mimo że tożsamość i image są terminami od-
miennymi, jakościowo i materialnie oznaczają coś innego, to jednak analizując
je, można wnioskować, że są one nierozerwalnie ze sobą związane.

W tym miejscu należy przybliżyć termin tożsamość i wyjaśnić, dlaczego
tożsamość jest ważna dla wizerunku organizacji.

Ogólnie można powiedzieć, że tożsamość to zespół jakichś cech, które
w istotny sposób odróżniają daną organizację od innych. Jest ona wytworem
wewnętrznych procesów firmy dążącej � z mniejszym lub większym przekona-
niem i sprawnością � do przekazania ich otoczeniu.

Dokładniej wyjaśnia ten problem Jerzy Altkorn:
Tożsamość firmy to zespół cech, które w istotny sposób odróżniają ją od innych, a zwłaszcza
od bliskich konkurentów. W zespole tym zawartych jest mnóstwo elementów, począwszy od
ujednoliconych, a charakterystycznych zasad postępowania, które wyrażają wyznawane
wartości i sposoby prowadzenia interesów, poprzez tworzenie informacji czym jest firma
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i dokąd zmierza, aż po tak oczywiste elementy, jak znak firmowy, standard budynków, aran-
żacja wnętrz, stroje personelu i rodzaj zachowań3.

Tożsamość przedsiębiorstwa to jego złożona osobowość, na którą składają
się: filozofia, historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zacho-
wania pracowników działu sprzedaży i innych reprezentantów przedsiębiorstwa.

Nie można tutaj pominąć faktu, że informacje przekazywane przez przedsię-
biorstwo muszą być zbieżne ze stanem faktycznym, tzn. muszą przestrzegać
wspomnianej już wcześniej zasady � �jedności słów i czynów�. Jest to bardzo
ważne, ponieważ w swojej kampanii informacyjnej przedsiębiorstwo może po-
wiedzieć bardzo wiele, jednak musi to być poparte odpowiednimi faktami. Mó-
wiąc, że �jesteśmy największą i najbardziej nowoczesną firmą�, powinniśmy
wiedzieć o tym, że konkurencja lub dziennikarze mogą to szybko zweryfikować.
Gorzej jest jednak, kiedy mówimy �nasze produkty spełniają kryteria jakości�
lub �nasze produkty są bardzo zdrowe i spełniają wymogi ministra zdrowia�,
a stan faktyczny jest inny. Klienci bardzo szybko zamiast zacząć nam ufać, odwró-
cą się od nas. Generalnie jednak dobrze skonstruowane strategie tożsamości naj-
częściej przyczyniają się do stałego, ciągłego przywiązania otoczenia do produk-
tów firmy oraz, co najważniejsze, do wzrostu sprzedaży i maksymalizacji zysku.

Tożsamość organizacji bywa często utożsamiana z jej wizerunkiem, co jest
nieporozumieniem. Choć dla niektórych te pojęcia mogą znaczyć dokładnie to
samo, to znaczna liczba badaczy tego problemu skłania się do osobnego defi-
niowania tożsamości i wizerunku firmy.

Tożsamość organizacji stanowi pewien zestaw atrybutów, które firma prze-
kazuje otoczeniu, a więc dotyczy obrazu własnego wytworzonego przez organi-
zację. W kontekście takiego przekazu wizerunek stanowić będzie odbiór
tożsamości przez otoczenie, czyli sposób, w jaki publiczność odbiera komuni-
kowaną przez organizację tożsamość, głównie za pomocą technik public rela-
tions4.

Edmund Gray i John Balmer podkreślają fundamentalną rolę tożsamości oraz
komunikacji w budowaniu wizerunku i reputacji. Ich zdaniem tożsamość jest
�rzeczywistością� organizacji, która poprzez system wymiany informacji z oto-
czeniem będzie budować jej wizerunek, a więc obraz powstający w umysłach
pracowników, petentów i instytucji współpracujących.

Tożsamość organizacji tworzyć będzie szereg atrybutów, takich jak sys-
tem wartości, kultura organizacyjna firmy, standardy zachowań czy wreszcie
system komunikowania się zarówno z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym, także poprzez system identyfikacji wizualnej. W jeszcze szerszym zakresie
czynniki składające się na tożsamość organizacji identyfikuje Tengku Chik Me-
                        

3 J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 1999, s. 9.
4 Idem, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 9.
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lewar, którego zdaniem będzie ona warunkowana poprzez komunikację firmo-
wą, tożsamość wizualną, kulturę organizacyjną, system zachowań, strukturę
organizacyjną i strategię firmy5. A zatem w ramach budowania tożsamości orga-
nizacji powinno się zdefiniować, jaki wizerunek chcemy osiągnąć. Trafnie pod-
sumowuje i precyzuje to Sam Black, uznając za tożsamość organizacji jej
złożoną osobowość, na którą składają się: historia, kultura, styl zarządzania
i reputacja6. Dzięki jasno zdefiniowanym elementom tożsamości personel jest
w stanie łatwo zrozumieć cele organizacji, jej specyfikę i styl kierowania. Toż-
samość umożliwia pracownikom szybszą adaptację do obowiązujących norm
i kultury w organizacji oraz przestrzeganie ich z większą wrażliwością � co jest
nie bez znaczenia w przypadku rynku pracy w uczelniach. Oczywistą korzyścią
wynikającą z kształtowania tożsamości jest natomiast bezpośrednie przełożenie
na wizerunek organizacji, zarówno wśród instytucji współpracujących z organi-
zacją, jak i jej bezpośrednich klientów.

W świetle wielu badań można z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie
tożsamość jest zdolna do formowania silnej marki i lojalności konsumentów. Jak
podkreśla Piotr Lignar, o sukcesie przekazu wizerunkowego przesądza właśnie
tożsamość, którą przed rozpoczęciem intensywnej promocji trzeba zdefiniować
w takich obszarach, jak strategia, wyznawane wartości, dobra jakość usług czy
opiekuńczy stosunek do pracowników. Zmiana wizerunku organizacji to tak
naprawdę transformacja jej tożsamości i zakomunikowanie tego za pomocą
narzędzi PR7. Trzeba bowiem pamiętać, że reakcja klientów na �piękne i kolo-
rowe� komunikaty zawsze będzie skonfrontowana z rzeczywistością. Jeśli ta
rzeczywistość ich rozczaruje, bo brak będzie podstaw realnej tożsamości organi-
zacji, obraz medialny czy reputacja instytucji w środowisku nie wystarczy, by
wykreować pozytywny wizerunek.

Wizerunek i tożsamość tworzą wraz z kulturą organizacyjną swoisty sche-
mat przenikających się i wpływających na siebie zależności:

kultura   tożsamość wizerunek

Zależność między kulturą organizacyjną, tożsamością a wizerunkiem znaj-
duje odbicie w procesach interpretatywnych, które zachodzą między tymi dome-
nami.
                        

5 T.C. Melewar, Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature,
�Journal of Marketing Communications� 2003, nr 9, s. 195-220.

6 S. Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 97.
7 J. Piasecki, Wizerunek na miarę sukcesu. Rozmowa z Piotrem Lingarem, �Gazeta Prawna�,

9 maja 2005 r., s. 20.
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Pierwsza z zależności to mirroring � odzwierciedlenie wyobrażeń organiza-
cji wytworzonych przez środowisko zewnętrzne w jej tożsamości. Łączy ona
wizerunek organizacji w oczach otoczenia z jej tożsamością.

Druga zależność to reflecting � zakorzenianie się tożsamości w kulturze
organizacyjnej, gdyż to właśnie ona wywiera niebagatelny wpływ na wygląd
wzorców, norm i wartości kulturowych organizacji i jest zobligowana do osa-
dzenia w kulturze. To z kolei prowadzi do kolejnej zależności.

Expressing � wyrażania kultury przez tożsamość. Kultura jest upowszech-
niana przez sformułowania tożsamości, osadzone w kulturze. A to prowadzi do
wywierania wrażenia na innych poprzez wizerunek8. Model ten ma charakter
sprzężenia zwrotnego, w którym wewnętrzne elementy kulturowe łączą się
z identyfikacją i wizerunkiem prezentowanym na zewnątrz9.

Teoria pomiaru

By zmierzyć efekty działań wizerunkowych, przede wszystkim trzeba zało-
żyć, że będziemy je mierzyć podczas planowania tych działań. Na założeniu tym
opierają się współczesne modele planowania działań PR:

� RACE: Research � Action � Communication � Evaluation (badania �
akcja � komunikacja � ewaluacja),

� ROSIE: Research � Objectives � Strategy � Implementation � Evaluation
(badania � przedmioty � strategia � implementacja � ewaluacja).

Pomiar wstępny, analiza sytuacji startowej zawierająca konkretne dane licz-
bowe, których zmianę będzie można odnotować po przeprowadzeniu kampanii
PR, jest integralną składową tych modeli. Bez badań sytuacji wyjściowej i okre-
ślenia jej za pomocą konkretnych mierników (takich np., jak rozpoznawalność
marki w grupie docelowej czy liczba osób z grupy docelowej, które zetknęły się
z informacją na temat organizacji) pomiaru nie da się przeprowadzić.

Analiza sytuacji startowej ma wpływ na formułowanie celów komunikacyj-
nych kampanii PR (wynikających z celów uczelni wyższej), a następnie strategii
działań wizerunkowych, kluczowych przekazów (najważniejszych komunika-
tów, jakimi będziemy się posługiwać w akcjach wizerunkowych) oraz rodzaju
narzędzi, które będą odpowiednie do naszych planów. By zmierzyć później
efekty przeprowadzonej kampanii, na tym etapie powinny być wyznaczone kon-
                        

8 M.J. Hatch, M. Schultz, The Dynamics of Organisational Indentity, w: Organizational
Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford University Press, Oxford � New York
2004, s. 379.

9 Ł. Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, �Przegląd Organizacji� 2005, nr 3,
s. 8.



Efektywność i pomiar działań wizerunkowych wyższych uczelni w Polsce 283

kretne, mierzalne cele, np.: �zwiększenie rozpoznawalności marki szkoły WSX
w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych� (trzeba przeanalizować wyniki
badań rozpoznawalności marki przeprowadzonych przed i po kampanii),
�zwiększenie udziału osób w wieku 30-36 lat wśród osób podnoszących kwali-
fikacje na studiach podyplomowych� (po realizacji kampanii sprawdzimy, czy
zwiększyła się liczba osób w tym wieku wśród słuchaczy studiów podyplomo-
wych) czy �zapewnienie uczelni określonej liczby publikacji w mediach�.

Kiedy powinno się dokonywać pomiaru? W zasadzie można to zrobić na
każdym etapie działań wizerunkowych. Przedstawiają to modele teoretyczne
tworzenia pomiaru: Cutlipa, MacNamary oraz Lindenmanna. Etapowość tych
modeli jest dość podobna, różnica jest taka, że w modelu Lindenmanna, w prze-
ciwieństwie do modeli Cutlipa i Macnamary, nie jest oceniany etap planowania
(ocena strategii, doboru mediów, czytelności i zrozumiałości przekazu) (tab. 1)10.

Tabela 1. Modele teoretyczne tworzenia pomiaru

Model Cutlipa Model MacNamary Model Lindenmanna
Preparation (przygotowanie) Inputs (wkład) Outputs (produkcja)
Implementation (wdrożenie) Outputs (produkcja) Outgrowths (osiągnięcia)
Impact (wpływ) Results (rezultaty) Outcomes (następstwa)

Ź r ó d ło: A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna
Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004.

Modele te okazały się dość skomplikowane, dlatego w 1995 r. powstały dwa
kolejne, zaproponowane przez Watsona. Pierwszy z nich, tzw. model jednokie-
runkowy, jest często stosowany w agencjach PR: pomiar sprowadza się w zasa-
dzie do analizy mediów oraz reakcji grup docelowych i na tej podstawie
organizacja (czyli klient) podejmuje decyzję o kontynuacji danych działań. Nie
ma tutaj sprzężenia zwrotnego, które mogłoby wpłynąć na sposób dalszej reali-
zacji tych działań11.

Elementem wyjściowym drugiego modelu Watsona, tzw. modelu kontynu-
acji, są badania, które warunkują następnie przygotowanie � na podstawie
wyznaczonych celów � strategii public relations oraz taktyki działań. Po zakoń-
czeniu kampanii PR jej efekty są analizowane i oceniane, po czym na podstawie
tej analizy zapada decyzja o kontynuacji lub zakończeniu konkretnego programu
działań PR12.

                        
10 http://cluster010.ovh.net/~annamiot/pdf/anna_miotk_czy_moge_zmierzyc_efektywnosc_dzialan

_pr.pdf [15.10.2011].
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Sposobem na udowodnienie skuteczności działań wizerunkowych, jaki sto-
sują agencję PR-owe, jest implementowanie metod wyceny efektywności stoso-
wanej reklamy. Metoda ta polega na obliczeniu powierzchni artykułów
przedstawiających w pozytywnym świetle organizację i przemnożeniu wyliczo-
nej powierzchni przez stawkę za reklamę w określonym tytule prasowym13.
Otrzymaną kwotę mnoży sie standardowo przez trzy, wychodząc z założenia, że
siła oddziaływania artykułu redakcyjnego jest trzy razy większa od podobnej
działalności reklamowej14.

Mierzenie działań wizerunkowych

Co może być miernikiem efektywności działań wizerunkowych? Dane na
temat zmian w postrzeganiu marki, usługi lub uczelni, zmiany wizerunku czy
wzrost rozpoznawalności są możliwe do uzyskania dzięki badaniom i analizom.
Na przykład wzrost zainteresowania dziennikarzy uczelnią i jej działaniami od-
zwierciedla się w liczbie dziennikarzy, którzy samodzielnie skontaktowali się
z uczelnią, większej ilości publikacji w prasie, zmianie treści publikacji czy też
ich przekazu. Wzrost zainteresowania szkołą wyższą potencjalnych klientów �
studentów oznacza zwiększenie liczby zapytań ofertowych od kontrahentów,
większą liczbę studentów i słuchaczy, osób odwiedzających stronę internetową,
zwiększoną korespondencję przychodzącą do firmy. Mniejsza rotacja pracowni-
ków i absencji chorobowych jest sygnałem zadowolenia z pracy.

Pomiar rezultatów działań wizerunkowych napotyka oczywiście na prze-
szkody. Jedna to możliwość �zakłóceń� ze strony działań reklamowych i marke-
tingu bezpośredniego, które z reguły towarzyszą kampaniom wizerunkowym.
Trudno wówczas określić, które wskaźniki są efektem pierwszych, a które dru-
gich � konieczne są tu głębokie badania grup docelowych, by wychwycić, w jaki
sposób badani zetknęli się z informacją o uczelni, usłudze czy produkcie. Druga
to trudność integracji danych z różnych źródeł � efektywny pomiar rezultatów
działań PR wymagałby połączenia w jedno (wraz z możliwością pokazania zmian
w czasie) danych pochodzących m.in. ze statystyk stron internetowych, wyników
analizy mediów, danych dotyczących sprzedaży, danych z systemów CRM oraz
z badań rynkowych. Czy możliwy jest jeden model mierzenia efektywności
działań wizerunkowych? Idąc za A. Miotk, jest to mocno utrudnione, ponieważ:

� Mierzenie efektów działań PR jest badaniem ewaluacyjnym � czyli każdorazowo
tworzymy plan pomiaru do konkretnego programu PR. Taki plan jest unikalny, czyli za każdym
razem tworzony jest od nowa. To, co jest w nim uniwersalne, to wyłącznie metody badawcze.

                        
13 G. Hajduk, Skuteczność i efektywność PR, w: Public Relations � narzędzia przyszłości,

red. T. Soliński, D. Tworzydło, WSiZ, Rzeszów 2007, s. 95
14 W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002,

s. 163.
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� Trzeba najpierw wykonać ciężką pracę analityczną. Po pierwsze, zaplanować swoje
działania, zaczynając od gruntownej analizy sytuacji i określenia punktów wyjściowych po-
miaru. Nie wiedząc, gdzie stoimy, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, dokąd poszliście. Po dru-
gie, dokładnie opisać grupę docelową. Po trzecie, zastanowić się, jakie są cele biznesowe
waszej firmy, jak postawić cele komunikacyjne, aby pomogły te cele biznesowe wdrożyć
(i pamiętać o tym, że cele komunikacyjne muszą być mierzalne), jakie są kluczowe przekazy
(jakimi sformułowaniami będziecie się posługiwać). Jeśli Wy tego wszystkiego nie będziecie
wiedzieć, to agencja PR czy też firma badawcza też tego za Was nie będzie wiedziała. Naj-
lepsze briefy od klientów te elementy już zawierają. Po czwarte, wymyślić, jaka jest ogólna
strategia postępowania i konkretne narzędzia PR, jak ocenicie efekty realizacji i jakie wyko-
rzystacie do tego metody badań (czy analizę treści przekazów medialnych, czy badania son-
dażowe, czy cokolwiek innego), mając świadomość zalet i braków tychże metod. To można
już zrobić we współpracy z agencją. Jednak pracę tę trzeba wykonać i nie ma innej możliwo-
ści. Jest to trudne, ale nie niemożliwe.

� Dobór metody badawczej też zależy od celu biznesowego. Jeśli narzędziem PR bę-
dzie event, a biznesowo zakładamy wzrost sprzedaży, komunikacyjnie natomiast zbudowanie
świadomości oferty, to wówczas koncentrujemy się na liczbie zapytań i nowych klientów po-
zyskanych dzięki eventowi. Analizujemy dane dotyczące uczestnictwa w tej imprezie. Jeśli
natomiast komunikacyjnie zakładamy stałą obecność w mediach, co może się stać między in-
nymi dzięki organizacji ciekawego eventu, to wówczas sposobem zmierzenia jego skuteczno-
ści będzie liczba artykułów na temat wydarzenia. Jeśli celem komunikacyjnym eventu jest
budowanie dobrych relacji z klientami, wówczas na plan pierwszy wysunie się badanie opinii
klientów o wydarzeniu.

� Mierząc, trzeba mieć na uwadze także szerszy kontekst prowadzenia działań PR.
Czy jeśli praca agencji przyczynia się do zbyt małej � w odczuciu klienta � liczby publikacji
miesięcznie albo brakuje publikacji w kluczowych dla nas mediach, to dlaczego? Czy może
dlatego, że nasza konkurencja ma dłuższe relacje z dziennikarzami i lepszą pozycję w tym
piśmie jako reklamodawca? Czy może trzeba przyjrzeć się samym działaniom � może klu-
czowe przekazy, treść materiałów prasowych itp. są do poprawy? Czy może dlatego, że agen-
cja osiąga liczby, które w naszej sytuacji są możliwe do osiągnięcia, ale my porównujemy się
do lidera rynku, a nie do zbliżonych do nas firm? To wszystko jest do ustalenia.

� Nie ma metody badawczej bez wad. Każda ma swoje ograniczenia i mocne strony.
Cały � jak to się mówi � myk polega na tym, żeby wybrać taką, która pozwoli nam uzyskać
jak najbardziej pełną odpowiedź na nasze pytania.

� Synergia działań komunikacyjnych (np. równoczesne prowadzenie działań reklamo-
wych i PR) może utrudniać pomiar efektów działań PR, jednak też nie uniemożliwia go
całkowicie. Dlatego warto stosować dodatkowe pytania o źródła informacji klientów we
wszystkich badaniach, w których jest to możliwe15.

Jednym z niewielu opisanych przykładów mierzenia działalności wizerun-
kowo-marketingowej jest badanie przeprowadzone przez Politechnikę Wrocław-
ską w 2004 r. Celem badań było stwierdzenie, jakiego rodzaju narzędzia są
najbardziej efektywne i co ma wpływ na proces decyzyjny kandydatów na stu-
dia. Skupiono się tutaj na dwóch aspektach:

1. Jakimi kryteriami kierowali się studenci I roku przy wyborze uczelni.
2. Jakie było źródło informacji o uczelni studentów I roku16.

                        
15 A. Miotk, Badania w procesie oceny działań komunikacyjnych, w: Badania i pomiar efek-

tywności w public relations, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Newsline, Rzeszów 2010, s. 156.
16 Analiza procesu decyzyjnego kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej w roku

2004, opr. A. Gąsiorowska [na prawach rękopisu], Wrocław, listopad 2004.
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Tabela 2. Parametr dotyczący wykorzystania przez kandydatów na studia
różnych źródeł informacji

Źródło informacji
Liczba osób,

które nie
korzystały

z danego źródła

Liczba osób,
które korzy-

stały z danego
źródła

Procent osób,
które korzy-

stały z danego
źródła

Ze stron www uczelni 285 3073 91,51
Z informatora uczelnianego 1742 1616 48,12
Z informatora wydziałowego 2293 1065 31,72
Z ogólnopolskiego informatora dla maturzystów 2112 1246 37,11
Z targów edukacyjnych 2662 696 20,73
Od ludzi podczas dni otwartych na PWr 2749 609 18,14
Z informacji/reklam w prasie codziennej 3029 329 9,80
Z informacji/reklam w kolorowych czasopismach 3149 209 6,22
Od znajomych i rodziny 744 2613 77,81
Z opinii ludzi na forach internetowych 2771 587 17,48

Ź r ó d ło: analiza procesu decyzyjnego kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej w roku 2004.

Tabela jasno przedstawia, które działania są najbardziej efektywne � w tym
wypadku dla Politechniki Wrocławskiej. Porównanie wyników ankiety z wiel-
kościami budżetów przeznaczanych corocznie na poszczególne rodzaje aktyw-
ności komunikacyjnej uczelni wykazało duże dysproporcje w tym zakresie
i wskazało na konieczność zwiększenia środków na rozwój kanałów informacji
związanych z nowymi mediami17. Wnioski z przeprowadzonego badania można
z pewnością odnieść do innych uczelni, lecz warto je powtórzyć na większej
grupie respondentów.

Podsumowanie

Prowadzenie badań jakości komunikacji na uczelni jest koniecznym elemen-
tem wspierającym proces decyzyjny. Trzeba je podejmować pomimo kosztów,
które zresztą nietrudno zminimalizować, wykorzystując choćby wolontariuszy.
Oczekiwanym rezultatem badania jest wskazanie optymalnego rozwiązania czy
też określenie nadchodzących konkretnych problemów. Jakkolwiek głęboko się-
gają teoretyczne podstawy wiedzy o public relations, będącej dziedziną typowo
interdyscyplinarną, to jej realny wymiar określają praktyczne realizacje, skutecz-
ność działań konkretnych ludzi i organizacji, dopasowywanie zróżnicowanych
technik do zmieniającej się każdorazowo sytuacji. Dlatego nieunikniona w opisy-
waniu doświadczeń związanych z promowaniem wyższej edukacji jest metodolo-
                        

17 M. Zimnak, Promocja wyższej edukacji w Polsce po roku 2000. Monografia, Wyd. UE,
Wrocław 2011, s. 70.
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gia opisowa, zastosowana w monografii. Tymczasem praktycy uczelnianego pu-
blic relations, szukający wsparcia w pracach naukowych, spotykają głównie
teksty o charakterystyce normatywnej, stosujące wobec omawianej tematyki
kilka podstawowych modalności: zachowania i czyny organizacji w danej sytua-
cji mogą być nakazane, zakazane, dozwolone, fakultatywne, indyferentne lub też
mogą być przedmiotem obowiązku pozytywnego lub negatywnego18. I tak,
Maria Buszman-Witańska pisze, że

Zmiany w szkolnictwie wyższym mogą być znaczące, dokumenty prawne pokazują możliwości,
wskazują kierunki i płaszczyzny współpracy uczelni z otoczeniem, a narzędzia które mogą
być pomocne w realizacji poszczególnych działań dostarcza public relations. Jeszcze nigdy
szkolnictwo wyższe tak bardzo nie potrzebowało profesjonalnego zarządzania relacjami
i komunikowaniem z otoczeniem19.

Postulatywność tych konstatacji � bezsprzecznie słusznych � nie ulega wąt-
pliwości, użyteczność dla praktyka � niestety również. Podobnie rzecz się ma
z tabelarycznym zestawieniem dokładnie rozpisanych grup publiczności w dzia-
łaniach public relations wyższej uczelni, które znajduje się w ważnym tekście
Barbary Iwankiewicz-Rak20. Powstał model otoczenia uczelni, jednak konwersja
tej wiedzy na zestaw praktycznych działań zespołu promocji i tak będzie uzależ-
niona od konkretnej sytuacji i specyfiki danej publiczności, czego żaden model
uwzględnić przecież nie jest w stanie. Uczelnie bardzo niechętnie udostępniają
informacje na temat badań nad wizerunkiem, uważając, że jest to tajemnica
przedsiębiorstwa. Natomiast jakiekolwiek systemowe mierzenie efektywności
działań wizerunkowych jest w większości uczelni w Polsce nieznane. Odbywa
się, jeżeli w ogóle, przy pojedynczych wydarzeniach. Ten stan z pewnością się
zmieni z powodu znacznego zmniejszenia liczby kandydatów na studia na ryn-
ku, konieczności finansowania przedsięwzięć ekonomicznie uzasadnionych oraz
większej konkurencji na rynku.
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Jakościowe uwarunkowania kształtowania
efektywności ekonomicznej organizacji

na wybranych przykładach

Streszczenie. Celem artykułu jest omówienie wpływu uwarunkowań jakościowych na efek-
tywność ekonomiczną organizacji. Przykłady zaczerpnięto z doświadczeń praktycznych i dotyczą
one: metodyki analizy SWOT i TOWS, pojęć i kategorii związanych z celami, metodyki analizo-
wania celów oraz opisu stanowiska organizacyjnego. W opracowaniu uzasadniono wpływ wybra-
nych aspektów jakościowych na efektywność zarządzania, a także różne niedostatki odnoszące się
do wybranych przykładów. Wskazano także propozycje niektórych rozwiązań oparte na własnych
doświadczeniach.

Słowa kluczowe: efektywność, efektywność ekonomiczna, uwarunkowania efektywności,
aspekty jakościowe efektywności, cele, zadania, analiza SWOT, analiza TOWS, analiza celów,
rangowanie celów, opis stanowiska organizacyjnego

Wstęp

Analiza historyczna kształtowania się dyscyplin traktujących o organizacji
i zarządzaniu wyraźnie wskazuje, że od samego początku dociekania naukowe
były ukierunkowane na problematykę efektywności. Potwierdzają to zaintereso-
wania i dorobek wielu klasyków zarządzania, takich jak np. Frederick Taylor,
Henry Gannt, Henry Ford, Frank i Lilian Gilbreth czy Karol Adamiecki1.
                        

1 Zob. Z. Martyniak, Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989
oraz J. Kurnal, Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa 1972.
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Zainteresowania analizą wydajności w firmach były reakcją na oczekiwania
praktyki, w której szybko postępowała koncentracja i centralizacja kapitału,
skala produkcji, a także mechanizacja prac. Intuicja, zdrowy rozsądek i doświad-
czenie ustępowały miejsca naukowej systematyzacji i analizie czynników, po-
miarom oraz poszukiwaniu rozwiązań wzorcowych. Jednocześnie od samego
początku wymiernym aspektom efektywnościowym zarządzania towarzyszyły
dociekania jakościowe. Nasz rodak Karol Adamiecki proponował harmonogra-
my optymalizujące procesy produkcyjne, ale jednocześnie dostrzegał i wyjaśniał
znaczenie tzw. prawa harmonii duchowej. Do uwarunkowań jakościowych
funkcjonowania organizacji nawiązywali tacy wybitni klasycy organizacji, jak
Henri Fayol czy Henry Le Chatelier. Późniejsze nurty i szkoły naukowe zarzą-
dzania potwierdzają współzależność problematyki twardej (wymiernej, bezpo-
średnio związanej z efektywnością) oraz miękkiej (trudno wymiernej, pośrednio
związanej z efektywnością). Charakterystyczną cechą rozwoju dyscyplin trak-
tujących o organizacji i zarządzaniu jest dostrzeganie tej współzależności
w dociekaniach badawczych oraz w praktyce2.

Celem opracowania jest przybliżenie i analiza wybranych przykładów w ob-
szarze jakościowych uwarunkowań efektywności ekonomicznej organizacji.
Przykłady mają charakter zróżnicowany i są zaczerpnięte z doświadczeń prak-
tycznych autorów.

1. Wieloznaczność i uwarunkowania
efektywności ekonomicznej firmy

Właściwe rozważania warto poprzedzić pewnymi ogólnymi uwagami odno-
szącymi się do efektywności ekonomicznej firmy. Po pierwsze, jest to kategoria
aksjologiczna o charakterze wymiernym. Po drugie, ma ona charakter wielowy-
miarowy, tzn. może przybierać różne formy (względna, bezwzględna) oraz może
być wyrażona w różnych jednostkach obliczeniowych, takich jak: pieniądz, czas,
jednostki naturalne (waga, ilość, metry itp.) czy skale punktowe. Po trzecie,
można z nią kojarzyć różne kryteria oceny � nawet w odniesieniu do tej samej
organizacji. Oznacza to, że rzadko efektywność organizacji mierzy się za pomo-
cą jednego kryterium. Zwykle ocena efektywności organizacji ma charakter
wielopunktowy. Po czwarte, efektywność ekonomiczną można rozpatrywać
w różnych przedziałach oceny. Można ją odnosić do całości organizacji bądź jej
części (jednostki wewnętrzne, ośrodki odpowiedzialności). W trzecim i czwar-
                        

2 Ibidem; dodatkowo zob. A. Wajda, Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Wyd.
Difin, Warszawa 2003, s. 11-31.
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tym przypadku pojawia się więc przy pełnej ocenie efektywności ekonomicznej
konieczność korzystania z ocen wielokryterialnych. Po piąte, kryteria wymierne
odzwierciedlające efektywność mogą być względem siebie sprzeczne, co może
komplikować trafność pomiaru końcowego. Po szóste, zarówno w odniesieniu
do kryteriów cząstkowych, jak i do kryteriów syntetycznych oceny efektywności
identyfikacja czynników oddziaływających na ich kształtowanie najczęściej jest
wielokierunkowa, niepełna i trudna do pomiaru ze względu na występowanie
uwarunkowań jakościowych o różnym charakterze. Po siódme, dobór i rangi
kryteriów oceny efektywności ekonomicznej są zmienne w czasie i wymagają
aktualizacji3.

Wszystkie wskazane czynniki komplikują trafność i obiektywność oceny
efektywności firmy; szczególne trudności pojawiają się pod tym względem przy
ocenie całościowej organizacji. W analizie przyczynowo-skutkowej efektywno-
ści ekonomicznej dodatkowym elementem utrudniającym ocenę jest występo-
wanie uwarunkowań jakościowych o różnym charakterze. Skutkować to może
trudnościami w identyfikacji przyczyn sukcesu bądź porażki firmy. Ma to swoje
przełożenie na tak ważne obszary zarządzania firmą, jak budowa systemu celów,
planowanie, orientacja na wyniki, delegowanie kompetencji i egzekwowanie
odpowiedzialności czy motywowanie i kontrolowanie.

Uwarunkowania jakościowe efektywności ekonomicznej korespondują z naj-
ważniejszymi funkcjami, jakie mają do spełniania dyscypliny naukowe traktują-
ce o organizacji i zarządzaniu, do których zaliczamy4:

1. Funkcję �opisową� � wypracowanie oraz uporządkowanie systemu ka-
tegorii umożliwiających charakterystykę procesów związanych z organizowa-
niem i zarządzaniem. Dorobek w tym zakresie jest znaczny, ale niejednolity.
Każda organizacja buduje i stosuje w tym zakresie swój system pojęć.

2. Funkcję �analityczną� � wyjaśnianie związków przyczynowo-skutko-
wych występujących w procesach organizowania i zarządzania, pozwalających
lepiej zrozumieć te procesy w instytucjach, co pomaga w analizie organizacyjnej
stanu aktualnego i w prognozowaniu pożądanych zmian.

3. Funkcję �aksjologiczną� � wypracowywanie, wyjaśnianie i systematy-
zację kryteriów oceny sprawności działań � od postaci prakseologicznych (naj-
ogólniejszych) po kryteria bardziej szczegółowe, aż do konkretnych wskaźników
czy mierników oceny. Dorobek zarządzania w systematyzacji możliwych kryte-
riów oceny jest bardzo duży, natomiast w praktyce problemy sprawia często
dobór kryteriów pasujących do konkretnej sytuacji oraz powiązanie kryteriów
                        

3 Por. wyjaśnienie efektywności ekonomicznej w: J. Penc, Leksykon biznesu, AW Placet,
Warszawa 1997, s 99-100.

4 Autorzy postrzegają funkcje nauki o organizacji i zarządzaniu szerzej niż M. Przybyła � por.
Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, AE Wrocław, Wroc-
ław 2003, s. 25.
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cząstkowych z kryteriami całościowymi. Trudności sprawiają także sposób
i zakres uwzględnienia uwarunkowań jakościowych w analizie efektywności.

4. Funkcję �normatywną� � wypracowywanie i porządkowanie zaleceń,
wytycznych, dyrektyw, wskazówek i zasad służących usprawnianiu działań
w instytucjach.

5. Funkcję �metodyczną� � wypracowanie metod i technik usprawniają-
cych organizację i zarządzanie poprzez identyfikowanie, analizowanie, dosko-
nalenie, a także projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań. W odróżnieniu
od ogólnego charakteru dyrektyw sprawnościowych składających się na funkcję
normatywną, metody i techniki PZ są bardziej zoperacjonalizowane, a więc bar-
dziej konkretne. Warto tutaj wymienić takie koncepcje metodyczne, jak np.:
benchmarking, controlling, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki,
zarządzanie przez delegowanie uprawnień, diagnostyczne projektowanie struktur
organizacyjnych itp., czy bardziej szczegółowe techniki organizatorskie, takie
jak np.: tablice kompetencyjne, socjometria, techniki rangowania, techniki heu-
rystyczne, techniki dezagregowania i porządkowania zadań, technika ABC i inne.

Warto wyraźnie podkreślić kluczowe znaczenie funkcji aksjologicznej w ob-
rębie dyscyplin naukowych traktujących o organizacji i zarządzaniu. Orientacja
na sprawność oraz efektywność były głównymi źródłami narodzin tych dyscy-
plin oraz stanowią zasadniczy układ odniesienia dla pozostałych wymienionych
funkcji organizacji i zarządzania. Oznacza to, że funkcja aksjologiczna kanali-
zuje dorobek naukowy pozostałych funkcji, ale jednocześnie ukierunkowuje
dociekania naukowe z nimi związane. Niedostatki rozstrzygnięć naukowych
oraz błędy praktyczne kojarzone z funkcją opisową, analityczną, normatywną
i metodyczną przekładają się pośrednio na komplikacje i utrudnienia w ocenie
efektywności ekonomicznej organizacji. Praktyczne przykłady wybrane przez
autorów i będące przedmiotem niniejszego opracowania nawiązują do wątków
zawartych w tej części.

2. Analiza SWOT/TOWS
a efektywność ekonomiczna

Analiza SWOT jest znanym i powszechnie stosowanym w praktyce podej-
ściem, kojarzonym najczęściej z diagnozowaniem strategicznym. Jej nazwa jest
akronimem angielskich słów Strengths (silne strony), Weaknesses (słabości),
Opportunities (okazje, szanse), Threats (zagrożenia). Dwa pierwsze składniki
analizy dotyczą uwarunkowań wewnętrznych, a dwa pozostałe dotyczą uwarun-
kowań zewnętrznych funkcjonowania firmy. Zaleca się, by analizę SWOT prowa-
dzić w sposób grupowy, wykorzystując pracowników i kierowników o wysokich
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kwalifikacjach, zróżnicowanym statusie formalnym i profilu zawodowym, o róż-
nej lokalizacji organizacyjnej, w różnym wieku itp. Ważnym warunkiem powo-
dzenia analizy SWOT jest udział pracowników dostrzegających problemy firmy
i cieszących się dużym autorytetem rzeczywistym. W sesji SWOT powinno się
także wykorzystać wszelkie dostępne informacje dotyczące funkcjonowania firmy
(rozpoznanie konkurencji, rozpoznanie kontrahentów, sytuacja gospodarcza �
krajowa i zagraniczna, sytuacja społeczno-polityczna, zestawienia statystyczne,
tendencje gospodarcze, sytuacja regionalna itp.). W kontekście zarządzania strate-
gicznego, stosując analizę SWOT diagnozuje się długofalowe uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne organizacji. Produktem końcowym takiego postępowa-
nia jest zestawienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych firmy w 4 grupach
odpowiadających literom nazwy SWOT. W ten sposób powstaje wstępna baza
heurystyczna ułatwiająca wybór pożądanego typu strategii, a następnie generowa-
nie celów na poziomie strategicznym i taktycznym5.

W praktyce aplikacja analizy SWOT postrzegana jest dużo szerzej, a nie tylko
w kontekście budowy strategii. Analizę SWOT można więc z powodzeniem pro-
wadzić w odniesieniu do wyodrębnionych części organizacji (jednostki organiza-
cyjne bądź obszary zadaniowe), wyodrębnionych zasobów (np. SWOT zasobów
ludzkich), inicjowanych przedsięwzięć, modelowania celów w węższych prze-
działach czasowych, wdrażanych koncepcji bądź metod zarządzania, zmian orga-
nizacyjnych itd. We wszystkich tych przypadkach wnioski wynikające z analizy
SWOT ukierunkowują procesy decyzyjne związane z ustalaniem celów i w ten
sposób pośrednio warunkują efektywność ekonomiczną firmy. Forsowanie typu
strategii niedopasowanego do sytuacji, a więc złe dobranie i sformułowanie celów
bądź zadań organizacji, implikuje niewłaściwy dobór kryteriów, wskaźników czy
mierników, a to z kolei skutkuje zwykle obniżeniem efektywności.

W tym świetle dużego znaczenia nabiera poprawność stosowania analizy
SWOT. Z obserwacji i doświadczeń autorów wynika, że nierzadko analizy SWOT
mają w praktyce dosyć płytki charakter (niewielka liczba egzemplifikowanych
czynników). Często również wnioski wynikające ze stosowania analizy SWOT są
bardzo powierzchowne, a nawet fałszywe. Częściowo może to wynikać z niekom-
petencji pracowników stosujących tę metodę, a po części z pewnych niedostatków
metodycznych. W konsekwencji może to deformować budowę systemu celów
firmy i odbijać się negatywnie na efektywności.

Współpracując z firmami, autorzy od dłuższego czasu pogłębiają analizę
SWOT o kwestie związane z jednej strony z rangowaniem czynników, a z drugiej
� dotyczące stopnia sterowalności tych ostatnich6. Do rangowania czynników
                        

5 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-
szawa 2004, s. 189-198.

6 W kwestii rangowania czynników por. K. Krukowski, Strategia rozwoju organizacji,
OWSIiZ, Olsztyn 2006.
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można wykorzystać dostępne techniki (np. technika 0-10) bądź bardziej uprosz-
czone sposoby (np. rozdział 100 możliwych punktów rangowych na poszczególne
czynniki w obrębie każdego z 4 obszarów analizy SWOT). Ocenę stopnia stero-
walności najczęściej szacuje się w pewnym przedziale punktowym (można np.
rozważyć przedział 1-5). Postuluje się w tym zakresie grupowy sposób analizy
i ustaleń. Strukturę typowego arkusza analitycznego bazującego na proponowa-
nych rozwiązaniach zawiera tabela 1.

Tabela 1. Struktura arkusza analitycznego SWOT z uwzględnieniem rang
i stopnia sterowalności

Obszar SWOT: np. Silne strony firmy

Nr Czynniki Ranga
(rozdział 100 pkt)

Stopień sterowalności
(1-5 pkt)

Wskaźnik znaczenia
czynnika (ranga ×

stopień sterowalności)
1
2
3
4
5

Razem: 100 pkt Średni wskaźnik
sterowalności

Wskaźnik % znaczenia
czynników

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie badań praktycznych.

Proponowane rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane w wielu fir-
mach. Grupowe szacowanie rang i stopnia sterowalności istotnie uzupełnia infor-
macje o zidentyfikowanych czynnikach i wzbogaca wnioskowanie. Niekiedy
zmianie ulega hierarchia znaczenia czynników.

Analiza SWOT może być dodatkowo pogłębiona tzw. analizą TOWS, która
polega na identyfikacji zależności występujących między czynnikami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi firmy. Wymuszone porównanie czynników przebiega
zwykle w kombinacji następujących układów czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych:

� silne strony � szanse,
� silne strony � zagrożenia,
� słabe strony � szanse,
� słabe strony � zagrożenia.
Na specjalnie skonstruowanych arkuszach identyfikuje się wzajemne powią-

zania między wyodrębnionymi czynnikami badanych grup. Porównania mają
charakter dwójkowy (porównuje się 2 elementy na zasadzie krzyżowania się
wierszy i kolumn), a identyfikację powiązania zapisuje się w odpowiednich po-
lach arkusza, najczęściej z wykorzystaniem alternatywy binarnej: �0� (nie ma
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powiązania między czynnikami) i �1� (występuje powiązanie)7. Analiza TOWS
jest ciekawym uzupełnieniem analizy SWOT, ale w praktyce jest stosowana
raczej rzadko ze względu na dużą czasochłonność, nadmierne komplikacje
i niewielką wartość merytoryczną wniosków.

Autorzy nie do końca podzielają taką krytyczną ocenę tej metody. Owszem,
analiza TOWS jest czasochłonna, ale tylko wtedy, gdy zidentyfikowanych czyn-
ników jest zbyt dużo, a badanie zależności między nimi prowadzone jest w spo-
sób całościowy. W takich przypadkach można jednak prowadzić badania
w sposób selektywny, koncentrując się na najważniejszych czynnikach we-
wnętrznych i zewnętrznych. Takie selektywne stosowanie analizy TOWS zo-
stało pozytywnie zweryfikowane przez autorów w wielu firmach. Poprawność
stosowania metod SWOT i TOWS warunkuje pośrednio efektywność ekono-
miczną organizacji, przede wszystkim w kontekście generowanych celów i zadań.

3. Kategorie opisowe związane z systemem celów
firmy a efektywność ekonomiczna

Wyjaśnianie, systematyzowanie i ujednolicanie kategorii opisowych organi-
zacji i zarządzania bez wątpienia ma wpływ na sprawność firm i pośrednio wa-
runkuje efektywność ekonomiczną. Bez jednolitego rozumienia takich kategorii,
jak cele, zadania, funkcje, procesy, role organizacyjne, struktura organizacyjna �
jej składniki i typy, kompetencje funkcjonalne, rodzaje specjalizacji, centraliza-
cja i decentralizacja decyzji itd., trudno byłoby prowadzić efektywne dyskusje
oraz podejmować trafne decyzje. Oczywiście, że cały czas jesteśmy na dorobku
w zakresie względnie pełnej jednolitości kategorii opisowych zarządzania. Ze
względu na pewną różnorodność stanowisk i wykładni w omawianej kwestii
każda firma stara się wypracować własny sposób interpretowania wykorzysty-
wanych kategorii opisowych. Niekiedy taka interpretacja narzucana jest przez
wdrażane przez firmę systemy zarządzania jakością bądź inne wdrażane koncep-
cje zarządzania (np. zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyniki, zrówno-
ważona karta wyników czy zarządzanie procesowe). Innym razem wymusza to
współpraca z firmami konsultingowymi. Część firm traktuje jednolitość rozu-
mienia podstawowych kategorii jako ważny wymiar kultury organizacyjnej,
formalizując te kategorie w różnych dokumentach organizacyjnych i procedu-
rach. Autorzy zetknęli się w trakcie badań z dużą firmą zatrudniającą ponad
2 tys. pracowników, w której każdy wyodrębniony pion organizacyjny posiadał
                        

7 Por. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje � metody, red. R. Krupski, AE Wrocław, Wrocław
2003, s. 159-164.
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swoją własną wykładnię w zakresie stosowanych kategorii opisowych. Analiza
oraz projektowanie systemu podziału kompetencji dla całej firmy było w takich
warunkach bardzo utrudnione i wymagało na początku ujednolicenia podstawo-
wych pojęć.

W kontekście efektywności ekonomicznej kluczowe znaczenie mają kategorie
związane z celami i zadaniami firmy. Niezależnie od tego, czy budujemy i anali-
zujemy całościowy system celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych, czy
interesuje nas system celów wybranej jednostki bądź wybranego obszaru zada-
niowego � wszystkie podstawowe kategorie opisowe w tym zakresie powinny być
interpretowane jednolicie. Niektóre firmy decydują się na opracowanie i wdroże-
nie specjalnych instrukcji z tym związanych, a więc nadają temu moc regulacyj-
ną. Poniżej zaprezentowano przykładowy fragment takiej instrukcji dla jednej
z firm:

Instrukcja budowy strategii i systemu celów Spółki X sp. z o.o.

1. Cel instrukcji: Celem instrukcji jest ujednolicenie nazewnictwa kategorii stosowanych
przy wypracowywaniu strategii i celów Spółki, a także ujednolicenie metodyki budowania celów.

2. Przedmiot instrukcji: Przedmiot instrukcji obejmuje interpretację kategorii stosowanych
w procesie wypracowywania strategii oraz w budowie systemu celów, przybliżenie zasad popraw-
ności formułowania celów, opis wykorzystywanych metod i technik, a także opis zalecanej meto-
dyki całościowego postępowania w budowie systemu celów.

3. Zakres stosowania instrukcji: Metacele (misja, wizja), cele strategiczne, cele taktyczne,
cele operacyjne, system celów.

4. Regulacja kompetencji: Zarząd Spółki określa role konkretnych podmiotów (kompeten-
cji) związane zarówno z wypracowywaniem i aktualizacją strategii, jak też z budową i aktualizacją
systemu celów Spółki. Zarząd określa również podział kompetencji związanych z realizacją celów
i zadań (inicjowanie, decydowanie, opiniowanie, koordynowanie, wykonanie podstawowe, wyko-
nanie pomocnicze, informowanie, konsultowanie, proponowanie itp.).

5. Wykaz dokumentów związanych z systemem celów: �Instrukcja budowy systemu
celów�, �Strategia Spółki� (zawierająca analizę SWOT, zestawienie i zrangowanie celów strate-
gicznych, analizę współzależności celów strategicznych, zestawienie i zrangowanie celów opera-
cyjnych, ogólny harmonogram realizacji celów i ogólny podział kompetencji, analizę spójności
celów strategicznych i celów taktycznych, a także analizę spójności celów), �System zadań na
dany rok� (wraz ze szczegółowymi harmonogramami i regulacją kompetencji oraz budżetami
planowanymi na realizację zadań).

6. Kategorie związane z systemem celów:
6.1. Misja � najwyższy poziom celów Spółki, wyjaśniający sens jej istnienia (rację bytu) te-

raz i w przyszłości oraz wskazujący elementy odróżniające ją od innych firm. Misja pełni funkcję
inspirującą, integrującą, ukierunkowującą, identyfikującą, uwiarygadniającą i stabilizującą.

6.2. Wizja � przyszłościowy obraz Spółki oraz jej miejsca i roli w otaczającym świecie po-
strzegany przez pryzmat wybranych (najważniejszych) elementów oraz w kontekście wypracowa-
nej misji Spółki. Wizja jest rezultatem wszystkich analiz i celów związanych z wypracowaniem
strategicznych kierunków funkcjonowania Spółki.

6.3. Cele � określają przewidywane i pożądane kierunki funkcjonowania Spółki jako całości
bądź poszczególnych jej części (obszarów funkcjonalnych, komórek organizacyjnych i pracowni-
ków). Cele obejmują zarówno określenie przedmiotu działalności, jak też przewidywanych i pożą-
danych kryteriów oceny. Cele mogą odnosić się do różnych przedziałów czasowych (cele
strategiczne, cele operacyjne, przedsięwzięcia, zadania)
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6.4. Cele przedmiotowe � przewidywane i pożądane kierunki funkcjonowania Spółki ekspo-
nujące przedmiot działalności i charakteryzujące się pewną rytmicznością występowania (powta-
rzalnością, ciągłością). Cel przedmiotowy odpowiada na pytanie �co się robi?� (�co się powinno
robić�), a nie �jak się powinno robić�. W odniesieniu do całej firmy cele przedmiotowe składają
się na przedmiot jej działalności. Specyficznymi celami przedmiotowymi są również przewidywa-
ne projekty wdrożeniowe.

6.5. Cele efektywnościowe (kryteria oceny) � przewidywane i pożądane kryteria oceny
realizacji celów przedmiotowych. W formułowaniu kryteriów oceny eksponuje się wyrazy o cha-
rakterze �wartościującym� (zapewnienie, zmniejszenie, zwiększenie, doskonalenie, minimalizo-
wanie itp.), a pomija przedmiotową stronę działań. Kryteria oceny mogą mieć charakter zarówno
wymierny, jak też niewymierny. Kryteria oceny odzwierciedlają wymagania i oczekiwania wobec
Spółki i jej komórek organizacyjnych w zakresie realizacji celów przedmiotowych. Kryteria oceny
pozwalają lepiej zrozumieć pożądaną sprawność i efektywność prowadzonych działań i na tej
podstawie lepiej egzekwować odpowiedzialność za realizację celów przedmiotowych.

6.6. Cele strategiczne � długookresowe cele przedmiotowe (projekty wdrożeniowe) oraz cele
efektywnościowe Spółki korespondujące z misją i wizją firmy oraz stanowiące układ odniesienia
dla formułowania celów taktyczno-operacyjnych.

6.7. Cele taktyczne � średniookresowe cele przedmiotowe (projekty wdrożeniowe) oraz cele
efektywnościowe Spółki korespondujące z celami strategicznymi i stanowiące układ odniesienia
dla formułowania zadań.

6.8. Cele operacyjne (zadania) � cele krótkookresowe stanowiące najniższy poziom kon-
kretyzacji systemu celów Spółki.

6.9. System celów Spółki � porządkowane cele strategiczne oraz taktyczno-operacyjne,
a także odpowiadające im przedsięwzięcia Spółki. Pełny system celów Spółki obejmuje zarówno
cele całościowe firmy, jak również cele odnoszące się do wybranych obszarów funkcjonalnych.
Przy wypracowywaniu strategii Spółki funkcjonują współzależne określenia � strategia całościowa
Spółki i strategie funkcjonalne Spółki. Strategie funkcjonalne nie muszą obejmować wszystkich
obszarów działalności, mogą się odnosić do wybranych, najważniejszych systemów funkcjonalnych.

7. Zalecenia poprawnego formułowania celów: ......................................
8. Metody i techniki stosowane w budowie strategii i systemu celów:
8.1. Analiza SWOT: ..............................
8.2. Analiza TOWS: ...........................
8.3. Rangowanie celów i zadań: .............................
8.4. Analiza spójności zadań cząstkowych względem celów końcowych: ............................
8.5. Analiza współzależności celów końcowych: ..................
8.6. Analiza stopnia wymierności celów i zadań: ................................
9. Kategorie stosowane w regulacji kompetencji funkcjonalnych (obowiązki, uprawnie-

nia i odpowiedzialność): ........................

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie praktycznych badań i doświadczeń oraz dorobku teoretycz-
nego. Por. W. Wudarzewski, Metodyka wypracowywania celów na tle doświadczeń praktycznych, �PN AE
Wrocław� 2000, nr 864 oraz Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła,
Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 224-230.

Na szczególną uwagę w odniesieniu do celów i zadań zasługuje wyodrębnie-
nie i rozróżnienie kategorii �cele przedmiotowe� i cele �efektywnościowe� (utoż-
samiane z kryteriami oceny)8. Między tymi kategoriami występują relacje
                        

8 Por. Organizacja i zarządzanie�, op. cit., s. 225 oraz W. Wudarzewski, Metodyka wypra-
cowywania celów na tle doświadczeń praktycznych, �PN AE Wrocław� 2000, nr 864, a także
idem, System celów jako podstawa ustalania strategii, �PN AE Wrocław� 2002, nr 956.
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współzależne, które powinny być dostrzegane i analizowane w kontekście efek-
tywności ekonomicznej. Przedmiotowy i efektywnościowy charakter celów i za-
dań odnosi się zarówno do perspektywy strategicznej firmy, jak również do jej
perspektywy operacyjnej. To rozróżnienie ma również znaczenie w szczegóło-
wym regulowaniu kompetencji funkcjonalnych pracowników w opisach stanowisk
organizacyjnych, w których obowiązki powinny być kojarzone z zadaniami
przedmiotowymi, a odpowiedzialność pracownika � z wyodrębnionymi kryteriami
oceny (za realizację wyznaczonych zadań przedmiotowych).

4. Analiza celów a efektywność ekonomiczna

Analiza wyodrębnionych celów ma charakter wielowzględowy i może być
prowadzona w bardzo różnych przedziałach czasowych, osobowych i przestrzen-
nych. Można analizować zarówno całościowe cele jednolitych przedsiębiorstw czy
korporacji, jak również cele ich wewnętrznych jednostek, wybranych obszarów
zadaniowych czy planowanych przedsięwzięć. Niezależnie jednak od kontekstu
i zakresu analizy występują podobne problemy metodyczne. Po pierwsze, trzeba
zidentyfikować i uporządkować cele przedmiotowe oraz odpowiadające im cele
efektywnościowe, a także przeanalizować relacje między nimi. Po drugie, należy
zdezagregować cele końcowe na poziom celów cząstkowych o pożądanym stop-
niu szczegółowości. Po trzecie, trzeba zrangować cele końcowe i ustalić założone
priorytety działania. Proces rangowania może niekiedy obejmować wybrane cele
cząstkowe. Po czwarte, warto przeanalizować spójność celów cząstkowych wzglę-
dem celów końcowych. Po piąte, można rozważyć analizę współzależności celów
końcowych. Po szóste, powinno się oszacować stopień wymierności celów. Z pew-
nością wyliczone zestawienie problemów metodycznych analizowania celów nie
jest pełne, a poszczególne kwestie mogą mieć zróżnicowane znaczenie, ale wszyst-
kie wskazane aspekty pośrednio warunkują efektywność ekonomiczną organizacji9.

Warto w tym miejscu szczególnie uwypuklić znaczenie analizy stopnia wy-
mierności generowanych celów, ponieważ tworzymy w ten sposób bazę do kon-
kretyzowania celów wymiernych w pożądane wskaźniki i mierniki bezpośrednio
związane z efektywnością ekonomiczną. Z drugiej jednak strony, nie możemy
pomijać czy dyskryminować celów trudno wymiernych. Z zaleceniem wymierno-
ści celów łączony jest niekiedy postulat, by ze szczególną troską nadzorować cele
słabo wymierne oraz w miarę możliwości dążyć do ich ukonkretnienia (np. z wy-
korzystaniem metod oceny punktowej czy bardziej szczegółowego opisu oczeki-
                        

9 Zob. W. Wudarzewski, Metodyka wypracowywania... oraz idem, System celów jako wy-
znacznik sukcesu w zarządzaniu, �PN AE Wrocław� 1999, nr 823.
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Tabela 2. Zestawienie diagnozowania spójności celów taktycznych względem celów
strategicznych w Spółce Y (fragment)

4. TECHNOLOGIA I TECHNIKI
WYTWARZANIA

Wysoka
konkuren-

cyjność
Spółki

Światowy
poziom

ekologicz-
ności

wyrobów

Przyrost
wartości

Spółki i za-
dowolenie
akcjonariu-

szy

Wysoki
poziom
zysku

i samo-
finansowa-

nie

Zadowole-
nie pra-

cowników
Spółki

i integracja
załogi

4.1. Rozszerzenie asortymentu wybranych
grup wyrobów i półproduktów (kreo-
wanie nowych wyrobów dostosowa-
nych do zmieniających się potrzeb
rynkowych � sprecyzowanie konkret-
nego programu w tym zakresie zgodnie
z strategią marketingową

XXX X XX XX

4.2. Zwiększanie atrakcyjności technicznej
(funkcjonalności) produkowanych wy-
robów

XXX XX XX

4.3. Zapewnienie poziomu badań jakościo-
wych i testów aplikacyjnych (także we
współpracy z klientami)

XXX XX XX

4.4. Zapewnienie aktualnych atestów i cer-
tyfikatów na produkowane wyroby

XX X X

4.5. Zmniejszenie udziału w produkcji wy-
robów przestarzałych

XX X X X

4.6. Doskonalenie współpracy pomiędzy
komórkami badawczo-rozwojowymi
a marketingowymi

XXX X XX XX

4.7. Rozszerzenie systemu kolorowania
wyrobów gotowych

XX X XX X

4.8. Rozwój własnej bazy spoiwowej w po-
wiązaniu z optymalizacją kosztów pro-
dukcji (energia, robocizna)

XX XX XXX

4.9. Doskonalenie systemu motywacyjnego
prac badawczych

XX X X XX

4.10. Zapewnienie intensywnego rozwoju
zaplecza badawczego  (proporcjonal-
nie do wzrostu wartości produkcji
i sprzedaży)

XX X X

4.11. Wypracowanie kompletnego i wia-ry-
godnego systemu zamienników su-
rowcowych

X X X

4.12.Usprawnianie procesów technologicz-
nych

X X X X

4.13. Ujednolicenie receptur priorytetowych
grup wyrobów produkowanych rów-
nolegle w oddziałach Spółki

X X X

4.14. Unowocześnianie maszyn i urządzeń
produkcyjnych (w tym opracowanie
planu zastępowania urządzeń pracują-
cych w systemie mix urządzeniami na
bazie licencji Soframap

XX X X XX

4.15. Uproszczenie systemu dokumentacji
produkcyjnej (dokumentacja proce-
sów technologicznych i instrukcji sta-
nowiskowych)

XX

Liczba punktów (liczba x) w kolumnach 29 4 13 21 13

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie badań praktycznych.



Grzegorz Wudarzewski, Włodzimierz Wudarzewski300

wań związanych z ich realizacją). W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy ran-
gi celów końcowych firmy są względnie wysokie, a stopień wymierności jest
względnie niski. Wynika to ze znanej prawidłowości, że cele wymierne często
wypierają zadania słabo wymierne, nierzadko naruszając oficjalnie przyjmowane
preferencje naczelnego kierownictwa, co w konsekwencji może prowadzić do
nieracjonalnego wykorzystania ludzi, czasu, zasobów rzeczowych i kosztów.

Ważną kwestią analityczną w kontekście celów firmy jest także rozpoznanie
spójności celów cząstkowych względem celów końcowych. W perspektywie
strategii firmy znajduje to swoje odzwierciedlenie w pytaniu � czy wygenero-
wane cele taktyczno-operacyjne są spójne względem ustalonych końcowych
celów strategicznych i ich rang? Praktyka zgłasza zapotrzebowanie na różne
sposoby prezentacji i oceny tego problemu. Autorzy korzystają w takich przy-
padkach z prostego zestawienia, w którym diagnozuje się wpływ celów cząst-
kowych (taktyczno-operacyjnych) zapisanych w poszczególnych wierszach na
cele końcowe (strategiczne) zapisane w nagłówkach kolumn. Poziom nasilenia
związków przyczynowo-skutkowych w takim zestawieniu szacowany jest
w przedziale punktowym 0-3. Badania tego typu najlepiej wychodzą w sytuacji,
gdy stosuje się formę grupową z udziałem kompetentnych i doświadczonych
kierowników oraz specjalistów, a sama sesja ma charakter interaktywny, pole-
gający na krzyżowaniu się różnych stanowisk i punktów widzenia. Z założenia
o punktacji decydują argumenty merytoryczne. Dodatkowym walorem prowa-
dzenia tego typu warsztatów jest wymiana doświadczeń między uczestnikami na
tle całościowych i długofalowych zamierzeń firmy. W fazie końcowej sumowa-
nie punktów w wierszach i kolumnach dostarcza dodatkowych informacji o ce-
lach i powiązaniach między nimi10. Tabela 2 zawiera praktyczny przykład
zastosowania proponowanego podejścia. W przekonaniu autorów podobne ana-
lizy można prowadzić w odniesieniu do wskaźników syntetycznych i cząstko-
wych w ocenie efektywności ekonomicznej firmy.

Duży wpływ na efektywność ekonomiczną firmy ma również rangowanie ce-
lów i zadań. Rangowanie to w istocie ustalanie priorytetów działania w różnych
perspektywach czasowych. Trafność ustalenia i jednolitość postrzegania prioryte-
tów warunkuje racjonalną alokację szeroko rozumianych zasobów (czas, pie-
niądze, wiedza, zasoby ludzkie, zasoby techniczne, tereny, budynki i inne), szcze-
gólnie w sytuacjach różnego rodzaju ograniczeń. Rangi celów mają swoje przeło-
żenie na wskaźniki i mierniki efektywności z nimi związane. Priorytety są również
ważnymi punktami odniesienia w delegowaniu kompetencji i w egzekwowaniu
odpowiedzialności. Ponadto, jednolite rangi celów i zadań ułatwiają merytoryczne
rozwiązywanie konfliktów w firmie zgodnie z jej interesami, zmniejszając od-
                        

10 Por. W. Wudarzewski, Wybrane problemy budowy i analizy systemu celów strategiczno-
-taktycznych � doświadczenia praktyczne, w: Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania
strategicznego, red. R. Krupski, PN WWSZiP, Wałbrzych 1999.
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działywanie czynników subiektywnych11. To wszystko pośrednio warunkuje
efektywność ekonomiczną firmy.

5. Opis stanowiska organizacyjnego
a efektywność organizacji

Opis stanowiska kojarzy się z dokumentacją organizacyjną firmy oraz z ta-
kimi obszarami, jak np. podział kompetencji, regulacja zastępstw, pożądane
kwalifikacje itd. Dokument ten jest ważnym narzędziem, szczególnie w obszarze
organizacyjnym i zarządzania kadrami. Poprawność opracowania opisów stano-
wisk to nie tylko wyznacznik kultury organizacyjnej firmy, ale także istotny
czynnik motywacyjny, pośrednio warunkujący efektywność działań.

Motywowanie w firmie można rozpatrywać w węższym znaczeniu w kon-
tekście bezpośrednich relacji kierownik � podwładni bądź w szerszym znaczeniu
w kontekście rozwiązań całościowych stosowanych w firmie. W jednym i dru-
gim przypadku pośrednie powiązanie z efektywnością ekonomiczną firmy nie
powinno być kwestionowane.

Sztuka skutecznego i efektywnego motywowania podległych pracowników
w węższym znaczeniu polega na takim oddziaływaniu na ich potrzeby, aspiracje
i cechy osobowości, by optymalnie wykorzystać ich potencjał w zakresie wie-
dzy, umiejętności oraz posiadanych talentów. W szerszym rozumieniu motywo-
wanie przenika wszystkie pozostałe funkcje zarządzania (a więc również
planowanie, organizowanie i kontrolowanie), a także wiele zadań z zakresu za-
rządzania kadrami (np. dobór kadr, ocena kadr, wynagradzanie, rozwój kadr,
awansowanie, adaptacja itd.). Skuteczność i efektywność motywowania postrze-
ganego w szerszych wymiarach uruchamia pełne zaangażowanie pracowników
umiejętnie dopasowanych do swoich stanowisk oraz optymalnie wykorzystują-
cych posiadany potencjał w realizacji przydzielonych zadań, a to z kolei prowa-
dzi do odczuwalnego przełożenia indywidualnych działań na sukcesy firmy
i w konsekwencji do wzrostu jej wartości.

Badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa na bardzo dużej populacji
najlepszych i najbardziej wydajnych menedżerów wykazały, że bardzo ważną
rolę w motywowaniu pracowników ma sposób ułożenia relacji bezpośrednich
z podwładnymi, a więc są to kwestie odnoszące się do motywowania w znacze-
niu węższym. To, jak długo pracownik pozostanie w firmie i co do niej wniesie,
zależy przede wszystkim od bezpośrednich relacji z bezpośrednim przełożonym
(nie zastąpią tego nawet bardzo dobre warunki płacowe czy wyrafinowane
i zaawansowane programy szkoleniowe). W wyniku badań najlepszych pracow-
                        

11 Por. G. Wudarzewski, Praktyczne sposoby rangowania i analizy celów na przykładzie ZK,
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2009, s. 37-48.
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ników firm przeprowadzonych przez Instytut Gallupa zbudowano słynny zestaw
12 pytań zorientowanych na ich motywację. Odpowiedzi na te pytania pozwalają
najprościej i najpełniej ocenić jakość miejsca pracy i dopasowanie pracowników
do stanowisk. Wskazane pytania układają się w pewną hierarchię oraz tworzą
logiczny łańcuch postępowania menedżerów w kształtowaniu miejsc pracy
swoich podwładnych. Wielcy menedżerowie w pierwszej kolejności koncentrują
się na 6 pierwszych pytaniach12:

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
2. Czy mam do dyspozycji niezbędne zasoby do prawidłowego wykonania

pracy?
3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię

najlepiej?
4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub

czy byłem pochwalony za swoją pracę?
5. Czy mojemu szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś

zauważa mnie jako osobę?
6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się rozwijał?
W kontekście najważniejszego pytania, otwierającego ranking uwarunkowań

motywacyjnych, znaczenie opisu stanowiska organizacyjnego jako czynnika
motywacyjnego jest bezsporne. Warto podkreślić, że negatywna odpowiedź na
pierwsze pytanie zdecydowanie obniża siłę motywacyjną uwarunkowań związa-
nych z pozostałymi pytaniami.

Opis stanowiska organizacyjnego jest podstawowym dokumentem szczegó-
łowo regulującym zakres kompetencji funkcjonalnych i personalnych pracowni-
ków firmy. Stopniowo upowszechnia się nazwa tego dokumentu (tłumaczona
z języka niemieckiego � die Organisationsstellenbeschreibung), chociaż w wielu
firmach występują jeszcze tradycyjne określenia (np. �opis stanowiska pracy�,
�zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność�, �zakres zadań�, �karta
stanowiska�, �karta czynności�, �zakres czynności�, �zakres kompetencji�) bądź
określenia zapożyczone z języka angielskiego (job description). Warto ujednolicać
nazewnictwo dokumentów związanych ze sferą regulacji kompetencji, a także
nazewnictwo kategorii stosowanych w tych dokumentach. Najważniejszymi kryte-
riami poprawności metodycznej opisu stanowiska organizacyjnego są13:

� jednolitość interpretacji kategorii opisowych stosowanych w dokumencie,
� trafność struktury dokumentu (dobór pozycji uwzględniający specyfikę in-

stytucji oraz kierunki aplikacji dokumentu w firmie),
                        

12 Zob. M. Buckingham, C. Coffman, Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi mene-
dżerowie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa 2001, s. 35-44.

13 Por. H.P. Jenny, Die Stellenbenbeschreibung als Hilfsmittelzur Fixierung der Organisation,
Verlag Hans Schellenberg, Winterthur 1966; Z. Kreft, J. Zasadzka, Projektowanie opisów pracy
(wzorcowe zakresy czynności stanowisk pracy od małej firmy po struktury holdingowe), ODiDK,
Gdańsk 2000, a także Organizacja i zarządzanie�, op. cit., s. 224-229.
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� jednolitość struktury opisu stanowiska dla wszystkich pracowników,
� trafność formy opisu stanowiska (logo instytucji, sposób rozmieszczenia

informacji, dobór czcionki),
� prostota i przejrzystość,
� spójność (niesprzeczność) treści zawartych w dokumencie,
� spójność treści zawartych w dokumencie z treściami i rozwiązaniami wy-

nikającymi z innych dokumentów wewnętrznych (dotyczyć to może np. systemu
ocen czy systemu szkoleń bądź awansów),

� względna równowaga między zakresami obowiązków, uprawnień i odpo-
wiedzialności (równowaga między aspektami przedmiotowymi, aksjologicznymi
i uprawnieniami w zakresie kompetencji funkcjonalnych),

� merytoryczny charakter zawartych treści,
� aktualność zapisów, zgodność ze stanem istniejącym,
� zgodność treści z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi,
� łatwość aktualizacji (forma komputerowa zapisu i aktualizacji),
� termin i potwierdzenie nadania dokumentowi mocy regulacyjnej oraz przy-

jęcia tego do wiadomości przez pracownika obsadzającego stanowisko.
Szczególnie ważna w praktycznej działalności organizatorskiej jest trafność

struktury opisu stanowiska organizacyjnego dla konkretnej firmy. Dobór pozycji
w opisie stanowiska oraz ich wewnętrzna budowa uzależniona jest od wielu
czynników, z których najważniejsze to: kierunki aplikacji opisu stanowiska or-
ganizacyjnego, kultura organizacyjna firmy, funkcjonujące w firmie systemy
zarządzania (w tym różne serie zarządzania jakością), istniejące procedury po-
stępowania i kwalifikacje pracowników. W opracowaniu zaprezentowano wzor-
cową, modułową strukturę tego dokumentu wypracowaną na podstawie włas-
nych badań praktycznych i teoretycznych:

Wzorcowa struktura opisu stanowiska organizacyjnego

1. Opis stanowiska: podaje się pełną nazwę stanowiska organizacyjnego
2. Osoba na stanowisku podlega bezpośrednio: wskazanie bezpośredniego zwierzchnika służbowego
3. Osobie na stanowisku podlegają bezpośrednio: wskazanie bezpośrednich podwładnych
4. Zastępstwa aktywne: wskazanie stanowisk, które dodatkowo obejmuje dana osoba w przypadkach

nieobecności, dodatkowo można wskazywać zakres przejmowanych kompetencji
5. Zastępstwa pasywne: wskazanie podmiotu, który przejmuje kompetencje osoby zajmującej dane sta-

nowisko w przypadkach nieobecności, dodatkowo można wskazywać zakres przejmowanych kompetencji
6. Zadania przedmiotowe: Zadanie przedmiotowe odpowiada na pytanie �co się robi?� (�co się powin-

no robić�), a nie �jak się powinno robić�. Przy formułowaniu treści zadań przedmiotowych dominują tzw.
czynności i obiekty oddziaływania. W opisie stanowiska wyodrębnia się i porządkuje zadania przedmiotowe
charakteryzujące się pewną rytmicznością występowania (powtarzalnością, ciągłością). Przy formułowaniu
treści celów przedmiotowych pomija się wyrazy o charakterze �wartościującym� (zapewnienie, doskonalenie,
minimalizowanie, maksymalizowanie, zmniejszanie, usprawnienie, wzrost, spadek, uatrakcyjnienie, poprawa
itp.). Oto przykłady poprawnie sformułowanych zadań przedmiotowych:

Czynność ⇒ Obiekt
� Analiza strategiczna otoczenia firmy
� Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego
� Zaopatrzenie w materiały i części zamienne
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� Sprzedaż wyrobu �X�
� Planowanie remontu maszyn i urządzeń
� Wypracowanie planu kont firmy.
Przy opisie zadań przedmiotowych można to zrobić w dwóch przekrojach:
6.1. Ramowe zadania przedmiotowe: główne obszary zadań przypisane do stanowiska
6.2. Szczegółowe zadania przedmiotowe: konkretyzacja zadań ramowych
7. Kryteria oceny zadań przedmiotowych: podstawa oceny realizacji zadań przedmiotowych. Przy

formułowaniu kryteriów oceny stosuje się wyrazy o charakterze �wartościującym� (zapewnienie, zmniejsze-
nie, zwiększenie, doskonalenie, minimalizowanie itp.). Kryteria oceny mogą mieć charakter zarówno wymier-
ny, jak też niewymierny. Kryteria oceny odzwierciedlają wymagania i oczekiwania wobec osoby zajmującej
stanowisko w zakresie realizacji zadań przedmiotowych. Kryteria oceny zadań wyznaczają pożądane kierunki
efektywność zadań przypisanych do stanowiska, wyznaczają i konkretyzują rolę stanowiska w funkcjonowaniu
całej firmy oraz ułatwiają określenie i egzekwowanie odpowiedzialność za realizację zadań.

8. Szczególne uprawnienia: wyznaczają zakres samodzielności (autonomii) osoby zajmującej stanowi-
sko w zakresie ustalonych zadań przedmiotowych i wyznaczonych kryteriów oceny. W szczególności dotyczy
to uprawnień decyzyjnych, ale także uprawnień w zakresie opiniowania, dostępu do informacji, inicjowania
czy reprezentowania. Ustalając szczególne uprawnienia, można je w określony sposób porządkować, np:

8.1. Personalne:
8.2. Finansowe:
8.3. Organizacyjne:
8.4. Reprezentacyjne:
9. Współpraca z innymi podmiotami: wskazuje się podmioty organizacyjne, z którymi osoba zajmują-

ca stanowisko najczęściej i trwale współpracuje. Można sygnalizować zakres współpracy. Często stosuje się
podział na podmioty wewnętrzne i zewnętrzne

9.1. Współpraca z podmiotami wewnętrznymi:
9.2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:
10. Wymagane kwalifikacje na stanowisku: wskazuje się kompetencje personalne pożądane wobec

osoby zajmującej stanowisko. Najczęściej stosowany przekrój kwalifikacji wzorcowych jest następujący:
10.1. Kwalifikacje formalne: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie kierownicze,

uprawnienia zawodowe, doskonalenie kwalifikacji
10.2. Kwalifikacje zawodowe: konkretne umiejętności zawodowe
10.3. Kwalifikacje osobowościowe: pożądane cechy i umiejętności osobowościowe
11. Nadanie dokumentowi mocy obowiązującej: miejsce przeznaczone na podpisy wybranych pod-

miotów, najczęściej są to pracownik obejmujący stanowisko, jego zwierzchnik, osoba sprawująca nadzór
metodyczny nad dokumentacją i właściciel firmy

Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń praktycznych. Zob. też Organizacja i zarzą-
dzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 225.

Doświadczenia własne i obserwacje autorów wskazują na liczne niedostatki
metodyczne opracowywania opisów stanowisk organizacyjnych. Szczególne
mankamenty występują w odniesieniu do jednolitości stosowanych kategorii
opisowych, struktury dokumentu, regulacji obowiązków � uprawnień i odpowie-
dzialności, a także spójności z innymi dokumentami organizacyjnymi firmy14.
Osłabia to motywacyjne oddziaływanie na pracowników, a pośrednio może
utrudniać orientację na wyniki i obniżać efektywność działań pracowników.

W kontekście efektywności ekonomicznej firmy oraz w kontekście wyników
badań Gallupa kluczowe znaczenie w opisie stanowiska organizacyjnego ma
regulacja zadań przedmiotowych (kojarzona z obowiązkami pracownika),
uprawnień i kryteriów oceny zadań przedmiotowych (kojarzone z odpowiedzial-
                        

14 Por. W. Wudarzewski, Wyznaczniki sprawnego systemu regulacji kompetencji w zarządza-
niu firmą, �PN AE Wrocław� 2003, nr 998.
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nością). Oczywiście, wskazane regulacje mają z założenia tylko ramowy cha-
rakter. Konkretyzacja narzuconych kryteriów oceny zadań w formie różnych
wskaźników i mierników, a także skal punktowych czy szczegółowego opisu
oczekiwań ma miejsce już na poziomie operacyjnego oddziaływania kierownika
na podwładnych. Ta konkretyzacja może być jednak utrudniona, jeżeli opisy
stanowisk organizacyjnych są obarczone mankamentami.

Podsumowanie

Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu skoncentrowano na
jakościowych uwarunkowaniach efektywności ekonomicznej organizacji. Po
wyjaśnieniu wieloznaczności kategorii efektywność ekonomiczna zwrócono
uwagę na wiele czynników i kwestii pośrednio oddziaływających na efektyw-
ność. Są one powiązane praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi funkcjami
dyscyplin traktujących o organizacji i zarządzaniu. Potwierdza to różnorodność
zainteresowań w obrębie rozwijających się nurtów i szkół zarządzania. Dla po-
twierdzenia i bliższego naświetlenia wpływu uwarunkowań jakościowych na
efektywność firmy wybrano kilka przykładów zaczerpniętych z doświadczeń
praktycznych autorów. Próbowano wykazać, że niedostatki niektórych rozwią-
zań i rozstrzygnięć w zakresie aspektów jakościowych mogą pośrednio obniżać
efektywność firmy. W niektórych miejscach autorzy zaprezentowali swoje, zwe-
ryfikowane w praktyce, sposoby rozwiązań sprzyjające efektywności ekono-
micznej firmy.

Z uwagi na ograniczenia publikacyjne nie uwzględniono wielu innych inte-
resujących kwestii jakościowych, takich jak np.: projektowanie struktur organi-
zacyjnych, wybór typu struktury, dobór i selekcja kadr, kwalifikacje kadr, style
kierowania, systemy motywacyjne, kultura organizacyjna, klimat organizacyjny,
metody zarządzani i wiele, wiele innych. Autorzy zamierzają nawiązać do tych
wątków tematycznych w innych publikacjach.
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Summaries

Tomasz Papaj

E-government on the example of SEKAP as the act of implementing
the Public Governance in the public administration

The article was taken the issue of e-government. It is the result of change in public
administration and is part of the concept of Public Governance. The paper presents some
test results on the territorial government offices in the project SEKAP in Silesia. Drew
their attention to the use of electronic circulation of documents in the offices and
e-services.

Daniel Puciato, Bolesław Goranczewski, Anna Łabaza

The role of central and local administration
and implementation of tourist policy

The growing importance of tourism in development processes of many countries,
regions or specific localities makes it necessary to implement cohesive tourist policy. In
Poland the tasks that affect tourism development are incorporated in the competences of
the ministry responsible for tourism as well as other ministries, central institutions and
local governments of the provincial, district and municipality levels. Therefore, in order
to accomplish smooth tourism development, collaboration of central and local admini-
stration is required with an appropriate use of a whole range of tourist policy tools.

Mirosława Szewczyk

The evaluation of operational programmes at regional level
as an indispensable part of management. Case study � opolskie voivodeship

Evaluation is an indispensable part of modern public sector management practice.
Evaluation is to deliver criteria, methods and measures to assess rationality of public
activities. It needs to be added, that evaluation researches, as a tool for evaluation of
programmes, are used not only within public administration. Evaluation research should
fulfill specified requirements in terms of the methodology applied. The main aim of the
paper was to present evaluation process in the practice of public administration, basic
concepts and the most frequently used methods, techniques and evaluation tools. The
study focuses on evaluations of operational programs carried out on behalf of Marshal
Office of the Opolskie Voivodeship in 2007-2010 period.
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Anna Ludwiczak

Process approach in the local government administration �
identification, measurement and evaluation

The article presents selected problems of development and implementation of process
approach in the local government administration. It affects mainly identification of the
processes, which is one of the most important elements related to this topic. Proper process
identification is also a key to the successful quality management system implementation
and maintenance. Article describes measurement and evaluation of the processes as well
as examples of quality management system improvements and processes for services in
local government administration.

Bartosz Olszewski, Artur Ogurek

The implementation of school compulsion by pupils
of Voluntary Labour Corps (Ochotniczy Hufiec Pracy)

Although among organisations entrusted in providing the basic education schools
are by far most numerous and dominant, there are also other bodies performing similar
functions. The educational system is in fact much more extensive as it serves many pur-
poses inter alia implementation the right of children and youth to education and the
constitutional right to learn. The education by way of participation in VLC is another
possible way of obtaining general education and professional training in Poland�s edu-
cational system. In this case education process is carried out along two lines. Public
schools are tasked with providing general education while professional training is done
offsite by the external operators � private or public companies. Upon completion, the
school-side course is confirmed by the certificate and successfully passed professional
exam gives professional license or certificate of completion of apprenticeship for a par-
ticular job.

Jakub Berezowski

Competencies of public administration within the scope
of EU project management

The implementation of EU projects indicated the necessity for developing new
skills. These skills needed to be acquired not only by public administration responsible
for determination of programs and actions serving as the basis of projects implementa-
tion, but also by local government administration carrying out projects. New compe-
tences of administration connected with projects realisation will exercise significant
influence on the actions of public administration. On the one hand, the responsibility for
administration of implementation system lies with government and regional administra-
tion. On the other hand, the projects realisation concerns nearly all of the local govern-
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ment units as well as government administration and its subordinated entities. We will be
able to talk about a complete success of assistance measures implementation when we
succeed in effective spending of all EU founds and when the projects will simultane-
ously bring lasting and intended results. What will also indicate the success is the fact
that projects realisation and administration of implementation system do not bring nega-
tive consequences in the form of disturbance of realization of the current tasks of public
administration.

Krzysztof Łobos, Krzysztof Bartkowiak

Councilors motivators to financial decision making on the basis of study
of four selected municipalities of wielkopolskie voivodeship

Results of the study of motivator used in process of financial decison making
through the councilors of four selected municipalities have been presented in this paper.
All the municipalities are characterized by good economic conditions, presence of
investments and good locality to occure all possible motivators among the councilors.
The authors have adopted their own typology of motivators on the basis of own observa-
tions and the literature. The results show, that we have to do with considerable similarity
in the group of 75 surveyed councilors. Through that we can define the dominant model
of financial decision making as rational-politic.

Katarzyna Mizera

Social responsibility in public administration

Variations in economic and social spheres, implying changes in management, lead
to the question about the possibility and desirability of implementing CSR in public
administration, as well as about indications for the realization activities supporting the
development of this conception in Poland by public administration. This article aims to
outline the conditions and opportunities for taking action in the field of social responsi-
bility in public administration.

Barbara Kożuch

Management in public administration

In the last couple of years in our country a significant increase in interest of manage-
ment in government and local government organizations has been observed. The demand
for the theoretical basics of management in units creating public sector has been in-
creasing dynamically. Among public organizations a significant role plays the system of
public administration. It creates conditions for implementing changes in the whole public
sector, and indirectly also in the whole socio-economic life. In this paper an attempt to
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systematize changes in public management and their directions in public administration
management has been made. Firstly, a significance of a new scientific discipline has
been underlined. Later, new management models which exist in practice of public ad-
ministration units and territorial units have been presented. The presented considerations
have been based on the modern concepts of public management.

Krzysztof Sławiński

Image management on the basis of the selected
local administration web sites

The efficient managing of the internet portals is the key to the positive reception of
the complete activities of the local administration. The image of the state offices depends
on many elements of intuitiveness, friendliness of a web site, up-to date information
which is displayed there and on the speed of its downloading. An experiment how to
create an internet service was carried out in 2009.

Małgorzata Magdziarczyk

Public administration in the face of globalization
and europeization processes

The aim of this article is to present two basic processes: globalization and europe-
ization, which in our time have great impact to shape country�s public administration and
coutnry�s system of administrative law. Special attenzion has been given the penetrating
analysis of the theoretical definitions terms of globalization and europeization which are
present in specialist literature. The paper also shows the main problems of the globaliza-
tion and europeization.

Mariusz Opaliński

European standards for good administration

The right to good administration is one of the fundamental postulates of the Charter
of Fundamental Rights of the European Union, as part of an ongoing climate of over
twenty years of the construction process of transnational standards pragmatics officials.
Their effect is the creation of the European Code of Good Administrative Behaviour,
based on the corrupt practices act against the Code of Nolan. In Polish conditions, the
expression of the institutionalization of an ethical infrastructure in the administration is
the Civil Service Code of Ethics and Ethics of Deputies, supplemented by various provi-
sions of the acts of different rank, referring to the legitimate interests of citizens and the
principles of social coexistence. Also have their own codes of local government admini-
stration offices.
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Grażyna Prawelska-Skrzypek

Project management as an opportunity and challenge
for public administration

Recent years have brought about in Poland dynamic development of project activi-
ties in public organizations. To large extent it was due to easy access to European fund-
ing for investment and social projects. At the same time public organizations start
carrying out part of their basic activity in the form of projects or commissioning it in
such a form to various entities. High number of projects entailed a substantial increase in
project preparation and management competencies. In this way public organizations
started turning into project organizations. Currently, the main challenges for them are the
management of programmes of projects and project portfolios, as well as the develop-
ment of methods for management of projects run within public-private partnerships.

Roman Ciąglewicz

The supervision over the local administration � procedural aspects

In the beginning the article defines the concept of local administration and specifies
the subject of supevisory activities. It indicates that the subject of supervisory activities
is the activity of local government units, regulated by the Polish Constitution and Polish
Acts on local self-governments (municipality, county, voivodeship). In the following
part, the article analyzes and specifies the concept of supervision of the Polish legal
system. It indicates that the basis of supervisory activities is the criterion of legality. It
also presents types of the supervision over the activity of local government units: the out
of instantion supervision in individual cases within public administration and the
supervision of the Voivod over the municipal activities. In the section devoted to the out
of instantion supervision, the article describes the anullement of the decision and the
relation between this anullement and the basis of the resumption of proceedings referred
to in Art. 145 § 1 pkt 8 of the Polish Code of Administrative Procedure. It also indicates
the problems associated with determining the powers of authorities in the described
matters. The issue of supervision of the Voivod over the activities of local governments
is focused on the verification of the legality of the ordinances of the Voit. Analysis of the
current situation leads to the conclusion that there is a need for clear procedural
regulations in this matter.

Bolesław Goranczewski

The internal customer in public administration management

In this article I presented the idea of the internal customer in public administration.
In the first part the modern tendencies referring to the meaning and the customer�s role
in the organisation were presented. In this chapter the idea of relationship marketing was
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sketched, as a response to these tendencies and the evaluation of possibilities and needs
for application of the relationship marketing in public administration. In the second
chapter I focused on the meaning of the external customer in public administration, its
segmentation and characteristics. The next chapter covers the issues connected with
the idea of internal customer. I tried to define who is the internal customer and in what
organization configurations we should look for them? In the fourth chapter I presented
the axiological and sociological conditions of the internal customer�s functioning in
public administration organisations. The final chapter presents benchmarking of the
external and internal customer�s attributes.

Justyna M. Bugaj

The efficiency of active methods of teaching

Article is dedicated to active methods for teaching business administration. It also
presents reasons for using active methods and student centered learning (SCL) during
management courses. Author, using her experience and research on her students presents
methods and their effectiveness. Presented research was doing during several last years
and includes students� opinions about course and assessments. Author also made some
minor changes in presented methods during this period of time which helps increase
their effectiveness. It is as well claimed that nowadays when employers need quickly
adaptable workers responsibility for learning should lie on students. This is the only way
to teach them proper behaviors and skills obligate in the labor market.

Elżbieta Janczyk-Strzała

Budgeting process in Spanish public universities:
case study � University of Carlos III

The changes in environmental conditions and increasingly demanding customers are
forcing universities to improve their methods of management. Moreover, the economic
crisis in Spain has caused budget cuts in public funding institutions. For these reasons,
budgeting process plays an increasingly important role in Spanish public universities.
This paper presents rules of creating and the structure of the budget in University of
Carlos III.

Lech Miklaszewski

Cultural aspects of the psychological contract
on the example of Brokers House WDM S.A.

The author of the paper identifies relations between organizational culture and psy-
chological contract and describes the essence, ways of building, the scale of the percep-
tion by the both sides of psychological contract, the sale of balancing and the meaning of
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such contract in the management of the organization. Despite theoretical consideration
the case study of Brokers House WDM S.A. based upon the empirical research done by
the author has been presented. This research was oriented on the recognition of organ-
izational culture and psychological contract formulated by this institution.

Krzysztof Sławiński

The efficiency and measurement
of image creation activities of universities in Poland

The image of a university has got a considerable significance for stakeholders, man-
aging people, employees, students as well as potential customers. Hence, there are nu-
merous activities aiming at supporting its image in the closest environment. This article
aims at presenting the ways and methods of efficiency measurements with respect to
such activities, the current models of efficiency measurement and also establishing rela-
tionships between the image, identity and organisation culture. This article can serve as
a contribution to a wider discussion about the efficiency of measurement of public rela-
tions activities of universities. So far only a few of them have implemented the system of
research and analyses of own image creation activities. The necessity of implementing
evaluation of own activities seems to be here the common sense, however it is an under-
estimated element of PR strategy.

Grzegorz Wudarzewski, Włodzimierz Wudarzewski

Quality conditioning of a company�s economic efficiency
on selected examples

The aim of the article is to discuss the quality conditioning influence on the
economic efficiency of a company. The examples come from practical experience and
refer to the following: SWAT and TOWS analysis methodology, ideas and categories
connected with business objectives, objective analysis methodology and job description.
The following compilation circumstantiates the influence of selected quality aspects on
management efficiency, along with pointing out various shortcomings connected with
the selected examples. Some suggestions of solutions based on the author�s own
experience have also been indicated.




