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WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA  
NARZĘDZIEM DOSKONALENIA URZĘDÓW  

ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 

Uwagi wstępne 

Problematyka efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego wyar-
tykułowana została pod koniec wieku XX wraz z powstaniem koncepcji nowego 
zarządzania publicznego. W literaturze przedmiotu brak jest jednolitej definicji 
tejże koncepcji. Najczęściej określa się ją mianem zarządzania publicznego  
(w niektórych opracowaniach mówi się o nowym zarządzaniu publicznym, utoż-
samiając obie nazwy, a tymczasem G. Peters traktuje new public management – 
nowe zarządzanie publiczne jako formę zarządzania publicznego2, którego pod-
stawy wywodzą się z teorii ekonomii (szczególnie teorii wyboru publicznego  
i kosztów transakcyjnych) oraz doświadczeń wynikających z zarządzania w sekto-
rze prywatnym3. Termin zarządzanie publiczne opisuje typ reform administracyj-
nych podejmowanych w myśl działania mechanizmów i instrumentów charaktery-
stycznych dla organizacji sektora prywatnego4. Zasadniczym kierunkiem poszu-
kiwań jest praktyczne wykorzystanie rozwiązań zweryfikowanych w firmach pry-
watnych w zakresie doskonalenia funkcjonowania organizacji, optymalizacji 
wskaźników ekonomicznych, zapewnienia wysokiej jakości oraz satysfakcji klien-

                                                 
1  Dr Angelika Wodecka-Hyjek, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2  Problematyka istoty i zakresu pojęcia zarządzania publicznego podjęta została m.in. przez  

B. Kożuch w artykule Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, „Współczesne Zarządzanie” 
2002, nr 2 i A. Frączkiewicz-Wronkę w rozdziale Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego 

[w:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-
Wronki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009. 

3  B.G. Peters, The Future of Governing: Four Emerging Models, Lawrence University Press of 
Kansas 1996, s. 3-13. 

4  Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,  
s. 58. 
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tów. Niewątpliwie skutecznym instrumentarium są współczesne metody i koncep-

cje zarządzania. Według badań prowadzonych przez M. Lisieckiego na koniec 

2001 w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach 

administracji publicznej i innych organizacjach non-profit, idea TQM stosowana 

była przez 40% badanych, benchmarking wśród 33%, outsourcing wśród 25%  

a reengineering tylko w 12% (rys. 1)
5
. Obecnie w obszarze administracji samorzą-

dowej zauważyć można wyraźny wzrost zainteresowania zarządzaniem opartym 

na zasadach biznesowych.  

 

 

 

Rysunek 1. Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach ad-

ministracji publicznej i innych organizacjach non-profit. 
Źródło: M. Lisiecki , Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001, 337. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę syntetycznego ukazania wykorzystania 

zarządzania przez jakość, benchmarkingu, outsourcingu i reengineeringu do do-

skonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej w zakresie: poprawy 

efektywności zarządzania urzędem, redukcji kosztów funkcjonowania oraz dbało-

ści o zadowolenie klientów.  

Zarządzanie przez jakość 

Pierwsze projekty wdrażania systemów zarządzania jakością podejmowane  

w administracji samorządowej w latach 90. wieku XX dotyczyły systemów ISO 

(prekursorskie wdrożenie systemu zapewnienia jakości według norm ISO miało 

miejsce w Starostwie Powiatowym w Raciborzu)
6
. Wśród motywów podejmowa-

nia działań usprawniających deklarowanych przez urzędy, wymieniano: wdrożenie 

nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania urzędem, poprawę jakości obsługi 

                                                 
5 M Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania  

i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001, 337. 
6  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Studia i Monografie nr 306, 

Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 103. 
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mieszkańców, zwiększenie efektywności zarządzania oraz zapewnienie wiarygod-
ności pracy urzędu. Współcześnie polska administracja publiczna jest europejskim 
liderem w zakresie przemian jakościowych7. Z punktu widzenia filozofii syste-
mów zarządzania sektor usług nie różni się zasadniczo od sektora produkcji mate-
rialnej. Istnieje bowiem po to, aby spełniał i zaspokajał potrzeby i oczekiwania 
klienta a wyniki jego działalności powinny być mierzone8. Jednakże wprowadza-
nie systemów jakości w jednostkach usługowych jest bardziej złożone niż w przy-
padku produkcji materialnej. Podstawowym problemem jest subiektywne odczucie 
jakości usługi, w którym kryteria oceny definiuje sam klient. Aktualnie przyjęto, 
iż celem działalności administracji publicznej jest doskonalenie jakości życia 
mieszkańców. Jednakże nie zawsze poprawa jakości życia utożsamiana jest z oce-
ną jakości usług świadczonych przez urzędy9. W przypadku komercyjnych przed-
siębiorstw usługowych, w momencie niezaspokojenia potrzeb na odpowiednim 
poziomie, klient rezygnuje z danego usługodawcy nie powiadamiając go o tym 
fakcie. W przypadku usług świadczonych przez urzędy administracji publicznej 
petent nie ma takiego wyboru, dlatego dostawca usługi (urząd) najczęściej po-
strzegany jest przez pryzmat działań i zachowań urzędników uczestniczących  
w bezpośrednim kontakcie z klientem (petentem). Jak wynika z raportów badań 
przeprowadzanych w administracji samorządowej, jakość w urzędach administra-
cji to [Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej 2000, s. 59-60]: 

− wartość usługi, która zaspokaja oczekiwania klienta, 
− maksimum efektów przy minimalnym nakładzie, 
− sprawne, terminowe świadczenie usług, 
− profesjonalizm, 
− standardy obsługi, 
− skuteczność działania, 
− spełnianie potrzeb obywateli, 
− sposób zdobycia zaufania społecznego, 
Na podstawie powyższych opinii, można stwierdzić, iż ważnym elementem do-

skonalenia poziomu świadczenia usług w urzędach jest doskonalenie systemu 
społecznego, a przede wszystkim relacji interpersonalnych.  

Niewątpliwie prace nad systemem zarządzania jakością w urzędzie stanowią 
podstawę do uporządkowania organizacyjnego, ale równie ważne okazują się sys-
temy pomiaru usług publicznych oparte na uniwersalnych wskaźnikach, standary-
zowanej procedurze pozyskiwania informacji oraz ujednoliconej metodzie ich 
interpretacji. Stosowanie systemów pomiarów poziomu jakości usług wzmacnia 
poczucie odpowiedzialności władz publicznych za zaspakajanie potrzeb i aspiracji 
obywateli oraz zwiększa świadomość społeczną w zakresie współuczestnictwa  

                                                 
7  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008,  

s. 10.  
8  J. Kowalczyk, Zarządzanie przez jakość w jednostkach samorządowych, „Problemy Jakości”, 

2000, maj, s. 9. 
9  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, op.cit., s. 11. 
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w kształtowaniu jakości życia publicznego10. Jak podaje literatura przedmiotu, 
najczęściej ocena usługi odbywa się na wielu płaszczyznach, a wśród najistotniej-
szych wymienia się11 : 

− niezawodność usługi, 
− gotowość świadczenia (czas oczekiwania i czas trwania usługi), 
− komunikatywność (zrozumiałość informacji przekazywanej klientowi), 
− bezpieczeństwo (w tym także dyskrecja), 
− osobowość usługodawcy (profesjonalizm obsługi, zrozumienie potrzeb 

klienta, łatwość nawiązywania kontaktu), 
− uczciwe traktowanie klienta (wyrażone odpowiednim zadośćuczynieniem  

w razie niespełnienia jego wymagań i oczekiwań), 
− wygodę i estetykę otoczenia. 
Proces wdrażania norm ISO w urzędach samorządu przebiega analogicznie jak 

w przypadku wprowadzania systemów jakości w firmach usługowych i komercyj-
nych. Jedyna różnica polega na tym, iż w przypadku urzędów niezbędnym zabie-
giem jest potrzeba szerokiej konsultacji społecznej. Ogólna procedura wdrażania 
obejmuje dwa etapy: przygotowawczy i wprowadzający (rys. 2)12. 
Pomimo opisywanych doświadczeń sektora prywatnego oraz bieżącego wdrażania 
certyfikatów ISO w urzędach, problematyka zarządzania przez jakość w tym ob-
szarze nadal postrzegana jest zbyt ogólnikowo z pominięciem eksponowania ko-
rzyści wynikających z uzyskania certyfikatu i podejmowania działań projakościo-
wych13. Najistotniejsze korzyści i problemy w zakresie wdrażania systemów jako-
ści w urzędach administracji zawiera tabela 1. Poddawanie się przez urzędy ocenie 
zewnętrznej (certyfikacji) czy wewnętrznej (kontrole, audity), podobnie jak  
w organizacjach komercyjnych, to dopiero wstępny etap bardziej rozwiniętych 
systemów zarządzania jakością takich jak Model Doskonałości Europejskiej Fun-
dacji Zarządzania Jakością (EFQM) czy Kompleksowe Zarządzanie Jakością 
(TQM). 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
10  Sektorowy Program Operacyjny. Administracja Sprawna i Służebna, Narodowy Plan Rozwoju 

2007-2013, Warszawa, wrzesień 2005, www.gov.pl., s. 33. 
11  J. Kowalczyk, op.cit., s. 9. 
12  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Studia i Monografie nr 306, 

Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 104. 
13  M. Bugdol, Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji 

samorządowej [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, praca zbio-
rowa pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 101. 
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Rysunek 2. Schemat opracowywania i wdrażania systemu jakości. 
Źródło: M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Studia i Monografie nr 
306, Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 110. 
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Tabela 1. Korzyści i problemy wdrażania systemów jakości w urzędach admini-
stracji samorządowej. 

Korzyści Problemy 

− sprawny przepływ informacji, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz urzędu, 

− doskonalenie systemu komunikacji z in-
teresantem, 

− uporządkowany zakres uprawnień i od-
powiedzialności wszystkich stanowisk, 

− spełnianie oczekiwań obywateli i wzrost 
ich zaufania do urzędu, 

− motywowanie i samorealizacja urzędni-
ków, 

− eliminowanie biurokratycznych procedur 
postępowania, 

− zmniejszanie kosztów działalności po-
przez lepsze wykorzystanie istniejących 
zasobów, 

− podnoszenie prestiżu urzędników i do-
skonalenie wizerunku urzędu, 

− wprowadzanie mechanizmów stałego do-
skonalenia i zbliżanie ich do standardów 
europejskich. 

− brak konkurencji w zakresie realizowa-
nych zadań, 

− brak innowacyjności i kreatywności 
związany z postawa bierną i brakiem za-
angażowania w proces doskonalenia ja-
kości, 

− sztywna i hierarchiczna struktura organi-
zacyjna, 

− niedostateczna wiedza o wdrażanych 
systemach, 

− ograniczone zainteresowanie i zaanga-
żowanie kierownictwa, 

− niechęć do podejmowania decyzji  
i przyjmowania odpowiedzialności, 

− oczekiwania na gotowe rozwiązania  
z zewnątrz. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Bugdol, Podstawowe problemy zarządzania jakością  

w krajowych urzędach administracji samorządowej [w:] Problemy zarządzania w działalności samo-

rządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 99-101; J. Kowalczyk, 
Zarządzanie przez jakość w jednostkach samorządowych, „Problemy Jakości” 2000, maj, s. 11-12.  

 
 

Benchmarking 

Benchmarking doczekał się już licznych prezentacji w różnych pozycjach 
zwartych, artykułach, periodykach i na stronach internetowych. W wyjaśnieniu 
istoty benchmarkingu można posłużyć się definicją Z. Martyniaka, stanowiącą 
uogólnienie definicji podawanych przez różnych autorów, w myśl której ben-
chmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich 
doskonalenia przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń14. 
Istota i znaczenie benchmarkingu w doskonaleniu jakości i efektywności zarzą-
dzania w administracji publicznej po raz pierwszy w Polsce została dostrzeżona na 
początku XXI wieku w projekcie MSWiA zatytułowanym Budowanie potencjału 

instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej. Również Sektorowy Pro-

gram Operacyjny – Administracja Sprawna i Służebna na lata 2007 – 2013, wśród 
                                                 
14  Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 304. 
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priorytetów i działań realizowanych w ramach programu wymienia upowszech-
nienie benchmarkingu jako narzędzia doskonalenia świadczenia usług publicz-
nych15. Zgodnie z definicjami przyjętymi w programie, korzystanie z benchmar-
kingu polega przede wszystkim na umiejętności identyfikacji oraz wdrażaniu  
w organizacjach publicznych najlepszych praktyk. Benchmarking oznacza rów-
nież umiejętność określania celów w realizacji usług publicznych, monitorowania 
ich osiągania, dokonywania oceny stopnia realizacji celów oraz analizy przyczyn 
występujących różnic. Zakłada się, że stosowanie benchmarkingu sprzyja wza-
jemnemu uczeniu się jednostek administracji publicznej poprzez korzystanie  
z dobrych wzorców wypracowanych w innych jednostkach i sektorach (w tym  
w przedsiębiorstwach prywatnych). Ponadto benchmarking jest nieodzownym 
elementem wdrażania systemów jakości jak również reengineeringu. 

Bardzo interesujące okazują się opisane w dostępnych źródłach nieliczne przy-
padki zastosowania benchmarkingu w polskich jednostkach administracji publicz-
nej takich jak: szpitale16 czy urzędy17. Jednakże, powołując opinię M. Bugdola,  
w Polsce benchmarking w administracji publicznej nie cieszy się jeszcze dosta-
teczną popularnością18. 

Doświadczenia zachodnioeuropejskie w zakresie stosowania benchmarkingu  
w sektorze publicznym pozwalają wyróżnić dziesięć szczegółowych etapów wdra-
żania metody19 (rys. 3).  

Korzystanie z dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań wypracowanych w in-
nych jednostkach pozwala na monitorowanie osiąganych wyników w szerszym 
kontekście i jest podstawą ciągłego doskonalenia. W zakresie bezpieczeństwa 
wymiany informacji konieczne jest przyjęcie i przestrzeganie sformalizowanych 
zasad współpracy zabezpieczających interesy stron aby uniknąć niebezpieczeń-
stwa wykorzystywania wyników badań jako informacji rankingowej. 

 

 

 

 

                                                 
15  Sektorowy Program Operacyjny – Administracja Sprawna i Służebna na lata 2007-2013, s. 14, 

www.gov.pl, [28.04.2011]. 
16  Zastosowanie benchmarkingu do doskonalenia usług w szpitalu opisuje B. Ziębicki w monografii 

Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Seria Monografie – Pra-
ce Doktorskie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, nr 6. 

17  Pionierskie zastosowanie benchmarkingu w UM w Gliwicach opisuje M. Bugdol [w:] Zarządzanie 

jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008, s. 148-149. 
18  M. Bugdol: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008,  

s. 148.  
19  P. Keehley, S.A. MacBride, Can Benchmarking for Best Practices Work for government?, “Quali-

ty Progress”, Mar 1997, 30, 3, s. 78. 
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Rysunek 3. Metodyka benchmarkingu w sektorze publicznym. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Keehley, S. A. MacBride: Can Benchmarking for Best 

Practices Work for government?, “Quality Progress”, Mar 1997, 30, 3, s. 78. 
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Podstawą strategii i konkretnych decyzji outsourcingowych w firmach komer-
cyjnych są kryteria ekonomiczne podczas gdy w urzędach administracji publicznej 
należy uwzględnić specyficzne uwarunkowania, takie jak: publiczny charakter 
usług, niezbywalność odpowiedzialności, prawnie uwarunkowany zakres zadań 
oraz wrażliwość społeczna niektórych usług publicznych20. Granice outsourcingu 
w administracji samorządowej wyznaczane są przez charakter odpowiedzialności  
i związane z tym dopuszczalne ryzyko. Odpowiedzialność jednostki administracji 
samorządowej jest niezbywalna, określana przez prawo i przez prawo konse-
kwentnie egzekwowana. W administracji publicznej o zakresie zadań decyduje 
władza ustawodawcza oraz właściwe nadrzędne organy władzy wykonawczej 
poprzez prawa stanowione – odpowiednio ustawy oraz akty wykonawcze. W pew-
nym zakresie może oddziaływać na te zadania władza sądownicza, w szczególno-
ści poprzez orzeczenia trybunałów i głosy Sądu Najwyższego. Żaden organ admi-
nistracji publicznej nie ma uprawnień do rozszerzania zakresu swoich zadań lub 
rezygnacji z ich wykonywania. W zależności od możliwości finansowych, organi-
zacyjnych i technicznych, a także od wewnętrznych priorytetów, jednostka admi-
nistracji musi w mniejszym lub większym zakresie realizować powierzone zada-
nia. Outsourcing może, więc wpływać na sposób i zakres zadań realizowanych 
przez samorządy, jednakże w warunkach niestabilności i procesu przemieszczania 
zadań między organami administracji publicznej realizowanie umów outsourcin-
gowych staje się niepewne i ryzykowne21. Wrażliwość społeczna jest cechą szcze-
gólnie istotną w trakcie oceny outsourcingu, ponieważ wynika ona z bezpośred-
niego przełożenia efektu świadczonej usługi na mieszkańca, będącego klientem 
końcowym prowadzonej działalności. Decyzje jednostek administracji, odnośnie 
do przekazania realizacji danej usługi na zewnątrz, powinny być podejmowane 
bardzo ostrożnie z oszacowaniem skutków nieprawidłowego wykonania lub nie-
wykonania usługi dla obywateli. 

Rynek dostawców usług outsourcingowych powinien być konkurencyjny pod 
względem kompetencji, ceny i cech szczególnych w zależności od zlecanej usługi. 
Tylko odpowiednio wysoki poziom kompetencji dostawców pozwala jednostce 
administracji samorządowej wybrać najbardziej korzystną ofertę. Na podstawie 
analizy specyfiki administracji samorządowej można przyjąć, iż outsourcing  
w urzędzie, dotyczył będzie trzech różnych obszarów22 (rys. 4). Pierwszym obsza-
rem będą funkcje o charakterze pomocniczym takie jak: np. utrzymanie czystości 
obiektów, ochrona itp.; drugim specyficznym obszarem będzie outsourcing funkcji 

                                                 
20  J. Oleński, Outsourcing w e-administracji, II Forum Informatyki w Administracji, 20-21 kwietnia, 

Łańsk-Warszawa 2004, www.e-administracja.org.pl/baza _wiedzy/index.php, [28.04.2011]; E. Pa-
dovani, D. Young, Managing High-Risk Outsourcing, “Public Management”, January/February 
2006; E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003. 

21  Ibidem, s.57. 
22  Autorka prowadziła badania empiryczne w tym zakresie dla potrzeb zrealizowanej pracy doktor-

skiej pt. Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej, Prace 
Doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, maszynopis. 
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informatycznych, natomiast trzeci obszar dotyczył będzie powierzania realizacji 
usług publicznych podmiotom zewnętrznym. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Obszary outsourcingu w urzędzie administracji samorządowej. 
 
 

Powierzanie podmiotom zewnętrznym realizacji funkcji pomocniczych powin-
no prowadzić do lepszej realizacji celów ekonomicznych urzędu, w postaci reduk-
cji kosztów jak również uproszczenia struktury organizacyjnej. Informatyzacja 
urzędu administracji samorządowej związana jest z kompleksowym wprowadza-
niem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w sektorze publicznym i ich 
przełożeniem na realizowanie usług publicznych, zwłaszcza o charakterze admini-
stracyjnym. 

Powierzanie realizacji usług publicznych podmiotom zewnętrznym oprócz ana-
lizy uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych musi 
uwzględniać przede wszystkim aspekt społeczny szczególnie wrażliwych obsza-
rów np. usług opiekuńczych.  

Cykl postępowania badawczego w ramach wdrażania outsourcingu w urzędzie 
administracji samorządowej obejmuje trzy fazy: badań orientacyjnych, diagnozy 
szczegółowej i oraz syntezy (rys. 5).  

W kontekście wskazanych uwarunkowań należy pamiętać, iż urzędy admini-
stracji samorządowej wykonując nadane im przez prawo zadania publiczne, są 
jednocześnie podmiotami finansującymi, realizującymi i kontrolującymi dane 
zadania. Poprzez outsourcing jednostka zbywa prawo realizatora usługi publicznej 
a zakres finansowania sprowadza się do zapłaty za wykonanie zadania podmioto-
wi zewnętrznemu. Najbardziej istotną kwestią pozostaje kontrola procesu realiza-
cji usługi i związany z nią bezpośrednio rodzaj zastosowanego outsourcingu. 
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Rysunek 5. Metodyka outsourcingu uwzględniająca specyfikę urzędów admini-
stracji samorządowej. 
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W konsekwencji aplikacja outsourcingu w obszarze administracji samorządo-
wej wymaga uprzednio rozwiązania następujących problemów: 

− zidentyfikowania oczekiwań społecznych pod kątem możliwości przekaza-
nia zadań publicznych (społeczna waga zadania), 

− określenia postulowanego stopnia kontroli jednostki administracji nad reali-
zacją zadania, 

− doskonalenia oczekiwanej funkcjonalności urzędu w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości w postaci nadużyć wynikających ze skupienia „w jednym 
ręku” kompetencji podmiotu jednocześnie finansującego, realizującego  
i kontrolującego zadanie, 

− rozpoznania uwarunkowań prawnych funkcjonowania jednostek, 
− uwzględnienia oceny społecznej efektów outsourcingu, która często ma cha-

rakter jakościowy. 
W efekcie zastosowanie outsourcingu w urzędach administracji samorządowej 

można uzyskać znaczące rezultaty o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym  
i społecznym (tabela 2).  

 

Tabela 2. Zestawienie najważniejszych efektów zastosowania outsourcingu  
w urzędach administracji samorządowej 

Efekty ekonomiczne Efekty organizacyjne Efekty społeczne 

• redukcja kosztów związa-
nych z: 
- zatrudnieniem pracowni-
ków, 
-utrzymywaniem niezbędnej 
infrastruktury. 

• usprawnienie struktury orga-
nizacyjnej, 
• racjonalizacja podziału zadań 
poszczególnych pracowników, 
• redukcja stanu zatrudnienia, 
• zmiany w procedurach pro-
wadzące do ich uproszczenia, 
które mogą doprowadzić do 
wzrostu poziomu zadowolenia 
klientów. 

• aktywizacja zawodowa pra-
cowników, 
• „rozbudzanie” motywacji do 
samodzielnego działania, 
• wzrost zaangażowania i 
zainteresowania wprowadza-
niem zmian, 
• poczucie zagrożenia utraty 
pracy lub dotychczasowej 
pozycji. 

   

Reengineering  

Różnorodność współczesnych uwarunkowań determinujących funkcjonowanie 
organizacji sprawiły, iż ujęcie strukturalne zakładające postrzeganie przedsiębior-
stwa i jego podsystemów przez pryzmat układu komórek i stanowisk, czyli struk-
tury organizacyjnej stało się nieaktualne. Już w latach 80. XX wieku wraz z roz-
wojem koncepcji TQM coraz większe znaczenie zaczęło odgrywać podejście pro-
cesowe. Okazało się, że sprawność zarządzania w większym stopniu zależy od 
odpowiednio zorganizowanych procesów kluczowych, niż ukształtowanych na 
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zasadzie podziału funkcji struktur organizacyjnych23. Podobne wnioski wysunęli 
M. Romanowska i M. Trocki twierdząc, iż podejście procesowe w zarządzaniu jest 
niczym innym, jak podkreśleniem znaczenia dynamicznego układu organizacji,  
a obecna popularność tej koncepcji wynika z wyczerpania się możliwości zwięk-
szania sprawności organizacji poprzez patrzenie tylko na jej statyczny obraz24.  

Problematyka procesów jako kategorii stosowanej do analizy działania organi-
zacji podejmowana była już przez klasyków naukowej organizacji pracy. W kon-
tekście badań podejmowanych prze F. Taylora zasadnicze znaczenie miały proce-
sy produkcyjne. O ile w początkach XX wieku istotnym punktem odniesienia dla 
klasyków naukowego zarządzania były procesy produkcyjne, to pod koniec stule-
cia pojęcie to poszerzono na ogólne procesy gospodarcze25. Współcześnie, urząd 
administracji samorządowej jest organizacją w znaczeniu rzeczowym, rozumianą 
jako system otwarty, o zdolności do wymiany energii (zasileń materialnych)  
i informacji z otoczeniem, z zachowaniem ekwiwalentności tej wymiany. Stąd 
konieczność jego elastyczności i zmienności jako podstawy dostosowania się do 
zmiennych potrzeb i warunków działania.  

Dominację podejścia procesowego we współczesnych koncepcjach zarządzania 
datuje się na początek lat 90. XX stulecia. Zainteresowanie reengineeringiem wy-
rosło na gruncie poszukiwania metod prowadzących do wzrostu wyników działal-
ności organizacji. Jednakże w przypadku tej metody nie chodzi tylko o częściową 
poprawę efektów, lecz dokonanie radykalnych zmian. Twórcy reengineeringu  
M. Hammer i J. Champy definiują metodę jako przebudowę procesów zarządza-
nia, zalecając odrzucenie zasad obowiązujących dotychczas w organizacji i zarzą-
dzaniu oraz pozbycie się ograniczeń w konkurencji globalnej. Istotę reorganizacji 
stanowi zdefiniowanie procesu, który w reengineeringu stanowi kompletny od po-
czątku do końca zbiór czynności, które razem tworzą wartość dla klienta26. Ekspo-
nując znaczenie procesu M. Hammer wyjaśnił jednocześnie różnice między zada-
niem a procesem. Zadanie to fragment pracy, a proces to powiązana grupa zadań, 
których wspólny rezultat stanowi wartość dla klienta27. Eksponując znaczenie proce-
su w organizacji, specyficzny aspekt jego rozumienia w administracji, zauważyli  
J. Peppard i P. Rowland podkreślając, iż „... rozpoznanie i zrozumienie procesów  
w organizacji nie jest proste... Niemniej jednak, przepływ w sensie fizycznym jest 
dostrzegalny i zrozumienie go nie stwarza większych kłopotów. W przypadku biur 
znacznie trudniej jest dostrzec proces związany z czynnościami papierkowymi czy 

                                                 
23  Z. Martyniak, O koncepcjach zarządzania raz jeszcze, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-

stwa”, 2001, nr 4, s. 15-16.  
24  M. Trocki, Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe [w:] Podejście procesowe w zarzą-

dzaniu praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie, Warszawa 2004, tom I, s.10. 

25  Z. Mikołajczyk, Metody i techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym  

[w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Troc-
kiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, tom II, s. 228. 

26  M. Hammer, Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999, s. 10. 
27  Ibidem, s.14-15. 
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innymi formami porozumiewania się...”28. Odnosząc omawiane podejście do jedno-
stek administracji samorządowej można przyjąć, iż organizacja procesowa urzędu 
projektowana jest w ujęciu poziomym. Wychodząc od potrzeb klienta dokonuje się 
takiego zestawienia procesów realizowanych wewnątrz urzędu aby otrzymać jak 
najlepszy poziom zaspokojenia potrzeb w postaci usług publicznych.  

Proces natomiast to grupa zadań, następujących po sobie lub realizowanych 
równolegle wraz z określeniem ich kolejności i zakresami współdziałania wyko-
nawców zadań cząstkowych, których wspólny rezultat tworzy wartość dla klienta 
(interesanta). Proces może być w całości realizowany przez jedną tradycyjną ko-
mórkę (np. wydział czy referat), a nawet stanowisko, ale najczęściej podzielony 
jest na zadania przydzielone różnym komórkom lub stanowiskom, ze względu na 
nadal istotną specjalizację funkcjonalną. Procesy realizowane w urzędzie można 
podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Procesy zewnętrzne to te, których odbiorcą 
jest klient urzędu (np. wydawanie dowodów osobistych, wydawanie koncesji  
i zezwoleń), natomiast procesy wewnętrzne (np. opracowanie budżetu, wynagra-
dzanie pracowników) zapewniają właściwe funkcjonowanie urzędu i pośrednio 
wpływają na jakość realizacji procesów zewnętrznych29.  

W obszarze urzędów administracji samorządowej doświadczenia praktyczne  
w stosowaniu reengineeringu nie są zbyt szeroko opisywane. Dostępne źródła 
wspominają o próbie usprawnienia systemu zarządzania w urzędzie miejskim  
w Białymstoku30 oraz zastosowaniu metody do usprawnienia procesów obsługi 
klienta w kilku urzędach miejskich opisanym przez B. Nogalskiego i J. Strumiłło 
w materiałach konferencyjnych31. Wśród ogólnych przesłanek doskonalenia funk-
cjonowania urzędów poprzez reengineering najczęściej wymienia się32:  

− narastanie walki konkurencyjnej w pozyskiwaniu inwestycji korporacji 
transnarodowych. Władze terytorialne i lokalne muszą tworzyć konkuren-
cyjne walory lokalizacyjne a ich urzędy powinny zadbać o to, by odpowie-
dzieć na oczekiwania potencjalnych inwestorów poszukujących zasobów, 
rynków i potencjału efektywnościowego (społecznego, technologicznego, 
innowacyjnego), 

− „wymuszanie” usprawnienia działań w sektorze publicznym poprzez wpro-
wadzanie elementów rynkowych, co wiąże się często z koniecznością rady-
kalnych zmian w strukturach samorządowych i ich urzędach, 

− powszechne prezentowanie poglądu dotyczącego wzrostu znaczenia zarzą-
dzania przez jakość czego wyrazem jest certyfikacja urzędów, 

− rozwój technologii, a w szczególności technologii informacyjnej. 

                                                 
28  J. Peppard, P. Rowland, Reengineering, Gebethner & S-ka, Warszawa 1997, s. 12. 
29  Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, pod red. S. Mazura, Małopolska 

Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 161-162. 
30  Ibidem, s. 365. 
31  B. Nogalski, J. Strumiłło, Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek sa-

morządu terytorialnego [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, pra-
ca zbiorowa pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 84-93. 

32  Ibidem, s. 84-85. 
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Zagraniczni badacze przedmiotu zwracają również uwagę na specyficzne kwe-
stie i ograniczenia związane z możliwością stosowania reengineeringu w sektorze 
publicznym, które rozpatrują w kontekście aspektów33: otoczenia zewnętrznego 
organizacji publicznych, relacji organizacji z otoczeniem oraz wewnętrznej struk-
tury i realizowanych procesów (tabela 3). Szczegółowa charakterystyka wskaza-
nych problemów oraz ich konsekwencje dla wdrożenia reengineeringu odzwier-
ciedla również specyfikę polskich urzędów administracji samorządowej.  
 

Tabela 3. Problemy urzędów administracji publicznej i ich konsekwencje dla re-
engineeringu. 

Aspekt Problem Konsekwencje dla  

reengineeringu 

CZYNNIKI OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 
1. Niski stopień zoriento-
wania rynkowego  
w zakresie realizowanych 
zadań 

− mniej bodźców (zachęt) do redukowa-
nia kosztów, podnoszenia efektywności 
w zakresie prowadzonej działalności, 

− niska efektywność alokacji środków, 

odzwierciedlana m.in. uwzględnieniem 
preferencji konsumentów czy dostoso-
waniem popytu do podaży. 

− zwiększona niechęć/opór do 
wprowadzania istotnych zmian, 

− spowolnienie adaptacji reengineer-
ingu, 

− narastające trudności w zdefinio-
waniu celów BPR oraz w procesie 
benchmarkingu. 

2. Legislacyjne oraz for-
malne ograniczenia sektora 
publicznego 

− nieelastyczne procedury postępowania 
powodują istotne ograniczenia w zakre-

sie podejmowania decyzji, 

− zwiększona tendencja do rozrastania się 
formalnych sposobów postępowania, 

− zwiększona liczba czynników wpływa-
jących na formalizację działań. 

− zwiększone trudności w przepro-
jektowaniu procedur będących 

podstawą ponownego definiowa-
nia procesów, 

− wydłużenie czasu niezbędnego dla 
wyspecyfikowania i zatwierdzenia 
redefiniowanych procedur. 

− zwiększone trudności w uzyskaniu 
zgody na projekt i ponowne defi-
niowanie procesów. 

3. Wpływy polityczne − zwiększona różnorodność nasilenia 
wpływów nieformalnych na podejmo-
wane decyzje ( negocjacje, opinia pu-
bliczna, grupy interesów),  

− zwiększona potrzeba dotrzymywania 
obietnic wyborczych - zwłaszcza dla 

grup poparcia. 

− trudności z określeniem działań 
priorytetowych w ramach BPR 
oraz z definiowaniem celów, 

RELACJE ORGANIZACJA - OTOCZENIE 
1. „Monopolistyczna” natura 

działań administracji 
− uczestnictwo w konsumowaniu i 

finansowaniu usług świadczonych przez 

administracje jest nieuniknione i ma ob-
ligatoryjny charakter , 

− niższa skłonność do reengineerin-
gu usług publicznych 

2. Zakres wpływów − szeroki wachlarz spraw dotyczących 
interesu publicznego 

− zwiększone trudności w ocenie 
wpływu i korzyści reengineeringu 
na sprawy publiczne 

3. Opinia publiczna − wpływ opinii publicznej na działania 

służby publicznej 

− niepewność i wahania przy 

adaptacji reengineeringu 

4. Specyficzne oczekiwania 
obywateli 

− zwiększone oczekiwania odnośnie do 
bezstronności, odpowiedzialności i ucz-
ciwości urzędników publicznych. 

− zwiększone trudności w adaptacji 
celów działań w zakresie reengi-
neeringu, projektowania alterna-
tywnych procesów i selekcjono-
wania procesów ponownie defi-
niowanych. 

                                                 
33  J.Y.L. Thong, Chee-Sing Yap, Kin-Lee Seah, Business Process Reengineering in the Public Sec-

tor: The Case of the Housing Development Board in Singapore, “Yournal of Management Infor-
mation Systems”, Summer 2000, No. 17, s. 249-251. 
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cd. tabeli 3. 
Aspekt Problem Konsekwencje dla  

reengineeringu 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA I PROCESY 
1. Złożoność celów i kryte-

riów oceny w zakresie 
podejmowanych decyzji 

− zwiększona ilość i zróżnicowanie celów 
i kryteriów, 

− niejasność formułowania i niemierzal-
ność celów i kryteriów, 

− kompromisowe rozwiązywanie spraw, 
niekoniecznie zgodnie z zamierzonym 
celem. 

− zwiększone trudności w adaptacji 
celów działań w zakresie reengi-

neeringu, projektowania alterna-
tywnych procesów i selekcjono-
wania procesów ponownie defi-
niowanych 

2. Relacje władzy i role 

administracyjne 
− zmniejszona autonomia i elastyczność 

w zakresie podejmowania decyzji, 

− słabość i defragmentacja władzy, 

− niechęć do delegowania uprawnień, 
nadmierne wykorzystywanie formaliza-
cji działań, 

− upolitycznienie władzy wśród urzędni-
ków wyższego szczebla. 

− redukowanie autonomii w zakresie 

kierowania projektem reenginerin-
gowym, które może spowodować 
niepowodzenie, 

− zwiększone trudności we wprowa-
dzaniu zmian w systemie zasobów 
ludzkich, niezbędnym przy po-
nownym definiowaniu procesów, 

− niewystarczający poziom upraw-

nień personelu wydelegowanego 
do zespołu reengineringowego, 

− niewystarczające zainteresowanie 
kadry zarządzającej wdrażaniem 
projektu, 

3. Organizacja działań − nadmierna ostrożność i sztywność 

postępowania. 

− niski poziom innowacyjności. 

− częste fluktuacje na stanowiskach 
kierowniczych spowodowane upoli-
tycznieniem , 

− zakłócenia w terminowości realizowa-
nych planów, 

− trudności w definiowaniu bodźców 
zachęcających do efektywnych działań. 

− bariery w osiągnięciu przełomu  

w postrzeganiu zmian jakie niesie 
za sobą reengineering, 

− zwiększone trudności w podtrzy-
mywaniu wysiłków wniesionych 
we wdrażanie zmian. 

4. Polityka personalna − niska ocena bodźców finansowych, 

− zmienność potrzeb i osiągnięć, 

− niska satysfakcja z pracy, 

− słabe zaangażowanie organizacyjne. 

− zwiększone trudności we wprowa-

dzaniu zmian w systemie zasobów 
ludzkich, niezbędnym przy po-
nownym definiowaniu procesów, 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [J.Y.L. Thong, Chee-Sing Yap, Kin-Lee Seah: Business 

Process Reengineering in the Public Sector: The Case of the Housing Development Board in Singa-

pore, “Yournal of Management Information Systems”, Summer 2000, No. 17, s. 249-251]. 

 

Cykl postępowania badawczego reengineeringu, zweryfikowany w firmach 
komercyjnych, opisywany jest szeroko w literaturze przedmiotu. Opracowania 
zagraniczne w zakresie stosowania reengineeringu w sektorze publicznym wska-
zują na realizacje wdrożenia w ramach pięciu faz: projektowania wizji rozwoju, 
diagnozy procesów istniejących, projektowania nowych procesów, wdrożenia  
i monitorowania działalności34. Polskie doświadczenia praktyczne35 wskazują na 
wyróżnienie czterech faz właściwego wdrożenia: zdefiniowania projektu zmian, 
analizy i projektowania procesów, wdrożenia i zarządzania procesami, poprzedzo-
nych fazą planowania (rys. 6).  

                                                 
34 Ibidem, s. 256. 
35 B. Nogalski, J. Strumiłło, op.cit., s. 86-87. 
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Rysunek 6. Metodyka reengineeringu uwzględniająca specyfikę urzędów admini-

stracji samorządowej. 
Źródło: Nogalski B, Strumiłło J., Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek 

samorządu terytorialnego [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, 
praca zbiorowa pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 86-87. 
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Zakończenie 

Rozpatrując zakres zastosowania współczesnych koncepcji zarządzania do do-
skonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej, takich jak: zarządza-
nie przez jakość, benchmarking, outsourcing i reengineering podjęto próbę ukaza-
nia powiązań pomiędzy wyróżnionymi koncepcjami. Przyjęto, iż kryteria porów-
nania dotyczyć będą: 

− zmian w strukturze organizacyjnej, 
− reorganizacji podziału zadań pracowników, 
− redukcji stanu zatrudnienia, 
− zmian w procedurach, 
− redukcji kosztów funkcjonowania. 
Założono, iż każde kryterium może przyjmować pięć stopni nasilenia: 0 – brak 

wpływu, 1- niski, 2 – średni, 3 – wysoki, 4 – bardzo wysoki (tabela 4). Należy 
zaznaczyć, iż przyjęte kryteria porównania w znaczny sposób upraszczają doko-
nanie oceny. Efekty porównania dokonanego w macierzy w przekroju przyjętych 
kryteriów obrazuje rys. 7. 

 

Tabela 4. Zbiorcze porównanie współczesnych koncepcji zarządzania stosowa-
nych w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej. 

Lp.  

Koncepcje zarządzania 

Stopień spełniania kryteriów  

oceny 

A B C D E 

1 Zarządzanie przez jakość (Certyfikacja ISO) 1 2 2 3 2 
2 Benchmarking 1 2 1 2 1 
3 Outsourcing 3 3 3 2 3 
4 Reengineering 4 4 3 4 3 

Legenda 
Kryteria oceny: 
A - zmiany w strukturze organizacyjnej, 
B - reorganizacja podziału zadań pracowników, 
C - redukcja stanu zatrudnienia, 
D - zmiany w procedurach, 
E - redukcja kosztów funkcjonowania 

 

 

W przekroju kryterium zmian w strukturze organizacyjnej outsourcing jest 
drugą, po reengineeringu koncepcją zarządzania, w której zastosowanie istotnie 
zmienia strukturę organizacyjną urzędu. Również w wyniku reengineeringu naji-
stotniej przebiega reorganizacja podziału zadań pracowników. Podział według 
funkcji zastępowany jest podziałem według procesów w związku z czym następu-
ją istotne zmiany w procedurach, zmniejsza się stopień formalizacji i następuje 
delegowanie odpowiedzialności na niższe szczeble hierarchii organizacyjnej. 
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Rysunek 7. Porównanie wyróżnionych koncepcji zarządzania w przekroju przyję-
tych kryteriów.  

 

Podejście procesowe zorientowane na zadowolenie klienta nie jest domeną je-
dynie reenigeeringu, a szczególne związki występują pomiędzy reengineeringiem 
a zarządzaniem przez jakość. W praktyce koncepcje te mogą być stosowane nieza-
leżnie, jak również współzależnie – poprzez wzajemne uzupełnianie się. Postuluje 
się, aby przed wprowadzaniem TQM zastosować reengineering w celu właściwe-
go ustawienia organizacji wokół procesów, natomiast po wprowadzeniu TQM 
istnieje potrzeba systematycznego zastępowania istniejących projektów procesów 
projektami usprawnionymi, stosownie do zmieniających się warunków funkcjo-
nowania organizacji36. W kwestii wpływu zarządzania przez jakość na funkcjono-

                                                 
36 L. Kowalczyk, op.cit., 362. 
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wanie urzędów administracji samorządowej ocenę można odnieść tylko do pozio-
mu wdrażania certyfikatów ISO. Uznano, iż wprowadzenie certyfikatów jakości 
przyniesie najistotniejsze zmiany w procedurach realizowanych w urzędzie. Po-
nieważ kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach przyczynia się 
do powstawania organizacji procesowej zorientowanej na potrzeby klienta, można 
uznać iż w przyszłości rozwój tej koncepcji w urzędach administracji samorządo-
wej może prowadzić do istotnych zmian takich jak: reorganizacja podziału zadań 
pracowników, redukcja stanu zatrudnienia oraz obniżenie kosztów funkcjonowa-
nia. Zakres stosowania benchmarkingu w urzędach administracji związany jest 
najczęściej z doskonaleniem procesów realizowania usług publicznych. Ponieważ 
koncepcja ta jest nieodzownym elementem wdrażania norm ISO i kompleksowego 
zarządzania jakością uznano, iż najbardziej zauważalnym efektem jej zastosowa-
nia w doskonaleniu organizacji urzędu będą zmiany w podziale zadań pracowni-
ków i realizowanych procedurach. Mając na uwadze niezaprzeczalne korzyści 
zastosowania benchmarkingu takie jak: lepsze zrozumienie procesów zachodzą-
cych wewnątrz organizacji, lepszą orientację w zmieniającym się otoczeniu, ko-
rzystanie z „najlepszych praktyk”, poprawę efektywności czy ciągłe doskonalenie 
i uczenie się zastosowanie jej w tym obszarze okazuje się bardzo pożądanym. 
Zastosowanie outsourcingu natomiast najistotniej, po reengineringu, wpływa na 
wystąpienie opisywanych efektów zmian.  
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Abstrakt: 

W opracowaniu ukazano uwarunkowania i szczegółowe kwestie związane  
z adaptacją współczesnych metod i koncepcji zarządzania, takich jak: benchmar-
king, outsourcing, reengineering, TQM do specyfiki funkcjonowania sektora pu-
blicznego. Rozwiązania te, w myśl założeń koncepcji „New Public Management” 
przyczyniają się do doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej 
w zakresie: poprawy efektywności zarządzania, redukcji kosztów funkcjonowania 
oraz dbałości o zadowolenie klientów. Na wstępie opracowania zaprezentowano 
podstawowe założenia koncepcji „New Public Management”. Zasadniczą treść 
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opracowania stanowi prezentacja poszczególnych metod i koncepcji w przekroju: 
istoty, definicji, specyfiki adaptacji do sektora publicznego, toku postępowania 
badawczego oraz spodziewanych rezultatów zastosowania. W podsumowaniu 
podjęto próbę porównania wybranych rozwiązań w przekroju zdefiniowanych 
kryteriów. 

New concepts of management in improvement of the local government units 

organization 

In this paper the conditions and specific issues related to the adaptation of mo-
dern management methods and concepts such as benchmarking, outsourcing and 
reengineering, TQM and to the specific needs of the public sector are shown. 
These solutions, according to the model of the "New Public Management" help to 
improve organization of local government units in terms of: shortening the time 
for decision making, the reduction of cost of public administration and care for 
customer’s satisfaction.  

At the beginning of the paper the key assumptions of “New Public Manage-
ment” model is presented. The essential content of the paper will be a presentation 
of the different methods and concepts in cross-section: the essence, the definition, 
the specificity of adaptation to the public sector, the phases of the developed met-
hodology and applying expected results . The comparison of modern management 
concepts to improve organization of local governments units are shown in the final 
part of the article. 
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