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Zarz¹dzanie jakoci¹ kojarzone jest z dzia³aniami kontrolnymi, uci¹¿liw¹ biurokracj¹ i in¿ynierskim podejciem. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e ma
ono sens tylko w sferze produkcji i us³ug sektora biznesu. Taki stereotyp
wywo³uje opory przed wprowadzaniem zarz¹dzania jakoci¹ do sektora publicznego. W rzeczywistoci zarz¹dzanie jakoci¹ to metoda zarz¹dzania,
która pomaga organizacji systematycznie osi¹gaæ dobre wyniki w dzia³aniu.
Jednym s³owem, zarz¹dzanie jakoci¹ to po prostu dobre zarz¹dzanie.
Poni¿szy tekst prezentuje podstawowe zasady systemów zarz¹dzania
przez jakoæ (m.in. Powszechny Model Oceny CAF i jego powstawanie na
bazie znanego w biznesie Modelu Doskona³oci EFQM).
Je¿eli przyjrzeæ siê reformom polskiej administracji prowadzonym od
1990 r., to charakterystyczne dla nich jest nastawienie na zmiany ustrojowe,
strukturalne. Zmiany funkcji nastêpowa³y i nastêpuj¹ w wyniku zmian kompetencji i zadañ. Jednak trudno znaleæ twarde argumenty potwierdzaj¹ce, ¿e w wyniku zmian ustrojowych nast¹pi³a ju¿ istotna zmiana sposobu
dzia³ania administracji  przejcie z modelu biurokratycznego na mened¿erskie zarz¹dzanie publiczne. Poni¿szy tekst wskazuje na symptomy przemian,
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prezentuj¹c systemy zarz¹dzania przez jakoæ jako jedno z narzêdzi kreowania nowego wizerunku administracji publicznej.
Wiêcej oznak tych zmian dostrzec mo¿na na szczeblu samorz¹du terytorialnego, tote¿ i w tekcie znalaz³y siê przyk³ady z tego poziomu administracji. Mo¿e bêd¹ one stymuluj¹ce dla administracji rz¹dowej. Od pocz¹tku
sierpnia 2002 r. system zarz¹dzania jakoci¹ wdra¿a Ministerstwo Sprawiedliwoci.
Opis polskiej drogi do mened¿erskiego zarz¹dzania publicznego zacznijmy od wiatowych trendów w tej dziedzinie.

Sektor publiczny a sektor prywatny
W wielu krajach OECD zarz¹dzanie w sektorze publicznym zmieni³o
siê radykalnie w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat. Zmiany te w oczywisty sposób s¹ zwi¹zane ze zmieniaj¹c¹ siê rol¹ pañstwa w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym, w którym pañstwo z roli bezporedniego gracza przesz³o do ról
porednich, poprzez wykonywanie rozmaitych funkcji regulacyjnych. Od
jakoci dzia³ania tej urzêdniczej machiny zale¿¹ w du¿ej mierze efekty dzia³alnoci gospodarczej, a w konsekwencji równie¿ mo¿liwoci pañstwa jako
ca³oci.
Obecnie obowi¹zkiem struktur pañstwa jest nie tylko wykonywanie zadañ publicznych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez prawo. Administracja publiczna winna wiadczyæ obywatelom us³ugi odpowiadaj¹ce zarówno standardom prawnym, jak i spo³ecznym oczekiwaniom. £¹czne spe³nienie obu tych wymogów decyduje o skutecznoci dzia³añ podejmowanych
przez administracjê, nie jest jednak mo¿liwe bez wyranie okrelonych punktów odniesienia. Nale¿¹ do nich oczywicie prawo i standardy prawno-organizacyjne, jak równie¿ potrzeby spo³eczne wyra¿one w postaci oczekiwanych przez obywateli sposobów wiadczenia us³ug publicznych. Jeszcze inne
to standardy zarz¹dzania, czyli systemy, techniki i narzêdzia pozwalaj¹ce
instytucji publicznej efektywnie wykonywaæ zadania publiczne.
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Czy w takim razie mo¿liwe jest stosowanie w sektorze publicznym,
g³ównie w administracji publicznej, metod i narzêdzi zwiêkszania efektywnoci i doskonalenia organizacji sprawdzonych w przedsiêbiorstwach? Do
jakiego stopnia sektor publiczny jest ró¿ny od sektora organizacji gospodarczych nastawionych na zysk?
Wspó³czesna administracja jest coraz mniej zorientowana na normy i procedury, a bardziej na rozwi¹zywanie problemów, realizacjê projektów i programów1. Jednak to odejcie od biurokratycznych mechanizmów wcale nie
oznacza, ¿e regu³y zarz¹dzania w sektorze publicznym mog¹ byæ identyczne jak w sektorze biznesu. Istnieje szereg argumentów na rzecz wyj¹tkowoci sektora publicznego:
 nie istnieje konkurencja, wiêc nie ma mechanizmów wymuszaj¹cych
redukcjê kosztów i dzia³ania na rzecz efektywnoci;
 cele dzia³ania poszczególnych instytucji s¹ czêsto niemierzalne, st¹d
trudno stwierdziæ, czy dzia³aj¹ one efektywnie;
 mo¿liwoci finansowe poszczególnych instytucji s¹ zale¿ne od stanu finansów publicznych, a nie od jakoci wiadczonych us³ug;
 du¿a czêæ us³ug ma charakter niedochodowy, ale maj¹ one znaczenie spo³eczne i administracja musi je realizowaæ;
 czêæ us³ug musi byæ dostarczana przez pañstwo i nie mo¿na ich
poddaæ dzia³aniu rynku;
 strategiczne planowanie podlega zak³óceniom przez dzia³ania polityków, grup interesu.
Obserwacja efektów wielu reform sektora publicznego dostarcza te¿
dowodów, ¿e niektóre ró¿nice miêdzy sektorami siê zacieraj¹. Na przyk³ad:
 przekazuje siê wykonywanie us³ug publicznych konkuruj¹cym ze sob¹
organizacjom spoza administracji;

1

H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 1998, s. 232.

!

TADEUSZ BUCHACZ, S£AWOMIR WYSOCKI
 wprowadza siê mechanizmy kontroli zdecentralizowanych jednostek
np. poprzez ró¿ne typy kontroli spo³ecznej, kontrakty na zarz¹dzanie
z jednoznacznie zdefiniowanymi i mierzonymi wskanikami;
 zleca siê na zewn¹trz  poprzez zamówienia publiczne  dzia³alnoæ
pomocnicz¹ i uzupe³niaj¹c¹, gwarantuj¹c tym samym konkurencyjnoæ
ofert.
Regu³y zarz¹dzania nie mog¹ byæ wprost przenoszone z sektora przedsiêbiorstw do sektora publicznego. Peter Drucker2 zestawi³ i skomentowa³
kilka najczêciej stosowanych podejæ przy reformach instytucji publicznych.
Po pierwsze, proponuje siê zwiêkszyæ iloæ pieniêdzy przeznaczanych
np. na administracjê oraz rozszerzyæ zakres jej zadañ, by osi¹gn¹æ za³o¿one
cele.
Po drugie, mo¿na zastosowaæ podejcie odmienne, ograniczaj¹c rodki
i funkcje oraz wymuszaj¹c zmiany.
Oba te podejcia nie zak³adaj¹, ¿e przeprowadzi siê zmiany w samej organizacji instytucji publicznych. A bez tego proponowane rodki mog¹ przynieæ skutki odwrotne od zamierzonych.
Po trzecie, czêsto wprowadza siê bezporednio do sektora publicznego
metody daj¹ce efekty w biznesie. Np. swego czasu, gdy w modzie by³ reengineering, zaczêto w szkoleniach dla administracji polecaæ tê metodê jako
w³aciw¹ do zastosowania w obszarze zarz¹dzania zadaniami publicznymi.
Jednak opisuj¹c reengineering, operowano pojêciami z sektora biznesu, nie
przystosowuj¹c ich do specyfiki sektora publicznego.
Po czwarte, panuje przekonanie, ¿e sektor publiczny uzdrowi¹ mened¿erowie sprawdzeni w przedsiêbiorstwach, którzy zagwarantuj¹ podejcie
do zarz¹dzania wolne od biurokratycznych obci¹¿eñ.

2

P. F. Drucker: Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York 1985.
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Zarz¹dzanie publiczne3
Przes³anki stworzenia, a nastêpnie zastosowania w praktyce modeli i rozwi¹zañ w zakresie nowoczesnych metod zarz¹dzania w administracji publicznej wi¹¿¹ siê z koncepcjami tzw. nowego zarz¹dzania publicznego (NPM 
New Public Management) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach anglosaskich od lat 80. Podstawowe za³o¿enia NPM by³y skierowane na zwiêkszenie efektywnoci sektora publicznego m.in. poprzez:
 nacisk na zarz¹dzanie finansami: efektywnoæ i rachunek kosztów,
 wyznaczanie celów i monitorowanie wyników,
 wyznaczanie standardów us³ug i korzystanie z rozwi¹zañ benchmarkingowych (mo¿liwoci dokonywania porównañ na próbie sprawdzonych, dobrych rozwi¹zañ).
Ten podstawowy model zarz¹dzania publicznego uzupe³niono o elementy
zarz¹dzania wynikami, tak by zapewniæ efektywne us³ugi publiczne m.in.
poprzez nacisk na jakoæ us³ug (modele i narzêdzia)  celem jest osi¹gniêcie
doskona³oci w zakresie us³ug publicznych.
Impulsem do tego, by zwrot zarz¹dzanie publiczne wszed³ do powszechnego u¿ycia, by³a publikacja ksi¹¿ki4 T. J. Petersa i R. H. Watermana
In Search of Excellence (W poszukiwaniu doskona³oci). W ksi¹¿ce opisane
s¹ cechy charakterystyczne firm doskona³ych, zestawione na podstawie
obserwacji takich koncernów jak Boeing czy IBM. Krótki przegl¹d niektórych z nich pozwoli nam odnieæ je do procesu doskonalenia organizacji
w sektorze publicznym:
 szybka reakcja na zmieniaj¹ce siê otoczenie; instytucje publiczne ze
swym ociê¿a³ym systemem podejmowania decyzji w oparciu o proces demokratyczny rzadko mog¹ tak dzia³aæ;
3
Ciekawe informacje o podstawach teoretycznych i najnowszych tendencjach New Public Management znaleæ mo¿na w artykule prof. Barbary Kudryckiej: Zmiany w pozycji i statusie urzêdników administracji publicznej. Nowe wyzwania i trendy. S³u¿ba Cywilna, nr 4/2002, s. 9  28.
4
T. J. Peters i R. H. Waterman: In Search of Excellence. New York 1984.
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 zaspokojenie oczekiwañ klienta; instytucje publiczne nie maj¹ bodców do badania rzeczywistych oczekiwañ obywateli  nawet marketing polityczny nie jest dla nich wystarczaj¹cym sygna³em;
 inicjatywa i zdecentralizowana odpowiedzialnoæ; organizacje publiczne, zw³aszcza administracja publiczna, z trudem wychodz¹ z modelu biurokratycznego ze cis³ym hierarchicznym podporz¹dkowaniem;
 inwestycja w pracownika daje du¿y zysk; sektor publiczny, gdy powstaje koniecznoæ redukcji kosztów, przestaje inwestowaæ w szkolenia personelu;
 personel doskona³ych organizacji biznesowych podziela wspólny zestaw wartoci istotnych dla organizacji; instytucje publiczne
tylko niekiedy s¹ skonstruowane w oparciu o wspóln¹ wizjê i cele organizacji, dodatkowo proces polityczny skutecznie zak³óca budowê
takich trwa³ych elementów wizerunku organizacji;
 specjalizacja w tym, co robisz dobrze; instytucje publiczne wykonuj¹ zadania wyznaczone przez prawo, nie zawsze mog¹ specjalizowaæ
siê w tym fragmencie swej dzia³alnoci, który oceniaj¹ jako najlepszy
 musz¹ wykonywaæ pe³en zakres prawnie okrelonych zadañ.

Od Modelu Doskona³oci EFQM do Powszechnego
Modelu Oceny dla administracji publicznej
EFQM  Europejska Fundacja Zarz¹dzania Jakoci¹ (European Foundation for Quality Management), organizacja typu non-profit, zosta³a za³o¿ona w 1988 r. przez 14 du¿ych przedsiêbiorstw europejskich (m.in. Bosch,
Nestle, Philips, Olivetti, Renault, Fiat) i ma siedzibê w Brukseli. Misj¹ EFQM
jest stymulowanie i wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych osi¹gniêciu trwa³ej doskona³oci w Europie oraz tworzeniu wizji wiata, w którym przoduj¹ organizacje europejskie. Od pocz¹tku swojego istnienia EFQM d¹¿y³a do stworzenia
systemu nagród dla najlepszych europejskich organizacji, promuj¹cego organizacje najlepsze i upowszechniaj¹cego najlepsze praktyki wród innych.
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Pierwsze takie nagrody przyznane zosta³y w roku 1991 i od tego czasu przyznawane s¹ corocznie.
Nagrody opieraj¹ siê na modelu opracowanym w roku 1990 i wynikaj¹cym z za³o¿eñ i filozofii TQM (Total Quality Management)5. Pocz¹tkowo
zosta³ nazwany Modelem Doskona³oci w Biznesie (Business Excellence
Model), a od 1999 r. nazywa siê Modelem Doskona³oci EFQM (The EFQM
Excellence Model). Jest praktycznym narzêdziem, które u³atwia personelowi stworzenie odpowiedniego dla jego organizacji systemu zarz¹dzania. Ten
proces tworzenia odbywa siê poprzez ocenê, w jakim miejscu znajduje siê
organizacja na drodze do doskona³oci, i analizê dostrze¿onych b³êdów oraz
poszukiwanie metod pozwalaj¹cych je wyeliminowaæ.
Model EFQM opiera siê na kilku podstawowych zasadach. Zasady te 
rozbudowane w poni¿szym ujêciu o komentarze dla organizacji administracji publicznej6  to:
 Koncentracja na kliencie bêd¹cym ostatecznym rozstrzygaj¹cym o
jakoci wyrobu czy us³ugi.
 Ci¹g³e uczenie siê, doskonalenie i innowacje  bêd¹ce podstaw¹ rozwoju organizacji w zmieniaj¹cych siê warunkach, nie tylko poprzez
rozwi¹zywanie istniej¹cych problemów, ale tak¿e wykorzystywanie
wy³aniaj¹cych siê nowych mo¿liwoci.
 Rozwój i zaanga¿owanie pracowników  obejmuj¹ce kulturê organizacyjn¹ opart¹ na zaufaniu i przekazywaniu pracownikom pe³nych
kompetencji w zakresie ich odpowiedzialnoci, co s³u¿y wykorzystaniu pe³nego potencja³u pracowników.
 Zarz¹dzanie przez procesy i fakty. Zarz¹dzanie przez procesy ma na
celu uzyskanie po¿¹danych wyników dodaj¹cych wartoæ i zapewnia5
W literaturze przedmiotu stosuje siê ró¿ne t³umaczenia zwrotu Total Quality Management, np. kompleksowe
zarz¹dzanie jakoci¹, totalne zarz¹dzanie jakoci¹ czy zarz¹dzanie jakoci¹ globaln¹. Najczêciej stosowany
jest jednak termin zarz¹dzanie przez jakoæ (ZPJ). TQM jest opartym na naukowych podstawach sposobem
zarz¹dzania, w którym przypisuje siê du¿¹ wagê do wymagañ klienta i anga¿uje w proces spe³niania tych
wymagañ ca³¹ organizacjê.
6
Assessing Excellence. Cabinet Office, London, March 1999.
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j¹cych efektywne wykorzystanie zu¿ytych zasobów. Tradycyjnie jest
to obszar doæ zaniedbany w organizacjach administracji publicznej.
Z kolei zasada zarz¹dzania przez fakty wymaga, aby decyzje by³y podejmowane przy wykorzystaniu wiarygodnych informacji, które zostan¹ w sposób profesjonalny zanalizowane  np. przy uwzglêdnieniu
zasad zale¿noci przyczynowo-skutkowych.
 Przywództwo i sta³oæ celów  zachowanie przywódców organizacji
wyznacza jasne i jednoznaczne cele dla ca³ej organizacji. Liderzy na
wszystkich szczeblach organizacji s¹ odpowiedzialni za jej rozwój oraz
promocjê wartoci deklarowanych przez organizacjê na zewn¹trz, co
mo¿e byæ szczególnie istotne w wypadku organizacji publicznych.
 Rozwój partnerstwa  relacje z partnerami s¹ wzajemnie korzystne,
budowane na zaufaniu, dzieleniu siê wiedz¹ i integracji. W wypadku
realizacji tej zasady organizacje publiczne powinny dzia³aæ wspólnie
dla wykonania celów publicznych, a nie tworzyæ biurokratyczne bariery miêdzy poszczególnymi urzêdami i chroniæ informacje, mog¹ce
s³u¿yæ porównywaniu efektów ich dzia³añ.
 Odpowiedzialnoæ publiczna  przyjêcie etycznego podejcia oraz
spe³nianie oczekiwañ spo³eczeñstwa i obowi¹zuj¹cych wymogów
prawnych.
 Orientacja na wyniki  wed³ug tej zasady doskona³oæ zale¿y od umiejêtnoci wywa¿enia i zaspokojenia interesów grup i osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji: klientów, dostawców, pracowników, przedsiêbiorców oraz spo³eczeñstwa jako ca³oci.
Model Doskona³oci EFQM pozwala okreliæ ramy funkcjonowania organizacji. Zawiera dziewiêæ kryteriów: piêæ obejmuj¹cych to, co organizacja wykonuje, czyli jej potencja³, cztery obejmuj¹ce to, co organizacja osi¹ga, czyli jej wyniki. Kryteria dotycz¹ce potencja³u pozwalaj¹ opisaæ sposób, w jaki organizacja realizuje swoje kluczowe funkcje, za kryteria dotycz¹ce wyników odnosz¹ siê do rzeczywistych efektów jej dzia³ania. Ka¿de
z kryteriów jest zdefiniowane na doæ wysokim poziomie ogólnoci i jest
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podzielone na podkryteria, wed³ug których odbywa siê szczegó³owa punktacja.

Model EFQM

Model EFQM w sektorze publicznym
Model Doskona³oci EFQM mo¿na stosowaæ dla wielu ró¿nych celów:
do samooceny organizacji, benchmarkingu oraz jako podstawê przy ubieganiu siê o Europejsk¹ Nagrodê Jakoci (The European Quality Award) przyznawan¹ od 1996 r. m.in. w kategorii organizacji sektora publicznego.
W 1998 r. nagrodê w tej kategorii zdoby³ Inland Revenue Office Cumbernauld z Wielkiej Brytanii.
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Inland Revenue Accounts Office Cumbernauld (AOC)
AOC jest odpowiedzialny za rozliczenia bankowe i ksiêgowe nale¿noci z tytu³u podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych z szeciu regionów Wielkiej Brytanii.
Proces wprowadzania rozwi¹zañ w zakresie jakoci rozpocz¹³ siê w 1985 r. od
zmiany systemu zarz¹dzania w urzêdzie  rezygnacji z autokratycznego stylu
zarz¹dzania, wprowadzenia celów dotycz¹cych obs³ugi klienta do zakresu dzia³añ wszystkich pracowników. Nastêpnie prowadzono sta³e szkolenia mened¿erów w zakresie zasad TQM, a w 1990 r. powsta³ zespó³ roboczy do wprowadzenia planu poprawy jakoci. Trzema za³o¿onymi celami by³y: ukierunkowanie na
klienta, mierniki poprawy jakoci i rozwój umiejêtnoci pracowników.
Od 1994 r. samoocena wed³ug modelu EFQM  prowadzona na ró¿nych
poziomach organizacji  sta³a siê integraln¹ czêci¹ strategii AOC. AOC wybra³
ten model, gdy¿ zapewnia on kompleksowe, systematyczne przegl¹dy dzia³añ
organizacji, rodków mierzenia postêpu oraz osi¹gania konsensusu w zakresie
poprawy jakoci i daje mo¿liwoæ porównania z osi¹gniêciami najlepszych organizacji. W 1998 r. AOC sta³ siê pierwsz¹ brytyjsk¹ organizacj¹ sektora publicznego, która zdoby³a Europejsk¹ Nagrodê Jakoci.
AOC prowadzi sta³e badania satysfakcji swoich klientów co do takich aspektów obs³ugi, jak szybkoæ odpowiedzi, jasnoæ wyjanieñ i pomoc klientom. Badania z 1999 r. wykaza³y, ¿e 99% klientów jest w pe³ni usatysfakcjonowanych
z informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych; analogiczne wskaniki dla za³atwiania spraw w urzêdzie i w drodze korespondencyjnej wynosz¹ odpowiednio 100% i 94%. AOC stawia te¿ sobie za cel sta³e podwy¿szanie wymagañ w zakresie poszczególnych elementów procesu wykonywania swoich us³ug.
Proces przekazywania p³atnoci zosta³ oparty na danych benchmarkingowych
wiod¹cych brytyjskich firm sektora prywatnego; tak np. obecnie celem jest zapewnienie, aby pe³na i wyczerpuj¹ca odpowied na 94% kierowanej do AOC
korespondencji nastêpowa³a w ci¹gu 28 dni. AOC prowadzi te¿ sta³e badania zadowolenia z pracy swoich pracowników; wyniki tych badañ wskazuj¹ na sta³¹
poprawê (ogólna ocena satysfakcji wynios³a w 1999 r. 7,8 w skali od 1 do 10 
wzrost z poziomu 6,5 w roku 1996) oraz osi¹ganie wy¿szych wskaników w stosunku do porównywalnych urzêdów brytyjskich.
ród³o: Andrew Geddes, prezentacja podczas II sesji Miêdzynarodowej Szko³y Jakoci, 1314 kwietnia
2000 r. Materia³y konferencyjne Umbrella Project.
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Niezale¿nie od udzia³u w procesie kwalifikacji do Europejskiej Nagrody Jakoci, europejskie organizacje sektora publicznego ju¿ od pierwszych
lat istnienia modelu EFQM by³y zainteresowane jego stosowaniem. Najwczeniej model zaczê³y stosowaæ w procesie samooceny jednostki administracji
publicznej z Wielkiej Brytanii. Iloæ tych jednostek znacznie wzros³a od
1996 r., kiedy to rz¹d brytyjski rozpocz¹³ projekt benchmarkingowy w sektorze publicznym (The Public Sector Benchmarking Project) oparty na zastosowaniu modelu EFQM.
Etap pierwszy tego projektu to pilota¿owe zastosowanie modelu w 30
agencjach rz¹dowych. Kolejny etap obj¹³ ponad 100 organizacji zatrudniaj¹cych ³¹cznie ponad po³owê brytyjskiej s³u¿by cywilnej i by³ prowadzony
w 1997 r. G³ównym celem projektu7 by³o wykorzystanie benchmarkingu
(czyli procesu porównania z innymi i uczenia siê od innych w zakresie
usprawniania dzia³añ czy procesów) do oceny wyników organizacji, identyfikacji obszarów wymagaj¹cych usprawnieñ, identyfikacji najlepszych praktyk w Wielkiej Brytanii i ich zastosowanie w sektorze publicznym.
Trzeci etap projektu obejmuj¹cy wiêkszoæ organizacji sektora publicznego rozpocz¹³ siê w kwietniu 1998 r.8 i by³ zaplanowany na trzy lata. Udzia³
w projekcie pozostaje nadal dobrowolny, a finansowanie rz¹du centralnego
ogranicza siê do materia³ów informacyjnych i promocji. Jest nim zainteresowanych coraz wiêcej organizacji, w tym m.in. samorz¹dy lokalne, jednostki
policji i wojska, organizacje sektora ochrony zdrowia i edukacji.
Komisja Europejska w ostatnich dwóch latach uruchomi³a szkolenia z samooceny wed³ug Modelu i zwróci³a siê z prob¹ do Fundacji EFQM o doradztwo. Obecnie kilka dyrekcji generalnych przechodzi przez drugi cykl
samooceny. S¹ przypadki, ¿e jedna dyrekcja przeprowadza samoocenê od
dwóch lat i regularnie zwraca siê do EFQM o pomoc w szkoleniu i ocenie.

7
M. Samuels: Towards Best Practice  An Evaluation of the First Two Years of the Public Sector Benchmarking Project 1996-98. Cabinet Office, Office of Public Service, January 1998.
8
Public Sector Excellence Programme. Cabinet Office, January 2000.
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W Grecji Ministerstwo Transportu i Komunikacji stosowa³o Model przez
krótki okres czasu, kiedy to zdecydowa³o siê aplikowaæ o Europejsk¹ Nagrodê Jakoci i w tym celu przeprowadzi³o samoocenê i ustali³o priorytety
dla dzia³añ doskonal¹cych.
Na Wêgrzech polityka edukacyjna w zakresie poprawy jakoci realizowana przez Ministerstwo Edukacji jest oparta na trzech filarach: wzmocnieniu roli pañstwa w sferze finansowania (zwiêkszenie udzia³u funduszy pañstwowych w stosunku do funduszy lokalnych), uzupe³nieniu regulacji w zakresie programów nauczania o programy ramowe oraz opracowaniu krajowego systemu oceny i kontroli jakoci. W ramach tego ostatniego elementu
rozpoczêto ju¿ realizacjê programu poprawy jakoci w edukacji publicznej
 Comenius 2000. Wêgry jako pierwsze podjê³y siê realizacji programu rozwoju i poprawy jakoci w skali ca³ego systemu owiaty. Projektem pilota¿owym objêto 450 instytucji publicznych, w tym przedszkola, szko³y podstawowe i rednie (w³¹czaj¹c szkolnictwo zawodowe i internaty)9.
Od pocz¹tku istnienia modelu EFQM trwa³y próby jego przystosowania
do kontekstu administracji publicznej poprzez interpretacjê poszczególnych
kryteriów i szczegó³owe wyjanienia, gdy¿ model zosta³ stworzony pierwotnie dla organizacji biznesowych. Ta droga doprowadzi³a do powstania narzêdzia samooceny przeznaczonego specjalnie dla administracji publicznej
 Powszechnego Modelu Oceny10 CAF (Common Assessment Framework).

Powszechny Model Oceny
 narzêdzie do obiektywnych ocen urzêdów
administracji publicznej
Podstawowy zarys modelu CAF zosta³ sporz¹dzony na podstawie prac
analitycznych prowadzonych przez Europejsk¹ Fundacjê Zarz¹dzania JakoInformacje na temat tego projektu: www.comenius2000.hu.
W tworzonej dopiero polskiej terminologii u¿ywana jest te¿ nazwa Wspólna Metoda Oceny. Zob. J. Czaputowicz: Wspólna Metoda Oceny Administracji Publicznej w pañstwach Unii Europejskiej. S³u¿ba Cywilna,
nr 4/2002.
9

10
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ci¹ (EFQM), Niemieck¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Administracyjnych (Speyer
Academy) oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht
(Holandia). W 1999 r. i w pierwszym pó³roczu 2000 r. zosta³a opracowana
i przetestowana ostateczna wersja modelu. Jest on oferowany jako pomoc
dla administracji publicznej krajów Unii Europejskiej w zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarz¹dzania jakoci¹ w administracji. Podstawowym celem modelu jest dostarczenie prostych i ³atwych w u¿yciu ram oceny, odpowiednich do dokonywania samooceny organizacji administracji publicznej
w ca³ej Europie. Model zawiera podstawowe elementy Modelu Doskona³oci EFQM.
Model CAF to:
 wstêpne narzêdzie dla kadry kierowniczej zainteresowanej wdro¿eniem
rozwi¹zañ z zakresu zarz¹dzania jakoci¹ w swoich organizacjach;
 pomost miêdzy ró¿nymi modelami i metodykami stosowanymi w administracji krajów Unii poprzez wprowadzenie mo¿liwoci porównania rezultatów osi¹gniêtych w wyniku stosowania ró¿nych modeli;
 narzêdzie benchmarkingu pomiêdzy organizacjami sektora publicznego.
Ostatnia wersja CAF zosta³a do kwietnia 2000 r. poddana testom w siedmiu organizacjach trzech krajów cz³onkowskich Unii, a nastêpnie zalecona
do stosowania przez administracje krajów Unii podczas spotkania dyrektorów generalnych administracji publicznej w Lizbonie w maju 2000 r.
Model CAF zapewnia zestaw kryteriów do dokonania samooceny, zgodnie z którym grupa pracowników organizacji mo¿e przeprowadziæ rzeteln¹
ocenê swojej organizacji. Zawiera dziewiêæ kryteriów do zidentyfikowania
podstawowych obszarów organizacji, które wymagaj¹ uwzglêdnienia w ka¿dej analizie organizacyjnej.
Dla ka¿dego z tych obszarów wyznaczana jest lista podkryteriów, które
dotycz¹ podstawowych zagadnieñ do rozwa¿enia odnosz¹cych siê do danego obszaru, poddawanych nastêpnie ocenie punktowej w skali od 1 do 5.
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Kryterium
I.

Przywództwo

II.

Polityka i strategia

III.

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi

IV.

Partnerstwo i zasoby

V.

Procesy i zarz¹dzanie zmian¹

VI.

Wyniki w relacjach z klientami /obywatelami

VII. Wyniki w relacjach z pracownikami
VIII. Wp³yw na spo³eczeñstwo
IX.

Kluczowe wyniki dzia³alnoci

Przyk³ad graficznego przedstawienia wyników samooceny
wed³ug modelu CAF
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Samoocena jest podstawow¹ metod¹ doskonalenia sposobów oraz wyników dzia³ania organizacji promowan¹ przez Europejsk¹ Fundacjê Zarz¹dzania Jakoci¹, jak równie¿ zalecan¹ przez normê ISO 9004:2000. Polega
na kompleksowym, systematycznym i regularnym przegl¹dzie dzia³añ podejmowanych przez organizacjê oraz osi¹ganych wyników w oparciu o wybrany model. Samoocena oraz proces doskonalenia organizacji powinny odnosiæ siê do sfery zarz¹dzania organizacj¹ oraz zwi¹zków ze sfer¹ polityczn¹. Model nie jest przewidziany do oceny jakoci rozwi¹zañ politycznych,
ale raczej zarz¹dzania w ramach organizacji oraz sposobu formu³owania zasad polityki w kategoriach analizy, przewidywania i planowania strategicznego. Ocena organizacji jest czym ca³kowicie oddzielonym od zasad polityki publicznej, które zosta³y opracowane poza jej zakresem odpowiedzialnoci. Aspekty zwi¹zane z formu³owaniem zasad polityki s¹ uwzglêdniane
tylko w takim zakresie, w jakim dana organizacja jest bezporednio odpowiedzialna za ich formu³owanie lub wdro¿enie.

Polska administracja publiczna na drodze ku jakoci
Kiedy przed ponad rokiem pisa³em11 na tych ³amach o pocz¹tkach procesu wprowadzania do polskiej administracji systemów zarz¹dzania przez
jakoæ, wi¹za³em ten proces g³ównie ze zmianami ustrojowymi i funkcjonalnymi, jakie wnios³a reforma administracji z roku 1998.
W wyniku reformy administracji publicznej oko³o 63% jednostek sektora pañstwowego (z ogólnej liczby ok. 12 000) przekazano do sektora komunalnego. Ta zmiana oznacza, ¿e powinna siê zmieniæ funkcja administracji
rz¹dowej. Winna ona byæ regulatorem, odpowiadaæ za planowanie polityki,
strategie rednio- i d³ugoterminowe. Natomiast sektor komunalny bierze na
siebie odpowiedzialnoæ za wiadczenie us³ug publicznych wed³ug standardów okrelanych prawem12. Realizacja obu tych zadañ  kszta³towania polityki i wiadczenia us³ug  wymaga narzêdzi pozwalaj¹cych zarz¹dzaæ wie11
12

S. Wysocki: Jak poprawiæ jakoæ dzia³ania administracji publicznej? S³u¿ba Cywilna, nr 2/2000.
B. Turowski i S. Wysocki (red.): Standardy us³ug publicznych. UNDP/Projekt Umbrella, Warszawa 2002.
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loma skomplikowanymi, wzajemnie powi¹zanymi procesami, sk³adaj¹cymi
siê z szeregu procedur i czynnoci. By osi¹gn¹æ wynik  realizacjê okrelonego celu  trzeba stale nadzorowaæ to, co siê robi, porównywaæ z innymi,
prezentowaæ publicznie, jaka jest efektywnoæ powierzonych rodków publicznych. Czy s¹ takie narzêdzia  sprawdzone i u¿ywane  daj¹ce administracji publicznej mo¿liwoci realizacji wszystkich tych funkcji?
Zanim odpowiem, przyjrzyjmy siê poni¿szemu modelowi13 przebiegu
procesu wiadczenia us³ug publicznych. Pomimo znacznego uproszczenia
widaæ wyranie, ¿e istotnymi elementami wp³ywaj¹cymi na ten proces s¹:
ocena zapotrzebowania spo³ecznego na us³ugi, ocena form, w jakich prawnie okrelono mo¿liwoci zaspokojenia popytu na us³ugi, ocena sposobu,
w jaki organizacje wiadcz¹ us³ugi. By te oceny przeprowadziæ, trzeba mieæ
zestandaryzowane narzêdzia. S¹ nimi systemy zarz¹dzania przez jakoæ.

Model przebiegu procesu wiadczenia us³ug publicznych

13
ród³o: Quality Strategy for Public Services  Productivity for the Future. The Association of Finnish Local
and Regional Authorities. Ministry of Finance. Helsinki 1998, s. 8, cyt. za: K. Lisiecka: O potrzebie planowania strategii jakoci w sektorze us³ug publicznych, w: Zarz¹dzanie jakoci¹ w jednostkach administracji publicznej. ORGMASZ, Warszawa  Racibórz  Gliwice 2002.
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W tym procesie mamy trzy kluczowe elementy: standard us³ugi (co ma
byæ wiadczone), sposób wiadczenia us³ugi oparty na badaniu potrzeb spo³ecznych (w jaki sposób jest wiadczona us³uga) i poprawa tego sposobu
oparta na badaniach opinii obywateli. Gwarancjê, ¿e ten zestaw dzia³añ bêdzie s³u¿y³ doskonaleniu jakoci us³ug, daje wdro¿enie systemu zarz¹dzania
jakoci¹.
Obraz spo³ecznych oczekiwañ wobec administracji daj¹ wyniki badania, jakie Pracownia Badañ Spo³ecznych przeprowadzi³a w sierpniu ub.r. na
zlecenie Urzêdu S³u¿by Cywilnej14. Jako powody braku dostatecznej satysfakcji z tego, co nam oferuj¹ urzêdy administracji, wskazano m.in.: nieznajomoæ przepisów przez pracowników, brak z ich strony pomocy i ¿yczliwoci, d³ugi czas za³atwiania spraw, skomplikowane procedury i formularze. Takie opinie zosta³y ukszta³towane g³ównie poprzez kontakty z urzêdami miast i gmin oraz urzêdami skarbowymi. Formu³owane w kontaktach
codziennych  co potwierdzaj¹ wyniki badañ  oczekiwania obywateli wobec urzêdników s¹ nastêpuj¹ce: przychylnoæ, usprawnienie pracy w celu
skrócenia czasu za³atwiania spraw, przejrzystoæ procedur za³atwiania tych
spraw, wyczerpuj¹ca i zrozumia³a informacja. W Polsce to ostatnie wymaganie wzmocni³a jeszcze debata wokó³ uchwalonej w ub.r. ustawy o dostêpie do informacji publicznej i wprowadzone wczeniej przepisy mówi¹ce
o jawnoci dzia³ania organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Opublikowane na pocz¹tku marca br. wyniki sonda¿u PBS15 pokazuj¹, jak niski 
w ocenie obywateli  jest poziom poinformowania o tym, co dzieje siê w instytucjach rz¹dowych i samorz¹dowych.

14
Wyniki badania S³u¿ba cywilna w opinii publicznej s¹ dostêpne na stronie www.usc.gov.pl.
Wbrew tytu³owi badania dotyczy³y (w swym zakresie tematycznym i badanych grupach) tak¿e administracji
samorz¹dowej.
15
Urzêdnicy nadal za kurtyn¹ tajemnicy. Rzeczpospolita z 5 marca 2002 r.
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Innowacje w administracji  pierwszy krok
na drodze do jakoci
Utworzenie samorz¹dnych gmin i kolejne zmiany w strukturze administracji wp³ynê³y na przekszta³cenia wykraczaj¹ce zdecydowanie poza ramy
zwyk³ych zmian administracyjnych. Bez inicjatywy w³adz publicznych ich
skala by³aby zdecydowanie mniejsza.
Na administracjê rz¹dow¹ zarówno szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego, pozbawian¹ kolejno zadañ i kompetencji bezporednio dotycz¹cych kwestii lokalnych, nak³ada siê coraz wiêcej zadañ o strategicznym znaczeniu dla pañstwa. Proces ten znaczony by³ takimi zdarzeniami, jak uk³ad
stowarzyszeniowy z UE rozpoczynaj¹cy okres formalnej drogi Polski do
cz³onkostwa w Unii czy wejcie do NATO. Te kluczowe procesy w naturalny sposób przekszta³caj¹ administracjê publiczn¹.
Po przeanalizowaniu przyczyn innowacyjnych zmian w zarz¹dzaniu
urzêdami administracji publicznej jakie obserwujemy w ostatnich 45 latach,
mo¿na wskazaæ na trzy podstawowe:
 rosn¹ce oczekiwania spo³eczne co do jakoci dzia³ania administracji
(szczególnie na szczeblu lokalnym) i przejrzystoci procedur administracyjnych;
 poszukiwanie narzêdzi zarz¹dzania daj¹cych mo¿liwoæ dostosowania
zakresu us³ug do spo³ecznych oczekiwañ i mo¿liwoci finansowych
danego urzêdu (czyli narzêdzi zapewniaj¹cych analizê kosztów, efektywnoci dzia³ania);
 sta³y dop³yw wiedzy, przyk³adów, teoretycznych modeli i dobrych praktyk z zakresu zarz¹dzania sektorem publicznym (np. dzia³ania ró¿nego
typu programów pomocowych daj¹cych mo¿liwoæ realizowania i wspomagania wdro¿eñ innowacyjnych rozwi¹zañ z zakresu zarz¹dzania).
Powy¿sze przyczyny (choæ w ró¿nym stopniu) wp³ynê³y na zainteresowanie mo¿liwoci¹ zastosowania systemów zarz¹dzania przez jakoæ. Systemy te  wykorzystywane i sprawdzone w sektorze biznesu  od kilkunastu
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lat s¹ adaptowane przez sektor publiczny, g³ównie administracjê publiczn¹.
Pozwalaj¹ m.in. identyfikowaæ i usuwaæ zbêdne biurokratyczne procedury.
To dla obywateli korzystaj¹cych z us³ug administracji niejednokrotnie widoczny znak, ¿e urz¹d jest dla nich przyjazny. To dla obywateli  przedsiêbiorców znak, ¿e ich partnerem jest administracja sprzyjaj¹ca procesom rozwoju lokalnego.
Cztery lata temu w kilku urzêdach w Polsce grono pionierów rozpoczê³o proces wdra¿ania systemów jakoci. Dzi ten proces ma ju¿ odpowiedni¹
dynamikê.
Wed³ug stanu z po³owy lipca 2002 r. 34 urzêdy i agendy administracji
maj¹ certyfikat potwierdzaj¹cy funkcjonowanie systemu. S¹ ju¿ przyk³ady
placówek opieki zdrowotnej, szkolnictwa i policji (komenda miejska w Elbl¹gu), które równie¿ zarz¹dzane s¹ zgodnie z wymaganiami norm ISO.
Poni¿sze zestawienie tabelaryczne obrazuje ten proces (stan na
31.07.2002).
URZÊDY GMIN/POWIATÓW
35 certyfikatów ISO
ok. 40 urzêdów wdra¿a system
1 nadany certyfikat ISO 14001
3 z³o¿one aplikacje
do Polskiej Nagrody Jakoci
1 wdro¿enie TQM (UM Gliwice)
ADMINISTRACJA CENTRALNA
4 certyfikaty ISO
3 urzêdy wdra¿aj¹ system
PUBLICZNA S£U¯BA ZDROWIA
3 szpitale
EDUKACJA I POLICJA
po 1 certyfikacie ISO 9000
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Przyjazny i sprawny urz¹d  us³ugi publiczne
dobrej jakoci
Bilansu dotychczasowego dorobku w tym zakresie dostarczy³a konferencja pod nazw¹ Miêdzynarodowa Szko³a Jakoci, IV sesja, sektor publiczny16.
Podczas konferencji zaprezentowano szereg rozwi¹zañ wdro¿onych
w trakcie prac nad systemem jakoci. Jedna z prezentacji dotyczy³a funkcjonuj¹cego od 1996 r. w Urzêdzie Miejskim w Gliwicach Biura Obs³ugi Interesantów.
Oto cele (sformu³owane przez kierownictwo urzêdu), dla jakich biuro to
zosta³o zorganizowane:
 poprawa obs³ugi obywatela w Urzêdzie Miejskim poprzez skrócenie
czasu i kontrolê terminowoci za³atwiania spraw;
 odci¹¿enie poszczególnych wydzia³ów z funkcji informacyjnych oraz
przejêcie funkcji szeroko rozumianej ,,obs³ugi petenta, od udzielenia
informacji i wydania druku do za³atwienia konkretnej sprawy;
 u³atwienie interesantowi poruszania siê w urzêdzie poprzez informowanie, kto, w jakim trybie i w jakiej formie sprawê za³atwia, jakie
dokumenty s¹ niezbêdne, jak¹ op³atê nale¿y uiciæ;
 budowanie wiêzi informacyjnych z pozosta³ymi wydzia³ami jako podstawy do prawid³owego przebiegu procesu zarz¹dzania informacj¹;
 dostosowanie czasu pracy do potrzeb interesantów.
Biuro Obs³ugi Interesantów dzia³a jak punkt us³ugowy, w którym wszystkie sprawy dostêpne s¹ w jednym miejscu. Klient mo¿e tu zasiêgn¹æ informacji, pobraæ i wype³niæ odpowiedni formularz, z³o¿yæ i odebraæ dokumenty. Poszczególne sprawy za³atwia siê na ró¿nych stanowiskach, ale wszystkie one dostêpne s¹ w holu na parterze budynku  nie ma ju¿ potrzeby wê16
Konferencja odby³a siê w dniach 1820 kwietnia 2002 r. G³ównym organizatorem by³ Projekt Umbrella
(przy wspó³udziale European Foundation for Quality Management i Japan International Cooperation Agency).
Has³o przewodnie konferencji brzmia³o: Budowa organizacji przyjaznej obywatelowi.
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drowania po piêtrach i szukania odpowiedniego pokoju. Jako zasadê przyjêto, ¿e sprawy codzienne, masowe  takie jak wydawanie dowodów osobistych, rejestracja pojazdu czy zameldowanie  wszêdzie tam, gdzie jest to
mo¿liwe, powinny byæ za³atwiane od rêki bez zbêdnego oczekiwania.
Dziêki temu obywatel nie musi przychodziæ do urzêdu kilka razy  np. raz,
by wzi¹æ wniosek, drugi, by go z³o¿yæ, i trzeci, by odebraæ dokument. Natomiast tam, gdzie decyzja wymaga indywidualnego rozpatrzenia sprawy, nast¹pi³o rozdzielenie obs³ugi realizowanej w BOI (informacja, przyjêcie wniosku, pomoc w jego wype³nieniu, a po jakim czasie odbiór dokumentu) od
miejsca i osoby podejmuj¹cej decyzjê w wydziale merytorycznym. Wskutek takiego rozwi¹zania obywatel jest obs³ugiwany przez fachowców w dziedzinie obs³ugi klienta.
Podobne rozwi¹zanie wprowadzono w wiêtokrzyskim Urzêdzie Wojewódzkim (UW)  pierwszym urzêdzie administracji rz¹dowej z certyfikatem potwierdzaj¹cym funkcjonowanie systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug
wymagañ normy ISO 9001:200017.
Instrumentem s³u¿¹cym uporz¹dkowaniu informacji o zakresie us³ug
wiadczonych przez UW by³o wprowadzenie tzw. kart us³ug (prezentuj¹cych skrócone procedury za³atwiania konkretnych spraw). Karty te stanowi¹
czêsto nie tylko informacje dla klienta, ale tak¿e formê instrukcji dla pracowników. Ponadto karty coraz czêciej przybieraj¹ formê standardów obowi¹zuj¹cych w danym urzêdzie.
Podaje siê w nich informacje o terminach za³atwienia sprawy, sposobie,
w jakim klient mo¿e pomóc w realizacji swojej sprawy, op³atach zwi¹zanych
z danym postêpowaniem.
Zak³adane cele wdro¿enia kart:
 dostarczanie klientom kompleksowej informacji na temat sposobu za³atwiania spraw,
17
Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e przyznanie certyfikatu zbieg³o siê z przyznaniem urzêdowi I nagrody w konkursie
Urzêdu S³u¿by Cywilnej Najbardziej przyjazny urz¹d administracji rz¹dowej.
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 szybki dostêp do informacji,
 zredukowanie liczby wezwañ o uzupe³nienie dokumentów, które wyd³u¿a proces rozpatrywania spraw,
 skrócenie czasu za³atwiania spraw,
 poprawa wizerunku urzêdu na zewn¹trz,
 wzrost zadowolenia klientów ze sposobu za³atwiania spraw w urzêdzie.
Efekty wdro¿enia systemu kart us³ug przedstawia poni¿szy wykres.

Wykres jest fragmentem prezentacji Janusza Kozy Cele funkcjonowania kart us³ug.
ród³o: materia³y konferencyjne Miêdzynarodowej Szko³y Jakoci, IV
sesja dla sektora publicznego, 2002.
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Systemy zarz¹dzania jakoci¹  instrument
systematycznego nadzorowania organizacji
Biura obs³ugi s¹ czêsto pierwszym krokiem w procesie wprowadzania
innowacji organizacyjnych nakierowanych na jakoæ obs³ugi mieszkañców.
Innowacje te spaja w ca³oæ system zarz¹dzania jakoci¹ zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000:2000.
Do dzia³ania zgodnie z zasadami jakoci organizacji potrzebny jest system zarz¹dzania. Kierownictwo organizacji ma zawsze do wyboru: rozwijanie i doskonalenie w³asnego, wypracowywanego czêsto latami sposobu zarz¹dzania lub skorzystanie z gotowych wzorców i modeli systemów zarz¹dzania takich jak normy serii ISO 9000:2000 czy Model EFQM. W praktyce
polskiego sektora publicznego dzia³aj¹ce od lat systemy zarz¹dzania nie przynosz¹ bardzo dobrych wyników i trudno je doskonaliæ z uwagi na opory pracowników. Czêsto skuteczniejsze jest wdro¿enie nowego systemu opartego
na wzorcach zweryfikowanych w praktyce przez tysi¹ce organizacji na ca³ym wiecie.

System zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug ISO 9000:2000

ród³o: Systemy zarz¹dzania jakoci¹. Wymagania. PN-EN ISO 9001,
ustanowiona przez PKN, wrzesieñ 2001, s. 13.
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Zaprezentowany powy¿ej model systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug
wymagañ ISO 9000:2000 zawiera wszystkie podstawowe elementy, na których opiera siê ka¿dy system zarz¹dzania. Graficzna prezentacja oparta jest
na cyklu PDCA Deminga18 (planuj  wykonaj  sprawd  popraw). Dzia³anie wed³ug tej zasady to system sta³ego monitorowania realizowanych zadañ.
Model opisuje system zarz¹dzania przez jakoæ. Systemy mog¹ pomagaæ organizacjom w zwiêkszeniu zadowolenia ich klientów, a ci maj¹ sprecyzowane oczekiwania w stosunku do instytucji publicznych. Kierowanie
organizacj¹ tak, by realizowa³a ona swe cele, wymaga analizowania wymagañ klienta, okrelania procesów przyczyniaj¹cych siê do wiadczenia us³ug
akceptowanych przez obywatela.
Norma okrela osiem zasad zarz¹dzania jakoci¹, które pozwalaj¹ doskonaliæ sposób jej funkcjonowania. Te zasady to:
 orientacja na klienta,
 przywództwo,
 zaanga¿owanie ludzi,
 podejcie procesowe,
 podejcie systemowe do zarz¹dzania,
 ci¹g³e doskonalenie,
 podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
 wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.
Systemy zarz¹dzania jakoci¹ (SZJ) uznano za dobre narzêdzie  jedno
z wielu  do praktycznego wdro¿enia postulowanego modelu funkcjonowania administracji.

Zasada ta znana jako cykl PDCA Wiliama Edwardsa Deminga od angielskich s³ów P  plan, D  do, C 
check, A  action.

18
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Model ten jest oparty na:
 nastawieniu na cele strategiczne, a nie tylko bie¿¹cym administrowaniu,
 budowaniu konkurencyjnoci sektora publicznego,
 prowadzeniu dzia³añ nakierowanych na realizacjê celów spo³ecznie akceptowalnych,
 zdecentralizowaniu struktur potrzebnym do zarz¹dzania organizacjami.
O wykorzystywaniu systemów zarz¹dzania jakoci¹ przez administracjê decyduj¹ nastêpuj¹ce ich zalety:
 SZJ (wed³ug wymagañ normy ISO 9000:2000) wymaga przygotowania polityki jakoci organizacji, co stwarza okazjê do analizy szczegó³owych warunków dzia³ania, prognoz i tym samym sformu³owania
celów strategicznych.
 Wdro¿enie SZJ umo¿liwia zdiagnozowanie stanu zarz¹dzania organizacj¹ oraz otrzymanie ca³ociowego obrazu istniej¹cych w niej uprawnieñ, procedur i funkcjonuj¹cych procesów.
 SZJ pozwala w sposób systematyczny identyfikowaæ wymagania
i oczekiwania obywateli  klientów administracji.
 SZJ wymusza na organizacji dzia³ania wed³ug zasady PDCA; tym samym ustanawiany jest system sta³ego monitorowania realizowanych
zadañ.
 Do wdro¿enia systemu niezbêdne jest uwiadomienie personelowi instytucji znaczenia jego dzia³añ dla jakoci us³ug. Mo¿na to osi¹gn¹æ
przez usystematyzowane szkolenia pracowników. Uzyskuje siê t¹ drog¹ ca³ociowy przegl¹d zasobów kadrowych, co z kolei stwarza
mo¿liwoæ planowania procesu rekrutacji i cie¿ek rozwoju pracowników.
 Wymogiem SZJ jest ustanowienie w³aciwych procesów komunikacyjnych wewn¹trz organizacji. Przep³yw informacji, jej gromadzenie
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i wykorzystywanie to s³aby punkt polskich urzêdów. SZJ wymusza
zajêcie siê tym obszarem.

Co to znaczy dobrze zarz¹dzaæ instytucj¹ publiczn¹?
Dobre zarz¹dzanie oznacza systematyczne osi¹ganie bardzo dobrych
wyników przez organizacjê (urz¹d administracji, szko³ê, szpital, komendê
policji itd.). Dobre wyniki dzia³ania to na przyk³ad:
 dostarczenie us³ug np. z zakresu pomocy spo³ecznej wszystkim potrzebuj¹cym i spe³niaj¹cym prawne kryteria otrzymania pomocy (wyp³ata zasi³ków spo³ecznych, zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej itp.);
 zwiêkszenie dostêpu do danej kategorii us³ug (wyd³u¿enie godzin
otwarcia przychodni, instytucji kultury, organizowanie profilaktyki medycznej, dostarczanie imprez kulturalnych do odbiorców);
 zmniejszenie iloci decyzji zaskar¿anych z powodu ich wadliwoci
prawnej;
 liczba absolwentów szko³y zawodowej realizuj¹cych dalsz¹ naukê, liczba absolwentów koñcz¹cych studia wy¿sze, wdra¿anie innowacyjnych
rozwi¹zañ z zakresu kszta³cenia (np. nowoczesne laboratoria jêzykowe, komputerowe itp., kooperacja z przedsiêbiorstwami);
 w placówce opieki zdrowotnej: dostêpnoæ us³ug (czas pracy lekarzy,
placówki, zakres us³ug, dostêpny sprzêt medyczny i jego wykorzystanie, zmniejszenie zaka¿eñ szpitalnych, b³êdów lekarskich, pielêgniarskich, diagnostycznych).
System zarz¹dzania urzêdu administracji publicznej powinien opieraæ
siê na kilku podstawowych zasadach: przyjaznym nastawieniu do obywateli
 klientów urzêdu, rozwoju umiejêtnoci pracowników zgodnie z wymogami klientów urzêdu, przejrzystoci struktury i procedur dzia³ania oraz okreleniu czynników wp³ywaj¹cych na jakoæ us³ug.
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Ta ostatnia zasada wymaga ustalenia, jaki jest podstawowy standard19
tego, co urz¹d wykonuje, wynikaj¹cy z prawa, organizacji urzêdu i jego mo¿liwoci. Potem konieczne jest sta³e nadzorowanie, czy standard ten jest realizowany i czy organizacja potrafi skutecznie reagowaæ, gdy tak siê nie dzieje. Gwarancjê, ¿e ten zestaw dzia³añ bêdzie s³u¿y³ doskonaleniu jakoci us³ug,
daje wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoci¹.
Obywatele oczekuj¹, by urz¹d administracji by³ dla nich przyjazny
i przejrzysty. Chc¹ wiedzieæ, dlaczego podejmowane s¹ takie a nie inne decyzje dotycz¹ce dotacji, pomocy socjalnej czy zagospodarowania terenu. Paradoksalnie, urzêdnicy te¿ niejednokrotnie chc¹ wiedzieæ, jak s¹ podejmowane decyzje i czy istnieje zwi¹zek pomiêdzy ich czynnociami a dzia³aniami innych czêci urzêdu.
Prawie ka¿dy urz¹d trapi ten sam problem  niedostateczna komunikacja i koordynacja pomiêdzy jego biurami. Jedn¹ z przyczyn jest sztywny
podzia³ na komórki organizacyjne, sztuczne i papierowe mechanizmy koordynacji zapisane w regulaminie organizacyjnym20. Bywa, ¿e ka¿dy wydzia³ ma w³asne metody uzgodnieñ i wymiany informacji. Urzêdem zarz¹dza siê poprzez struktury wydzia³owe, a nie poprzez realizowane procesy,
szczególnie te wykraczaj¹ce poza granice poszczególnych wydzia³ów. Takie
zarz¹dzanie zwane jest zarz¹dzaniem procesowym. Inaczej mówi¹c, na organizacjê patrzymy poprzez to, jakie procesy realizuje i jaki jest miêdzy nimi
zwi¹zek. Takiego podejcia do organizacji wymaga nowa wersja norm serii
ISO 9000. Dlatego te¿ system zarz¹dzania jakoci¹ oparty na wymaganiach
normy ISO 9001:2000 pozwala organizacjom publicznym odejæ od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi komórkami na rzecz zarz¹dzania procesami, jakie s¹ w organizacji realizowane. Takie podejcie
umo¿liwia dostosowanie dzia³ania organizacji do wymagañ klientów, a tym
samym uzyskanie swoistej wartoci dodanej do tradycyjnych, administracyjnych czynnoci. Tak¹ wartoci¹ dodan¹ w urzêdzie bêdzie uzyskanie saB. Turowski i S. Wysocki (red.): Standardy us³ug publicznych...
Czêsto dla zmiany sposoby zarz¹dzania organizacj¹ wystarczy zarz¹dzaæ bia³ymi plamami. Zob. G. A. Rummler, A. Brache: Podnoszenie efektywnoci organizacji. Warszawa 2000.
19
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tysfakcji obywateli ze sposobu, w jaki s¹ obs³ugiwani przy zwyk³ych czynnociach administracyjnych.
Czêæ urzêdów administracji, krocz¹c w³asn¹ drog¹ innowacji organizacyjnych, ma potrzebê sprawdzenia, jaki efekt przynosz¹ te dzia³ania w poszczególnych dziedzinach. Narzêdziem do analizy stopnia zmian w jednostce administracji mo¿e byæ tzw. Powszechny Model Oceny  CAF.

Jakie perspektywy?
W ostatnich czterech latach faktycznie uruchomiono proces wykorzystywania przez polsk¹ administracjê publiczn¹ narzêdzi zarz¹dzania jakoci¹. Na pocz¹tku naturalna by³a postawa rezerwy21 i w¹tpliwoci co do przydatnoci ISO czy TQM w organizacjach publicznych. Dziêki systematycznej pracy oraz dostosowywaniu modeli i metod szkolenia do aktualnych potrzeb stale ros³a liczba mened¿erów instytucji publicznych wykorzystuj¹cych
systemy jakoci do efektywnego i sprawnego zarz¹dzania. Proces ten w du¿ym stopniu przebiega³ pod wp³ywem wzrastaj¹cych oczekiwañ spo³ecznych
kierowanych pod adresem instytucji wiadcz¹cych us³ugi publiczne. Obywatele oczekuj¹ us³ug dobrej jakoci, konieczne jest wiêc zagwarantowanie
im tej jakoci oraz zarz¹dzanie systemem doskonalenia organizacji, by by³a
zdolna takie us³ugi dostarczyæ.
Pocz¹tek procesu wprowadzania systemów jakoci do administracji odbywa³ siê przy wsparciu rz¹du. S¹dzê, ¿e obecna dynamika tego procesu
winna byæ utrzymana równie¿ poprzez wsparcie ze strony rz¹du. Powinno
ono byæ elementem ogólnego programu modernizacji polskiej administracji,
nastawionego na szkolenie w zakresie stosowania nowoczesnych technik
zarz¹dzania publicznego.
21
Dobrze oddaj¹ to wyniki sonda¿owego badania, jakie prowadzono na pocz¹tku 2000 r. wród pracowników
urzêdów rozpoczynaj¹cych proces wdra¿ania oraz w kilkunastu innych urzêdach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, zob. C. Kociñski, A. Solecki, B. Turowski, S. Wysocki: Analiza mo¿liwoci wprowadzenia w
polskiej administracji publicznej systemu zarz¹dzania jakoci¹, w: Efektywne metody zarz¹dzania w administracji, praca zbiorowa. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, grudzieñ 2000.
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