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1.Wstępne warunki formalne
1.1 Imię i nazwisko:
Izabela Seredocha
1.2 Posiadany stopień naukowy
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego dn. 29 czerwca 2006 roku po publicznej obronie rozprawy
doktorskiej pt. Diagnoza strategii uczelni niepaństwowych w Polsce kształcących na poziomie
studiów magisterskich. Promotorem rozprawy był dr hab. prof. UG Zenobiusz Wojciech Żurawik,
a recenzentami: prof. dr hab. Bogdan Nogalski z UG i dr hab. prof. PŁ Jacek Otto.
1.3 Aktualne zatrudnienie
Od 1 lipca 2006 – adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
Od 23 lipca 2009 – prodziekan początkowo na Wydziale Administracji i Ekonomii, obecnie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
1.4 Wskazanie osiągnięcia zgodnie z art. 16 ustawy z dn. 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.
595 ze zm.)
Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, CeDeWu,
Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-290-3, s. 227
1.5 Pozostałe osiągnięcia naukowe po uzyskaniu doktoratu (analiza ilościowa)
Monografie

5

Rozdziały w monografiach

25

Redakcje monografii i czasopism naukowych

7

Publikacje w czasopismach naukowych

35

W tym publikacje w językach obcych

10

(angielskim – 6; niemieckim – 2; rosyjskim- 2)
2. Przebieg edukacji i pracy zawodowej
W przebiegu mojej edukacji i pracy zawodowej można wyodrębnić kilka istotnych zwrotów,
mających kluczowe znaczenie dla kształtowania potrzeb poznawczych i tworzenia warsztatu
badawczego, w tym formułowania problemów badawczych. W moich życiowych wyborach
ścierały się zawsze dwie tendencji: humanistyczne, wieloaspektowe zainteresowanie światem i
człowiekiem przenikało się z pragmatyzmem, racjonalnością i logiką. Już jako dziecko
uczęszczające do wiejskiej szkoły podstawowej przejawiałam duże zainteresowanie światem,
który na tym etapie życia był dla mnie dostępny tylko poprzez książki. Brak możliwości
właściwego zdiagnozowania moich preferencji poznawczych, predyspozycji zawodowych,
rozwoju zainteresowań oraz brak dostępu do dóbr kultury z racji miejsca zamieszkania przesądził
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o przypadkowym wyborze szkoły średniej, jaką było Technikum Mechaniczne w Ostrołęce,
specjalność aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. Kontakt z
profesjonalną kadrą pedagogiczną, możliwość korzystania z oferty placówek kultury znacznie
poszerzyły moją wiedzę o życiu i świecie. Dopiero na tym etapie edukacji zaczęły się
krystalizować moje zainteresowania, które wyraźnie oscylowały wokół literatury i sztuki.
Wynikało to także z faktu, iż książka była wierną towarzyszką moich lat dziecięcych, a
obcowanie z literaturą piękną sukcesywnie zmieniało moją percepcją świata i człowieka. Dlatego
też po ukończeniu w 1983 technikum postanowiłam ubiegać się o przyjęcie na studia z zakresu
filologii polskiej.

Pomyślnie zdałam egzaminy wstępne na studia dzienne na Wydziale

Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyłam 28 czerwca
1988 roku z wynikiem dobrym. Pracę magisterską

pt. Motyw śmierci i starości w poezji

Jarosława Iwaszkiewicza napisałam pod kierunkiem doc. dr hab. K. Jakowskiej w Zakładzie
Historii Literatury XX w. Instytutu Filologii Polskiej UMK.
Kolejny zwrot w mojej edukacji spowodowany był poszukiwaniem wiedzy, która stanowiłaby
przeciwwagę dla wiedzy humanistycznej i w naturalny sposób by ją dopełniała. Czynnikiem
determinującym wybory edukacyjne były moje aktualne wyzwania zawodowe i ciągłe
poszukiwanie właściwego dla siebie miejsca. To było głównym impulsem do podjęcia decyzji o
studiach podyplomowych w zakresie prawno-menedżerskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej, które ukończyłam w 1998 roku, a następnie trzyletnich studiów
doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończyłam 30 września 2006 roku. Tytuł doktora
nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu został mi nadany po publicznej obronie
rozprawy doktorskiej pt. Diagnoza strategii uczelni niepaństwowych w Polsce kształcących na
poziomie studiów magisterskich uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
dn. 29 czerwca 2006 roku. Promotorem rozprawy był dr hab. prof. UG Zenobiusz Wojciech
Żurawik, a recenzentami: prof. dr hab. Bogdan Nogalski z UG i dr hab. prof. PŁ Jacek Otto.
Przebieg mojej ścieżki edukacyjnej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Przebieg edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej
l.p.
1.
2
3
4

Nazwa szkoły/uczelni, specjalność
Technikum Mechaniczne w Ostrołęce, aparatura kontrolno-pomiarowa i
mechaniczna automatyka przemysłowa
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
filologia polska
Wydział
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studia
podyplomowe w zakresie prawno-menedżerskim
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studia doktoranckie w
zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

lata
1978-1983
1983-1988
1998
2003-2006

Źródło: opracowanie własne.
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W mojej edukacji można wyróżnić także tzw. krótkie ścieżki kształcenia uwarunkowane
kolejnymi doświadczeniami zawodowymi. Praca w mediach to okres intensywnych szkoleń,
organizowanych przez Mediapolis z zakresu: redagowania krótkich informacji prasowych, działań
interaktywnych w mediach, prawa prasowego, roli zdjęć w prasie,

zarządzania zespołem.

Pełnienie funkcji pełnomocnika rektora EUH-E ds. rozwoju uczelni wymagało intensywnego
uzupełniania wiedzy uzyskanej na studiach podyplomowych podczas szkoleń dotyczących
skutecznych metod komunikacji organizacji non-profit z otoczeniem, wykorzystania narzędzi
informatycznych w tej komunikacji, zachowań organizacji w sytuacjach kryzysowych oraz
szkoleń z zakresu marketingu. Od kilkunastu lat doskonalę także swoje umiejętności językowe na
kursach języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego (ostatnio są to kursy prowadzone za
pośrednictwem Internetu).
Moje wybory zawodowe były uwarunkowane posiadanymi kwalifikacjami, a zmiana pracy
zawsze stanowiła próbę zaspokojenia aspiracji intelektualnych, zawodowych i potrzeb twórczych.
Po ukończeniu studiów filologicznych (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika podjęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 7 w Elblągu jako nauczycielka języka
polskiego. Następnie pracowałam w Technikum Budowlanym w Elblągu, Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Elblągu, ze względów finansowych niekiedy łączyłam pracę w
dwóch szkołach. W 1995 roku rozpoczął się nowy rozdział mojej aktywności zawodowej, jaką
była praca dziennikarza, początkowo w „Głosie Wybrzeża”, następnie w „Nowym Głosie
Elbląga” i „Gazecie Olsztyńskiej”, w której dodatkowo pełniłam rolę menedżera zespołu, przez
2,5 roku sprawowałam funkcję kierownika elbląskiego oddziału „Gazety Olsztyńskiej”. Oddział
został w 2001 roku zlikwidowany, a „Gazeta Olsztyńska” przestała się ukazywać na terenie
dawnego województwa elbląskiego, gdyż zastąpił ją nowy tytuł.
Zdobyte doświadczenia menedżerskie i dziennikarskie z powodzeniem wykorzystałam w
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, w której od lipca 2001 roku do 30 czerwca
2006 roku pełniłam funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju. Kontakt ze środowiskiem
akademickim i możliwość podjęcia studiów doktoranckich uznałam za kolejną szansę dla siebie i
rodzaj intelektualnego wyzwania, wydatnie wpisującego się w obszar moich doświadczeń
zawodowych. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o
zarządzaniu było powodem zmiany zatrudnienia w EUH-E. Z dniem 1 lipca zostałam adiunktem
na Wydziale Nauk Ekonomicznych EUH-E. Trzy lata później władze uczelni powierzyły mi
stanowisko prodziekana, najpierw na Wydziale Administracji i Ekonomii, a obecnie na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych. Historię mojego zatrudnienia zawiera tabela 2.
Tabela 2. Historia zatrudnienia
l.p. Miejsce zatrudnienia

Funkcja

Okres zatrudnienia
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Szkoła Podstawowa nr 7 w Elblągu
Technikum Budowlane w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Elblągu
„Głos Wybrzeża” (elbląskie wydanie)
„Nowy Głos Elbląga”
„Gazeta Olsztyńska” Oddział w
Elblągu
Telewizja Elbląska

polonistka
polonistka
polonistka

dziennikarka
dziennikarka
kierownik
oddziału/dziennikarka
Dziennikarka,
autorski
program publicystyczny
„Niedzielne
spotkania,”
prezentujący ludzi kultury,
sztuki, nauki
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – pełnomocnik rektora ds.
Ekonomiczna
rozwoju uczelni
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – adiunkt
Ekonomiczna,
Wydział
Nauk
Ekonomicznych, obecnie Wydział
Administracji i Nauk Społecznych
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – prodziekan
Ekonomiczna, Wydział Administracji i
Ekonomii,
obecnie
Wydział
Administracji i Nauk Społecznych

01.09.88 – 31.08.90
01.09.90 – 31.08.94
01.09.94 – 31.08.96
01.07.95 – 12.08.96
02.09.96 – 31.12.98
01.01.99 – 30.06.01
01.12.01 – 31.03.03

01.07.01 – 30.06.06
od 01.07.2006

od 23.07. 2009

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, należy stwierdzić, iż interdyscyplinarność zdobytego przeze mnie wykształcenia
znacznie poszerzyła obszar mojej aktywności zawodowej, udoskonaliła warsztat poszukiwania i
generowania wiedzy oraz jej zastosowania w praktyce. Studia humanistyczne (specjalność
nauczycielska) i doświadczenia wyniesione z pracy w oświacie pozwoliły mi zbudować bardzo
solidne podstawy dla aktywności dydaktycznej w wymiarze jednostkowym i grupowym, nauczyły
szacunku do wiedzy oraz wartości, które są fundamentalne dla człowieka w każdej organizacji, w
każdej strukturze społecznej, stąd późniejsze moje zainteresowanie infrastrukturą etyczną w
administracji publicznej i etycznym kontekstem zarządzania zasobami ludzkimi administracji
samorządowej. Studia humanistyczne nauczyły mnie, jak sądzę, precyzyjnie planować proces
analizy literatury przedmiotu, docierać do różnych źródeł i zapewniły warsztat pisarski niezbędny
w pracy naukowej. Z kolei praca w mediach pozwoliła mi sprawnie posługiwać się jedną z
kluczowych technik badawczych w naukach społecznych, jaką jest wywiad, jej zawdzięczam
umiejętność stawiania pytań, niezwykle ważną w pracy badawczo-naukowej. Każdy proces
badawczy zaczyna się przecież od pytania. Jako pełnomocnik rektora ds. rozwoju uczelni,
odpowiedzialny za strategię marketingową EUH-E, studiowałam fachową literaturę, by następnie
stosować zawarte w niej zalecenia w praktyce. Na tym etapie rozwoju zawodowego w pełni
zaczęłam doceniać sens i wagę naukowych stwierdzeń, uogólnień, diagnoz i zaleceń.
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3. Zainteresowania naukowe do uzyskania stopnia naukowego doktora
Moje zainteresowania naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora wynikały z doświadczeń
zawodowych wyniesionych z pracy dziennikarza a potem pełnomocnika i związane były z
marketingiem uczelni wyższych, zarządzaniem strategicznym i komunikacją marketingową. Na
polskim rynku edukacyjnym zachodziły wówczas bardzo istotne zmiany, zapoczątkowane Ustawą
z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta stworzyła warunki prawne do
powoływania w Polsce uczelni niepaństwowych. Ich liczba dynamicznie rosła. Szkoły wyższe
zaczęły podejmować próby wykorzystywania marketingu do kształtowania relacji z odbiorcami
swojej działalności. Rynek weryfikował działania szkół wyższych związane z realizacją celów
dydaktycznych, naukowych, społecznych i finansowych oraz wyznaczał płaszczyzny konkurencji.
Rodził też konieczność spojrzenia na uczelnię w strategicznej perspektywie. W nowych
okolicznościach wartości tradycji akademickich musiały się zmierzyć z wartościami rynkowymi.
Ta sytuacja, obserwowana z perspektywy osoby odpowiedzialnej za działania marketingowe
uczelni w perspektywie strategicznej, w sposób naturalny rodziła pytania o przyszłość uczelni
niepublicznych i źródła ich rynkowego sukcesu. Pytania te dały podstawę do opracowania tematu
dysertacji, jakim była Diagnoza strategii uczelni niepaństwowych w Polsce kształcących na
poziomie studiów magisterskich. Nad dysertacją pracowałam niespełna trzy lata, w czasie
odbywania studiów doktoranckich (10. 2003- 03. 2006).
Celem

zasadniczym

pracy

była

diagnoza

strategii

marketingowych

uczelni

niepaństwowych uznawanych za liderów na rynku usług edukacyjnych oraz diagnoza strategii
marketingowych wybranych uczelni niepaństwowych, znajdujących się dopiero w fazie
budowania mocnej pozycji rynkowej. W pracy postawiono też dwa cele pośrednie:


analiza rynku usług edukacyjnych w Polsce na poziomie szkolnictwa wyższego i próba
wskazania powodów, dla których działalność uczelni niepaństwowych musi uwzględniać
mechanizmy rynkowe;



prezentacja systemu powiązań poszczególnych instrumentów marketingowych i wskazanie
tych instrumentów marketingu – mix, które w znaczący sposób decydują o mocnej pozycji
uczelni na rynku usług edukacyjnych.

Studia literaturowe, własne obserwacje wynikające z

kontaktów zawodowych z różnymi

ośrodkami akademickimi pozwoliły mi sformułować następujące hipotezy badawcze:
1. wybór określonej strategii marketingowej ma decydujący wpływ na rozwój uczelni
niepaństwowej i osiąganie stawianych przez nią celów;
2. strategie marketingowe wyższych uczelni stanowią kompozycję zależnych od siebie
instrumentów marketingowych;
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3. otoczenie bliższe ma istotny wpływ na kształt strategii marketingowej, w tym politykę
cenową i produktową uczelni;
4. najistotniejszym dla przyszłości uczelni komponentem marketingu- mix są ludzie, w tym
głównie kadra naukowo-dydaktyczna, oraz oferowane produkty edukacyjne;
5. uczelnie niepaństwowe w Polsce muszą podporządkować się mechanizmom rynkowym.
Weryfikacja hipotez w procesie badawczym wymagała zastosowania metody analizy i
krytyki piśmiennictwa, metody analizy i konstrukcji logicznej, metody analizy danych wtórnych
zewnętrznych i wewnętrznych, w tym analizy rynku usług edukacyjnych, analizy porównawczej,
metody prognozowania. Wykorzystałam także metodę jakościową – opinie ekspertów, metodę
komunikacji niestandaryzowanej, jawnej, z zastosowaniem

techniki wywiadu osobistego i

telefonicznego. Na potrzeby dysertacji została wypracowana

metoda doboru uczelni, na

podstawie rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Miało to swoje uwarunkowania w celach
badawczych. Ranking wykorzystano w tym wypadku do określenia granic „najmocniejsze” i
„najsłabsze” uczelnie w danej grupie (wskaźnik rankingowy w przypadku pierwszego miejsca
wynosi 100, a w przypadku 59. tylko 15,17). Do oceny rankingowej zostały wykorzystane trzy
grupy kryteriów: prestiż, siła intelektualna oraz warunki studiowania. Kryteriom przypisano wagi
odpowiednio 30%, 40% i 30%. Każda z tych grup została uszczegółowiona o kolejne kryteria
podlegające ocenie. Rankingiem posłużono się nie tylko do wyboru uczelni, ale także do
opracowania mapy percepcji badanych szkół wyższych i określenia ich słabych i mocnych stron.
Zawarte w rankingu informacje zostały uszczegółowione w wyniku przeprowadzonych
wywiadów. W każdej z badanych uczelni złożono średnio dwie wizyty. W analizie strategii
została wykorzystana siedmioelementowa koncepcja marketingu-mix.
Przeprowadzona diagnoza strategii marketingowych wybranych uczelni pozwoliła m.in.
ocenić, jaki system powiązań poszczególnych instrumentów marketingowych zapewniał wówczas
danej uczelni sukces w sytuacji ciągle rosnącej konkurencji w szkolnictwie wyższym,
zbliżającego się niżu demograficznego, dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz nowych
wyzwań związanych z budową Europy Wiedzy i kształtowaniem Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego.

Konkurowanie o studenta w analizowanym okresie wymagało

umiejętności menedżerskich i oznaczało konieczność opracowania i elastycznej modyfikacji
strategii marketingowych. Badania pozwoliły sformułować wniosek, iż rozwój uczelni zależał od
kompleksowej oceny własnych zasobów, umiejętności dostosowania do nowych warunków,
sprawnego

opracowywania skutecznych

sposobów działania w szybko zmieniającej się

rzeczywistości.
Diagnoza strategii marketingowych pozwoliła stwierdzić, iż rankingowi liderzy w
opracowaniu i

realizacji strategii marketingowej w badanym okresie zakładali

działania
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ofensywne, konkurowali o wizję przyszłych możliwości edukacyjnych oraz o przywództwo
intelektualne, podejmując wysiłek głębszego zrozumienia tendencji rozwojowych i zmian
ekonomicznych,

społecznych,

demograficznych,

technologicznych,

które

mogłyby

być

wykorzystane w tworzeniu nowego obszaru konkurencyjnego. Liderzy potrafili też uzyskać efekt
synergetyczny, wiążąc poszczególne elementy marketingu-mix w spójną całość, uwzględniając
przy tym szereg zależności między tymi elementami. W kształtowaniu swojej pozycji na rynku
edukacyjnym realizowali strategię jakościową pozostającą w ścisłym związku ze strategią
specjalisty opracowaną dla każdego z oferowanych kierunków kształcenia. Implementacja tych
strategii oznaczała konieczność selekcji kandydatów i staranny dobór kadr.
Powyższe wnioski znalazły się w dysertacji naukowej pt. Diagnoza strategii uczelni
niepaństwowych w Polsce kształcących na poziomie studiów magisterskich, której promotorem
był dr hab. prof. UG Zenobiusz Wojciech Żurawik. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w
zakresie nauk o zarządzaniu został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego dn. 29 czerwca 2006 roku. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Bogdan
Nogalski z UG i dr hab. prof. PŁ Jacek Otto. Obydwaj recenzenci zgłosili wniosek wyróżnienia
rozprawy nagrodą, prof. dr hab. B. Nogalski wnioskował w recenzji o

nagrodę im. K.

Adamieckiego przyznawaną przez ZG Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz
nagrodę przyznawaną przez KNOiZ PAN, a także skierowanie pisma do rektora Elbląskiej
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej informującego o wyróżniającym się charakterze
rozprawy. Ostatecznie praca została wyróżniona nagrodą Rektora Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej, przyznaną na podstawie pisma z Wydziału Zarządzania
(załącznik 7).
W okresie studiów doktoranckich byłam autorką 2 rozdziałów w monografiach [1 tekst w
2005 – poz. 3; 1 tekst w 2006 – poz. 4 w wykazie publikacji, załącznik nr 5] oraz 2 artykułów
opublikowanych w czasopismach naukowych [2 teksty w 2005 – poz. 1 i 2], z tego 3
opracowania poświęcone były problematyce rozwoju szkolnictwa wyższego.

4. Analiza dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora
4.1

Publikacje dotyczące problemów organizacji i zarządzania w placówkach

edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania usługą edukacyjną
Moje zainteresowania badawcze po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oscylowały
wokół trzech obszarów tematycznych. Jednym z nich były problemy organizacji i zarządzania w
placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym specyfika zarządzania usługą edukacyjną.
Powstałe w tym nurcie opracowania stanowiły kontynuację wcześniejszych zainteresowań
naukowych.
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Badania dotyczące analizy strategii marketingowej uczelni niepaństwowych kształcących
na poziomie studiów magisterskich oraz wynikające z nich wnioski i zalecenia, sformułowane na
potrzeby dysertacji, posłużyły do opracowania monografii pt. Strategie marketingowe uczelni
prywatnych w Polsce, Wydawnictwo EUH-E, [poz. 1 w wykazie dorobku po doktoracie].
Recenzentami opracowania byli: prof. dr hab. Bogdan Nogalski z UG i dr hab. prof. UG Wojciech
Żurawik.
Kontynuacją zagadnień poruszanych w rozprawie doktorskiej było ponadto 8 publikacji,
dotyczących takich aspektów działań marketingowych uczelni wyższych, jak potrzeba
opracowania strategii marketingowych i sprawnej ich implementacji uwzględniającej elastyczne
dostosowywanie się do zachodzących w otoczeniu zmian i zapewniających uczelni przewagę
konkurencyjną [2 teksty w 2007, poz. 14; 33], zarządzanie produktem edukacyjnym, stanowiącym
ważny czynnik tworzenia wartości dla studenta szczególnie na poziomie produktu poszerzonego i
potencjalnego oraz wskazanie możliwości rozwoju tego produktu [1 tekst w 2008, poz. 35] czy
też wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usługi edukacyjnej na poziomie szkoły
wyższej z uwzględnieniem oczekiwań samych studentów w zakresie e-learningu [2 teksty w
2006; poz. 12; 24]. Tym problemem badawczym zajęłam się także na niższych poziomach
edukacji, przeprowadzając analizę wykorzystania narzędzi informatycznych w celu usprawnienia
funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, koordynacji ich działalności oraz
zaoferowania uczniom i rodzicom możliwości korzystania z e-usług w określonym wymiarze [1
tekst/komunikat w j. rosyjskim, publikacja w 2015 - poz. 10]. Oczekiwania usługobiorcy były
również przeze mnie badane w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych i nowego modelu
budowania kariery zawodowej, warunkującego konieczność edukacji przez całe życie i
odpowiadającego potrzebom pracowników wiedzy [1 tekst w 2010, poz. 42].
W obszarze dociekań i problemów badawczych pojawiło się także pytanie o najbardziej
skuteczne instrumenty promocji oferty edukacyjnej uczelni oraz sprawne i efektywne zarządzanie
komunikacją marketingową [1 tekst w 2006, poz. 32].
Kolejny czynnik, który podlegał analizie, dotyczył roli kadry akademickiej w świadczeniu
usługi edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej. Rola ta determinowana jest m.in. specyficznym
charakterem usługi, bezpośrednim kontaktem usługodawcy z usługobiorcą, zmianami
jakościowymi, jakie dokonują się w uczelniach, potrzebą kształtowania przez nie wyrazistej
tożsamości (1 tekst 2007, poz. 13). Zainteresowanie zasobami ludzkimi dotyczyło także niższych
poziomów edukacji, czego efektem była ocena narzędzi motywacyjnych stosowanych wobec
nauczycieli w kontekście roli, jaką oni pełnią w systemie oświaty i wyzwań, które muszą
podejmować [1 tekst 2013, poz. 31]. Zmiany w polskiej oświacie uwarunkowane są także
potrzebą doskonalenia jakości kształcenia. Poprawa efektywności systemów edukacji stanowi
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kluczowe założenie polityki edukacyjnej Unii Europejskiej i jest rozpatrywana także w wymiarze
lokalnym, na poziomie gminy, co było również przedmiotem mojego zainteresowania
badawczego. System zarządzania jakością w edukacji potwierdza zmiany jakościowe nie tylko w
sposobie organizacji i procesie świadczenia usługi edukacyjnej, ale rodzi także nową jakość
współpracy szkoły z uczniem, rodzicem i innymi podmiotami zlokalizowanymi w otoczeniu
bliższym i dalszym placówki edukacyjnej [1 tekst w 2009, poz. 18]. Systemowe zarządzanie
jakością skłania do projektowania nowej oferty edukacyjnej, poszukiwania atrakcyjnych form
edukacji, indywidualizacji procesu kształcenia, generowania innowacji i sprawnego zarządzania
nimi. Przeprowadzone badania jakościowe stanowiły analizę przypadku, jakim była realizacja
elbląskiego projektu pn. „Edukacja dla innowacyjności”, którego celem było wdrożenie innowacji
dydaktycznych, zewnętrznych, makrosystemowych. Zostały one ocenione jako ważne
determinanty rozwojowe oświaty [1 tekst 2011, poz. 19].
Zainteresowania w tym obszarze badań dotyczyły także analizy zasad organizacji i
zarządzania warsztatami terapii zajęciowej w Polsce z uwzględnieniem realizowanych przez nie
zadań w ramach struktury organizacyjnej i systemu powiązań jednostek zajmujących się
rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wskazanie słabych punktów
tego systemu [1 tekst w j. niemieckim 2012, poz. 62]. Przedmiotem mojego zainteresowania była
też sprawność funkcjonowania polskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oferujących
swoje usługi dzieciom ulicy. Podstawowym czynnikiem określającym standardy ich działalności i
kształtującym procedury są prawa dziecka. Jak wykazały badania, prawa te przestrzegane są
jedynie w deklaracjach pracowników [1 tekst w j. angielskim, przed recenzją, 2015, poz. 65].
W omawianym nurcie badawczym znalazły się również publikacje dotyczące produktu
edukacyjnego oferowanego osobom starszym. Miało to swój związek ze zmianami
demograficznymi, wydatnie wpływającymi na rozwój gospodarczy i strukturę finansów
publicznych, w tym tzw. współczynnik obciążenia ekonomicznego. Zmiany te wymagają nowych
polityk społecznych, promowania idei zarządzania wiekiem i zwalczania ageizmu oraz tworzenia
instytucji kształcących osoby starsze. Zgromadzony materiał empiryczny dotyczył takich
problemów badawczych, jak rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego
starzenia się oraz znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych. Uniwersytety
trzeciego wieku stanowią instytucjonalną formę edukacji osób starszych, a oferowane przez nie
produkty edukacyjne muszą spełniać funkcję poznawczą, psychoterapeutyczną, integracyjną i
uwzględniać potrzeby tej grupy odbiorców, z reguły uwarunkowane obszarami ich życiowej
aktywności. Zróżnicowana oferta edukacyjna takich podmiotów winna sprzyjać zachowaniu
samodzielności w wymiarze fizycznym i intelektualnym [2 teksty 2010 i 2012, poz. 42; 45].
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Reasumując, analiza systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
czynników determinujących projektowanie produktu edukacyjnego, wykorzystanie narzędzi
informatycznych w zarządzaniu usługą oraz jej dystrybucją, diagnoza potrzeb i oczekiwań
usługobiorców na różnych poziomach edukacji, rola kadr i ich postaw w świadczeniu usługi
edukacyjnej czy ocena narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność zasobów ludzkich w
systemie edukacji, to główne tematy badawcze identyfikowane w analizowanym obszarze.
Przeprowadzone przeze mnie badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Przedmiotem
mojego zainteresowania naukowego były tzw. dobre praktyki zdiagnozowane w przestrzeni
lokalnej, jaką stanowi miasto Elbląg. Dotyczy to przede wszystkim Elbląskiego Systemu
Zapewniania Jakości, wdrażania innowacji edukacyjnych, elbląskiej polityki społecznej, czy
funkcjonowania platformy edukacyjnej na bazie jednego z najnowocześniejszych i najszybciej
wdrożonych w Polsce Systemów Informacji Przestrzennej, jakim jest system elbląski. Analiza
dobrych praktyk z wyraźną orientacją na przestrzeń elbląską wynika także z misyjności i pewnej
służebności społecznej przypisanej ośrodkom akademickim funkcjonującym w miastach, które
utraciły status wojewódzki.

Od pracowników tych ośrodków oczekuje się krytycznej,

wieloaspektowej oceny otoczenia bliższego w kontekście bodźców pochodzących z otoczenia
dalszego, tworzenia fundamentów rozwoju, generowania impulsów inicjujących ten rozwój,
krytycznej i wieloaspektowej oceny rzeczywistości, jednym słowem - zaangażowania
badawczego na rzecz Małej Ojczyzny. Stąd moje zainteresowania naukowe zostały w pewnym
zakresie zdeterminowane takim właśnie oczekiwaniem (dotyczy to wybranej części dorobku).
W efekcie przeprowadzonych badań powstało 15 opracowań, z tego 1 monografia, 1
rozdział w monografii w języku rosyjskim, 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim, 6
artykułów w czasopismach, w tym 1 w języku niemieckim (współautorstwo), 1 w języku
angielskim (przed recenzją, współautorstwo).
4.2 Publikacje dotyczące generowania innowacji w sektorze biznesu
Drugi obszar badawczy związany jest ze zdolnością i skłonnością organizacji do
generowania innowacji, wdrażania i rozwijania nowych, udoskonalonych usług, produktów czy
stosowania nowoczesnych technologii, a więc twórczych zmian w organizacji o znamionach
nowości. Zainteresowanie tym obszarem badań wynikało ze świadomości, iż umiejętność
wykorzystania wiedzy i informacji w celu tworzenia innowacji stanowi istotną determinantę
sukcesu przedsiębiorstwa, a innowacje technologiczne, organizacyjne umożliwiają obniżanie
kosztów oraz podnoszenie jakości wyrobów i usług. Mają także istotny wpływ na tempo i
kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Przywołanie badań empirycznych dało podstawy do
stwierdzenia, iż poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej w
analizowanym okresie był stosunkowo niski. Polscy przedsiębiorcy mieli jednak świadomość
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znaczenia innowacyjności dla pozycji rynkowej ich przedsiębiorstw i oczekiwali od państwa
skutecznych instrumentów wspierających wdrażanie nowych rozwiązań [1 tekst w 2008, poz.
15]1.
Pośrednio z oceną działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wiązały się rozważania
przeprowadzone na podstawie krytycznej analizy dostępnych źródeł literaturowych i
zaobserwowanych praktyk biznesu, dotyczące marketingu partyzanckiego. Partyzanckie formy
marketingu były efektem

wzrostu kosztów klasycznych działań marketingowych przy

jednoczesnym spadku ich skuteczności. Tendencja ta zrodziła potrzebę

generowania

doskonalszych i coraz bardziej zaskakujących metod komunikowania się z rynkiem oraz
kształtowania potrzeb konsumentów, w tym zakresie nowe inicjatywy komunikacyjne noszą
znamiona innowacji. W wielu kwestiach mogą jednak budzić poważne wątpliwości natury
etycznej, na co wskazuję w artykule poświęconym temu zagadnieniu [1 tekst w 2010, poz. 41].
W obszarze zainteresowań związanych z innowacyjną działalnością jednostek biznesu i
potrzebą wyboru najbardziej właściwej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem pojawiła się w
moim dorobku naukowym także publikacja poświęcona kompetencjom współczesnego
menedżera, rozpatrywanych w kontekście jego zdolności do rozpoznawania i antycypowania
problemów zarządczych, zarządzania zmianami, czyli także zdolności do wprowadzania
innowacji czy ciągłego weryfikowania reakcji między przyjętymi przez organizację celami a
właściwościami otoczenia [1 tekst w 2009, poz. 19, monografia w języku ukraińskim].
Interesującym doświadczeniem badawczym był udział w projekcie pn.

Wzrost

innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko
wykwalifikowanej kadry (czas realizacji projektu od 01.11.2010 do 31.12.2013). Projekt stanowił
pierwsze takie przedsięwzięcie w skali kraju. Dotyczyło ono współpracy tzw. złotej triady, w tym
wypadku

miasta

gminy

Elbląg,

Elbląskiej

Uczelni

Humanistyczno-Ekonomicznej

i

przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego. W pierwotnej wersji projektu
przewidziano udział 8 przedsiębiorstw, funkcjonujących w kluczowych branżach regionu
elbląskiego, które miały docelowo podnieść swoją konkurencyjność poprzez tymczasowe
zatrudnienie 14 osób ze świata nauki w celu wypracowania 14 rozwiązań o charakterze
innowacyjnym. Mogły to być innowacje produktowe, technologiczne bądź organizacyjne.
Pracownicy reprezentujący sektor nauki mieli możliwość uzyskania zatrudnienia przez okres do
33 miesięcy. Projekt zakładał też zwiększenie liczby kontaktów jednostek gospodarczych z
uczelniami i instytutami badawczo-naukowymi oraz przyciągnięcie do Elbląga wykwalifikowanej
1

Analiza zarządzania innowacjami dotyczyła także sektora publicznego, w tym przywołanych powyżej
innowacji dydaktycznych i innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
(zostanie to omówione w 4.3)
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kadry, przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności elbląskich przedsiębiorstw, jak również
ograniczenie emigracji wykwalifikowanych pracowników poza województwo.
Ostatecznie udało się pozyskać do projektu 2 przedsiębiorstwa z branży informatycznej.
W wyniku realizacji projektu opracowano 5 innowacyjnych rozwiązań. Zadaniem trzyosobowego
zespołu badawczego, w którym uczestniczyłam, było:


wskazanie powodów, dla których przedsiębiorstwa nie chciały przystąpić do projektu;



analiza przyczyn braku zainteresowania ze strony wysoko wykwalifikowanej kadry udziałem
w omawianym projekcie;



analiza motywów, którymi kierowali się przedstawiciele wysoko wykwalifikowanej kadry,
podejmując decyzję o ewentualnym

udziale w projekcie oraz określenie przyczyn

niezakwalifikowania ich do projektu w kontekście oceny kryteriów rekrutacji i selekcji
przyjętych w projekcie;


ewaluacja efektów twardych i miękkich projektu, w tym:
- analiza wdrożonych rozwiązań innowacyjnych i wynikających z nich korzyści dla
przedsiębiorstw oraz ich wpływu na wzrost konkurencyjności regionu;
- analiza porównawcza mająca na celu ocenę zmian w świadomości pracowników wysoko
wykwalifikowanych oraz wybranych pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w
projekcie, dotycząca współpracy nauki i biznesu, nabycia doświadczeń przez pracowników
MŚP współpracujących z wysoko wykwalifikowaną kadrą (i odwrotnie), współpracy kadry z
przedsiębiorcami w celu zgłoszenia patentów, wynalazków i wzorów użytkowych, wpływu tej
współpracy na podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa w regionie i na świecie, sprawności
dostosowania do obowiązujących norm, np. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa
produktów czy zwiększenia produktywności i wzrostu zysków przedsiębiorstwa.
Stosunkowo mała skala projektu nie pozwoliła na dokładne wnioskowanie o jego wpływie na

konkurencyjność i innowacyjność regionu, na podstawie analizy wdrożonych rozwiązań
innowacyjnych można było jednak antycypować wpływ projektu na tzw. inteligentne
specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego, jakimi są przemysł drzewny i meblarstwo
oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności branży informatycznej na rynku krajowym i
międzynarodowym.
Efektem udziału w projekcie były 2 monografie: Wpływ tymczasowego zatrudnienia
wysoko wykwalifikowanej kadry na wzrost innowacyjności i konkurencyjności MŚP
(współautorzy: Henryk Gawroński, Tadeusz Liziński), recenzent prof. dr hab. Roman Kisiel z
UWM w Olsztynie

[2013, poz. 2] i Zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych i

przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (współautorzy: P. Galiński, H. Gawroński, W. Golnau, K.
Grzelec, H. Kołodziejski, T. Liziński, K. Luks, A. Sylwestrzak, W. Śniecikowski) [ 2014, poz. 3],
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a także 2 opracowania przygotowane we współautorstwie, w tym 1 rozdział w monografii [2012,
poz. 30] i 1 artykuł w zeszytach naukowych [2012, poz. 49].
Reasumując, w wyniku przeprowadzonych studiów literatury, analizy danych wtórnych,
badań empirycznych w omawianym obszarze badawczym powstało 8 opracowań naukowych, z
tego 2 to monografie, 3 to rozdziały w monografiach, 3 artykuły w czasopismach naukowych.
4.3 Publikacje dotyczące problemów zarządzania w sektorze publicznym, w tym
zarządzania zasobami ludzkimi
Trzeci obszar badawczy dotyczy złożonych problemów zarządzania w sektorze
publicznym, w tym wpływu polityki Unii Europejskiej na rozwój regionów. Kluczowym
założeniem tej polityki jest integracja regionalna oraz rozwój sąsiadujących ze sobą regionów,
także na zewnętrznych granicach Unii. Ważnym sąsiadem Unii na wschodzie jest obwód
kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Z racji geograficznego położenia kluczowym partnerem
międzynarodowym dla obwodu kaliningradzkiego jest województwo warmińsko-mazurskie.
Partnerskim kontaktom sprzyjają inicjatywy podejmowane w ramach Euroregionu Bałtyk i
trójstronnej współpracy transgranicznej. Relacje ze wschodnim sąsiadem nabrały innej jakości w
momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadzona przeze mnie w 2008 roku
analiza kontaktów województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim pozwoliła
stwierdzić, iż sąsiadującym ze sobą regionom dobrze rokowała wówczas dynamicznie rozwijająca
się współpraca placówek kultury, nauki, edukacji, gminnych instytucji, jednostek samorządowych
i organizacji pozarządowych. Działania transgraniczne województwa warmińsko-mazurskiego w
obszarze kultury dotyczyły już coraz większej liczby instytucji i zmierzały w kierunku
rozbudowywania sieci kooperacji m.in. w ramach Euroregionu Bałtyk [1 tekst w 2009, poz. 7]
Integracja Polski z UE zwiększyła możliwości rozwojowe najsłabszych gospodarczo
regionów. Stymulatorem rozwoju europejskiej Wspólnoty jest bowiem kształtowanie społecznej i
gospodarczej spójności. Sukcesywną realizację procesu konwergencji z innymi krajami UE
umożliwiają m.in. fundusze wspólnotowe. Stanowią one szansę także dla województwa
warmińsko – mazurskiego, które zostało zaklasyfikowane do najbiedniejszych regionów Unii.
Temu zagadnieniu zostały poświęcone 3 opracowania w moim dorobku [1 tekst w 2008, poz. 17,
1 tekst w 2011, poz. 27, 1 tekst w 2015, poz. 60]. Polityki horyzontalne Unii obejmują równość
szans, społeczeństwo informacyjne, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Koncepcja
zrównoważonego rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionu Warmii i Mazur i gmin
wchodzących w jego skład przestrzenny była poruszana w kolejnym opracowaniu
przygotowanym we współautorstwie [1 tekst w 2009, poz. 23.]
Kolejna grupa tematów badawczych związana była z zarządzaniem w samorządzie
terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania procesem świadczenia

usługi
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publicznej oferowanej z wykorzystaniem nowych technologii. Wprowadzenie do oferty e-usług
stanowi naturalny proces ukierunkowany na potrzeby klienta i kształtujący zakres jego wymagań
wobec administracji w taki sposób, by stał się on pełnoprawnym uczestnikiem społeczeństwa
informacyjnego. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych ma także na celu zwiększenie
dostępności obywateli do informacji publicznej oraz poprawę jakości pracy administracji
publicznej. Celem zrealizowanych projektów badawczych była ocena poziomu rozwoju e-usług
publicznych w Polsce w kontekście doświadczeń krajów UE oraz analiza pierwszych
doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim we
wdrażaniu e-usług z uwzględnieniem oczekiwań klientów związanych z e-usługami, ich poziomu
zainteresowania tą formą usług, stosunku urzędników do nowej formy funkcjonowania
administracji publicznej oraz ocena działań, w tym nakładów finansowych poniesionych przez
urzędy na realizację nowych zadań i oszacowanie awaryjności systemu zapewniającego nowe
formy dystrybucji usługi. W efekcie powstały 4 opracowania (jedno we współautorstwie), z tego
3 w czasopismach naukowych, 1 jako rozdział w monografii [ 1 tekst w 2008 – poz. 36; 3 teksty
w 2009 – poz. 20; 37 i 39]. Nowe technologie wykorzystywane są także do gromadzenia zbiorów
informacji niezbędnych w bieżącym zarządzaniu miastem lub gminą. Elbląski System Informacji
Przestrzennej na początku bieżącego stulecia stanowił w skali kraju nowatorskie rozwiązanie
techniczne i organizacyjne, dotyczące wykorzystania w zarządzaniu miastem zasobów
geodezyjnych i kartograficznych oraz wspomagania i usprawniania procesów decyzyjnych, a tym
samym doskonalenia usług publicznych. Analizie tego systemu poświęcone zostało kolejne
opracowanie [1 tekst w 2009 – poz. 38].
W funkcjonowaniu samorządów lokalnych istotną rolę pełnią też organizacje
pozarządowe, mają one bowiem coraz większy wkład w podnoszenie jakości życia lokalnej
społeczności oraz jej integrację. Celem kolejnego projektu badawczego była analiza i ocena form
współpracy samorządu elbląskiego z organizacjami pozarządowymi, zmierzającej do poprawy
jakości życia lokalnej wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań własnych miasta

oraz inicjatyw podejmowanych dla

wzmacniania działalności istniejących organizacji oraz powstawania nowych. Celem była także
diagnoza oczekiwań partnerów tej współpracy oraz wskazanie kierunków jej rozwoju.
Osiągnięcie postawionego celu badawczego wymagało przeprowadzenia badania jakościowego,
jakim jest studium przypadku [1 tekst w 2013 - poz. 54].
Moje zainteresowania badawcze związane z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym i
jednostkach administracji samorządowej zaczęły z czasem koncentrować się na zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Zrealizowane przeze mnie projekty badawcze dotyczyły oceny zmian, jakie
zaszły w tym zarządzaniu w wyniku wejścia w życie ustawy z dn. 21 listopada 2008 o

16

dr Izabela Seredocha, Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

pracownikach samorządowych. Krytycznej analizie został także poddany system motywacyjny
oraz system oceniania pracowników samorządowych w tym zarządzaniu. Przedmiotem
zainteresowanie były też innowacyjne metody zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach
administracji samorządowej oraz uwarunkowania rozwoju pracownika samorządowego. W
efekcie przeprowadzonych badań powstało 5 opracowań, z tego 3 stanowiły artykuły w
czasopismach naukowych,

2 opracowania to rozdziały w monografii, w tym 1 w języku

niemieckim opublikowany w Rosji [2 teksty w 2010- poz. 43 i 44; 2 teksty w 2012 – poz. 28, 48 i
1 tekst w języku niemieckim – poz. 11].
Tematyka zarządzania zasobami ludzkimi uwzględnia także proces komunikowania się w
administracji publicznej. Zmiany w sposobie zarządzania jednostkami administracji publicznej
warunkują zmiany w komunikowaniu się urzędu z klientem, który staje się podmiotem i
partnerem w tej komunikacji.

Płaszczyznę odniesienia dla różnorodnych form komunikacji

stanowi interes publiczny. Tym zagadnieniom zostały poświęcone 3 opracowania, z tego 1 to
rozdział w monografii [2 teksty w 2008 – poz. 16, 34, 1 tekst w 2011 – poz. 46].
Samorząd terytorialny stanowi obszar, w którym przenikają się interesy uwarunkowane
dobrem

osobistym oraz dobrem

publicznym, co z reguły prowadzi do konfliktów. Ich

konsekwencje mogą być szkodliwe dla wspólnot lokalnych. Także w samej strukturze
administracji samorządowej dysfunkcje organizacyjne utrudniają osiąganie celów i szkodzą
interesowi publicznemu. Stąd oczekiwania wobec pracowników samorządowych dotyczą między
innymi ich postawy etycznej. Realizacja zadań publicznych wymaga więc nie tylko kompetencji
merytorycznych, ale i uczciwości, zdolności do samodzielnej refleksji etycznej, przekonania o
konieczności ochrony interesu publicznego i dobra wspólnoty jako wartości nadrzędnych.
Kwestiom etycznych działań i zachowań zostały poświęcone kolejne projekty badawcze. Ich
celem była identyfikacja patologii organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego
(istotna ich część wynika ze słabości i ułomności ludzi oraz warunków, w jakich pracują), ocena
postaw etycznych pracowników samorządowych, zasadności tworzenia kodeksów etycznych
ocenianej z perspektywy ponad 20 lat istnienia polskiej samorządności oraz określenia ich roli
przez pracowników samorządowych i klientów usług administracyjnych. Badania zostały
opracowane w 6 publikacjach, z tego 2 powstały we współautorstwie. 2 teksty to rozdziały w
monografiach, 4 to artykuły w czasopismach naukowych [2 teksty w 2009 – poz. 21 i 22; 1 tekst
w języku angielskim w 2011 – poz. 47; 1 tekst w 2012 – poz. 52, 2 teksty w 2013 – poz. 56 i 59].
Ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej,
pozwalającym na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań pracowników samorządowych
staje się kultura organizacyjna. Stanowi ona

zbiór dominujących wartości i norm

charakterystycznych dla danej organizacji i tworzących jej tożsamość, tworzy osobowość urzędu,
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przejawia się w zachowaniach i reakcjach urzędników, w sposobie wykonywania zadań, sądach i
postawach. Celem badań podjętych w tym obszarze była analiza i ocena oczekiwań pracowników
samorządowych dotyczących kultury organizacyjnej, jak również wskazanie najistotniejszych i
najbardziej pożądanych zmian w kulturze organizacyjnej podmiotów administracji samorządowej
przy uwzględnieniu czynników, które ją kształtują. Badania dały podstawę do opracowania 6
publikacji, z tego 3 to rozdziały w monografiach, a 3 to artykuły w czasopismach naukowych. 3
opracowania powstały w języku angielskim [2 teksty (1 w języku angielskim) w 2011 – poz. 26 i
47; 1 tekst w 2012 – poz. 29; 1 tekst w języku angielskim w 2013 – poz. 8; 1 tekst w 2014 roku –
poz. 60; 1 tekst w języku angielskim w 2014 – poz. 64].
Kolejnym obszarem tematycznym wpisującym się w szeroko pojmowaną problematykę
zarządzania w samorządzie terytorialnym i mającym wyraźny związek z czynnikiem społecznym
organizacji jest w moim dorobku zarządzanie jakością. Podstawę systemowego doskonalenia
jakości w administracji publicznej stanowi konieczność usprawniania świadczenia usługi
publicznej, czyli projektowania i wdrażanie skutecznych standardów, reguł działania, zwiększanie
transparentności działań i efektywności instytucji publicznej zgodnie z oczekiwaniami obywateli.
Przeprowadzone studia literaturowe z zakresu zarządzania jakością pozwoliły dokonać krytycznej
oceny metod doskonalenia jakości usług publicznych w kontekście ich cech oraz oczekiwań
współczesnego usługobiorcy [1 tekst we współautorstwie 2012 – poz. 53], a przeprowadzone
badania za pomocą metody Servqual, odnoszącej się do pięciu najważniejszych wymiarów jakości
usług i umożliwiającej jej ocenę z punktu widzenia klienta, dały podstawy do identyfikacji
poziomu jakości obsługi w badanych jednostkach administracji, zdiagnozowania występujących
tam dysfunkcji oraz pozwoliły wskazać obszary funkcjonalne, mające szczególny wpływ na
poziom satysfakcji usługobiorcy i ocenę jakości usługi [2 teksty w języku angielskim
(współautorstwo) w 2012 – poz. 50 i w 2013 – poz. 55]. Celem prowadzonych analiz były też
doświadczenia europejskich i polskich samorządów we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,
w tym zastosowania modelu CAF i standardów określonych przez normy ISO. W wyniku
przeprowadzonych studiów literaturowych powstały 2 teksty opublikowane w Rosji [ 1 tekst w
języku rosyjskim w 2014 – poz. 9; 1 tekst przyjęty do druku w 2015 (zaświadczenie) – poz. 63].
W ścisłej korelacji z rozwojem administracji publicznej ukierunkowanym na wzrost
kompetencji i sprawności jej działania oraz ustawiczne doskonalenie jakości procesów pozostaje
zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdolność urzędu do doskonalenia jakości jest bowiem pochodną
podejścia pracowników do wynikających z zarządzania jakością zadań. Pracownik urzędu ma
fundamentalny wpływ na relację urząd – obywatel. Relacja ta stanowi

jedną z istotnych

płaszczyzn jakości państwa i jakości życia w danym społeczeństwie i wymaga stosowania w
instytucjach publicznych odpowiedniej polityki personalnej, opartej na selekcji pozytywnej przy
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zastosowaniu kryteriów merytorycznych, etycznych, profesjonalnych i intelektualnych. Celem
studiów literaturowych była próba wskazania zależności między postawą pracownika a
efektywnością zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej [1 tekst w 2013 – poz.
57]. W efekcie zainteresowanie zarządzaniem jakością zaowocowało 6 opracowaniami, z tego 5
to artykuły w czasopismach (2 w języku angielskim, 3 teksty powstały we współautorstwie) oraz
1 komunikat w języku rosyjskim (monografia w języku rosyjskim).
Z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym pośrednio wiąże się publikacja pt.
Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Raport z badań z uwzględnieniem
spostrzeżeń uczestników projektu „Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia”
(współautor Henryk Gawroński), wydana przez EUH-E w 2014 roku, poz. 4; recenzent dr hab.
prof. ITeP Tadeusz Liziński. Monografia jest efektem pracy w dwuosobowym zespole
ewaluacyjnym w wyżej wymienionym projekcie, finansowanym ze środków UE i realizowanym
od 01.02.2013 do 31.05.2014. Celem projektu było zdobycie przez 24 uczestników studiów
podyplomowych wiedzy i umiejętności w zakresie

profesjonalnego zarządzania w systemie

ochrony zdrowia, pozwalających dostosować zakłady opieki zdrowotnej do zmian zachodzących
w gospodarce i w otoczeniu prawnym organizacji publicznych.
Monografia zawiera analizę możliwości, jakie samorządom (ale nie tylko) stworzyła ustawa z
dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej w zakresie

przekształcania samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kapitałowe spółki prawa handlowego
odniesienie procesu przekształcenia do programu Rady Ministrów

oraz

pn. Wsparcie jednostek

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia i ocenę jego
skuteczności. Opracowanie przedstawia analizę dobrych praktyk przekształceń ZOZ w spółkę
prawa handlowego przed samorządy i Skarb Państwa i wskazuje na bariery tych przekształceń.
Przykłady te zostały zaprezentowane w kontekście analizy problemów z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi i zarządzania finansami w podmiotach działalności leczniczej w kontekście
spostrzeżeń uczestników projektu.
Opracowanie zawiera także omówienie badania ewaluacyjnego, którego celem była ocena
aktualnego stanu wiedzy słuchaczy studiów, dotyczącej komercjalizacji zakładów opieki
zdrowotnej w Polsce a następnie analiza porównawcza ze stanem wiedzy, którą badani
reprezentowali na początku projektu. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania
zawarte w dwóch kwestionariuszach badawczych typu ex post, zawierających identyczne pytania
jak te zamieszczone w kwestionariuszach ex ante, które wypełniali na początku projektu Analiza
porównawcza pozwoliła oszacować wzrost zasobów wiedzy uczestników projektu, a rozwiązanie
problemu badawczego (jak przekształcać ZOZ?) pozwoliło sformułować wnioski i rekomendacje
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dotyczące budżetowania w podmiotach działalności leczniczej oraz wynikające z dobrych
praktyk.
Reasumując, w wyniku przeprowadzonych studiów literatury, analizy danych, badań
empirycznych w omawianym obszarze badawczym powstało 38 opracowań, w tym 1 w języku
niemieckim, 1 w języku rosyjskim, 5 w języku angielskim. 1 to monografia, 13 to rozdziały w
monografiach, 24 to artykuły w czasopismach naukowych.
4.4. Omówienie zrealizowanych projektów badawczych – podsumowanie
Omówiony powyżej dorobek naukowy powstał w oparciu o studia literatury obcej i
krajowej, analizy danych wtórnych oraz zrealizowane projekty badawcze, których syntetyczną
prezentację zawiera tabela 3.
Tabela 3. Zrealizowane projekty badawcze w latach 2007-2014
Badania ilościowe
l.p. Charakterystyka grupy badawczej
1

2

Grupa
badawcza
liczyła
584
studentów administracji, pedagogiki i
zarządzania
Elbląskiej
Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej
i
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej w Elblągu, badania miały
charakter pilotażowy.
Badaniem objęto 137 jednostek
samorządu
terytorialnego
woj.
warmińsko-mazurskiego, w tym 116
gmin i 21 powiatów. Ostatecznie w
badaniu wzięło udział 56 urzędów,
co daje 40,88%.

2

Grupę badawczą stanowiło 317
studentów administracji i zarządzania

4

Badaniem objęto 137 urzędów JST
województwa
warmińskomazurskiego. Ankietę wypełniło 78
urzędów, co stanowi 56,93%.

5

Ankietą badawczą objęto 380
klientów administracji zamieszkałych
w
województwie
warmińskomazurskim i pomorskim oraz 380
urzędników zatrudnionych w 72
jednostkach
administracji
samorządowej zlokalizowanych w
wymienionych województwach.

Cele badawcze

Czas

Określenie poziomu wiedzy na temat e-usług
publicznych oraz ocena ich zasadności z punktu
widzenia potencjalnego klienta urzędu administracji
samorządowej, a także zdiagnozowanie zainteresowania
uzyskaniem
podpisu
kwalifikowanego
lub
niekwalifikowanego.

czerwiec
2008

Ocena pierwszych doświadczeń JST województwa
warmińsko-mazurskiego
we
wdrażaniu
e-usług
publicznych, w tym poznanie stosunku urzędników do
nowej formy funkcjonowania administracji publicznej,
określenie
poziomu
kosztów
związanych
z
wprowadzeniem e-usług oraz zainteresowanie klienta tą
formą komunikowania się z urzędem, zdiagnozowanie
stopnia awaryjności systemu
Ocena e-learningu w EUH-E oraz określenie potrzeb
studentów w tym zakresie.
Ocena
potrzeb
rozwojowych studentów jako
pracowników firm XXI wieku, określenie stopnia
gotowości studentów do edukacji przez całe życie oraz
wskazanie preferowanych przez nich źródeł wiedzy.
Ocena zmian, jakie wprowadziła ustawa z dn. 21
listopada 2008 o pracownikach samorządowych w
zarządzaniu zasobami ludzkimi, dotyczyło to: awansu,
rozwoju zawodowego, motywowania, obowiązku
odbywania służby przygotowawczej, uelastycznienia
form naboru na stanowiska w urzędzie, okresowych
ocen
pracowniczych,
obowiązku
podnoszenia
kwalifikacji, zniesienia mianowania,
warunków
zatrudniania na stanowisku sekretarza i innych.
Ocena postaw etycznych pracowników samorządowych
z perspektywy pracowników samorządowych i klientów
urzędów, określenie roli kodeksów etycznych w
jednostkach administracji samorządowej po 20 latach
samorządności w Polsce, w tym wskazanie tych
wartości, które powinny tworzyć te kodeksy.
Diagnoza kultury organizacyjnej w badanych 72
jednostkach administracji oraz wskazanie kultury

lipiec
sierpień
2008

listopad
grudzień
2009

lutymarzec
2010

styczeń luty
2011
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6

Grupę badawczą stanowili dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimn. oraz
dwóch
ośrodków
szkolnowychowawczych
prowadzonych
przez miasto Elbląg. Łącznie 65
podmiotów, z tego kwestionariusz
wypełniło 56, co stanowi 86,15%.
Badania pilotażowe

Badania jakościowe
Elbląski
System
7

8

9

10

11

organizacyjnej
najbardziej
pożądanej
przez
pracowników
Ocena systemu motywacyjnego obowiązującego w
oświacie z perspektywy dyrektorów placówek
oświatowych, odpowiedzialnych za jakość pracy
zarządzanej organizacji. W badaniach podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie, czy system motywacyjny
określony w Karcie Nauczyciela ułatwia czy też utrudnia
zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie i jakie
ewentualnie zmiany powinny w nim nastąpić?

sierpień
2012

Informacji
Przestrzennej
jako
przykład
nowatorskiego
w
skali
kraju
(wówczas) rozwiązania technicznego
i organizacyjnego.
Model Doskonałości EFQM jako
przykład innowacji adaptacyjnej,
ciągłej, wzbogaconej o pierwiastki
kreacyjne, wynikające ze specyfiki
organizacji wdrożony w UM w
Dzierżoniowie.
Innowacyjny program zarządzania
miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
zastosowany w Referacie Urbanistyki
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Urzędzie Gminy Lesznowola,
usprawniający pracę pracowników
tego referatu.
Projekt „Podnoszenie jakości usług
publicznych”, realizowany w UM w
Elblągu od listopada 2008 do grudnia
2010.
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla
Warmii i Mazur 2007-2013; 20142020
Strategia rozwoju Elbląga 2001-2015
Strategia „Europa 2020”
Strategia rozwoju województwa
warmińsko-mazurskiego do 2025

Analiza
systemu
umożliwiającego
tworzenie
numerycznych zasobów urzędu miasta i ocena wpływu
systemu na zarządzanie przestrzenią miejską i
usługą publiczną.

listopad
2008

Analiza i ocena dobrych praktyk w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi
w urzędach administracji
samorządowej. Praktyki te dotyczyły świadczenia usług
administracyjnych i uwzględniały kompleksowy rozwój
pracownika oraz korzystanie z nowych narzędzi pracy

październik

Ocena znaczenia środków unijnych w rozwoju Elbląga
w okresie 1999-2007 i 2007 – 2013. Problemy
szczegółowe to: na jakie subprodukty miejskie Elbląg
pozyskuje środki unijne i czy jest to zgodne ze strategią
miasta? Jaki jest udział środków unijnych w budżecie
miasta? W jaki sposób wykorzystanie środków unijnych
wpływa na podniesienie jakości życia w mieście?
Ocena znaczenia środków unijnych w rozwoju
województwa warmińsko - mazurskiego

Styczeń
luty 2011

Studium
przypadku:
programy
współpracy pomiędzy samorządem
miasta Elbląg a organizacjami
pozarządowymi.
Przeprowadzono wywiady z 5
przedstawicielami
samorządu
współpracującymi z organizacjami
oraz 15 reprezentantami najbardziej
aktywnych organizacji.
Studium przypadku: Elektroniczna
platforma edukacyjna dla ludności
regionu elbląskiego.
Przeprowadzono 6 wywiadów z
przedstawicielami
każdej
grupy
interesariuszy

Analiza i ocena form współpracy samorządu elbląskiego
z organizacjami pozarządowymi, zmierzającej do
poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, ze
szczególnym uwzględnieniem oceny udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań własnych miasta oraz
inicjatyw podejmowanych dla wzmacniania działalności
istniejących organizacji oraz powstawania nowych.
Diagnoza oczekiwań partnerów tej współpracy oraz
wskazanie kierunków jej rozwoju.
Analiza zastosowania w Elblągu platformy edukacyjnej
dla ludności regionu elbląskiego i jej wpływu na jakość
usługi publicznej poprzez identyfikację korzyści
wszystkich interesariuszy.

wrzesień
2012

listopad
2010

maj 2014

wrzesień
2014
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Metodologia mieszana
„Kultura
12 Projekt

13

i
sztuka”
realizowany w ramach Euroregionu
Bałtyk.
Badaniem objęto 57 placówek kultury
z województwa pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego uczestnicz.
w projekcie, w analizie wykorzystano
także dane uzyskane z Euroregionu
Bałtyk,
dotyczące
placówek
zlokalizowanych
w
obwodzie
kaliningradzkim
Projekt
„Edukacja
dla
innowacyjności” realizowany przez
10 elbląskich placówek oświatowych

14

Polityka społeczna zorientowana na
osoby w wieku poprodukcyjnym z
uwzględnieniem
prognoz
demograficznych na przykładzie
miasta Elbląg.
Badania ankietowe przeprowadzone
na grupie 193 słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Elblągu

15

Projekt Wzrost innowacyjności i
konkurencyjności elbląskich MŚP
poprzez tymczasowe zatrudnienie
wysoko kwalifikowanej kadry.
Badaniem objęto 76 firm, 46
stowarzyszeń i innych organizacji,
ostatecznie w badaniu wzięły udział
24 firmy (9 podmiotów wypełniło
kwestionariusz, przeprowadzono 15
wywiadów). Sondażem objęto 66
osób zajmujących się pracą naukową,
ale nie zainteresowanych projektem,
kwestionariusz
odesłało
14,
przeprowadzono
7
wywiadów,
badaniem
objęto
28
osób
zainteresowanych projektem (nie
spełniły kryteriów), z tego 8 osób
odesłało
kwestionariusz.
Kwestionariusz wypełniło także 12
osób uczestniczących w projekcie (ex
ante i ex post)
Projekt pn. Profesjonalne zarządzanie
w systemie ochrony zdrowia.
Dobre praktyki: Szpital Powiatowy w
Świętochłowicach szpital w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego w
Poznaniu,
restrukturyzacja
i
prywatyzacja
publicznej
służby
zdrowia w Gliwicach, ZOZ w
Wąbrzeźnie i Ząbkowicach Śląskich.
Badanie ankietowe – 24 uczestników

16

Ocena współpracy transgranicznej placówek kultury,
uczestniczących w Programie „Kultura i Sztuka” 2008
oraz określenia perspektyw tej współpracy i zmian
jakościowych zachodzących w tym obszarze działań

sierpień,
wrzesień
2008

Ocena stosunku dyrektorów szkół (koordynatorów
projektu) do innowacji pedagogicznych oraz analiza i
ocena efektów realizacji projektu „Edukacja dla
innowacyjności”. Celem pośrednim była również
diagnoza zjawisk organizacyjnych, w tym zachowań
organizacyjnych w przypadku wdrażania innowacji.
Prezentacja zmian w zakresie polityki społecznej
zorientowanej na osoby starsze w wymiarze
globalnym i lokalnym, wskazanie znaczenia
aktywności życiowej osób starszych i jej wpływu na
poziom życiowego zadowolenie, ocena roli
uniwersytetów trzeciego wieku w kreowaniu tej
aktywności, określenie najbardziej preferowanych
przez słuchaczy obszarów wiedzy i umiejętności oraz
ocena miejskiej oferty spędzania czasu dla osób
starszych.

kwiecień
2010

Ewaluacja twardych założeń projektu: analiza
innowacji wypracowanych w OPEGIEKA sp. z o.o. w
Elblągu, analiza innowacji wypracowanych ITM sp. z
o.o. w Olsztynie i określenie ich wpływu na rozwój
społeczno-gospodarczy w wymiarze regionalnym i
globalnym.
Ewaluacja miękkich założeń projektu - zmian w
świadomości badanych, dotyczących współpracy
nauki i biznesu, jak również ocena zmian dotyczących
nabycia doświadczeń przez pracowników MŚP
współpracujących z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
współpracy kadry
z przedsiębiorcami w celu
zgłoszenia patentów, wynalazków i wzorów
użytkowych, podniesienia prestiżu przedsiębiorstwa w
regionie
i
na
świecie,
dostosowania
do
obowiązujących norm, np. z zakresu ochrony
środowiska,
bezpieczeństwa
produktów
czy
zwiększenia produktywności i wzrostu zysków
przedsiębiorstwa.

listopad
2010
grudzień
2013

Analiza i ocena procesu komercjalizacji i prywatyzacji
SPZOZ w świetle ustawy z dn. 15.04 2011 o
działalności leczniczej i wskazanie głównych barier
tych procesów, analiza podstawowych problemów z
zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania
finansami w ZOZ
Ocena wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników
projektu w zakresie zarządzania ZOZ przy
uwzględnieniu zmian w otoczeniu prawnym.

luty
2013
maj
2014

czerwiec
2010
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projektu (ex ante i ex post)
Źródło: Opracowanie własne.

5. Analiza osiągnięcia naukowego wytypowanego do oceny
Zainteresowanie problemami zarządzania w sektorze publicznym zogniskowanymi wokół
zarządzania zasobami ludzkimi i systemowego zapewniania jakości w jednostkach administracji
pozwoliło mi sformułować problem badawczy, stanowiący podstawę dysertacji naukowej pt.
Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, CeDeWu,
Warszawa 2015, s. 227, recenzent prof. dr hab. Ł. Sułkowski, UJ [poz. 5].
W 2014 roku upłynęło 27 lat od wprowadzenia do praktyki społeczno-gospodarczej
systemów międzynarodowych norm ISO serii 9000. Mimo wieloletnich doświadczeń nadal
procesy wdrażania i stosowania znormalizowanych systemów zarządzania jakością sprawiają
trudność i nie przynoszą pożądanych rezultatów. Ubieganie się o certyfikację systemu zarządzania
jakością wiąże się z barierami i kosztami. Wśród wielu przyczyn niepowodzeń, oprócz braku
jasno sformułowanych celów, niewielkiego zakresu działań projakościowych w strategii
organizacji czy hasłowo sformułowanej polityki jakości, wymienia się bariery, które dotyczą
zasobów ludzkich i zalicza się do nich:


niedocenianie barier psychologicznych we wprowadzaniu zmian (wątpliwości pracowników
co do znormalizowanego systemu jakości, niezrozumienie zasad systemu);



słabe zainteresowanie kierownictwa organizacji utrzymaniem i doskonaleniem systemów
jakości;



niedocenianie trudności w kierowaniu i koordynowaniu pracy zespołowej, mało sprawne
systemy przepływu informacji o jakości;



niedopracowanie zakresu obowiązków usprawnień;



nieakceptowanie przez pracowników systemów motywacyjnych ze względu na brak w nich
elementów projakościowych [Z. Zymonik, A. Hamrol, P. Gradowski, 2013, s. 89 i 91].
Zmiany w funkcjonowaniu urzędów uwarunkowane koniecznością doskonalenia jakości

oferowanych usług wymagają więc właściwego przygotowania pracowników, którzy w 90%
odpowiadają za sprawność wdrożenia nowych rozwiązań systemowych, Kwestia właściwego
doboru narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi wydaje się więc istotna i wynika z modelu
innowacyjnego zarządzania publicznego. Jak podkreśla B. Kożuch, w kontekście innowacyjnych
zmian w administracji publicznej, jednym z najważniejszym obszarów, wymagających
szczególnej uwagi jest właśnie człowiek oraz zależności pomiędzy wykorzystaniem
nowoczesnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi a jakością tych zasobów i ich
wpływem na innowacyjność zarządzania [B. Kożuch, 2010, s. 45].
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Zagadnienie to, mimo podejmowanych wielu prac badawczych, wydaje się być ciągle
niedostatecznie opracowane i spopularyzowane, choćby z tego powodu, iż polska demokracja ma
dopiero 25 lat. Idea doskonalenia jakości usług publicznych i upodmiotowienia ich odbiorcy
przenika w struktury administracji stopniowo. Stopniowo też zmienia się wizerunek urzędnika i
urzędu. Podmioty administracji publicznej potrzebują narzędzi, które zapewniłyby im większą
sprawność realizacji powierzonych zadań.
Przeprowadzone studia literaturowe pozwalają stwierdzić, iż literatura przedmiotu zawiera
analizę możliwości i uwarunkowań wdrażania systemu zarządzania jakością w oparciu o normy
ISO w administracji publicznej i sektorze biznesu w Polsce i na świecie, identyfikację barier,
towarzyszących tego rodzaju działaniom oraz podstawowe wytyczne dotyczące adaptacji
systemu, jak również ocenę efektów wdrożonych rozwiązań [K. Walsh 1991; D. F. Kehoe 1996;
J. Zalewski i inni 2000; M. Bugdol 2001; M. Bugdol, T. Krawczyk 2003]. Wiele badań zostało
poświęconych wpływowi systemów ISO 9001 na wyniki organizacji biznesowych, potwierdziły
one wzrost sprzedaży w firmach, które posiadały certyfikat ISO [M. Casadesus, S. Karapetrovic
2005; G.P.M. Dick, I. Heras, M. Casadesus 2008]. Literatura dostarcza porównań działalności
organizacji publicznych w różnych krajach Europy, jak również organizacji publicznych i
prywatnych, określając specyficzne różnice ważne w projektowaniu doskonalenia jakości [J.K.
Galbraith 1981; H.- U. Derlien 1992]. Badania wskazują też na mocne i słabe strony systemu ISO
[A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, L. L. Berry 1985; M. Casadesus, G. Gimenez 2000; J. Seddon
2000, 2005;] oraz zależności pomiędzy cechami systemowego zarządzania jakością a zdolnością
organizacji do podejmowania działań innowacyjnych [M. Terziovski, D. Samson, D. Dow 1997;
P.J. Singh, A Smith 2004; T. D. Hoang, B. Igel, T. Laosirihongthong 2006; M. L. Santos-Vijande,
L. Álvarez-González 2007; M. Martinez-Costa, A.R. Martinez-Lorente 2008]. Tylko w Wielkiej
Brytanii, mającej bogate doświadczenia w doskonaleniu usług publicznych, powstało wiele
publikacji poświęconych tematyce wysokiej jakości obsługi klientów i doskonalenia jakości [P. C.
Humphreys 1998, The Nine Principles of Public Service Delivery, Cabinet Office 1998].
Podejmowana jest również dyskusja na temat wpływu wywieranego przez społeczne aspekty
zarządzania na szeroko pojmowaną jakość. Teoretycy i praktycy zarządzania starają się określić,
w jaki sposób jakość zarządzania zasobami ludzkimi jest związana z jakością usług [M. Bugdol
2001, 2011]. Czynnik ludzki wydaje się pełnić jedną z wiodących ról w systemowym zarządzaniu
jakością. Aż 9 spośród 14 zasad E. Deminga dotyczy pracowników, modele samooceny, w tym
Model EFQM zakładają rozwój i zaangażowanie kadr, przywództwo i rozwój partnerstwa.
Twórcy Modelu Speyer Quality Award wskazują na fakt, iż zarządzanie zasobami ludzkimi
odgrywa

szczególną

rolę

w

modernizacji

sektora

publicznego.

Także

normy ISO,

najpopularniejsze ze wszystkich norm międzynarodowych i uznane za podstawę wyznaczania
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standardów zarządzania jakością, podkreślają wagę zasobów ludzkich w procesie doskonalenia
jakości. Ciągle jednak istnieje potrzeba prowadzenia badań problemowych, diagnozujących
szczegółowe działania związane z integracją funkcji zarządzania zasobami ludzkimi z funkcją
zarządzania jakością.
Przeprowadzone przeze mnie badania docelowo miały dostarczyć wiedzy na temat
skuteczniejszego

zarządzania

zasobami

ludzkimi

w

administracji

samorządowej

przy

uwzględnieniu nowych zadań i wymagań związanych z uzyskaniem przez urząd certyfikatu ISO.
Ich celem głównym było opracowanie modelu zarządzania zasobami ludzkimi najpełniej
odpowiadającego potrzebom wynikającym z wdrożenia w urzędzie administracji samorządowej
systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem ISO. Celem praktycznym pracy
było sformułowanie propozycji adresowanych do władz urzędów jednostek administracji
samorządowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w większym stopniu uwzględniającym
wymagania systemu zarządzania jakością.
Cele szczegółowe to:
1. analiza czynników kształtujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w
jednostkach administracji samorządowej i ocena korzyści wynikających z wdrożenia
takiego systemu w oparciu o normy ISO;
2. analiza i ocena zmian zachodzących w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji
samorządowej;
3. analiza działań podejmowanych w badanych urzędach w celu sprawnego wdrożenia
zmiany, jaką była adaptacja systemu zarządzania jakością i przygotowanie jednostki do
uzyskania certyfikatu ISO;
4. analiza wybranych elementów polityki personalnej mających wpływ na zarządzanie
zasobami ludzkimi w urzędach posiadających certyfikat ISO w kontekście głównych
celów wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością, ze szczególnym
uwzględnieniem doboru kadr, rozwoju pracowników, systemu motywacyjnego, oceny i
kontroli pracowników;
5. analiza kultury organizacyjnej urzędu z uwzględnieniem wymagań w zakresie postaw
pracowników i relacji międzyludzkich wynikających z uzyskania certyfikatu ISO i
realizacji celów jakościowych;
6. określenie działań zwiększających skuteczność i efektywność zarządzania zasobami
ludzkimi w kontekście realizacji celów związanych z podnoszeniem jakości z
perspektywy osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej w urzędzie.
Główny problem badawczy, określający jakość i rozmiar pewnej niewiedzy oraz cel i granicę
mojej pracy naukowej, został sformułowany w postaci pytania o to, w jaki sposób zarządzać
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zasobami ludzkimi w urzędach administracji samorządowej, by zarządzanie to odpowiadało
oczekiwaniom organizacyjnym wynikającym z wdrożenia systemu zarządzania jakością,
potwierdzonego certyfikatem ISO?
Problemy szczegółowe zostały sformułowane w postaci następujących pytań:
1. Jakie czynniki mają wpływ na właściwie wdrożenie i funkcjonowanie systemu
zarządzania jakością w administracji samorządowej i jakie korzyści wynikają z
prawidłowego wdrożenia tego systemu?
2. Jakie zmiany zachodzą w zarządzaniu zasobami ludzkimi administracji samorządowej i
czym są uwarunkowane?
3. W jaki sposób w badanych urzędach przygotowywano pracowników do wdrożenia
zmiany, jaką był system zarządzania jakością?
4. W jaki sposób w urzędach posiadających certyfikat ISO zarządza się zasobami ludzkimi i
na ile polityka jakości jest kompatybilna z polityka personalną? Czy takie elementy
procesu kadrowego, jak dobór kadr, rozwój pracowników, system motywacyjny, ocena i
kontrola pracowników uwzględniają cele zarządzania jakością?
5. Co powinno cechować kulturę organizacyjną sprzyjającą kształtowaniu projakościowych
postaw pracowników?
6. Jakie działania, zdaniem osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej w
urzędzie, zwiększyłyby skuteczność ZZL rozpatrywaną w kontekście realizacji celów
związanych z podnoszeniem jakości?
Pytania problemowe pozwoliły sformułować następujące hipotezy:


system zarządzania jakością rodzi potrzebę dostosowania narzędzi i metod zarządzania
zasobami ludzkimi do przyjętych celów oraz skorelowania polityki personalnej z polityką
jakości;



w jednostkach administracji samorządowej posiadających certyfikat ISO zarządzanie
zasobami ludzkimi powinno w maksymalnym stopniu uwzględniać wieloaspektowe
wymagania wynikające z systemu zarządzania jakością, dotyczy to zarówno doboru kadr, ich
motywacji, rozwoju, oceniania, jak i doboru właściwych metod zarządzania;



zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej winno być zorientowane na
zwiększanie zaangażowania pracowników w realizację celów organizacji i kształtowanie u
pracowników odpowiedzialności za jakość oferowanych usług administracyjnych.
Sformułowane cele i problemy badawcze warunkowały dobór metod, technik i narzędzi

badawczych. W zrealizowanym projekcie badawczym zastosowano metodologiczną regułę
triangulacji, a więc wielowymiarowości badań polegającą na jednoczesnym wykorzystaniu wielu
źródeł i technik pozyskiwania informacji w celu wnikliwego i wielostronnego opisu badawczego.

26

dr Izabela Seredocha, Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

Dotyczy to triangulacji technik badawczych, a więc spożytkowania w prowadzonym badaniu
zestawu narzędzi badawczych, wyrastających z różnych założeń metodologicznych oraz
triangulacji teoretycznej, czyli analizowania pozyskanych danych z perspektywy wielu różnych
koncepcji teoretycznych [A. Grobler 2006; Z. Hajduk 2001; N. K. Denzin 2006].
W omawianej monografii przyjęto tezę o kompatybilności metod, która głosi, iż metody
ilościowe i jakościowe są nie tylko niesprzeczne, ale i komplementarne, zatem mogą być
równocześnie stosowane w jednym badaniu. Rzeczywistość społeczną można bowiem poznawać
na różne sposoby, a każdy z nich pozwala na uchwycenie innych aspektów badanych zjawisk [S.
Cisek 2010, s. 88-94; Ł. Sułkowski 2005].
Rozważania zawarte w monografii powstały na podstawie szerokich studiów źródłowych,
w tym literatury obcej i polskiej, dotyczących systemowego zarządzania jakością i zarządzania
zasobami ludzkimi w administracji publicznej, przywołano także badania empiryczne dotyczące
ISO 9001.
W realizacji projektu badawczego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego.
Metoda ta jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz
dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i
kierunkach rozwoju określonych zjawisk posiadających znaczenie, w oparciu o specjalnie
dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje [T. Pilch
1995, s. 126]. Uznano, iż przebadanie określonej grupy urzędów administracji samorządowej,
posiadających wdrożony system zarządzania jakością, pozwoli na sformułowanie zaleceń
dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.
W badaniu wykorzystano technikę ankiety oraz technikę wywiadu. Była to ankieta
badania opinii ekspertów (osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej w urzędzie i
za system zarządzania jakością). Narzędziem badawczym był kwestionariusz badawczy, który
zawierał 51 pytań zamkniętych. Były to pytania:


z odpowiedzią jednoznaczną,



z zestawem możliwych odpowiedzi do wyboru,



pytania z odpowiedzią: „tak” lub „nie”,



niektóre pytania dawały możliwość zredagowania własnej odpowiedzi, jeśli żadna z
zaproponowanych nie odzwierciedlała opisywanego zjawiska czy sytuacji.

Badania przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego umożliwiają zebranie w krótkim
czasie stosunkowo bogatego materiału badawczego, w tym wypadku dotyczącego działań
podejmowanych w urzędach posiadających wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o
normy ISO 9001 oraz opinii osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej i polityki
jakości w kwestiach dotyczących właściwego wykorzystania zasobów ludzkich przy realizacji
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zadań jakościowych. Metoda sondażu diagnostycznego zapewnia bowiem możliwość zadawania
wielu pytań dotyczących danego tematu, problemu i przebadania licznej populacji, przestrzennie
rozproszonej, celowo dobrana próba reprezentująca populację generalną (urzędy administracji
samorządowej posiadające ISO) daje podstawy do generalizowania i uogólniania. Sondaż
stwarzał też respondentom możliwość udziału w wypracowaniu pewnych uogólnień, zaleceń
dotyczących badanej problematyki, o czym zostali oni poinformowani w liście zawierającym
prośbę o wypełnienie kwestionariusza.
Czynnikiem obniżającym wiarygodność sondażu diagnostycznego i będącym jego
podstawową wadą jest fakt, iż respondenci mogą świadomie fałszować odpowiedzi, stanowiące
materiał badawczy, zakładając, iż ujawnienie prawdy postawi ich lub reprezentowany przez nich
urząd w niekorzystnym świetle. Słabą stroną tej metody jest również wymóg standaryzacji pytań,
które tylko w pewnym stopniu dostosowane są do wszystkim respondentów [E. Babbie 2003, s.
301-302; A. Kamiński 1974, s. 41], dlatego też w kwestionariuszu została uwzględniona w
kafeterii odpowiedzi kategoria „inne”, stwarzająca możliwość dopowiedzenia, uzupełnienia
informacji o aspektach zarządzania i

opiniach respondentów. W opracowywaniu narzędzia

badawczego starano się również zniwelować kolejną wadę sondażu diagnostycznego, jaką jest
niezrozumiały,

niedostatecznie

skategoryzowany kwestionariusz.

Podejmowano

w

nim

zagadnienia, które nie miały charakteru drażliwego, unikano zagadnień złożonych, trudnych do
jednoznacznych ocen, pytano przede wszystkim o konkretne działania i o opinie.
W celu złagodzenia słabych stron sondażu diagnostycznego w realizacji projektu
badawczego wykorzystano także technikę pogłębionych wywiadów zogniskowanych,
telefonicznych i bezpośrednich, by uzyskać dane jakościowe, pogłębiające znajomość specyfiki
zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji wdrożenia standardów ISO [J. Sztumski 2005, s. 161].
Wywiady te przeprowadzono z przedstawicielami urzędu opowiadającymi za system zarządzania
jakością lub zarządzanie zasobami ludzkimi. Łącznie przeprowadzono 10 takich wywiadów.
Stanowiły one rozwinięcie do pytań zamkniętych zawartych w kwestionariuszu badawczym bądź
też były źródłem swobodnych komentarzy dotyczących korelacji zarządzania zasobami ludzkimi
z systemem zarządzania jakością.
W pracy wykorzystano też metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę dedukcji,
metodę statystyczną, analizę dokumentów, dotyczących wdrażania systemu zarządzania jakością.
Metody te posłużyły do gromadzenia wstępnych, opisowych informacji o badanej kwestii i
pozwoliły je zinterpretować. Uzyskane wyniki dały podstawę do zilustrowania pewnych
współzależności, wypracowania wniosków i rekomendacji, które mogą przyczynić się do
udoskonalenia polityki personalnej w urzędach administracji samorządowej, wskazują narzędzia
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zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalające skuteczniej skorelować to zarządzanie z przyjętymi
w urzędzie celami jakościowymi.
Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2013 roku. Zostały nim objęte urzędy
marszałkowskie, starostwa powiatowe i urzędy gmin zlokalizowane we wszystkich
województwach w Polsce. Jako warunek zakwalifikowania jednostki do zbiorowości przyjęto
posiadanie przez nią wdrożonego systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu ISO.
Ustalenie dokładnej liczby urzędów administracji samorządowej, posiadających certyfikat ISO,
było utrudnione ze względu na brak kompletnego wykazu takich urzędów. Firmy szkoleniowodoradcze, świadczące usługi w zakresie systemów zarządzania opartych o normy ISO i
posiadające uprawnienia certyfikujące, prowadzą wykaz swoich klientów, zawierający zarówno
organizacje biznesowe, jak i organizacje reprezentujące sektor publiczny. Nie zawsze jednak dane
te są udostępniane na ich stronach internetowych. W tym wypadku zastosowano więc dobór
nieprobalistyczny [E. Babbie 2003, s. 204], nielosowy. Warunkiem doboru celowego było
dysponowanie odpowiednimi informacjami o własnościach zbiorowości generalnej [S. Nowak
2007, s. 299-301]. Kluczowe cechy tej zbiorowości to posiadanie certyfikatu ISO i status urzędu
gminy, miasta, starostwa powiatowego czy urzędu marszałkowskiego. W celu doboru
reprezentatywnej próby posłużono się wykazem certyfikowanych urzędów znajdującym się na
stronie Związku Powiatów Polskich, zawierającym 70 urzędów gmin i 146 powiatów. Dało to
łącznie 216 urzędów. Wykaz ten uzupełniono o 110 urzędów, wyszukując je w Internecie. W
efekcie tych działań na liście urzędów administracji samorządowej, posiadających certyfikat ISO,
znalazło się 326 podmiotów zlokalizowanych we wszystkich województwach Polski, były to
urzędy gminy, miasta, starostwa i urzędy marszałkowskie. Do urzędów tych skierowano pocztą
elektroniczną prośbę o wypełnienie kwestionariusza badawczego. Prośba ta najczęściej trafiała
wprost do sekretarza urzędu, a jeśli jego adres meilowy nie był dostępny, była kierowana do
sekretariatu urzędu. Poziom zwrotów oszacowano na około 20%. Po upływie terminu odesłania
kwestionariusza została podjęta próba kontaktu telefonicznego z urzędami, które nie odesłały
ankiety (nie zawsze udało się skontaktować z właściwą osobą). Interwencja telefoniczna w około
45% przypadków okazała się skuteczna.
W efekcie omówionych wyżej działań uzyskano 187 kwestionariuszy, co stanowi 57,36%,
z tego 21 (11,23%) nie zawierało wszystkich odpowiedzi. W analizie statystycznej niepełnych
kwestionariuszy nie wzięto więc pod uwagę. Posłużono się nimi jedynie w celu potwierdzenia
pewnych tendencji rysujących się w wyniku przeprowadzonego badania lub też w celu analizy
komentarzy czy pytań otwartych, co pozwoliło doprecyzować omówienie badań. Analizie
statystycznej poddano 166 pełnych kwestionariuszy, co stanowi 50,92% urzędów, do których
skierowano prośbę o udział w badaniu. Za licznymi badaniami przyjęto założenie, iż rezygnacja z
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szerokiej generalizacji rezultatów nie musi obniżać ich walorów poznawczych [S. Chełpa 2003, s.
151; T. Kupczyk 2009, s. 12]. W grupie tej najliczniej były reprezentowane starostwa powiatowe
– 41 urzędów, co stanowi 24,70%, urzędy w gminach miejsko-wiejskich – 34 (20,48%), urzędy
miejskie – 32 (19,28%), urzędy wiejskie – 27 (16,27%), urzędy w miastach na prawach powiatu
– 25 (15,06%) i urzędy marszałkowskie – 7 (4,22%).
W efekcie realizacji omawianego projektu badawczego powstała praca składająca się ze
wstępu i dziesięciu rozdziałów. Rozdziały 1-5 stanowią usystematyzowanie wiedzy z zakresu
zarządzania jakością i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Rozdział
pierwszy został poświęcony uwarunkowaniom jakości w administracji publicznej. W rozdziale
drugim zaprezentowano systemy zarządzania jakością stosowane w administracji publicznej na
świecie, scharakteryzowano modele i metody systemowego zarządzania jakością. Rozdział trzeci
został poświecony metodyce wdrażania systemów zarządzania jakością w administracji polskiej.
Czwarty rozdział stanowi analizę zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji
samorządowej, i omówienie specyfiki tego zarządzania, ze wskazaniem kluczowych jego
determinant, które kształtują realizację funkcji personalnej w urzędach. Rozdział piąty zawiera
rozważania na temat znaczenia kultury organizacyjnej
Rozdziały

6-10

mają

charakter

empiryczny.

w osiąganiu celów jakościowych.

Rozdział

szósty

stanowi

omówienie

przeprowadzonego procesu badawczego, a więc określenie celów i problemów badawczych,
zasad doboru grupy badawczej, wyboru metod i technik badawczych oraz charakterystykę
respondentów i badanych urzędów. Zawiera też analizę działań podejmowanych przez urzędy w
związku z wdrożonym systemem zarządzania jakością oraz wskazuje metody zarządzania
najbardziej

wspomagające

zarządzanie

jakością.

Rozdział

siódmy

został

poświęcony

kształtowaniu postaw projakościowych urzędników. W rozdziale ósmym przeprowadzono analizę
wybranych elementów procesu kadrowego, takich jak: ocena pracownika, motywowanie i
kontrola funkcji personalnej w kontekście uwarunkowań wynikających z doskonalenia jakości.
Rozdział dziewiąty został poświecony kulturze organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
wartości etycznych wspomagających proces doskonalenia jakości. Rozdział dziesiąty zawiera
wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań. Wskazuje na pożądane narzędzia zarządzania
zasobami ludzkimi, czynniki sprzyjające doskonaleniu systemu zarządzania jakością związane z
realizacją funkcji personalnej oraz identyfikuje profil zmian w tym zarządzaniu.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż w 77 badanych urzędach posiadających
certyfikat ISO (46,39%)

szuka się możliwości najefektywniejszego wykorzystania zasobów

ludzkich, przy realizacji bieżących zadań, wychodząc z założenia, iż od pracownika zależy ich
jakość. Przeprowadzona analiza działań badanych urzędów pozwala stwierdzić, iż wdrażanie
systemu zarządzania jakością i opracowanie polityki jakości z reguły uwzględniało przyjętą przez
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urząd misję. Wdrażanie zmiany - a co się z tym wiąże - opracowanie polityki jakości oraz
określenie wynikających z niej celów powierza się zazwyczaj wybranym pracownikom, którzy
pełnią funkcję lidera zmian. W 55 badanych organizacjach (33,13%) uznano partycypację
pracowników za najbardziej pożądaną i zasadną metodę ułatwiającą identyfikację kadr z celami
jakościowymi. Natomiast już na etapie funkcjonowania SZJ zarządzanie przez cele i zarządzanie
przez delegowanie uprawnień wskazano jako metody stosowane w urzędzie, najbardziej
kompatybilne z zarządzaniem jakością i wydatnie wspomagające to zarządzanie. W badanych
urzędach niedoceniane jest zarządzanie marketingowe, mimo iż – podobnie jak zarządzanie
jakością – zorientowane jest na oczekiwania i potrzeby klienta. Niedoceniane jest także
zarządzanie innowacjami, które stanowią ważny składnik doskonalenia jakości.
Badania potwierdziły, że wdrożenie systemu zarządzania jakością w organizacjach
publicznych wymaga szczególnego przygotowania kadr ( 141 badanych jednostek, co stanowi
86,45% grupy) i oznacza konieczność podjęcia planowanych, przemyślanych działań w zakresie
podnoszenia świadomości pracowników urzędu. We wszystkich badanych urzędach pracownicy
byli przygotowywani do zmian związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością.
Analiza danych dała podstawy do opracowania modelu działań kadrowych na etapie
wdrażania SZJ. Zakłada on spójność polityki jakości i polityki personalnej, ich wypadkowość w
stosunku do przyjętej w urzędzie misji, wysoki poziom identyfikacji pracowników z misją i
przyjętymi politykami, których pracownicy są współautorami poprzez wypracowane w urzędzie
różne formy partycypacji (oparte także na reprezentacji grupy przez liderów – ekspertów) oraz
intensywne działania szkoleniowo – informacyjne, zmierzające do wyeliminowania niechęci
wobec zmiany. Model ten przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu zarządzania jakością

Misja urzędu

pracownicy

Polityka jakości opracowana w
porozumieniu z pracownikami

Polityka personalna uwzględniająca
cele SZJ

Działania edukacyjno - informacyjne

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Analiza procesu kadrowego w urzędach posiadających certyfikat ISO pozwala stwierdzić,
iż uwzględnia on oczekiwania wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością, choć z
różną intensywnością. W 92 urzędach (55,42%) ocenia się kandydatów do pracy także pod kątem
przydatności do realizacji zadań wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz
dopasowania ich postaw do kultury organizacyjnej (takie oceny przeprowadzane są

w 112

urzędach, co stanowi 67,47%), najczęściej bierze się pod uwagę kulturę osobistą kandydata,
preferowane wartości, stosunek do pracy i postrzeganie etosu urzędnika.
Preferowane metody selekcji to analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna oraz
procedura konkursu. Natomiast bardzo rzadko (zaledwie jeden urząd) na etapie selekcji
kandydatów korzysta się z informacji zawartych na portalach społecznościowych, badani uznali te
informacje za mało wiarygodne, a ich pozyskiwanie za zbyt czasochłonne, wydłużające proces
wyboru właściwego pracownika.
Badania potwierdziły, iż szkolenia wpływają na efektywność zarządzania jakością. Na
etapie wdrażania SZJ najbardziej przydatne są szkolenia z zakresu zarządzania jakością, w tym
ISO, następnie szkolenia dotyczące obsługi klienta i szkolenia merytoryczne uwarunkowane
specyfiką realizowanych zadań. Natomiast po uzyskaniu certyfikatu za najbardziej zasadne i
pożądane uznano szkolenia merytoryczne, uwarunkowane specyfiką realizowanych zadań, w tym
często zmieniającym się prawem, szkolenia z zakresu obsługi klienta i – co się z tym wiąże – z
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zakresu komunikowania się. Taki wybór wynika z faktu, iż opracowanie i wdrożenie standardów
jakościowych wymaga ich utrzymania i doskonalenia, co oznacza ciągły rozwój pracownika.
W 87 urzędach jest prowadzona analiza wiedzy i kwalifikacji pracowników pozwalająca
na długoterminowe planowanie szkoleń i ścieżek kariery pracowników. Stanowi to 52,41% grupy
badawczej. W 44 urzędach uznano, że taka analiza powinna mieć miejsce, choć jej się obecnie
nie prowadzi. We wszystkich badanych urzędach przygotowywano pracowników do ISO,
organizując m.in. szkolenia. Częstotliwość prowadzonych szkoleń uwarunkowana była datą
przyznania certyfikatu i doświadczeniami urzędu w zakresie wdrażania nowych procedur.
Najintensywniej szkoleni są pracownicy przed uzyskaniem certyfikatu i zaraz po. Zdobywane
doświadczenia pozwalają zredukować liczbę spotkań szkoleniowych.
Analiza badań pozwala stwierdzić, iż system motywacyjny w badanych urzędach oprócz
bodźców materialnych, pieniężnych uwzględnia bodźce niematerialne, zorientowane zarówno na
pracę, jak i pracownika. To zróżnicowanie bodźców zwiększa prawdopodobieństwo zaspokojenia
oczekiwań pracownika. Większej kompatybilności wymaga relacja między bodźcami pieniężnymi
a zaangażowaniem pracownika w doskonalenie jakości. Bodźce te mają bowiem stosunkowo dużą
siłę oddziaływania. Tymczasem z badań wynika, iż z reguły system wynagrodzeń nie uwzględnia
zaangażowania pracownika w doskonalenie jakości, taka sytuacja ma miejsce w 105 urzędach
(63,25%), z tej grupy 54 respondentów (32,53%) uznało, że powinna być korelacja między
wysokością wynagrodzenia a zaangażowaniem pracownika w doskonalenie jakości. Najczęściej
wykorzystywanym narzędziem motywacyjnym w badanych urzędach są nagrody za konkretne
osiągnięcia.
Tylko w 48 urzędach (28,92%) wprowadzane są nowe metody pracy zwiększające
motywację, kreatywność i poprawiające nastawienie pracowników do pracy. W 118 urzędach
(71,08%) takich działań się nie stosuje, ale w 65 badanych jednostkach (39,16%) uznano, iż
powinny one mieć miejsce. Podkreślano przy tym, iż nowatorskie metody organizacji pracy,
wzmocnione tradycyjnymi bodźcami motywacyjnymi, mogą rekompensować urzędnikom
powtarzalność zadań i wynikające z niej znużenie pracą.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż system zarządzania jakością wymaga
regularnej kontroli zarówno doboru kadr, jak i realizacji bieżących zadań, co potwierdziły także
badania ankietowe. Kontrola, realizowana jest z różnym stopniem natężenia i z udziałem różnych
narzędzi.
Najbardziej upowszechnioną metodą monitorowania wykonywania przez pracownika
powierzonych zadań jest regularna kontrola czasu pracy z uwzględnieniem wejścia do urzędu i
wyjścia. Stosuje się ją w 120 urzędach (72,29%). Na drugim miejscu znalazła się kontrola
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efektów pracy pracownika, przy uwzględnieniu samokontroli niezbędnej w czasie realizacji
zadania.
Badania potwierdzają, iż ważnym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu zasobami
ludzkimi w urzędach posiadających certyfikat ISO jest kultura organizacyjna oraz preferowane
przez nią wartości i normy. W 137 jednostkach administracji samorządowej podzielono
przekonanie, iż zarządzanie jakością wymaga wartości etycznych. Kultura organizacyjna powinna
być zorientowana na jakość i sprzyjać budowaniu demokratycznych, partnerskich relacji,
upodmiotowieniu zarówno klienta zewnętrznego, jak i pracownika. Tworzenie takiej kultury
stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej w urzędzie.
Osoby te dodatkowo zobligowane są do budowania przywództwa opartego na wzajemnym
szacunku. Ważne w tej kulturze są również kanały komunikacyjne umożliwiające dialog z
klientem i stwarzające warunki dla swobodnego wyrażania przez obywateli własnych opinii i
oczekiwań. Wdrożenie SZJ oznacza, iż w relacjach z urzędem klient uzyskuje status partnera.
Zarządzanie jakością wymaga więc starannie zaplanowanej i wielowymiarowej komunikacji,
uwzględniającej różne kanały komunikacyjne.
Przeprowadzane badania pozwoliły na opracowanie modelu zarządzania zasobami
ludzkimi dla urzędów legitymujących się certyfikatem ISO lub zainteresowanych
wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Każdy element procesu

kadrowego zaprezentowany na rysunku 2, począwszy od planowania i doboru kadr a
skończywszy na motywowaniu, uwzględnia przydatność pracownika do realizacji założeń polityki
jakości. Zaproponowany model nie zawiera odejść pracowników, gdyż tylko w przypadku
jednego urzędu nastąpiła wymiana kadr w związku z wdrożeniem SZJ. W tej sytuacji założono,
iż ten element zarządzania zasobami ludzkimi nie jest silnie determinowany orientacją urzędu na
doskonalenie jakości, jak to ma miejsce w pozostałych działaniach kadrowych. Wszystkie
elementy procesu kadrowego przenika kultura jakości określająca zbiór podstawowych norm i
zasad spisanych w kodeksie etycznym wspomagających „jakościowe urzędowanie”.
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Rys. 2. Model zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniający cele systemu zarządzania
jakością

kontrola funkcji personalnej uwzględniająca właściwy dobór kadr,
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W zarządzaniu zasobami ludzkimi następuje zmiana koncepcji kierowania z wyraźną
tendencją do przewodzenia pracownikom, budowania autorytetu w oparciu o profesjonalizm,
nienaganną postawę, skracanie dystansu personalnego i gotowość do współtworzenia i
współodpowiedzialności. Kierownicy urzędów, odpowiedzialni za wprowadzanie zmian
doskonalących świadczenie usług i wpływających na wzrost satysfakcji usługobiorcy, muszą
pamiętać, iż pracownik jest klientem wewnętrznym urzędu i satysfakcja z wykonywanej pracy
wpływa na jego relacje z usługobiorcą. Dobrze oceniana jakość pracy urzędników buduje prestiż
urzędów administracji publicznej oraz tworzy korzystny wizerunek urzędnika.
Badania potwierdziły założenie, iż system zarządzania jakością wymaga dostosowania
narzędzi i metod zarządzania zasobami ludzkimi do przyjętych celów jakościowych oraz
skorelowania polityki personalnej z polityką jakości. Zarządzanie zasobami ludzkimi w
administracji

samorządowej

winno

być

zorientowane

pracowników w realizację celów organizacji,

na

zwiększanie

zaangażowania

kształtowanie odpowiedzialności za jakość
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oferowanych usług administracyjnych. Wymaga to nowych metod pobudzania pracowników, w
większym stopniu odpowiadających rosnącym oczekiwaniom klienta wewnętrznego w zakresie
samodzielności i samodyscypliny. Oznacza także tworzenie klimatu pracy sprzyjającego
projakościowym i etycznym działaniom, gdyż jakość utożsamiana jest z solidnością, rzetelnością i
uczciwością pracownika. Wdrażając nawet najdoskonalsze systemy zarządzania jakością, nie
osiągnie się sukcesu, jeśli nie zostaną one skorelowane z polityką personalną urzędu, gdyż małe
zaangażowanie pracowników może stanowić poważną barierę we wdrażaniu systemu jakości,
umacnianą jeszcze dodatkowo przez sposób organizacji pracy.
Reasumując, wieloaspektowa analiza procesu kadrowego w administracji samorządowej
umożliwiająca wskazanie zmian jakościowych zachodzących w tym zarządzaniu została
przeprowadzona na gruncie

studiów literatury obcej i polskiej z zakresu zintegrowanych

systemów zarządzania jakością w administracją publicznej ze szczególnym uwzględnieniem
standardów określonych przez normę ISO 9001.
Jak sądzę, monografia stanowi wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu w zakresie
teoretycznym i empirycznym. W zakresie teoretycznym:


wzbogaca wolumen wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi o holistyczne ujęcie
realizacji funkcji personalnej w administracji samorządowej, uwzględniające różne
wymiary tego zarządzania, jego zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, w tym
narzędzia prawne określające status pracownika samorządowego i stanowiące silne
determinanty

przesądzające

o

poziomie

elastyczności

podejmowania

decyzji

personalnych; zarządzanie to odnosi się do etosu urzędnika, misyjnej roli administracji
implikującej konieczność ciągłego doskonalenia jakości;


wskazuje czynniki będące źródłem dysfunkcji obniżających sprawność realizacji funkcji
personalnej w jednostkach administracji samorządowej, określa kierunki zmian w
funkcjonowaniu systemów społecznych urzędów; uzasadnia potrzebę tworzenia struktur
kompetencyjnych oraz wykorzystania kultury projakościowej z całym zapleczem
infrastruktury etycznej jako jednego z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi;



proponuje model zarządzania zasobami ludzkimi przydatny na etapie wdrażania systemu
zarządzania jakością;



proponuje model zarządzania zasobami ludzkimi przydatny na etapie doskonalenia
wdrożonego już systemu zarządzania jakością, odpowiadającego potrzebom organizacji
publicznej wynikającym z uznania celów jakościowych za priorytetowe.

W zakresie empirycznym monografia:


stanowi analizę doświadczeń 166 jednostek administracji samorządowej (urzędów gmin,
starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich) posiadających certyfikat ISO w
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zakresie wykonywania codziennych zadań zdeterminowanych celami jakościowymi i
preferowanych przez nie metod i narzędzi zarządzania, a także analizę doświadczeń w
realizacji funkcji personalnej na etapie wdrażania SZJ i w trakcie doskonalenia jakości
przy uwzględnieniu takich elementów procesu kadrowego, jak: planowanie kadr,
rekrutacja i selekcja, wprowadzenie do pracy, szkolenia, doskonalenie pracowników,
motywowanie, ocena, kontrola;


zawiera analizę opinii osób odpowiedzialnych za realizację polityki personalnej i polityki
jakości w badanych urzędach w zakresie właściwego wykorzystania zasobów ludzkich
przy realizacji zadań jakościowych oraz analizę wskazanych przez nie czynników, które
mogą mieć wpływ na usprawnienie tego zarządzania.

.
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