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Streszczenie: Istota zarządzania publicznego, w odróżnieniu od pojęcia zarządzania, nie jest 8 

przykładem jednomyślności badaczy w jej definiowaniu. Problemy wynikają z trudności 9 

dookreślenia zarówno przedmiotu, jak i podmiotów zarządzania. W artykule podjęto 10 

problematykę aplikacji podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi,  11 

ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego. Celem artykułu było 12 

wskazanie ogólnych założeń tworzenia wartości publicznej z uwzględnieniem trójkąta 13 

strategicznego M. Moore’a oraz próba identyfikacji cech charakterystycznych dla procesów 14 

realizowanych w organizacjach publicznych. Artykuł jest kontynuacją pracy „Podejście 15 

procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego – cz. I. 16 

Przegląd historyczny”, gdzie wskazano główne elementy podejścia procesowego, które 17 

powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM. Jako efekt 18 

przeprowadzonych rozważań – sformułowano wstępne zalecenia w kontekście tworzenia 19 

wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych. Pozytywne efekty powstają jedynie wówczas, 20 

gdy oferowane świadczenia odpowiadają potrzebom społecznym, co wymaga odpowiedniego 21 

zaplanowania procesów tworzenia wartości i zaangażowania właściwych zasobów. 22 

Słowa kluczowe: organizacje publiczne, sądownictwo powszechne, podejście procesowe, NPM 23 

THE PROCESS APPROACH IN PUBLIC MANAGEMENT  24 

BASED ON THE EXAMPLE OF COMMON JUDICIARY –  25 

PART II. PRELIMINARY RECOMMENDATIONS 26 

Abstract: The essence of public management, in contrast to the concept of management,  27 

is not an example of the unanimity of researchers in defining it. Problems arise from the 28 

difficulty to specify both the subject and the objects of management. The article discusses the 29 

issue of application of a process approach in the management of public organizations,  30 

with particular reference to the common judiciary. The aim of the article was to indicate the 31 

general assumptions of creating public value, taking into account the strategic triangle of  32 

M. Moore and the attempt of identifying the characteristics of processes carried out in public 33 

organizations. The article is a continuation of the work "The process approach in public 34 

management based on the example of common judiciary – part I. Historical Review", where 35 

the main elements of the process approach, which should be taken into account in the 36 
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implementation and realization of the NPM assumptions, were indicated. As a result of the 1 

conducted considerations – preliminary recommendations in the context of creating value for 2 

the recipient of public services were formulated. Positive effects arise only when the benefits 3 

offered correspond to social needs, which requires appropriate planning of value creation 4 

processes and the involvement of appropriate resources. 5 

Keywords: public organizations, common judiciary, process approach, NPM. 6 

1. Wprowadzenie 7 

Przejawy praktycznego wymiaru zarządzania, mające wieloletnią tradycję, ugruntowane 8 

zostały w opisie działań organizacyjnych wielu podmiotów jako koordynowanie wspólnych 9 

wysiłków, umożliwiających osiągnięcie celów organizacyjnych w zorganizowanych 10 

strukturach, na podstawie wyznaczonych działań (Kasti, Rosenzweig, 1979, s. 339). Powstało 11 

wiele definicji tego pojęcia – rzeczywistość społeczna dostarcza kolejnych, nowych obszarów 12 

zastosowania, a zarządzanie nie jest ukierunkowane wyłącznie na osiąganie partykularnych 13 

celów pojedynczej organizacji, ale (przynajmniej pośrednio) wpływa na funkcjonowanie 14 

całego społeczeństwa (Morawski, 1979, s. 7-16). Zarządzanie można także definiować  15 

w ujęciu procesowym – jako sekwencję powtarzających się, uporządkowanych wg 16 

określonego schematu działań. Jest to wówczas działalność związana z planowaniem, 17 

organizowaniem sposobów wykorzystywania zasobów organizacji, kierowaniem pracą ludzi  18 

i kontrolowaniem, zmierzająca do sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji 19 

(Griffin, 2002). Zarządzanie jest jednocześnie sztuką i umiejętnością, która wynika z talentu, 20 

intuicji i doświadczenia (Sudoł, 2012, s. 15-16), niezwykle użytecznych z punktu widzenia 21 

ewolucji w kierunku zarządzania relacyjnego, sieciowego, w którym istotne staje się 22 

osiąganie celów, m.in. poprzez budowanie i utrzymywanie pożądanych relacji między 23 

organizacją a różnymi jej interesariuszami. 24 

Kultura organizacji publicznych, odnosząca się do wartości, przekonań, wspólnych norm, 25 

etyki i poszczególnych motywów, podlega zmianom, polegającym m.in. na promowaniu 26 

wartości organizacyjnych takich jak: przejrzystość, jawność, odpowiedzialność, koncentracja 27 

na wynikach i efektywności. Niestety myślą przewodnią w tzw. nowoczesnych koncepcjach 28 

zarządzania publicznego było nawiązanie, czy wręcz naśladownictwo, do sektora prywatnego, 29 

co czasem prowadziło do wypaczenia roli, jaką powinien odgrywać sektor publiczny.  30 

Tym bardziej zarządzanie publiczne staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. 31 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie ogólnych założeń tworzenia wartości 32 

publicznej z uwzględnieniem trójkąta strategicznego M. Moore’a. Istotnym elementem jest 33 

również próba wskazania cech charakterystycznych procesów realizowanych w organizacjach 34 

publicznych.  35 
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Artykuł jest kontynuacją pracy „Podejście procesowe w zarządzaniu publicznym na 1 

przykładzie sądownictwa powszechnego – cz. I Przegląd historyczny”, gdzie przedstawiono 2 

ogólne założenia koncepcji New Public Management oraz wskazano główne elementy 3 

podejścia procesowego, które powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji 4 

założeń NPM. W zakres obu artykułów, jako efekt przeprowadzonych rozważań, wchodzi 5 

sformułowane wstępnych zaleceń w kontekście tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń 6 

publicznych. Przegląd literatury został przeprowadzony w zakresie ogólnych pojęć 7 

dotyczących organizacji publicznych, z uwzględnieniem podziału kwestii dotyczących 8 

administracji publicznej i sądownictwa powszechnego. Administracja publiczna w ujęciu 9 

negatywnym jest rozumiana jako wszystko to, co nie jest ani ustawodawstwem ani 10 

sądownictwem (Boć, 2007, s. 15; Ochendowski, 2004; Zieliński, 2001, s. 12-13), 11 

pozostawiając zatem szerokie pole do badań w obszarze sądownictwa. 12 

2. Istota zarządzania publicznego 13 

Istota zarządzania publicznego, w odróżnieniu od pojęcia zarządzania, nie jest przykładem 14 

jednomyślności badaczy w jej definiowaniu. Problemy wynikają z trudności dookreślenia 15 

zarówno przedmiotu, jak i podmiotów zarządzania. Przedmiot stanowi sektor publiczny lub 16 

sprawy i dobra publiczne, podmiotem zaś jest najczęściej zespół niezależnych od siebie 17 

organizacji oraz instytucji. W dużym uproszczeniu podmiotami zarządzania publicznego są  18 

i mogą być tylko te organizacje, których misją jest realizowanie interesu publicznego oraz są 19 

w stanie działać w taki sposób, aby funkcjonowanie organizacji i innych sektorów zapewniało 20 

jednocześnie realizację ich własnych interesów oraz interesu publicznego. 21 

Określenie publiczny można zdefiniować jako: powszechny, jawny, dostępny, 22 

przeznaczony dla ogółu, dla wszystkich, społeczny i oficjalny (Kopaliński, 1999, s. 415), 23 

związany z pojęciem dobra publicznego, którego konsumpcja odbywa się niezależnie od 24 

uiszczonej opłaty. Niewyłączalność tego dobra oznacza bowiem, że niemożliwe jest 25 

wykluczenie kogokolwiek z możliwości korzystania z niego (Antonowicz, 2004). Każdemu 26 

społeczeństwu jest potrzebny sektor publiczny, którego najważniejszą rolą jest definiowanie 27 

zasad funkcjonowania społeczeństwa (Kotler, Lee, 2008, s. 4-5). Cechą immanentną 28 

współczesnego sektora publicznego jest jego jawność, zatem działania prowadzone w jego 29 

obszarze powinny być transparentne, a informacja o sposobach postępowania i wytwarzania 30 

dóbr – dostępna dla wszystkich zainteresowanych (Luterek, 2010, s. 147-148). 31 

Zarządzanie publiczne jako szczegółowy obszar badań naukowych pojawiło się w latach 32 

80. XX wieku i stanowi obecnie jedną z subdyscyplin naukowych zarządzania (Kożuch, 33 

2005; Cyfert i in. 2014, s. 37-49) ze wskazaniem, że nie należy stawiać znaku równości 34 

między zarządzaniem organizacjami biznesowymi a zarządzaniem organizacjami sektora 35 
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publicznego. Wydzielenie się tej subdyscypliny zapoczątkowali badacze amerykańscy  1 

z różnych dyscyplin naukowych zainteresowani połączeniem dorobku reprezentowanych 2 

przez siebie podejść badawczych. Zarządzanie publiczne tworzy sekwencja skomplikowanych 3 

działań, podporządkowanych osiąganiu celów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 4 

całego społeczeństwa, czym zasadniczo różni się od zarządzania w biznesie. Immanentną 5 

cechą zarządzania publicznego (także odróżniającą je od biznesowego) jest występowanie 6 

wielu podmiotów odpowiadających za skuteczność i trafność decyzji (Marks-Krzyszkowska, 7 

2016, s. 37-51). 8 

Sam termin zarządzanie publiczne może być rozumiany przedmiotowo lub podmiotowo. 9 

W odniesieniu do podejścia przedmiotowego należy rozumieć je jako koncentrowanie się na 10 

naturze działalności, jaką reprezentuje sobą sektor publiczny. Rodzaj aktywności sugeruje 11 

dobór metod i narzędzi zarządzania. Z kolei podejście podmiotowe do zarządzania 12 

publicznego wynika z natury problemów, które są rezultatem złożoności instytucjonalnej 13 

sektora publicznego wynikającej przede wszystkim z: 14 

 koordynacji instytucjonalnej w ramach sektora publicznego, który ma hierarchiczną 15 

strukturę a różne instytucje wchodzące w jego skład mają odmienne interesy  16 

i preferencje, 17 

 przekształceń i zmienności otoczenia, które kreują nowe potrzeby, w tym nowe 18 

zapotrzebowanie na usługi publiczne, 19 

 niespójności i sprzeczności celów ustalanych w ramach sektora publicznego, często  20 

w oparciu o reguły polityczne. 21 

W zarządzaniu publicznym obejmującym sądy powszechne znajdują zastosowanie ogólne 22 

zasady i prawidłowości zarządzania, jednak odnoszenie ich do tego typu organizacji 23 

publicznych wymaga uwzględnienia ich specyfiki. Organizacje te są wyodrębnione  24 

z otoczenia, ale jednocześnie z nim powiązane. Ważne jest zatem właściwe rozumienie roli 25 

nowoczesnego sektora publicznego i faktu, że każda organizacja czerpie z otoczenia między 26 

innymi, takie zasilenia, jak menedżerów o określonych specjalizacjach, którzy wprowadzając 27 

nowe wzorce postępowania są w stanie sprawnie i efektywnie wykorzystać dostępne zasoby 28 

aby osiągnąć zamierzone cele. 29 

3. Problematyka podejścia procesowego w organizacjach publicznych 30 

Problematyka podejścia procesowego w praktyce gospodarczej jest nieodmiennie 31 

związana z poprawą efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji, których 32 

nadrzędnym celem jest tworzenie oraz oferowanie jak najwyższej wartości dla klientów. 33 

Od niedawna orientacja procesowa znajduje się również w centrum zainteresowania 34 

organizacji publicznych ze względu na presję działań proefektywnościowych, niedoborów  35 
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w zakresie posiadanych funduszy oraz rosnącej ilości zadań publicznych. Współczesna 1 

organizacja publiczna poszukuje rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie, za jeden  2 

z podstawowych sposobów poprawy działania uznając wprowadzanie koncepcji zarządzania 3 

procesowego (Wiatrak, 2006, s. 221-224). Podejście procesowe w organizacji opiera się na 4 

założeniu, że optymalizując działania, należy opierać się na procesie, a nie na funkcjach 5 

(Grajewski, 2007, s. 54).  6 

Najczęściej przytaczane definicje traktują proces: 7 

 jako specyficzne uporządkowanie działań w czasie i przestrzeni, z dobrze określonymi 8 

danymi i wynikami oraz jasno zdefiniowanym wejściem i wyjściem, a także jako 9 

zorganizowany mierzalny zestaw działań mających na celu wytworzenie określonego 10 

wyjścia dla konkretnego klienta (Davenport, 1993); 11 

 jako grupę powiązanych czynności, składających się na pewną całość, posiadających 12 

wejścia i wyjście, tworzących wartość z punktu widzenia klienta (Hammer, Champy, 13 

1993); 14 

 jako ciąg wzajemnie powiązanych (zależnych) czynności i innych zdarzeń 15 

wywołujących określone zmiany i zmierzających do osiągania określonego wyniku 16 

końcowego (Lichtarski, 2004). 17 

Powyższe definicje nie precyzują charakteru organizacji, w której mają być realizowane 18 

procesy, wskazują jednak na istotę wartości tworzonej z punktu widzenia klienta. Istotne jest 19 

właściwe rozumienie pojęcia klienta, szczególnie że orientacja na klienta jest typowa dla 20 

podejścia procesowego. Przyjmując założenie, że każdą czynność lub zbiór czynności można 21 

przedstawić jako proces, w którym z określonego nakładu otrzymuje się rezultaty,  22 

w organizacjach publicznych za proces można uznać ciąg działań służący wydaniu decyzji, 23 

oferowaniu usługi lub informacji. Szerzej – proces można rozumieć jako łańcuch 24 

sekwencyjnych czynności, które zmieniają mierzalne elementy na wejściu (dokumenty, 25 

informacje, metody, decyzje) w mierzalne elementy wyjścia (informacje, decyzje, usługi 26 

publiczne).  27 

Założenia podejścia procesowego zgodnie z koncepcją Nowego Zarządzania Publicznego 28 

(NPM) skupiają się na próbie implementacji wybranych rozwiązań stosowanych do tej pory  29 

w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Zarządzanie procesowe w organizacjach 30 

biznesowych pozwala na zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania – zatem za 31 

jego wprowadzeniem w organizacji publicznej przemawia potrzeba zrozumienia aktualnego 32 

stanu potrzeb obywateli oraz próba rozpoznania nowych stanów wynikających ze zmian ich 33 

potrzeb lub wymogów prawnych. Dodatkowo fakt posiadania przez sądy wielu interesariuszy, 34 

powoduje, że napięcia między nimi są trudne do uniknięcia, ponieważ nie istnieją 35 

rozwiązania, które zadowoliłyby wszystkich. 36 

Jednakże wśród wielu ograniczeń wprowadzenia zarządzania procesowego należy 37 

wymienić: kulturę organizacji publicznej; niejasne cele z punktu widzenia obywatela; dużą 38 

liczbę procedur; strukturę organizacyjną oraz burzliwe otoczenie polityczne. Natomiast za 39 
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wprowadzeniem zarządzania procesowego przemawiają korzyści, które pozwoliłyby 1 

poprawić jakość usług poprzez podniesienie standardu obsługi obywateli oraz zwiększyć 2 

zaangażowanie pracowników w doskonalenie tej obsługi. Doświadczenie wskazuje,  3 

że z punktu widzenia procesów wewnętrznych w organizacji zwiększa się również 4 

efektywność komunikacji zespołów, co przełożyć się może bezpośrednio na eliminowanie 5 

barier organizacyjnych i informacyjnych oraz skrócenie czasów realizacji usług. Ważnym 6 

elementem w zarządzaniu procesami w organizacji publicznej powinno być zidentyfikowanie 7 

i koncentracja na działaniach tworzących wartość dla obywatela. Z punktu widzenia 8 

organizacji publicznej identyfikacja procesów pozwoliłaby na standaryzację działań, a tym 9 

samym poprawę sprawności działań organizacji.  10 

4. Zastosowanie i ocena metod podejścia procesowego w sądownictwie 11 

powszechnym 12 

Zastosowanie podejścia procesowego w administracji publicznej zgodnie z NPM jest 13 

przedmiotem badań już od około 15 lat (Pollitt, Bouckaert, 2004). Zastosowanie określonych 14 

rozwiązań w sądownictwie powszechnym stanowić może nowe wyzwanie. Sądy powszechne 15 

są organami wymiaru sprawiedliwości, które wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej 16 

Polskiej. W polskim systemie prawnym występują sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy 17 

rejonowe, które rozstrzygają sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich, z zakresu prawa pracy, 18 

ubezpieczeń społecznych, gospodarcze, upadłościowe, karne, penitencjarne oraz prowadzą 19 

księgi wieczyste i rejestry. Zgodnie z zapisami Konstytucji RP (art. 45, ust. 1) każdy ma 20 

prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 21 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 22 

Istotnym problemem polskiego sądownictwa powszechnego jest przewlekłość prowa-23 

dzonych postępowań sądowych. W 2016 r. średni czas trwania postępowań sądowych  24 

w sądach okręgowych i rejonowych wynosił 4,7 miesiąca (Przewlekłość postępowań). Ponad 25 

połowa spraw załatwiana jest w przeciągu trzech miesięcy, zaś blisko 30% – od trzech do 26 

sześciu miesięcy. Mniej niż 1% stanowią postępowania, które toczyły się ponad trzy lata 27 

(Średni czas trwania).  28 

Dane dotyczące wpływu i załatwienia spraw prezentują jedynie średni czas trwania 29 

postępowań sądowych, nie wskazując jakiego okresu dotyczą zaległości, ani z czego 30 

wynikają. Pomiar wielkości wyjściowej, bez rozróżnienia stopnia skomplikowania spraw, 31 

czynników wpływających na przebieg rozpraw, obiegu dokumentacji i różnicy w stoso-32 

wanych procedurach – to brak zrozumienia procesów (Pekkanen, Niemi, 2012, s. 4).  33 
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W przypadku tradycyjnej administracji publicznej ocena skuteczności stosowanych metod 1 

i narzędzi zależy od przyjętych mierników rezultatu. W literaturze wskazuje się na cztery 2 

poziomy rezultatów, które są brane pod uwagę w ocenie narzędzi stosowanych w NPM: 3 

 operacyjny,  4 

 procesów organizacyjnych,  5 

 wzmocnienia pozytywnych cech systemu oraz  6 

 przybliżenia systemu administracji publicznej do ideału nowoczesnego państwa 7 

(Pollitt, Bouckaert, 2004, s. 130-142). 8 

Wymienione poziomy mogą być wykorzystywane również do oceny narzędzi zarządzania 9 

procesowego w innych organizacjach publicznych. Główne elementy podejścia procesowego 10 

powinny być uwzględniane w kontekście tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń 11 

publicznych. 12 

W administracji publicznej spośród wskazanych miar najczęściej bierze się pod uwagę 13 

czas realizacji procesu oraz znaczenie dla organizacji. Pierwszy z tych mierników 14 

rozpatrywany jest poprzez zapisy kodeksu postępowania administracyjnego i świadczy  15 

o zastosowanych procedurach, ponieważ zainteresowanie zarządzających jednostką pojawia 16 

się tylko w przypadku przekroczenia czasu (Krukowski, 2010). Drugi miernik rozpatrywany 17 

jest najczęściej w kontekście ilości występowania – największą uwagę przywiązuje się do 18 

procesów najczęściej występujących, co powoduje ograniczenie kompetencji pracowników 19 

tylko do kilku podstawowych procesów występujących w danej organizacji. Mniejsze 20 

znaczenie w tradycyjnej administracji przywiązuje się do realizacji procesów np. opracowania 21 

i realizacji strategii.  22 

Procesy sądowe są wyjątkowo trudne do modelowania, ze względu na nieciągły proces 23 

przebiegu, zbliżony do procesów dyskretnych w produkcji przemysłowej. Istotne znaczenie 24 

ma również występowanie wielu możliwych rozgałęzień w procesie oraz fakt, że kluczowe 25 

decyzje są podejmowane przez pracowników merytorycznych (sędziów) na podstawie 26 

zindywidualizowanych kryteriów. Znacząca liczba przepisów powoduje, że procesy i operacje 27 

w tego typu organizacjach są zazwyczaj skomplikowane i abstrakcyjne (Odlanicka-Poczobutt, 28 

2016a). W sądownictwie powszechnym nieprzewidywalność procesu i heterogeniczność 29 

spraw wskazują na preferencyjne zachowania pracowników merytorycznych w zakresie 30 

rozpoznawania w pierwszej kolejności spraw o mniejszym poziomie skomplikowania  31 

i mniejszej liczbie czynności do wykonania w procesie przed sprawami o wyższym stopniu 32 

skomplikowania (Odlanicka-Poczobutt, 2015).  33 

W odniesieniu do narzędzi stosowanych w NPM w sądownictwie powszechnym podstawą 34 

prawidłowego pomiaru powinno być przedstawienie procesu, codziennych operacji  35 

i indywidualnych decyzji sędziów oraz wiodącego czasu realizacji postępowań sądowych. 36 

Procesowe ujęcie podejmowanych działań pozwoliłoby na faktyczne uchwycenie etapów 37 

procesu, tzn. transformacji elementów zasileń (zasobów) w efekty końcowe, rozumiane 38 

ogólnie jako świadczenia publiczne. Skuteczność procesu ich realizacji, w mniejszym lub 39 
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większym stopniu warunkuje realizację celów organizacji publicznych. Proces jest zatem 1 

podstawowym i najważniejszym przejawem działania organizacji zaangażowanych  2 

w świadczenie usług publicznych. Zdefiniować go można jako łańcuch działań zmierzających 3 

do wytworzenia wartości dla klientów (Müller, Rupper, 2000, s. 21). Orientacja procesowa 4 

pozwoliłaby na sprawne planowanie, sterowanie i kontrolę realizacji świadczeń publicznych, 5 

szczególnie w aspekcie zorientowania na klienta. 6 

Zarówno w administracji publicznej jak i w przypadku sądownictwa powszechnego 7 

największy problem występuje przy próbie oceny kosztów procesów. Warunkiem 8 

wprowadzenia tego miernika byłoby posiadanie przez tę jednostkę budżetu zadaniowego oraz 9 

zwiększenie znaczenia audytu finansowego. Należałoby też zwrócić uwagę na elastyczność 10 

procesów jako ich miernika. 11 

Przykładowo jedną z metod stosowanych do monitorowania procesów realizowanych 12 

przez organizacje publiczne jest zrównoważona karta wyników BSC (ang. Balanced 13 

Scorecard). W metodzie tej identyfikowane są procesy działalności operacyjnej, których 14 

doskonalenie będzie miało największy wpływ na osiągnięcie strategicznego sukcesu (Kaplan, 15 

Norton, 2001, s. 365). Wpływ na wprowadzenie BSC w administracji publicznej ma coraz 16 

szersze zastosowanie wieloletnich budżetów zadaniowych. Metoda ta pozwala m.in. na 17 

uzyskanie najlepszej wartości dla obywatela pod względem kosztów świadczenia usługi,  18 

jak również skupia się na efektywności wewnętrznych procesów. Występują również 19 

przykłady zastosowania BSC w sądownictwie (Odlanicka-Poczobutt, 2016b, s. 129-144). 20 

Z perspektywy efektów procesy powiązane są z wykorzystaniem zasobów, oddziały-21 

waniem na odbiorców (społeczeństwo) oraz świadczonymi usługami, co oznacza,  22 

że pozytywne efekty powstają jedynie wówczas, gdy oferowane świadczenia publiczne 23 

odpowiadają potrzebom społecznym. To natomiast wymaga odpowiedniego zaplanowania 24 

procesów tworzenia wartości i zaangażowania właściwych zasobów. 25 

5. Tworzenie wartości publicznej – ogólne założenia 26 

Ocena działania organizacji publicznych nie powinna być prowadzona w kontekście 27 

efektywności związanej z czynnikami finansowymi, ale także w szerszym wymiarze, 28 

obejmującym rezultaty mało kwantyfikowalne, wyrażone poprzez wartość dla odbiorców 29 

świadczeń. Pojęcie wartości można rozumieć różnorodnie. Wartość to coś cennego, czego 30 

ludzie pragną, do czego dążą i co ukierunkowuje ich działania (Koźmiński, Jemielniak, 2008, 31 

s. 419). Każda organizacja tworzy wartości dla najważniejszych interesariuszy, a każdy 32 

uczestnik procesu gospodarczego i społecznego tworzy swoistą wartość dodaną, dającą 33 

łańcuch wartości.  34 
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W tworzenie wartości publicznej, rozumianej jako suma korzyści jednostkowych 1 

dostarczanych odbiorcom oraz nakładów, jakie musi ponieść, by je pozyskać, zaangażo-2 

wanych jest wiele podmiotów powiązanych ze sobą i realizujących zadania publiczne. 3 

Wielowymiarowe relacje między zaangażowanymi organizacjami wskazują na powiązania 4 

wertykalne i horyzontalne. Wielość zależności skutkuje dużą kompleksowością koordynacji, 5 

która jest konsekwencją m.in. charakteru realizowanych zadań publicznych oraz ograniczeń 6 

wynikających z prawa zamówień publicznych (Kauf, 2015, s. 122-131). 7 

Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera koncepcja wartości publicznej M. Moore’a, 8 

gdzie bardziej istotne od określenia końcowego rezultatu finansowego jest zrozumienie,  9 

co tworzy tę wartość (Moore, 1995; Moore, 2003; Moore, Khagram, 2004) i jak można owo 10 

rozumienie zastosować w praktyce zarządzania publicznego. Największą trudnością dla 11 

organizacji publicznych, jest takie określenie celów działań, sposobów ich realizacji i miar ich 12 

rezultatów, aby społeczności lokalne postrzegały je jako wartościowe dla zaspokojenia 13 

swoich potrzeb. Istotne jest, aby menedżer organizacji publicznej był nie tylko realizatorem 14 

zadań wynikających z przepisów prawa i wielkości zdefiniowanego budżetu, ale również 15 

innowatorem podejmującym przedsiębiorcze i wyprzedzające w stosunku do ujawniających 16 

się problemów działania. 17 

Do wyjaśnienia procesu tworzenia wartości publicznej Moore zaproponował schemat 18 

logiczny w postaci tzw. trójkąta strategicznego, którego wierzchołki to wartość publiczna, 19 

legitymizacja i poparcie oraz zdolności operacyjne (Moore, Khagram, 2004). Wartość 20 

publiczna odnosi się do szczegółowej identyfikacji tego, co jest w danym czasie i przestrzeni 21 

postrzegane jako wartość przez społeczność lokalną. Oczywistym jest, że preferencje co do 22 

wartości zmieniają się, stąd istnieje konieczność każdorazowego ustalania tego, co jest 23 

faktycznym priorytetem na dany czas. Istotna jest poprawna identyfikacja potrzeb klientów, 24 

czyli odbiorców usług. Identyfikacja wartości publicznej jest ściśle związana z otoczeniem 25 

zadaniowym, bowiem właśnie tam odbywa się ocena, czy wartość dostarczona społeczeństwu 26 

jest w istocie znacząca. Wartość nie może być oceniona ex ante i można ją określić dopiero 27 

po dostarczeniu danej usługi – zatem ex post. 28 

Legitymizacja i poparcie stanowi istotny element wsparcia społecznego niezbędny do 29 

prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dzięki temu czynnikowi organizacja uzyskuje 30 

akceptację dla podejmowanych działań, a tym samym ma możliwości pozyskania zasobów 31 

(finansowych, materialnych, ludzkich czy informacyjnych), które są niezbędne dla jej 32 

prawidłowego funkcjonowania. Kluczem do sukcesu jest stworzenie zaufania wobec 33 

organizacji, której w opinii interesariuszy można powierzyć środki finansowe, co sprzyja 34 

utrzymaniu ciągłości działań (Frąckiewicz-Wronka, 2016, s. 191-207). 35 

 36 
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 1 
Rysunek 1. Trójkąt strategiczny M. Moore’a. Źródło: opracowanie na podstawie (Moore, Khagram, 2 
2004, s. 3). 3 

Zdolności operacyjne koncentrują się natomiast na faktycznych możliwościach działania 4 

organizacji. Dostarczenie wartości nie może się odbyć bez odpowiednich zasobów, nie tylko 5 

finansowych, ale również ludzkich, informacyjnych i technologicznych. Nie chodzi tutaj  6 

o ogólny potencjał organizacji, lecz o ten potrzebny do zaoferowania konkretnych usług, 7 

dostarczających znaczącej wartości dla społeczności lokalnej, związany z tworzeniem 8 

innowacji i doskonaleniem sposobów realizacji zadań (Moore, 1995). 9 

Rzeczywiste tworzenie wartości publicznej odbywa się na poziomie wykonawczym, gdzie 10 

jednak uwarunkowania polityczne i prawne w znacznym stopniu determinują stopień 11 

swobody działania oraz charakter realizowanych procesów. 12 

Rozróżnienie poziomów tworzenia wartości publicznej prowadzi do konkluzji,  13 

że wszystkie ogniwa procesu posiadają różne kompetencje w zakresie sterowania i realizacji 14 

usług publicznych (Schedler, Proeller, 2009, s. 83). Wśród korzyści, jakie może przynieść 15 

przedsiębiorstwu zarządzanie wartością, warto zwrócić uwagę na dwie najistotniejsze:  16 

 może na stałe maksymalizować wcześniej utworzoną wartość firmy;  17 

 może zwiększać swoją „transparentność”. 18 

Dla prowadzenia dalszych analiz w zakresie kreowania wartości publicznej w istotne 19 

będzie wyodrębnienie cech charakterystycznych dla procesów zachodzących w tych 20 

organizacjach, do których zaliczyć należy: 21 

 inicjatora na wejściu, który posiada cel działania, wynikający z oczekiwań; 22 

 mierzalne cele – tworzenie wartości oczekiwanej i zweryfikowanej przez odbiorców; 23 

 realizowane czynności – zmieniające elementy mierzalne na wejściu w elementy 24 

wyjścia. 25 

Wymienione cechy procesów pozwalają na wskazanie istoty ich identyfikacji rozumianej 26 

jako sekwencyjność (Rysunek 2), która pozwoliłaby na opracowanie modeli adekwatnych do 27 

procesów realizacji świadczeń publicznych. 28 

 29 
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 1 
Rysunek 2. Cechy procesów zachodzących w organizacjach publicznych. Źródło: opracowanie 2 
własne. 3 

Tworzenie wartości organizacji publicznych współcześnie powinno stać się jednym  4 

z ważniejszych celów ich funkcjonowania. Grupa interesariuszy tego typu organizacji jest 5 

najczęściej bardzo szeroka i zróżnicowana, a spełnienie jej oczekiwań wymaga skupienia 6 

uwagi na szeregu czynnikach tworzących wartość. Istnieje wiele determinant zarządzania 7 

wartością organizacji zarówno endogenicznych, jak i egzogenicznych. Przed podjęciem 8 

decyzji prowadzących do tworzenia wartości organizacji publicznych należy zidentyfikować 9 

ich uwarunkowania oraz określić, jak podjęte działania mogą wpływać na wartość. 10 

6. Podsumowanie 11 

Tworzenie wartości stanowi zintegrowany proces realizowany na wszystkich szczeblach  12 

i na wszystkich poziomach decydowania, mający na celu długoterminowy wzrost wartości 13 

całej organizacji. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na sformułowanie zaledwie 14 

wstępnych zaleceń. W zarządzaniu publicznym obejmującym sądy powszechne znajdują 15 

zastosowanie ogólne zasady zarządzania, również uzasadnione wydaje się zastosowanie 16 

podejścia procesowego, co wymaga jednak uwzględnienia ich specyfiki. Ważne jest właściwe 17 

rozumienie roli nowoczesnego sektora publicznego i faktu, że każda organizacja czerpie  18 

z otoczenia, a wprowadzając nowe wzorce postępowania jest w stanie sprawnie i efektywnie 19 

wykorzystać dostępne zasoby aby osiągnąć zamierzone cele. 20 

Zastosowanie ponadorganizacyjnego podejścia procesowego wymaga od organizacji 21 

publicznych świadomego kształtowania relacji, aby oferowane świadczenia publiczne 22 

sekwencyjność modeli procesów 
świadczeń publicznych

realizowane 
czynności 

mierzalne 
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odpowiadały potrzebom społecznym. Takie założenie wymaga natomiast odpowiedniego 1 

zaplanowania procesów tworzenia wartości i zaangażowania właściwych zasobów . 2 

Istotne jest także monitorowanie przebiegu procesów, uwzględnienie relacji między 3 

celami poszczególnych procesów a systemem celów nadrzędnych. Oceny stopnia realizacji 4 

procesów powinny być dokonywane w kontekście celów ogólnych związanych z realizacją 5 

świadczeń publicznych. To samo dotyczy doskonalenia rozwiązań i dostosowywania ich do 6 

zmian w otoczeniu.  7 

Kultura organizacji publicznej; niejasne cele z punktu widzenia obywatela; duża liczba 8 

procedur; struktura organizacyjna oraz burzliwe otoczenie polityczne stanowią wciąż 9 

poważne ograniczenia wprowadzenia zarządzania procesowego, nie należy się jednak 10 

zniechęcać. Za wprowadzeniem zarządzania procesowego przemawiają korzyści w postaci 11 

wysokiej jakości usług, podniesienia standardu obsługi obywateli oraz zwiększenia 12 

zaangażowania pracowników w doskonalenie tej obsługi.  13 

Najistotniejszym elementem w zarządzaniu procesami w organizacji publicznej powinno 14 

być zidentyfikowanie i koncentracja na działaniach tworzących wartość dla obywatela.  15 

Z punktu widzenia organizacji publicznej identyfikacja procesów pozwoliłaby na 16 

standaryzację działań, a tym samym poprawę sprawności działań organizacji. Zidentyfiko-17 

wana sekwencyjność powinna ułatwić tworzenie modeli procesów świadczeń publicznych 18 

zorientowanych na tworzenie wartości dla obywateli. 19 
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