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1. Wprowadzenie 1 

Orientacja procesowa wyznacza ramy funkcjonowania organizacji, których nadrzędnym 2 

celem jest tworzenie najwyższej wartości dla klientów. W literaturze przedmiotu 3 

problematyka procesowego podejścia w zarządzaniu obecna jest od końca XX w., a od około 4 

15 lat znajduje się również w centrum zainteresowania organizacji publicznych. Powodem 5 

jest presja działań proefektywnościowych, niedobory w zakresie posiadanych funduszy oraz 6 

rosnąca ilość zadań publicznych. 7 

Procesy można klasyfikować według poziomów szczegółowości, wyróżniając zazwyczaj: 8 

megaprocesy, procesy główne i procesy podrzędne. Dla urzędów administracji publicznej 9 

(rozumianej jako to, co nie jest prawodawstwem ani sądownictwem: Zieliński 2001, 10 

Ochendowski 2004; Boć 2007) zaproponował wydzielenie szczegółowo: megaprocesów 11 

(procesów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu 12 

przekrojowym organizacji), procesów podstawowych (w efekcie których powstaje usługa 13 

związana bezpośrednio z podstawowym rodzajem działalności organizacji) i procesów 14 

pomocniczych (powstających w celu sprawnej realizacji procesów podstawowych  15 

i megaprocesów) (Krukowski, 2011). W większości przypadków opis procesów 16 

realizowanych w administracji publicznej może być dokonywany za pomocą standardowych 17 

notacji i narzędzi, istotna jest czytelność i intuicyjność zapisu dla różnych grup, a także jego 18 

jednoznaczność i standaryzacja. Podstawą przygotowania takiego opisu jest jednak analiza 19 

działania organizacji publicznych w kontekście podejścia procesowego. 20 

Zarządzanie procesowe polega na ukierunkowaniu jednostki administracji publicznej na 21 

procesy w niej zachodzące. Jeden z modeli NPM zwraca szczególną uwagę na orientację na 22 

usługi publiczne. Narzędzia w nim stosowane koncentrują się na obywatelach, ich 23 

oczekiwaniach co do jakości świadczonych usług oraz ocenie działań poprzez osiągane 24 

rezultaty (Opolski, Modzelewski, 2008, s. 37). Głównym problemem popularyzacji orientacji 25 

procesowej w zarządzaniu administracją publiczną jest niska świadomość pracowników 26 

dotycząca możliwych do uzyskania korzyści dla organizacji. 27 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych elementów podejścia procesowego, 28 

które powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM w kontekście 29 

tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych.  30 

Zwrócono również uwagę na wymiar pomiarów procesów, gdzie oprócz kosztów, 31 

wskazuje się na m.in. elastyczność, czas oraz jakość. Wskazano również na istotne 32 

odniesienie do czynników pozwalających na rozróżnienie systemów zarządzania publicznego. 33 
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2.  Istota podejścia procesowego w sądownictwie powszechnym 1 

Istotnym problemem polskiego sądownictwa powszechnego jest przewlekłość prowadzo-2 

nych postępowań sądowych (Strategia Polska 2030, część 9). Możliwość adaptacji rozwiązań 3 

wynikających z zastosowania podejścia procesowego w sądownictwie powszechnym 4 

wzbudza zainteresowanie badawcze, wciąż jednak pozostaje niewypracowana. Poszukiwanie 5 

takich rozwiązań w organizacjach aspektowych (Odlanicka-Poczobutt, 2015, s. 39)1 wynika 6 

ze zidentyfikowanej przewlekłości w zakresie załatwiania spraw sądowych. Napięcia między 7 

interesariuszami są trudne do uniknięcia, ponieważ nie istnieją rozwiązania, które 8 

zadowoliłyby wszystkich.  9 

Prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało zagwarantowane 10 

w aktach prawa międzynarodowego oraz w Konstytucji RP (art. 45, ust. 1.), zgodnie z którym 11 

„każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 12 

zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” W każdym procesie 13 

przejście całego postępowania, przeprowadzenie dowodów, czy nawet wyznaczenie rozprawy 14 

i wezwanie stron, biegłych czy świadków wymaga czasu. Ślepy pomiar wielkości wyjściowej, 15 

bez rozróżnienia stopnia skomplikowania spraw, czynników wpływających na przebieg 16 

rozpraw, obiegu dokumentacji i różnicy w stosowanych procedurach – to brak zrozumienia 17 

procesów (Por. Pekkanen, 2012, s. 4). Podstawą prawidłowego pomiaru powinno być 18 

przedstawienie procesu, codziennych operacji i indywidualnych decyzji sędziów oraz 19 

wiodącego czasu realizacji postępowań sądowych (Boland, Fowler, 2000).  20 

Procesy sądowe są wyjątkowo trudne do modelowania, ze względu na nieciągły proces 21 

przebiegu, zbliżony do procesów dyskretnych w produkcji przemysłowej. Istotne znaczenie 22 

ma również występowanie wielu możliwych rozgałęzień w procesie oraz fakt, że kluczowe 23 

decyzje są podejmowane przez pracowników merytorycznych (sędziów) na podstawie 24 

zindywidualizowanych kryteriów (Flanders, 1980). 25 

3. Ewolucja podejść do zarządzania publicznego 26 

Dokonująca się ewolucja mająca miejsce w zarządzaniu publicznym wymusza 27 

wprowadzanie zmian w realizacji zadań przez jednostki sektora publicznego. W perspektywie 28 

                                                 
1 Organizacje aspektowe – organy władzy, których zasady funkcjonowania opierają się w głównej mierze na 

zapisach ustawy zasadniczej – Konstytucji RP, a których zidentyfikowane cechy inherentne, takie jak 

autonomiczność, specjalny i profesjonalny charakter działalności, egzoteryczność, konstytutywność oraz 

tradycyjność, stanowią o potrzebie wyodrębnienia ich w typologii organizacji ze względu na szczególny 

charakter realizowanych funkcji. 
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historycznej rozwoju zarządzania publicznego wskazać należy jego główne paradygmaty,  1 

a pośród nich (Hausner, 2008, s. 23-24): 2 

 państwo policyjne (niem. Polizeistaat) – oznaczało, zwłaszcza w niemieckich 3 

monarchiach XVIII wieku, utrzymywanie się „prawa policji”, zgodnie z którym 4 

monarcha mógł interweniować w dowolnym trybie i zakresie w sprawy poddanych, 5 

uzasadniając wszystko dobrem wspólnym, czyli racją stanu; 6 

 państwo prawne (niem. Rechtsstaat) – w którym instytucje publiczne były 7 

odpowiedzialne za wykonywanie prawa, oznaczało również, przeciwnie do państwa 8 

policyjnego, kreowanie się zasady legalizmu (Izdebski, 2006, s. 10) i podporządko-9 

wanie prawu całej władzy wykonawczej; 10 

 (ang.) public administration – z samodzielnym aparatem wykonywania decyzji 11 

politycznych, zmierzających do rozstrzygnięć prawnych i uszczegóławiających zasady 12 

stosowania prawa; 13 

 (ang.) public management – z uwzględnieniem interesu publicznego, relacji 14 

międzyludzkich, nowych technik komunikacji oraz gromadzenia i przetwarzania 15 

danych, które również do administracji publicznej wprowadza kontrakty w miejsce 16 

tradycyjnego wykonywania budżetu, a także ocenianie wyników pod względem 17 

merytorycznym, a nie jedynie formalnym (Hausner, 2002; Bovaird, Loffler, 2003, s. 6; 18 

Izdebski, 2006, s. 11); 19 

 (ang.) new public management – w którym państwo stosuje managerskie zasady 20 

zarządzanie publiczne, podejmując próbę przybliżenia administracji publicznej do 21 

wymogów i zasad gospodarki rynkowej, wykorzystywanej np.: w wydatkowaniu 22 

środków publicznych podczas realizacji celów programowych; termin (ang.) new 23 

public management (w skrócie NPM) wyparła inne dotyczące tego samego nurtu 24 

(ang.) public managerialism, (ang.) market-based public administration, (ang.) market 25 

government, (ang.) entrepreneurial governement, czy (ang.) business-like 26 

management; 27 

 (ang.) public governance – gdzie państwo wprowadza partycypacyjne zarządzanie 28 

publiczne (Hausner, 2008, s. 24). 29 

Pośród cech charakteryzujących NPM niektóre zasługują na szczególne wyróżnienie.  30 

Są wśród nich orientacja na osiąganie wyników, kontrakty i prywatyzacja, które zbliżają 31 

administrację publiczną do rynku i jego zasad. Wykorzystanie mechanizmów rynkowych 32 

oznaczało ponadto, iż ocenie zaczną być poddawane zarówno programy publiczne,  33 

jak i realizacja zadań, a to natomiast skłoni instytucje publiczne do uelastycznienia warunków 34 

zatrudnienia swoich pracowników. Wybrane cechy charakteryzujące NPM zostały 35 

przedstawione na rys. 1. 36 
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 1 

Rysunek 1. Wybrane cechy charakteryzujące NPM. Źródło: opracowanie na podstawie Szumowski, 2 
2014. 3 

New public management (NPM) jest modelem administrowania publicznego opartym na 4 

zasadach zarządzania. W literaturze podkreśla się, że jeśli administrowanie rozumiane jest 5 

jako wypełnianie instrukcji, a zarządzanie jako osiąganie rezultatów (Huges, 1994, s. 39),  6 

to uznać należy, że koncepcja New public management w sprawowaniu administracji 7 

publicznej przedkłada zarządzanie nad administrowanie (Młodzik, 2015, s. 187).  8 

We wdrażaniu NPM, kładąc szczególny nacisk na aspekt finansowy w osiąganiu zaprogramo-9 

wanych celów, starano się zapewnić sprawne i należyte wykorzystywanie środków 10 

publicznych, zbliżając tym samym administrację publiczną do gospodarki rynkowej 11 

(Izdebski, 2007, s. 12). 12 

W swej istocie bazuje on na powiązaniu jego tradycyjnych funkcji organizacji 13 

publicznych z jednoczesnym wprowadzeniem rozwiązań rynkowych, takich jak:  14 

 stosowanie konkurencyjności w zakresie realizowania usług administracji publicznej,  15 

 stosowanie umów kontraktowych,  16 

 odpowiedzialność za wyniki,  17 

 oddzielenie polityki od procesów zarządzania,  18 

 stosowanie zasady zgodnie z którą społeczeństwo jest klientem, z jednoczesnym 19 

oddzieleniem roli klienta od roli kontraktora usług, bądź dostawcy (Szumowski, 2014, 20 

s. 93). 21 

Natomiast w public governance koncepcję NPM rozbudowuje się o postrzeganie 22 

obywateli jako interesariuszy, a nie jedynie jako konsumentów, jak miało to miejsce w new 23 

public management. Różnica pomiędzy new public management a public governance 24 
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wskazywana w literaturze (Izdebski, 2007, s. 16), objawia się poprzez przejście z kategorii 1 

outputs w przypadku NPM, w której przywiązywano wagę przede wszystkim do mierzenia 2 

efektów indywidualnych oraz organizacyjnych instytucji publicznych, do kategorii outcomes 3 

dla public governance, jakie uzyskać mogą obywatele i interesariusze, wskazując na 4 

interakcje różnych organizacji w celu osiągnięcia czegoś więcej niż jedynie pożądanych 5 

efektów. 6 

NPM swój globalny wpływ zawdzięcza w dużej mierze transferowaniu polityk, czy 7 

dzieleniu się wiedzą, inspirowanym i forsowanym przez instytucje międzynarodowe 8 

(Goldfinch, s. 9). Nowe zarządzanie publiczne stało się jedną z głównych inspiracji  9 

w procesie transformacji ustrojowej i gospodarczej, nie stanowi jednak uniwersalnej recepty 10 

na sprawną administrację (Sześciło, 2014, s. 17). Koncepcja ta stała się stymulatorem 11 

pozytywnych zjawisk w zarządzaniu publicznym, wśród których S. Mazur i K. Olejniczak 12 

wyliczają „decentralizację systemu administracyjnego, obniżenie kosztów świadczenia usług 13 

publicznych oraz poprawę ich jakości, wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, wzrost 14 

rozliczalności decydentów publicznych oraz wzrost efektywności i skuteczności zarządzania 15 

sprawami publicznymi”(Mazur, Olejniczak, 2012, s. 33). 16 

Przytaczając rys historyczny koncepcji zarządzania publicznego, należy wspomnieć także 17 

o pojęciu dobrego zarządzania (ang. good governance). Koncepcja ta, będąca uszczegóło-18 

wieniem zagadnienia zarządzania publicznego (ang. public governance) (Jessop, 2007; 19 

Hausner, 2008), jak wskazuje się w literaturze, sprowadza się do sformułowania własnych 20 

elementów składowych (Szumowski, 2014). Elementy dobrego zarządzania zostały 21 

przedstawione na rys. 2. 22 

 23 

Rysunek 2. Elementy dobrego zarządzania (ang. good governance). Źródło: opracowanie własne na 24 
podstawie European Governance. A White Paper. 2001, s. 10-11. 25 
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Zastosowanie tych pięciu zasad służy również wzmacnianiu zasad proporcjonalności  1 

i pomocniczości. Zgodnie z zasadą proporcjonalności działanie państwa ogranicza się jedynie 2 

do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia celów, zatem wszystkie podjęte przez jego organy  3 

i instytucje działania i zastosowane środki powinny być proporcjonalne do celu, Natomiast na 4 

mocy zasady pomocniczości, ogranicza się działanie państwa zawsze wtedy, gdy realizacja 5 

zadań nie należy do jego wyłącznej kompetencji, opierając się na założeniu, że zadania które 6 

mogą być wykonane przez jednostkę, nie powinny być realizowane przez państwo, a państwo 7 

na wszystkich szczeblach władzy powinno zajmować się tylko tymi zadaniami, które nie 8 

mogą być skutecznie zrealizowane przez niższy szczebel, bądź jednostkę. Zawsze istota  9 

i forma działania musi być odpowiednia i ukierunkowana na cel, do osiągnięcia którego 10 

zostało ono powzięte. 11 

4. Dyskusja wyników rozważań 12 

Zarządzanie w organizacjach publicznych poprzez zastosowanie podejścia procesowego 13 

uznaje się za usprawniające realizację działań (Wiatrak, 2006). Zastosowanie podejścia 14 

procesowego w organizacjach publicznych powinno ponadto odnosić się do koncepcji NPM 15 

oraz rozszerzającą o partycypacyjne zarządzanie publiczne koncepcja (ang.) public 16 

governance, które wskazują na nowe elementy konieczne do zarządzania organizacjami 17 

publicznymi. Pośród tych elementów w literaturze wymienia się (Borgonovi, 2018): 18 

 związki publiczno-prywatne,  19 

 zaangażowanie społeczeństwa w ocenę rezultatów,  20 

 a także uwzględnienie teorii wartości publicznej w kreowaniu i realizacji działań 21 

organizacji publicznych. 22 

Odejście od podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu publicznym oznacza w swej istocie 23 

odstąpienie od stosowania orientacji strategicznej na procedury, gdzie kluczowym wymiarem 24 

było właśnie stosowanie procedur dla świadczonych usług (Kasprzak, 2005, s. 24). Wraz  25 

z wprowadzeniem do zarządzania publicznego podejścia procesowego, mamy do czynienia  26 

z orientacją strategiczną na klienta, w której kluczowym obszarem staje się jakość 27 

świadczonych usług (Krukowski, 2011, s. 24). Taka orientacja jest szczególnie ważna  28 

w wymiarze pomiarów procesów, gdzie oprócz kosztów, wskazuje się na elastyczność, czas, 29 

znaczenie dla organizacji i znaczenie dla klientów oraz jakość (Grajewski, 2007, s. 79-80).  30 

Istotne odniesienie do tych czynników ma rozróżnienie na:  31 

 system zamknięty w przypadku starego zarządzania publicznego – administrowania, 32 

 system częściowo zamknięty w NPM, 33 

 system częściowo otwarty w (ang.) public governance. 34 

Ujęcie tego podziału przedstawia rys. 3. 35 
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W każdym z nich znaczenie ma jakość, pojęcie elastyczności wiąże się bardziej  1 

z systemem częściowo otwartym, natomiast wszystkie cechy, a szczególnie czas, wiążą się  2 

z systemem otwartym, co podkreśla możliwość zastosowania podejścia procesowego. Zmiany 3 

są widoczne we wszystkich etapach rozwoju, dlatego orientacja w podejściu była 4 

odpowiednio: 5 

 nastawiona na biurokracje wewnętrzną, 6 

 zorientowana na osiąganie rezultatów, 7 

 ukierunkowana na relacje i strategiczne środowisko zewnętrzne poprzez stymulowanie 8 

procesu integracji i koordynacji (Iacovino et al. 2017, s. 66). 9 

 10 

Rysunek 3. Podział systemów w zarządzaniu publicznym. Źródło: opracowanie własne. 11 

Procesy integracji i koordynacji są nierozerwalnie związane z podejściem procesowym  12 

i tylko w takim układzie mogą być analizowane. 13 

Natomiast konsekwencją na poziomie organizacyjnym jest tworzenie nowych 14 

hybrydowych form organizacyjnych, w których stare podejście zarządzania publicznego 15 

(administrowania), połączono z NPM i post-NPM (Christensen, 2012; Iacovino et al. 2017). 16 

Tworzenie wartości publicznej powinno być pojmowane przez pryzmat wielości 17 

podmiotów powiązanych ze sobą i realizujących zadania publiczne, których działanie będzie 18 

sumą korzyści jednostkowych odbiorców oraz nakładów, jakie musieli oni ponieść, aby je 19 

osiągnąć. Na powiązania wertykalne i horyzontalne wskazuje natomiast możliwość 20 

zaobserwowania wielowymiarowych relacji, łączących organizacje zaangażowane. Taka 21 

różnorodność zależności może skutkować kompleksowością koordynacji, wynikającą  22 

z ograniczeń wynikających z prawa zamówień publicznych oraz z charakteru realizowanych 23 

zadań. 24 

Działania organizacji publicznych zazwyczaj oceniane są w kontekście efektywności, 25 

niewątpliwie związanej z czynnikami finansowymi. Jednak powinno się dokonywać oceny  26 

w wymiarze szerszym, który obejmowałby również rezultaty mało kwantyfikowalne, 27 

jednakże wyrażane poprzez wartość dla odbiorców świadczeń. W takim ujęciu pojęcie 28 

wartości można rozumieć różnorako, jako coś co jest cenne, czego ludzie zapragną i do czego 29 

zechcą dążyć i co z pewnością ukierunkowuje ich działania (Koźmiński, Jemielniak, 2008). 30 
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SYSTEM 
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SYSTEM 
CZĘŚCIOWO 
ZAMKNIĘTY
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Także pojęcie "wartości publicznej" wprowadzone przez Moore'a (1995) jest bardzo 1 

ważne w procesie oceny działania instytucji publicznych; w rzeczywistości stanowi ono 2 

pojęciowe odniesienie do oceny podejmowanych działań, w tym stanowienia regulacji. 3 

Podejście z uwzględnieniem wartości publicznej w koncepcji zarządzania publicznego, 4 

wykorzystuje szersze pojęcie wartości niż to zwykle stosowane w podejściu NPM, ponieważ 5 

zawiera w sobie zarówno wyniki oraz środki użyte do ich osiągnięcia, ale również 6 

legitymację instytucji publicznych oraz zaufanie obywateli w nich zawarte. Pojęcie wartości 7 

publicznej obejmuje tym samym oceny uczciwości, etyki i odpowiedzialności, które 8 

generalnie nie są uznawane za kluczowe w NPM, koncentrujące się przede wszystkim na 9 

efektywności (związek między input i output). 10 

5. Podsumowanie 11 

Zmiany, reformy i przekształcenia to współcześnie jedyny stały wyróżnik administracji 12 

publicznej. Przeobrażenia dotyczą nie tylko zadań i metod działania samej administracji,  13 

ale także sposobu jej badania oraz nazywania zjawisk występujących w tym zakresie. 14 

Kluczowym aspektem wdrażania orientacji procesowej jest implementacja ponad-15 

organizacyjnego myślenia procesowego. Wymaga to od organizacji publicznych kooperacji  16 

i świadomego kształtowania wewnętrznych relacji. Faza ta rozpoczyna monitorowanie 17 

przebiegu procesów. W kontroli procesów istotne jest uwzględnienie relacji między celami 18 

poszczególnych procesów a systemem celów nadrzędnych. Nie może odnosić się tylko do 19 

oceny stopnia realizacji celów procesów, ale powinna być dokonana w kontekście celów 20 

ogólnych związanych z realizacją świadczeń publicznych. To samo dotyczy doskonalenia 21 

rozwiązań i dostosowywania ich do zmian w otoczeniu. 22 

Ważnym elementem w zarządzaniu procesami administracji publicznej jest zidentyfiko-23 

wanie i koncentracja na działaniach tworzących wartość dla obywatela. Z punktu widzenia 24 

organizacji publicznej zidentyfikowane procesy pozwalają na standaryzację działań  25 

i zachowań organizacji. 26 

Zastosowanie podejścia procesowego w organizacjach publicznych powinno ponadto 27 

odnosić się do koncepcji NPM i (ang.) public governance, a zatem zawierać w sobie, zgodnie 28 

z teorią partycypacji, związki publiczno-prywatne, zaangażowanie społeczeństwa w ocenę 29 

działań organizacji publicznych, a także uwzględnienie teorii wartości publicznej. 30 

Transferowanie polityk i inspirowane przez instytucje międzynarodowe dzielenie się 31 

wiedzą, niesie za sobą globalny wpływ osiągnięty przez koncepcję NPM. Nie można jej uznać 32 

za jedyne i najlepsze rozwiązanie uzdrawiające administrację publiczną, jednak to właśnie 33 

NPM stanowi podstawę dla działań podjętych podczas procesu transformacji gospodarczej  34 

i ustrojowej wielu państw.  35 
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Wiele pozytywnych zmian wprowadzanych w zarządzaniu publicznym wynika  1 

z koncepcji NPM. Wśród nich niewątpliwie wskazać można wzrost jakości usług i obniżenie 2 

kosztów, poprawę mechanizmów kontrolnych w zarządzaniu sprawami publicznymi, a także 3 

coraz większą rozliczalność decydentów publicznych. 4 

Cel artykułu, którym było wskazanie głównych elementów podejścia procesowego, które 5 

powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM w kontekście 6 

tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych, został zrealizowany. Przegląd 7 

historyczny pozwolił, przynajmniej częściowo, przedstawić istotę administracji publicznej  8 

i zarządzania publicznego, uwzględniając najważniejsze przeobrażenia ostatnich dziesięcio-9 

leci. Występujące nowe zjawiska i tendencje pozwoliły na wyróżnienie ogólnych wskazań:  10 

 regulowanie życia społecznego i gospodarczego powinno następować przy zastoso-11 

waniu klasycznych instrumentów zarządzania; 12 

 zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli poprzez zapewnienie im usług pub-13 

licznych może być mierzone poziomem realizacji procesów; 14 

 zapewnienie wewnętrznej sprawności i zdolności organizacji publicznych do 15 

skutecznej realizacji jej zadań wymaga skupienia na wartości publicznej dla 16 

obywatela. 17 

Zgodnie z podejściem procesowym realizacja tych wskazań wymaga współdziałania 18 

między podmiotami uczestniczącymi w procesach zarządzania publicznego. 19 

Rozważania zawarte w artykule stanowią podstawę kontynuacji w publikacji „Podejście 20 

procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego – cz. II. 21 

Wstępne zalecenia”, gdzie oprócz istoty zarządzania publicznego i problematyki podejścia 22 

procesowego w organizacjach publicznych, przedstawiona zostanie również ocena metod 23 

podejścia procesowego w sądownictwie powszechnym, a także ogólne założenia tworzenia 24 

wartości publicznej z uwzględnieniem trójkąta strategicznego M. Moore’a. Istotnym 25 

elementem będzie również próba identyfikacji cech charakterystycznych dla procesów, które 26 

są realizowane w organizacjach publicznych.  27 
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