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Synopsis: Zarządzanie w sektorze publicznym w wielu krajach uległo w ostatnich latach zasadniczym zmia-
nom, co wyraża się we wprowadzaniu zasad tzw. New Public Management. Dotyczy to również admini-
stracji publicznej w Polsce, w tym administracji skarbowej. W artykule przedstawiono przesłanki zmian 
wprowadzanych od kilku lat w administracji skarbowej w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono zmianom 
o charakterze prospołecznym, związanym z wprowadzaniem do urzędów skarbowych systemu zarządzania 
jakością. Zmiany te rozpatrywano w stosunku do dwóch grup klientów urzędów skarbowych, tj. klientów 
zewnętrznych i klientów wewnętrznych – pracowników urzędów. Zmiany związane były z unowocześnia-
niem i usprawnianiem metod pracy, eliminowaniem słabych stron w organizacji pracy. Ich efektem miała 
być poprawa warunków pracy, wzrost zadowolenia pracowników, poprawa jakości obsługi klientów oraz 
wizerunku tych instytucji. Z przeprowadzonych badań wynika, że takie pozytywne zmiany nastąpiły. Po-
twierdziły się również opinie wyrażane w literaturze przedmiotu, że głównym czynnikiem stawiającym opór 
zmianom są ludzie, którzy mają je wdrażać.

Wstęp

W ostatnich latach zarządzanie w sektorze publicznym w wielu krajach na całym 
świecie ulegało zasadniczym zmianom [Kudrycka, 2002, s. 9–29]. Zmiany te spowodo-
wane są głębokimi przemianami cywilizacyjnymi, politycznymi i społecznymi, a w ich 
wyniku zmieniającą się rolą państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Istotne zna-
czenie miały również nowe uwarunkowania działalności gospodarczej, a szczególnie 
procesy globalizacji wymuszające wzrost konkurencyjności, umiędzynarodowienie 
procesów zarządzania oraz szybki postęp technologiczny. Międzynarodowe organiza-
cje, takie jak Unia Europejska, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
udzielając dotacji i pożyczek, bardzo wyraźnie precyzowały wymagania dotyczące spo-
sobu ich pozyskania, wykorzystania i rozliczania, w nowoczesny i odpowiedzialny spo-
sób. Początkowe doświadczenia w tym względzie zwróciły uwagę na potrzebę przygo-
towania odpowiednio wykwalifi kowanych kadr, jak również uświadomiły konieczność 
podkreślenia służebnej roli urzędników wobec podmiotów korzystających z ich usług. 
Również szybki postęp technologiczny w zakresie nowoczesnych środków komuniko-
wania się spowodował, że społeczeństwo jest coraz lepiej poinformowane, świadome 
swoich praw i ma coraz większe oczekiwania co do jakości produktów i usług, z których 
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korzysta, w  tym również usług publicznych. Zarządzający administracją publiczną 
uświadomili sobie, że ich obowiązkiem jest obecnie nie tylko wykonywanie zadań usta-
nowionych przez prawo, ale również świadczenie obywatelom usług, odpowiadających 
standardom prawnym i społecznym oczekiwaniom. Oznaczało to konieczność zmian 
w pracy administracji publicznej, co znalazło swój wyraz we wprowadzaniu w instytu-
cjach publicznych na całym świecie tzw. Nowego Zarządzania Publicznego, charaktery-
zującego się m.in. orientacją na klienta, otwarciem na sektor prywatny, podnoszeniem 
efektywności działania [Gulledge, Sommer, 2002, s. 366]. Dotyczy to również admini-
stracji publicznej w Polsce. Ponieważ nieznany był jednak zakres tych zmian, w wielu 
ośrodkach podejmowano działania na rzecz określenia głównych kierunków zmian 
oraz ich uwarunkowań. W latach 2003 i 2009 Ministerstwo Finansów przeprowadziło 
badania w wybranych urzędach skarbowych. Informacje uzyskane w wyniku tych ba-
dań stały się podstawą do przygotowania niniejszego artykułu, przy czym szczególną 
uwagę zwrócono na prospołeczny charakter zmian.

Celem artykułu jest identyfi kacja prospołecznych zmian, jakie dokonały się w pol-
skiej administracji skarbowej. Jego realizacja wymagała wskazania specyfi ki działalno-
ści urzędów skarbowych. Na tym tle omówiono wyniki badań związanych z oceną ja-
kości pracy urzędów skarbowych, a także podjęto próbę zdiagnozowania postaw osób 
wprowadzających zmiany w pracy tych urzędów. Metodologiczną podstawę artykułu 
stanowiła analiza informacji uzyskanych z  badań ankietowych przeprowadzonych 
przez Ministerstwo Finansów, wywiady przeprowadzone w wybranych urzędach skar-
bowych oraz analiza literatury przedmiotu.

Specyfi ka działalności urzędów skarbowych

Termin „administracja” pochodzi z łaciny od słowa administrale, ministrale i ozna-
cza usługiwanie, służenie, natomiast przedrostek ad podkreśla ciągłość wykonywanej 
czynności. Wywodzi się on z pojęć wyrażających pomoc, posługę, sprawowanie zleco-
nych czynności, kierowanie powierzonymi sprawami, innymi słowy, służenie komuś 
lub czemuś, tj. państwu, obywatelom, interesowi publicznemu. Podmioty administra-
cji publicznej działające w imieniu państwa charakteryzuje działanie władcze, które jest 
związane z nierównorzędną pozycją podmiotów stosunku administracyjnego.

Podmioty administracji publicznej, której część stanowią urzędy skarbowe, są spe-
cyfi cznym rodzajem „organizacji”, o czym świadczą następujące cechy [Buchacz, Wy-
socki, 2002/2003, s. 31]:

 – nie istnieje konkurencja, więc nie ma mechanizmów wymuszających działania 
na rzecz efektywności,

 – cele działania poszczególnych instytucji są często niemierzalne, stąd trudno 
stwierdzić, czy instytucje te działają efektywnie,

 – możliwości fi nansowe poszczególnych instytucji są zależne od stanu fi nansów 
publicznych, a nie od jakości świadczonych usług,

 – duża część usług ma charakter niedochodowy, ale mają one znaczenie społeczne 
i administracja musi je realizować,
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 – część usług musi być dostarczana przez państwo i nie można ich poddać dzia-
łaniu praw rynku,

 – strategiczne planowanie podlega zakłóceniom przez działania polityków i grup 
interesu.

Jak z tego wynika, pomiędzy organizacjami sektora prywatnego i publicznego wy-
stępują zasadnicze różnice, które rzutują na sposób ich działania.

Administracja skarbowa to instytucja publiczna, której własne cele wewnątrzorga-
nizacyjne są podporządkowane celowi głównemu zawartemu w misji, którą jest „po-
bieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny spo-
sób umożliwiający realizację celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych” 
[Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach 
skarbowych]. Pozyskiwanie dochodów podatkowych miało się odbywać przy „mak-
symalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz za-
pewnieniu podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowa-
nia przepisów prawa podatkowego wobec wszystkich podatników” [Ibidem]. Misja ta 
właściwie pozostawała niezmieniona na przestrzeni lat. Już w XVII w., kiedy to z nurtu 
zwanego kameralizmem wyodrębniła się niemiecka nauka policji, będąca początkiem 
administracji publicznej, do której zalicza się administrację skarbową, realizowała ona 
zasadę mówiącą, iż podstawowym celem państwa jest zapewnienie szczęścia i dobro-
bytu poddanym. Państwo powinno realizować ten cel wszelkimi dostępnymi środkami, 
dążąc do tego, by stać się państwem dobrobytu [Izdebski, 1997, s. 30].

Organy administracji skarbowej, realizując swoją misję i cele często poprzez spe-
cyfi czne relacje z odbiorcami usług, nie wypracowały sobie pozytywnego wizerunku 
wśród społeczeństwa. Zarządzanie w tym obszarze odbywało się, zgodnie z biurokra-
tycznym modelem, co przekładało się na odpowiednie zachowanie urzędników, oce-
niane w powszechnej opinii społecznej jako bezduszne i nieprzyjazne. Zmiany zacho-
dzące w otoczeniu spowodowały konieczność wprowadzenia zmian wewnętrznych 
w administracji, które poprawiłyby funkcjonowanie urzędów, a zarazem pozytywnie 
wpłynęły na jakość obsługi i zadowolenie podatnika. W polskiej rzeczywistości, wśród 
czynników zmuszających administrację publiczną do wprowadzania zmian wymie-
nionych we wstępie artykułu, należy zwrócić uwagę szczególnie na dwie grupy. Są to:

 – wymagania społeczeństwa coraz bardziej świadomego swoich praw, dotyczące 
m.in. przyjaznego traktowania, udzielania rzeczowych informacji, przejrzysto-
ści procedur, one z kolei wpływają na systemowe działania poprawiające poziom 
zarządzania w administracji;

 – wewnętrzne aspekty działania administracji takie jak: konieczność stosowania 
nowoczesnych metod komunikowania się, potrzeba stworzenia strategii działa-
nia czy tzw. racjonalizacja wydatków publicznych.

Badania i ocena jakości pracy urzędów skarbowych

Zmian o charakterze prospołecznym w pracy urzędów skarbowych można szukać, ana-
lizując opinie na temat jakości ich pracy i świadczonych usług, wyrażone przez klientów 
tych urzędów. W tym celu klientów urzędów skarbowych zaliczono do dwóch grup:
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 1) klientów zewnętrznych, w tym:
 – klientów instytucjonalnych,
 – klientów indywidualnych;

 2) klientów wewnętrznych tj. pracowników urzędów.
Klientów zewnętrznych obsługuje 401 urzędów, w tym 20 urzędów wydzielonych 

do obsługi dużych podatników, do których ustawa zalicza [ustawa, 1996]:
 – różnego rodzaju instytucje fi nansowe,
 – podmioty zagraniczne (lub podmioty z udziałem zagranicznym),
 – osoby prawne i  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które osiągnęły określone przychody,
Małe i średnie przedsiębiorstwa, podobnie jak klientów indywidualnych, obsłu-

gują pozostałe 381 urzędy.
Implementacja zasad Nowego Zarządzania Publicznego do administracji publicznej 

zaowocowała wprowadzeniem systemu zarządzania jakością w administracji podatko-
wej, w celu rozszerzenia zakresu świadczonych klientom usług oraz poprawy jakości we 
wszelkich formach kontaktu z podatnikiem. Przez jakość usług podatkowych rozumieć 
należy działanie szybkie, bezbłędne, dostępne, efektywne i skuteczne.

W celu uzyskania opinii na temat jakości pracy urzędów skarbowych Ministerstwo Fi-
nansów rozpoczęło 2003 r. badania ankietowe w wymienionych grupach klientów. Jednym 
z pierwszych były badania ankietowe „Urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przed-
siębiorstw”. Badanie skonstruowane zostało przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie 
Ministerstwa Finansów, na podstawie regonu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozesłano 
3600 ankiet do fi rm w trzech województwach. Na pytania ankiety odpowiedziało 1362 re-
spondentów (co stanowi 38% rozesłanych ankiet). Badanie było anonimowe i przeprowa-
dzone bez pośrednictwa ocenianych urzędów, dlatego też uzyskane wyniki można trakto-
wać jako w pełni wiarygodne i obiektywne. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że 
w ostatnich latach w urzędach skarbowych nastąpiła „pozytywna” i „bardzo pozytywna” 
zmiana w nastawieniu urzędników do klientów. Równocześnie respondenci dość często 
wskazywali na niekompetencję urzędników, ich niewiedzę i niechęć do udzielania informa-
cji. Do rzadkości należały sytuacje, gdy zapytany urzędnik odpowiadał: „nie wiem, ale się 
dowiem” i rzeczywiście po jakimś czasie informował podatnika. Tak więc mimo iż w opi-
nii małych i średnich przedsiębiorstw nastąpiły już pozytywne zmiany w relacjach z urzę-
dami skarbowymi, ciągle jeszcze wiele było w tym względzie do zrobienia.

Kolejne badania dotyczyły indywidualnych klientów urzędów skarbowych. Wzięły 
w nich udział urzędy, które dobrowolnie zadeklarowały swoje uczestnictwo. Badaniem 
objęto przypadkowych podatników odwiedzających urząd skarbowy, których popro-
szono o wypełnienie ankiety, np. w jednym z urzędów skarbowych w badaniu ankieto-
wym wzięło udział 128 osób. Ankieta składała się z 12 pytań. Indywidualnych klientów 
pytano m.in. o ocenę przygotowania merytorycznego i zachowania (uprzejmość) pra-
cownika urzędu, oznakowanie holu i sal obsługowych, wygodę uzyskiwania informacji 
na sali obsługi i stopień załatwienia sprawy, z którą petent zgłosił się do urzędu. Na rys. 1 
przedstawiono siedem najważniejszych, wybranych wyników przeprowadzonej ankiety, 
najmocniej rzutujących na satysfakcję klienta z obsługi. Odpowiedź „tak” oznacza ocenę 
pozytywną danego czynnika, odpowiedź „nie” – ocenę negatywną.
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W 2003 r. pozytywnych ocen udzieliła więcej niż połowa respondentów. Nega-
tywne oceny dotyczyły przede wszystkim nieodpowiedniego przygotowania pracow-
ników do załatwienia konkretnych spraw, braku kompetencji, jak również niechęt-
nego stosunku do petentów. Niezadowolenie dotyczyło też uzyskiwanych informacji 
i czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. Zdarzało się, że pracownicy nie dość, że nie 
potrafi li załatwić danej sprawy, to nie czynili nic, aby to zmienić, okazywali znudze-
nie i brak motywacji do pracy. Część ankietowanych miała zastrzeżenia do oznakowa-
nia holu, pokoi i stanowisk, gdzie załatwiali swoje sprawy. Narzekano na panujący tam 
chaos organizacyjny. Wyniki badań ankiety powtórzonej w 2009 r. wskazują na pozy-
tywne tendencje zmian w poziomie obsługi indywidualnych podatników, podobne do 
wyrażonych w opiniach małych i średnich przedsiębiorstw przedstawionych powyżej.

Rys. 1. Poziom zadowolenia klientów z  obsługi w  wybranym urzędzie skarbowym w  2003 
i 2009 r. (Client’s satisfaction of Internal Revenue’s services, 2003, 2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przeprowadzonych w jednym z urzędów skarbowych.

Trzecią grupą objętą badaniami byli pracownicy urzędów skarbowych. Ich wypo-
wiedzi miały uzupełnić przedstawione wyżej badania klientów zewnętrznych. Pytania 
dotyczyły zadowolenia z wykonywanej pracy, atmosfery w pracy, pomocy kierowni-
ctwa, a także systemu motywowania pracowników. Wyniki badań w 2003 r. zawierały 
krytykę urzędów. Pracownicy w anonimowych wypowiedziach zarzucali pracodawcy 
brak szkoleń, brak wsparcia przy podnoszeniu kwalifi kacji, złą komunikację we-
wnętrzną i kumoterstwo. Badania takie zostały powtórzone przez autorki w 2009 r. Wy-
niki obu badań przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Ocena urzędu skarbowego przez pracowników jako miejsca pracy w 2003 i 2009 r. (Em-
ployees opinion about Internal Revenue as a workplace, 2003, 2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przeprowadzonych w jednym z urzędów skarbowych.

W przypadku niektórych ocen widać wyraźną poprawę w stosunku do 2003 r. Doty-
czy to np. zaangażowania kierownictwa w wykonywane obowiązki, warunków fi nanso-
wych czy powiązania z urzędem dalszej kariery zawodowej. Z kolei niektóre czynniki zo-
stały ocenione gorzej, np. niewystarczające zaspokojenie potrzeb szkoleniowych czy złe 
metody przygotowywania pracowników do wykonywania obowiązków. W tej sytuacji 
trudno wysuwać jednoznaczne wnioski, dotyczące oceny urzędów skarbowych przez ich 
pracowników, które mogą być spowodowane bardzo różnymi czynnikami, np. zmianami 
w zatrudnieniu w urzędach, głębszą refl eksją przy udzielaniu odpowiedzi, odmiennym po-
strzeganiem siebie w dynamicznym otoczeniu wymagającego rynku pracy czy też zmia-
nami i doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością.

Wprowadzanie zmian w pracy urzędów skarbowych

Na podstawie wyników badań przeprowadzanych w kolejnych latach Ministerstwo 
Finansów postanowiło stopniowo wdrażać kompleksowy system zarządzania jakością 
w urzędach skarbowych. Jego celem była poprawa jakości obsługi, a tym samym za-
dowolenia klientów urzędów skarbowych, jak również chęć zmiany ukształtowanego 
przez wiele lat działalności negatywnego wizerunku urzędu i urzędnika-biurokraty, 
którego zupełnie nie obchodzą potrzeby i odczucia klienta-podatnika.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Przesłanki tworzenia i stosowania modeli i rozwiązań nowoczesnych metod zarzą-
dzania w administracji publicznej wiążą się z koncepcjami Nowego Zarządzania Pub-
licznego, którego podstawowe założenia nakierowane są na zwiększanie efektywności 
sektora publicznego, a w tym administracji skarbowej [Buchacz, Wysocki, 2002/2003, 
s. 33–34]. Wzorując się na organizacjach, dla których wymóg efektywności jest pod-
stawowym priorytetem, należałoby zastosować w administracji skarbowej podstawowe 
zasady zarządzania zaobserwowane we wzorowych fi rmach czy koncernach takich jak 
np. IBM. Jednakże, w związku ze specyfi cznymi cechami sektora publicznego, reguły 
zarządzania z sektora przedsiębiorstw nie mogą być w sposób bezpośredni przeno-
szone do sektora publicznego [Buchacz, Wysocki, 2002/2003, s. 34], a wprowadzanie 
zmian wymaga czasu.

Zmiany wdrażane w administracji publicznej postanowiono oprzeć na modelu do-
skonałości EFQM – Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (European Founda-
tion For Quality Management), powstałej w 1988 r. w celu stymulowania i wspierania 
działań służących do osiągnięcia trwałej doskonałości w Europie. Jest to system zarzą-
dzania jakością, oparty na dziewięciu kryteriach, z których pięć obejmuje to, co orga-
nizacja wykonuje, czyli podstawowe obszary jej działania i możliwości ich przekształ-
cenia, a cztery kolejne to, co organizacja osiąga, czyli jej wyniki. Kryteria dotyczące 
potencjału pozwalają opisać sposób, w jaki organizacja realizuje swoje kluczowe funk-
cje, a kryteria dotyczące wyników odnoszą się do rzeczywistych efektów jej działania. 
Podstawowe zasady modelu EFQM to [Buchacz, Wysocki, 2002/2003, s. 34–35]:

 – koncentracja na kliencie,
 – ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje,
 – rozwój i zaangażowanie pracowników,
 – zarządzanie przez procesy i fakty,
 – przywództwo i stałość celów,
 – rozwój partnerstwa,
 – odpowiedzialność publiczna,
 – orientacja na wyniki.
Założenia systemu zarządzania jakością ukierunkowują zmiany potrzebne do po-

prawy jakości, ale jej nie gwarantują. Równie ważny jest sposób dokonywania zmian, 
który może być zarówno źródłem sukcesów, jak i poważnych niepowodzeń [Zimnie-
wicz, 2008]. Dotyczy on całego procesu wprowadzania zmian w organizacji, począw-
szy od dostrzeżenia potrzeby zmian, poprzez ich zaprojektowanie, wprowadzenie i sto-
sowanie w sposób przyjazny dla ludzi i efektywny dla organizacji, do czego niezbędne 
są wiedza i umiejętności praktyczne, a przede wszystkim chęci. Wprowadzenie zmian 
nie należy jednak do szybkich i prostych czynności. Jest to długotrwały proces, którego 
etapy próbowano zrozumieć i opisać od dawna. Według Lewina każda zmiana prze-
biega w trzech etapach [Griffi  n, 2005, s. 411]. Etap pierwszy to „rozmrożenie” osób, 
których zmiana będzie dotyczyła, tj. zrozumienie przez uczestników procesu koniecz-
ności wprowadzenia zmiany i jej akceptacja. Etap drugi to „sama zmiana”, a trzeci – 

„zamrożenie”, czyli utrwalenie zmiany, aby stała się ona częścią kultury organizacyjnej.
W Polsce do 2003 r. administracja skarbowa nie prowadziła żadnych badań, do-

tyczących oceny jej pracy, a  jedyną formą komunikacji z podatnikiem był kontakt 
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osobisty (nie zawsze zadowalający) oraz księga skarg i zażaleń, która również nie funk-
cjonowała bez zarzutu. Kiedy przeprowadzono pierwsze badania, okazało się, że ist-
nieje wiele słabych stron działalności, co należałoby zmienić. Za sukces można uznać 
już samo dostrzeżenie, że podatnik jest klientem urzędu, a nie intruzem, który zakłóca 
spokój pracującym tam osobom, a z drugiej strony, że pracownik też ma swoje potrzeby, 
które muszą być zaspokojone (a przynajmniej zidentyfi kowane), żeby pracował wydaj-
nie. W związku z tym po każdym kolejnym roku badań starano się wprowadzać zmiany 
i udogodnienia, aby uczynić urząd przyjaznym dla wszystkich. Dodatkowym czynni-
kiem stymulującym wprowadzanie zmian są prowadzone przez Business Centre Club 
od 2004 r. badania ankietowe wśród podatników, na podstawie których wydawane są 
certyfi katy dla urzędów „Urząd przyjazny przedsiębiorcy” [Nagroda…].

Podobnie jak w  wielu przedsiębiorstwach, także w  jednostkach administracji 
podejmowane były próby wdrażania podejścia procesowego do zarządzania. Ma to 
m.in. związek z wypełnianiem przez jednostki administracji publicznej normy ISO 
9000:2001. Jest to również konsekwencją wprowadzania w instytucjach publicznych 
na całym świecie Nowego Zarządzania Publicznego.

W 2009 r. wszystkie urzędy skarbowe zobowiązane zostały przez Ministerstwo Fi-
nansów do wprowadzenia „systemu zarządzania jakością”, mającego na celu poprawę 
dotychczasowego stanu rzeczy. Jednak jak każda wprowadzana zmiana, również i ta 
napotyka niemałe trudności. Pracownicy pomimo świadomości złego wizerunku or-
ganizacji i złej komunikacji wewnętrznej niechętnie podeszli do wprowadzania zmian. 
Podmioty reformujące, czyli same urzędy skarbowe, będące jednocześnie przedmiotem 
reformowania, zaczęły proces wprowadzania zmian od zniesienia przywilejów, związa-
nych ze stabilizacją zatrudnienia dla wielu pracowników, jak i ochroną pracy urzędni-
ków. I tu pojawił się pierwszy problem –niezadowolenie pracowników.

Najpoważniejszą przyczyną oporu wobec wprowadzanych zmian jest niepewność 
związana z obawą o utratę miejsc pracy. Pracownicy muszą wchodzić w nowe role, 
przyjmować nowe wartości i przejawiać nowe rodzaje zachowań oraz nowe podejście 
do pracy. Dodatkowym elementem potęgującym niepewność jest obecna sytuacja go-
spodarcza i fi nansowa na rynku polskim i światowym. Z każdej strony docierają infor-
macje o grupowych zwolnieniach, a więc wprowadzanie jakichkolwiek zmian w urzę-
dach skarbowych w tym okresie pracownicy mogą postrzegać jako pewnego rodzaju 
zagrożenie.

Kolejną przyczyną oporu wobec zmian jest zagrożenie osobistych interesów, szcze-
gólnie kadr kierowniczych. Obawiając się, że zmiana może zmniejszyć ich władzę lub 
wpływy, mogą się jej przeciwstawiać. Kolejnym czynnikiem nasilającym opór wobec 
zmian jest poczucie straty, wynikające z faktu, że zmiany w procesie pracy spowodują 
zakłócenia w istniejących powiązaniach społecznych.

Jak wynika z powyższego, w badanych urzędach skarbowych pomimo wyrażo-
nego niezadowolenia pracowników z pewnych aspektów pracy i dostrzeżenia potrzeby 
zmian pojawiła się ogromna niechęć do wprowadzenia nowego systemu zarządzania 
jakością. Pracownicy nie rozumieli potrzeby dostosowywania się do zmieniającego się 
otoczenia, obawiali się nowych obowiązków i zmiany dotychczasowej formy komuni-
kacji, nie akceptowali potrzeby zmian. Postawa taka obserwowana była powszechnie 
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wśród znacznej liczby pracowników, poczynając od najwyższych szczebli zarządza-
nia, a kończąc na pracownikach wykonawczych. Wprawdzie kierownictwo urzędu ro-
zumiało potrzebę i kierunek wprowadzanych zmian, jednak obawy związane z no-
wymi obowiązkami budziły niepokój. Jeszcze poważniejsze obawy żywili pracownicy 
niższych szczebli, bojąc się zwolnienia z pracy czy nadmiaru nowych obowiązków. Są 
to typowe zachowania, wymagające – zgodnie z terminologią Lewina – rozmrożenia, 
aby można było oczekiwać wyraźnych, pozytywnych postępów wprowadzanych zmian.

Dostosowanie organizacji do otoczenia, poprzez wprowadzanie zmian wpływa na 
jej tożsamość i wizerunek, które dla funkcjonowania we współczesnej gospodarce od-
grywają bardzo ważną, o ile nie kluczową rolę. Poprawa wizerunku urzędów skarbo-
wych będzie następować w wyniku wprowadzania kolejnych zmian, będących elemen-
tami systemu zarządzania jakością. Zmiana warunków funkcjonowania powoduje, że 
podejście funkcjonalne zastępowane jest przez podejście procesowe, a działalność ad-
ministracji skarbowej jest w mniejszym stopniu niż wcześniej zorientowana na normy 
i procedury, a bardziej na rozwiązywanie problemów, realizację projektów i programów 
[Izdebski, Kulesza, 1998, s. 232].

Uwagi końcowe

Zarządzanie jakością w sektorze publicznym nie jest już dziś traktowane jako me-
toda niepasująca do specyfi ki tego sektora. Zmiany, jakie nastąpiły w sektorze skarbo-
wym, wyraźnie to potwierdzają. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją już bariery ogra-
niczające wprowadzanie tej metody zarządzania w organizacjach publicznych

Reforma administracji w praktyce dokonuje się falami, często metodą prób i błę-
dów, opierając się na różnym natężeniu woli politycznej. Badany okres jest początko-
wym etapem przechodzenia od modelu czystej biurokracji do modelu menedżerskiego 
zarządzania publicznego w administracji skarbowej. Istotne zmiany, jakie nastąpiły 
w sposobie działania administracji skarbowej, są wynikiem oddziaływania wielu czyn-
ników, nie omawianych w tym opracowaniu. Zmiany o charakterze prospołecznym są 
rezultatem zarówno zmian ustrojowych, jak i efektem wprowadzania systemu zarzą-
dzania jakością.
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Pro-social Changes in Fiscal Administration

Summary

Public sector management in many countries has been fundamentally changed in 
recent years. It was expressed in the introduction of New Public Management principles. Th is 
phenomenon also concerns public administration in Poland including fi scal administration.

Th e paper presents the reasons of changes put into practice in fi scal administration in recent 
years. Special attention is drawn to pro-social changes related to the introduction of quality 
management systems. Research was focused on two groups of clients: external clients, that is, 
small and medium enterprises and private persons and internal clients, that is, employees of 
Internal Revenues. Th ese changes have concerned the modernization and rationalization of 
work methods and elimination of weaknesses of Internal Revenue’s work organization. Th e main 
objective of these changes is the improvement of work conditions, growth of work satisfaction 
what transmits on the quality of services for clients and fi nally on the improvement of the fi scal 
administration’s image. Research confi rms the positive changes and the fi ndings thoroughly 
described in literature related to change management, that is, an essential factor which opposes 
the changes are people. An aversion to changes is caused by the fear of negative results of these 
changes.
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