
Roman Batko, Kinga Marcinek, Grażyna Prawelska-Skrzypek Ocena jakości życia jako... 

 187

 
 
 

 

Ocena jakości życia jako kryterium nagród benchmarkingowych dla 

urzędów administracji publicznej 

Roman Batko*, Kinga Marcinek** , Grażyna Prawelska-Skrzypek***  

 
 

Wprowadzenie 

 
W artykule podejmujemy zagadnienie wpływu benchmarkingu na jakość życia. Dla 

organizacji publicznych, które nie uczestniczą wprost w konkurencyjnej grze rynkowej, 

możliwość porównywania się z innymi, podobnymi organizacjami stanowi źródło inspiracji 

do doskonalenia polityk rozwoju i jakości świadczonych usług. Jak w praktyce 

wykorzystywane są metody benchmarkingowe, pokazują dwa studia przypadku, przybliżające 

specyfikę konkursu Trzy Korony Małopolski, który wśród kilku celów, ma również i taki – 

wprost odwołujący się do jakości życia – „popularyzacja i zwrócenie uwagi na wybrane cechy 

świadczące o jakość życia w miastach”. Poza promocją najlepiej gospodarujących miast 

pokazuje on mieszkańcom obiektywne dane, dzięki którym mogą zobaczyć, jak w 

poszczególnych miastach wyglądają wybrane wskaźniki świadczące o jakości życia. Budzi 

też postawy obywatelskie i skłania do aktywnego wyrażenia swojej opinii na temat 

gospodarowania w mieście poprzez poparcie jego kandydatury. Celem innego konkursu, 

Wzorcowy Urząd Małopolski, jest nagrodzenie najlepszych rozwiązań oddziałujących na 

rozwój lokalny oraz funkcjonowanie administracji samorządowej w województwie 

małopolskim. W 2010 r. w VI edycji konkursu nagrodzone zostały dwa projekty: System 

Wspomagania Zarządzania Edukacją w mieście Tarnowie (EduNet) oraz Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta Krakowa przyjazny niepełnosprawnym. Przykłady nagrodzonych dobrych 

praktyk są dla innych urzędów inspiracją i wyzwaniem. Z czasem niektóre z nich stają się 

również standardem.  
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Benchmarking w organizacjach sektora publicznego 

 
Organizacje sektora publicznego, w tym zwłaszcza samorząd terytorialny, poprzez 

swoje działania w znaczącym stopniu wpływają na kształtowanie jakości życia w danej 

jednostce terytorialnej. Kreowanie przez samorząd terytorialny wyższej jakości życia wymaga 

nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim otwarcia się na zmiany. 

Metodą zarządzania, która sprzyja zmianom i wspomaga podnoszenie jakości usług 

świadczonych przez sektor publiczny, a tym samym jakości życia, jest benchmarking, który 

można określić jako nieprzerwany proces doskonalenia organizacji. Jego istota polega na 

uczeniu się od innych, korzystaniu z doświadczeń najlepszych i twórczym adoptowaniu ich 

rozwiązań. Metoda ta jest nastawiona na ciągłą aktywność organizacji. Nie wystarcza samo 

porównanie wyników, należy także dokonywać przeglądu praktyk prowadzących do takich 

wyników [Modzelewski, Opolski, 2004, s. 104]. Benchmarking polega bowiem, jak uważa 

H.J. Harrington, na zdobyciu wiedzy o najlepszych istniejących rozwiązaniach w danej 

branży, w celu zaprojektowania na tej podstawie, a następnie wdrożenia własnych, lepszych 

rozwiązań [Ziębicki, 2007, s. 42]. Działania takie można określić mianem twórczego 

doskonalenia, kreatywnej adaptacji, w odróżnieniu od prostego kopiowania cudzych 

rozwiązań. 

 

Specyfika benchmarkingu w organizacjach sektora publicznego 

 
Benchmarking, jako metoda zarządzania i doskonalenia działalności, zaczął przenikać 

do organizacji publicznych już w latach 80. XX w. Tendencje te dotyczyły organizacji sektora 

publicznego w USA i w krajach Europy Zachodniej, a analizy benchmarkingowe początkowo 

objęły służbę zdrowia i infrastrukturę. Inicjatorem pierwszego formalnego i oficjalnego 

benchmarkingu w sektorze publicznym był Federalny Urząd Skarbowy USA [Bogan, English, 

2006, s. 317]. Doświadczenia wdrażania i stosowania benchmarkingu w organizacjach 

publicznych, które odnaleźć możemy zwłaszcza w krajach rozwiniętych, wskazują, że metoda 

ta jest nie tylko skuteczna w podnoszeniu efektywności działania tych jednostek, lecz jest 

wręcz nieodzownym elementem współczesnego funkcjonowania państw, regionów i gmin.  

 W Wielkiej Brytanii Komisja Rewizyjna (The Audit Commission) od wielu lat 

prowadzi systematyczne badania i porównania jakości oraz efektywności lokalnych usług 

publicznych. Przeprowadzone w ramach projektu Public Sector Benchmarking badania 

wskazały, że do 2000 r. około 2/3 brytyjskiego sektora publicznego stosowało wybraną formę 
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benchmarkingu. Również kraje skandynawskie silnie propagują tę metodę doskonalenia 

usług. W Szwecji i Norwegii już od lat 90. XX w. działalność publicznej służby zdrowia, 

oświaty i administracji miejskiej, w mniejszym bądź większym stopniu objęta była analizą 

benchmarkingową [Triantafillou, 2007]. W benchmarkingu stosowanym przez organizacje 

publiczne zarówno metodologia, jak i cel oraz zakres metody nie różnią się znacząco w 

stosunku do organizacji komercyjnych [Ziębicki, 2007, s. 49]. Jednakże metoda ta staje się 

coraz mniej sformalizowana, stąd w odniesieniu do instytucji publicznych często mówi się 

o benchmarkingu nieformalnym. Zazwyczaj polega on na przeprowadzaniu dyskusji na temat 

praktyk stosowanych w innych instytucjach. Nawet nie posiadając formalnych systemów ocen 

działania, organizacje studiują i analizują najlepsze rozwiązania, pozyskują wiedzę na temat 

najlepszych praktyk i wykorzystują ją w doskonaleniu własnej działalności [Bogan, English, 

2006, s. 315]. Benchmarking w sektorze publicznym, inaczej niż w organizacjach 

komercyjnych, nie musi przynosić każdej ze stron zrównoważonych korzyści. Współpraca 

benchmarkingowa ma charakter bardziej wspólnego rozwiązywania problemów 

i wzajemnego doskonalenia się aniżeli transakcji wymiany informacji.  

 Benchmarking organizacji publicznych może swym zasięgiem obejmować różne 

płaszczyzny ich działalności. Benchmarking produktu dotyczy porównań wybranych 

wskaźników (np. kosztów bądź czasu świadczenia usług) uzyskiwanych przez różne urzędy. 

Uzyskane wyniki, średnie wartości dla danej grupy urzędów i odchylenia od wartości 

maksymalnych poddawane są analizom i dyskutowane. Prowadzi to do benchmarkingu 

procesu, który polega na analizie procesów świadczenia usług w poszczególnych 

organizacjach publicznych, identyfikacji różnic, dzieleniu się doświadczeniami oraz 

opracowaniu usprawnień dotychczasowego działania. Kolejny poziom to benchmarking 

kompetencji, tzw. benchlearning, który ma na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych do 

wdrożenia nowych rozwiązań poprawiających zarządzanie organizacją publiczną. Najszerszą 

odmianą benchmarkingu jest benchmarking strategiczny, w którym porównaniu poddaje się 

m.in. uwarunkowania funkcjonowania, otocznie polityczne, priorytety, cele, narzędzia 

i sposoby służące ich osiąganiu [Kożuch, Prawelska-Skrzypek, 2007, s. 63].   

 Analiza dotychczasowych, światowych doświadczeń stosowania benchmarkingu 

w sektorze publicznym uwidacznia, że może on być wdrażany na poziomie struktur 

publicznych o różnej skali wielkości i zasięgu. Benchmarking może być wykorzystany na 

poziomie:  
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� struktur globalnych, jak Unia Europejska – w tym ujęciu jest on narzędziem 

polityki konkurencyjności UE oraz poprawy efektywności na poziomie całej jej 

gospodarki [Kuczewska, 2007, s. 47], 

� krajów i regionów – głównie w celu wsparcia przy konstruowaniu polityk 

i strategii, dostarczając porównywalnych danych statystycznych, umożliwiających 

określenie i ocenę pozycji zajmowanej przez kraj czy region na tle innych. Może 

również dostarczać bodźców do rozwoju i równania do najlepszych [Podręcznik 

dobrych praktyk…, 2007, s. 8], 

� miast (również powiatów i gmin) – pozwala ustalić pozycję „rynkową” miasta 

(powiatu, gminy) wobec innych podmiotów pod wieloma względami, np. 

atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, turystycznej, komunikacyjnej. 

Stanowi także inspirację do uczenia się i korzystania z doświadczeń tych, którzy 

osiągają najlepsze wyniki [Borodako, 2004], 

� instytucji, urzędu, organizacji świadczącej usługi publiczne (np. szpital, urząd 

pracy, dom kultury, biblioteka publiczna) – przyczynia się do identyfikowania 

najlepszych stosowanych rozwiązań, utrwalania dobrych praktyk, uczenia się 

jednych instytucji od drugich, w celu zwiększenia efektywności działania danej 

jednostki oraz lepszej obsługi obywateli [Założenia systemu benchmarkingu…, 

2008, s. 39].  

Benchmarking na każdym wyróżnionych poziomów przyczynia się do wzrostu 

efektywności funkcjonowania sektora publicznego, a tym samym wpływa na podniesienie 

jakości życia mieszkańców. Tak samo na każdym z tych szczebli doskonaleniu mogą 

podlegać usługi publiczne. Warto jednak zauważyć, że w trzech pierwszych poziomach 

struktur w większym stopniu odnaleźć można elementy rywalizacji i budowania przewagi 

konkurencyjnej, podczas gdy przy benchmarkingu urzędu czy instytucji podkreśla się element 

wspólnego uczenia się i dzielenia dobrymi praktykami.  

Przed jednostkami administracji publicznej stoi ogromne wyzwanie rozwoju 

i usprawniania procesów i procedur, dlatego też wydają się one naturalnym miejscem 

wdrażania benchmarkingu [Bendell, Boulter, 2000, s. 124]. Omawiana metoda może stwarzać 

dla organizacji publicznych pewien substytut działania sił rynkowych, zachęcając do 

modernizacji i ulepszeń oraz pobudzając konkurencję. Wspomaga także znacząco ocenę 

aktywności sektora publicznego, wskazując punkty odniesienia, czyli benchmarki. Takie 

działania, symulujące mechanizmy konkurencji rynkowej, wydają się szczególnie ważne dla 

wydajniejszego funkcjonowania instytucji publicznych, których działalność nie jest 
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zorientowana na zysk i często nie jest oceniana pod względem efektywności wykorzystania 

zasobów [Woźnicki, 2008, s. 24]. Dzięki zastosowaniu benchmarkingu jednostka publiczna 

może zwiększyć swą innowacyjność poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w sektorze 

biznesowym, spojrzeć na swą działalność z innej perspektywy i przekroczyć ograniczenia 

kulturowe. Widocznym efektem korzystania z benchmarkingu przez sektor publiczny jest 

podwyższenie jakości świadczonych usług, zwiększenie efektywności wydatkowania 

środków publicznych, lepsza alokacja środków budżetowych, a także doskonalenie 

zarządzania jednostkami publicznymi [Woźnicki, 2008, s. 24]. Jak zatem wyraźnie widać, 

benchmarking może być wykorzystany przez zarządzających samorządami terytorialnymi do 

budowania wyższej jakości życia w danej jednostce.  

Analiza benchmarkingowa miast czy regionów pozwala na zidentyfikowanie pozycji 

na tle innych, ułatwia organom publicznym definiowanie celów [Borodako, 2004], wskazuje 

także regiony (miasta) uzyskujące najlepsze wyniki, ale nie po to, by kopiować ich działania, 

lecz po to, by pomóc zrozumieć porażkę lub sukces różnych metod i podejść 

wykorzystywanych w zarządzaniu i polityce. Nie każde działanie stanowiące najlepszą 

praktykę nadaje się do naśladowania w dowolnym regionie. Zawsze jednak warto analizować 

dobre rozwiązania i wyciągać wnioski dla własnego obszaru, uwzględniając konkretne 

uwarunkowania. Benchmarkingu nie należy traktować jako narzędzia szeregującego regiony 

pod względem najlepszych osiąganych wyników, jakkolwiek taka kategoryzacja jest zawsze 

jedną z pochodnych analizy. Zamiast tego warto go traktować jako cenne źródło informacji, 

które może wskazywać obszary wymagające działań politycznych, np. analiza porównawcza 

uświadamia decydentom politycznym nowe wyzwania publiczne, które w procesie tworzenia 

polityki nie zostały uwzględnione. W przypadku analizy porównawczej miast czy regionów 

kluczowego znaczenia nabiera kwestia wyboru geograficznej jednostki odniesienia. 

Benchmarking tylko wówczas okaże się wartościowy dla procesu tworzenia polityki, gdy 

porównywane jednostki będą faktycznie porównywalne. W praktyce oznacza to poszukiwanie 

jednostek podobnych np. pod względem: wielkości (mierzonej liczbą ludności), pozycji 

w krajowej hierarchii administracyjnej, integralności historycznej i kulturowej oraz, 

w pewnym stopniu, funkcjonalnej (np. model dojazdów do pracy). W Polsce doskonałym 

polem do wymiany kontaktów i porównania miast z wykorzystaniem benchmarkingu mogą 

stać się związki miast partnerskich. 

Materiał do porównań, zwłaszcza w przypadku miast, często już istnieje i wymaga 

tylko pewnych modyfikacji. Miasta dysponują wszak merytorycznie przygotowanymi 

strategiami oraz opracowaniami analitycznymi. Jeśli opracowania te są cyklicznie 
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uaktualniane i poparte wartościowymi badaniami, to ich zawartość może zostać wykorzystana 

w pracach benchmarkingowych, co zdecydowanie obniża koszty dokonania porównań 

[Borodako, 2004]. Samo porównanie wyników działalności jednostek samorządu 

terytorialnego nie wystarczy, by wprowadzić ulepszenia ich funkcjonowania. Po 

skonfrontowaniu własnej efektywności z wskaźnikami uzyskiwanymi przez partnerów 

benchmarkingowych należy przeanalizować praktyki prowadzące do takich wyników. Ważna 

jest identyfikacja różnic między dotychczasowym działaniem a metodami stosowanymi przez 

najlepszych w danej dziedzinie. Właściwa analiza benchmarkingowa miasta czy regionu 

powinna prowadzić do zrozumienia istoty wzorcowego rozwiązania, a następnie skorzystania 

z tego doświadczenia i zaprojektowania usprawnienia działalności dostosowanego do potrzeb 

jednostki samorządowej.  

Pomimo wielu korzyści jakie niesie ze sobą wykorzystanie benchmarkingu w sektorze 

publicznym, oraz ogromnej potrzeby wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania do 

zarządzania publicznego, w środowisku funkcjonowania organizacji publicznych wciąż 

istnieje szereg barier związanych ze stosowaniem tej metody. W literaturze przedmiotu 

wskazuje się na kilka przyczyn tego stanu rzeczy: ograniczenia finansowe, sceptycyzm, brak 

jasno sprecyzowanej misji, bariery kulturowe, obawa przed porażką, niski nacisk na 

inicjatywy związane z poprawą jakości, brak obiektywnych standardów [Bendell, Boulter, 

2000, s. 124; Bogan, English, 2006, s. 319–321]. 

Niedostateczne wykorzystanie metody benchmarkingu w zakresie podnoszenia jakości 

życia i usprawniania dostarczania usług publicznych dotyczy przede wszystkim sektora 

publicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w Europie Zachodniej, jak i 

w USA narzędzie to stosowane jest powszechnie. J. Nemec, B. Merickova i F. Ochrana, 

którzy analizowali stosowanie benchmarkingu głównie w Czechach i na Słowacji, na 

podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że wykorzystanie tej metody w regionie jest 

dopiero we wstępnym stadium i jej rzeczywisty wpływ jest ograniczony. Według autorów, 

w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej wskazać można następujące problemy:  

� benchmarking w administracji publicznej nie jest traktowany jako standardowe 

narzędzie doskonalenia, 

� większość działań i analiz benchmarkingowych prowadzonych jest ad hoc i nie są 

one inicjowane przez same zainteresowane jednostki, a narzucane z zewnątrz, 

� jakość i dostępność danych do analiz jest ograniczona, 

� rezultaty badań benchmarkingowych nie są wykorzystywane w sposób regularny 

i systematyczny przez organy administracji publicznej [Nemec et. al., 2008]. 
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Zdaniem autorów w porównaniu z krajami rozwiniętymi, gdzie tradycje lokalnej 

demokracji są silniejsze, największą barierą w efektywnym stosowaniu benchmarkingu 

w Europie Środkowo-Wschodniej jest wciąż brak poczucia odpowiedzialności władzy 

publicznej za jej działania.  

 

Przykłady wykorzystania benchmarkingu dla podnoszenia jakości życia 
 

Jak stwierdzono powyżej, doświadczenia w stosowaniu benchmarkingu w sektorze 

publicznym w Polsce nie są jeszcze ugruntowane, stąd zasadne jest wykorzystywanie 

doświadczeń innych państw w używaniu tego narzędzia. W dalszej części tego rozdziału 

omówione zostaną zastosowania benchmarkingu w organizacjach sektora publicznego na 

Węgrzech i w Norwegii, a także zainspirowana przykładem norweskim inicjatywa polska. 

Na Węgrzech przeprowadzono pilotażowy benchmarking publicznych służb 

zatrudnienia. Analiza porównawcza dotyczyła siedmiu lokalnych urzędów pracy i wykonana 

została przy pomocy wspólnych zasad oceny CAF (Common Assessment Framework). 

Analizowano istniejące regulacje oraz zarządzanie procesami w urzędach pracy. 

Benchmarking prowadzono przy użyciu jakościowych i ilościowych wskaźników 

otrzymywanych z analizy przeprowadzonych badań klientów i pracowników, samooceny, 

wyników i wskaźników działania. Celem przedsięwzięcia było udoskonalenie procesów w 

wyniku właściwego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów, polepszenie zarządzania 

procesami oraz wzrost zaangażowania wśród kierownictwa i pracowników. Działania te miały 

przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb klientów, budowania ich zadowolenia ze 

świadczonych usług, a w szerszej perspektywie tworzenia wyższej jakości życia. Jednostki, 

które brały udział w programie, wspomagane były przez zespół projektowy. Do jego zadań 

należało opracowanie rezultatów badań i wybór wyróżniających się procesów, które następnie 

prezentowano i dyskutowano na seminariach. Oprócz formalnych seminariów urzędy pracy 

zawiązały nieformalne sieci, w których toczyły się dyskusje nad metodami zarządzania. 

Podsumowując ten pilotażowy projekt, zwrócono uwagę, iż dla powodzenia programów 

benchmarkingowych konieczne jest polityczne wsparcie i zaangażowanie, fundusze oraz 

zdolność uczenia się jednostki nadrzędnej od lokalnej [Założenia systemu..., 2008, s. 34].  

Interesującego przykładu zastosowania benchmarkingu w sektorze publicznym 

dostarczają norweskie doświadczenia. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych 

przeprowadził pośród tamtejszych jednostek samorządu lokalnego zakrojony na szeroką skalę 

projekt benchmarkingowy o nazwie Networks for renewal and efficiency (Municipality 
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networks for innovation and efficiency). Według J. Askima, K. Christophersena i A. Johnsena 

był to największy, systematyczny projekt benchmarkingowy, jaki zrealizowano dotąd 

w Europie [Askim et al., 2006, s. 1]. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2001 r. i trwało do 

2004 r. W tym czasie uczestniczyło w nim 313 norweskich samorządów, co stanowiło 72% 

wszystkich samorządów w Norwegii. Projekt miał na celu podniesienie jakości usług 

miejskich dostarczanych przez samorządy. Złożony był z trzech komponentów: pomiaru, 

porównania oraz budowy sieci. Pierwszy z nich – pomiar – swe działanie opierał na 

norweskim systemie statystyki miejskiej o nazwie KOSTRA. Program ten gromadził dane o 

samorządach lokalnych, ich działalności i wydatkach. Od 2002 r. przekazywanie informacji 

do tego systemu stało się obowiązkowe dla wszystkich samorządów w Norwegii, co 

pozwoliło stworzyć szeroką bazę danych zawierającą dostępne wskaźniki finansowe i 

niefinansowe. Pierwsza składowa projektu Networks for renewal and efficiency opierała się 

na porównaniach i dyskusjach wokół wskaźników pochodzących z KOSTRY. Analizy 

porównawcze odbywały się w sieciach, w których pracowało od 4 do 8 samorządów. 

W sumie w czasie trwania całego projektu działało ponad 40 sieci. Prace poszczególnych 

grup koncentrowały się wokół wybranych, dwóch bądź więcej, obszarów usług publicznych. 

Najczęściej wybierano tematy związane z edukacją podstawową, opieką nad starszymi, 

pojawiały się także zagadnienia związane z pomocą społeczną, opieką nad dziećmi, 

funkcjonowaniem przedszkoli. Samorządy reprezentowane były przez trzy-, czteroosobowe 

składy, w których musiała znaleźć się osoba zarządzająca analizowaną usługą publiczną oraz 

odpowiedzialna za pracę jednostki samorządu, a także urzędnik związany z danym typem 

usług. Na spotkaniach grup dyskutowano o różnicach i podobieństwach w procesach 

świadczenia wybranych usług. W pierwszym etapie samorządy poddawane były przeróżnym 

porównaniom opartym na danych pochodzących z systemu. Zestawienia dokonywano w 

licznych kombinacjach: pomiędzy partnerami sieciowymi, w obrębie własnej działalności 

samorządu, w oparciu o odpowiednią średnią krajową oraz wyniki maksymalne. Po przejściu 

tego etapu prace grupy koncentrowały się wokół badania jakości usług. Zastosowano w tym 

celu specjalnie przygotowane i ustandaryzowane badania ankietowe, osobne dla każdego 

obszaru usług. Uzyskane wyniki i analizy poddawane były kolejnym dyskusjom w grupach. 

W końcowej fazie zarządzający dokonywali przeglądu i podsumowania tego, czego nauczyli 

się w grupie, oraz wybierali konkretny obszar, który miał zostać poddany usprawnieniu. 

Następnie grupy decydowały o losie dalszej współpracy. Kilka grup uległo rozwiązaniu, ale 

większość deklarowała dalsze współdziałanie i dzielenie się doświadczeniami [Askim et al., 

2006, s. 5–7]. Stosowane w Norwegii podejście benchmarkingowe zorientowane jest na 
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ciągłe doskonalenie infrastruktury społecznej i technicznej. Rozwinięta infrastruktura 

i bardziej dostępne usługi tworzą ważną składową jakości życia. Norweskie władze lokalne 

dążą też do tego, by obywatele otrzymywali usługi o wyższej jakości. Wszystko to sprawia, 

że wzrasta odczuwany przez mieszkańców poziom dobrostanu. 

Inicjatywa norweska stała się inspiracją i wzorem do stworzenia polskich Grup 

Wymiany Doświadczeń, będących jednym z komponentów projektu Budowanie potencjału 

instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych [Potkański, 2008, 

s. 9]. Działanie Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oparte było o idee benchmarkingu 

i benchlearningu. W ramach Grup Wymiany Doświadczeń zgłaszające się do projektu miasta 

współpracowały ze sobą przez rok, doskonaląc wybrany przez siebie sektor usług 

publicznych. Miasta, podczas cyklicznych spotkań, wymieniały się doświadczeniami 

i dobrymi praktykami, mierzyły i porównywały uzyskiwane wyniki (wykorzystywano w tym 

celu interaktywną bazę danych – System Analiz Samorządowych) oraz opracowywały plan 

usprawnienia w zakresie realizowania i zarządzania danym obszarem usług. Projekt trwający 

cztery lata (od 2007 do 2010 r.) był największą tego typu inicjatywą w skali kraju. 

  
 

Konkursy dla samorządów terytorialnych jako narzędzie benchmarkingowe 

 
Konkursy organizowane dla urzędów administracji publicznej są szczególnym 

ekwiwalentem gry rynkowej, jaką mogą prowadzić organizacje ukierunkowane na zysk, co z 

samej swej natury jest niedostępne dla administracji publicznej. Urzędy bardzo mocno 

zabiegają dzisiaj o atrakcyjny wizerunek, który może zachęcić inwestora, przyciągnąć 

nowych mieszkańców i turystów. Poniżej przedstawiamy dwa wybrane konkursy, w których 

organizacje publiczne dokonują samooceny, są oceniane przez panele eksperckie, a także 

poddają się głosowaniu mieszkańców regionu. Oba przypadki zostały zbadane poprzez 

analizę dokumentacji i obserwację uczestniczącą.  

 
 

Plebiscyt Trzy Korony Małopolski 
 

Wyrazem postrzegania przez samorząd terytorialny wagi dbałości o jakość życia jest 

cyklicznie przeprowadzany w Małopolsce plebiscyt pod nazwą Trzy Korony Małopolski. 

Odbywa się on pod koniec kadencji władz samorządowych. Kończy się zwykle w maju, 

poprzedzając jesienne wybory samorządowe. Jego trzecia edycja, wyjątkowo – ze względu na 

dwukrotną powódź w regionie – zakończyła się 29 października 2010 r. Plebiscyt ten ma 
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charakter konkursu benchmarkingowego. Dzięki swojej formule otwartości i zaangażowaniu 

wielu środowisk realizuje on skutecznie następujące cele: 

� promuje samorządy miast wyróżniające się gospodarnością i przyjaznością dla 

swoich obywateli, 

� szeroko popularyzuje i zwraca uwagę na wybrane cechy świadczące o jakość życia 

w miastach, 

� aktywizuje mieszkańców do wyrażania swojego zadowolenia ze zmian, jakie 

nastąpiły w mieście podczas mijającej kadencji władz samorządowych. 

Organizatorami plebiscytu są Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Małopolski, Polskapresse Sp. z o.o. – wydawca dziennika „Polska Gazeta 

Krakowska”, Krakowski Oddział Telewizji Polskiej S.A. oraz Radio Kraków S.A. Plebiscyt 

polega na wyłonieniu w Małopolsce miast, które w ciągu mijającej kadencji samorządu 

terytorialnego odnotowały największą poprawę jakości życia. Udział w plebiscycie jest 

dobrowolny i następuje z chwilą przesłania w określonym czasie wypełnionej przez 

burmistrzów i prezydentów miast ankiety. Jego bezpośrednim wynikiem jest ocena 

gospodarności władz samorządowych. Założeniem konkursu jest porównywanie wyników 

uzyskiwanych przez porównywalne ze sobą miasta – dlatego wyłączono Kraków, który 

mógłby się porównywać tylko z miastami o podobnej wielkości i randze z innych 

województw, zaś pozostałe pogrupowane zostały w trzy kategorie wielkościowe, obejmujące 

miasta liczące:  

� poniżej 15 tys. mieszkańców, 

� 15–30 tys. mieszkańców, 

� powyżej 30 tys. mieszkańców. 

Podstawą rankingu, będącego bazą dla wyłonienia zwycięskich miast – najbardziej 

gospodarnych i przyjaznych swoim obywatelom w każdej kategorii wielkościowej, są trzy 

rodzaje danych uzyskiwanych dzięki zastosowaniu trzech narzędzi: ankiety plebiscytowej, 

analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i głosowania mieszkańców. 

Ankieta plebiscytowa jest narzędziem samooceny, niemniej jednak podane przez 

miasta informacje są weryfikowane przez organizatorów konkursu. Ankieta pozwala 

zgromadzić informacje pozwalające skonstruować wskaźniki odzwierciedlające cechy jakości 

życia, kosztów życia oraz jakości rządzenia.  

Jakość życia mierzona jest poprzez zmianę w okresie trwania kadencji wartości 

następujących wskaźników:  

� przyrost/ubytek liczby mieszkańców,  
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� stopa bezrobocia,  

� liczba przestępstw na 1000 mieszkańców,  

� procentowy przyrost  liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, 

• powierzchnia mieszkalna na jednego mieszkańca, 

� wielkość w aktualnym budżecie miasta nakładów na oświatę, kulturę i sport na 

jednego mieszkańca,  

� średnie wyniki ubiegłorocznych testów po ukończeniu szkoły podstawowej i 

gimnazjum,  

� liczba węzłów dostępowych do szerokopasmowego internetu na 1000 

mieszkańców.  

Koszty życia są mierzone poprzez aktualne ceny: 

� 1 m3 ścieków, 

� 1 m3 wody, 

� 1 m3 wywozu śmieci, 

� wysokości podatku od nieruchomości dla powierzchni mieszkaniowej. 

Jakość rządzenia jest oceniana na podstawie następujących wskaźników: 

� średni roczny udział dochodów własnych w budżecie miasta (w okresie kadencji), 

� średni roczny udział w budżecie wydatków inwestycyjnych (w okresie kadencji), 

� dynamika przyrostu/spadku liczby podmiotów gospodarczych w mieście, 

� średni roczny poziom procentowy decyzji administracyjnych uchylonych przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w okresie kadencji), 

� frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach samorządowych, parlamentarnych 

oraz do Parlamentu Europejskiego, 

� nakłady na administrację na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym 

plebiscyt, 

� wielkość funduszy pozyskanych w okresie mijającej kadencji ze środków Unii 

Europejskiej na projekty realizowane na terenie miasta na 1000 mieszkańców. 

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych dokonywana jest na podstawie dołączonej do 

ankiety plebiscytowej listy pięciu dowolnie wybranych inicjatyw, zrealizowanych w mieście 

w czasie ostatniej kadencji, wraz z opisem każdego z tych przedsięwzięć. Dokumentacja jest 

szczegółowo analizowana i oceniana przez zespół ekspertów, członków Kapituły Konkursu. 

Ocena aktywności inwestycyjnej stanowi 1/3 syntetycznej, ogólnej oceny miast. 
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Głosowanie mieszkańców. Wyniki ankiety plebiscytowej zostają upublicznione w 

postaci zbiorczego zestawienia na łamach Gazety Krakowskiej oraz na stronach internetowych 

organizatorów konkursu wszystkich wskaźników, pogrupowanych w trzy kategorie: jakość 

życia, koszty życia i jakość rządzenia, dla wszystkich miast – podzielonych na trzy grupy 

wielkościowe. Przez cały miesiąc, od momentu publikacji, mieszkańcy mogą oddać swój głos 

na wybrane przez siebie miasto. Kierują się przy tym opublikowanymi danymi dla wszystkich 

miast oraz własną opinią o jakości życia w mieście, a także jej zmianą – poprawą lub 

pogorszeniem w okresie kończącej się kadencji. Narzędzia są tak przygotowane, że 

pojedynczy mieszkaniec może na jednym kuponie wydrukowanym w Gazecie Krakowskiej 

oddać tylko jeden głos lub zagłosować elektronicznie (z jednego adresu IP można przesłać 

tylko jeden głos w ciągu 24 godzin). Głosowanie Małopolan jest bardzo ważną częścią 

procedury, gdyż jakość życia jest de facto kategorią subiektywną i nie można jej oceny 

ograniczyć tylko do wskaźników ilościowych i zobiektywizowanych ocen.  

Zintegrowana ocena miast ma trzy równoważne składowe: 

� ocena na podstawie wskaźników zmian poszczególnych cech świadczących o 

jakości i kosztach życia oraz jakości rządzenia w mieście, 

� ocena zrealizowanych w czasie kadencji przedsięwzięć, ze względu na ich 

znaczenie dla poprawy jakości życia w mieście, 

� liczba przesłanych głosów poparcia dla każdego miasta1. 

Ocena każdego z powyższych kryteriów stanowi niezależną 1/3 oceny syntetycznej. 

Na tej podstawie Kapituła Plebiscytu wyłania trzy miasta – laureatów tytułu Trzy Korony 

Małopolski w poszczególnych kategoriach wielkości miast. Każda edycja plebiscytu kończy 

się uroczystą galą połączoną z wręczeniem nagród i wyróżnień. Warto podkreślić medialny 

charakter plebiscytu, który stanowi o jego wyjątkowej wartości. Obok promocji najlepiej 

gospodarujących miast pokazuje on mieszkańcom obiektywne dane pozwalające im 

zobaczyć, jak różnią się w poszczególnych miastach wybrane wskaźniki świadczące o jakości 

życia. W każdej edycji plebiscyt staje się podstawą dyskusji i spotyka się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców. Budzi też postawy obywatelskie i skłania do aktywnego 

wyrażenia swojej opinii na temat gospodarowania w zamieszkiwanym mieście poprzez 

poparcie jego kandydatury.  

 

 

                                                 
1 Opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych plebiscytu Trzy Korony Małopolski. 
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Konkurs Wzorcowy Urząd w Małopolsce 

 

Ideą konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce jest stałe doskonalenie jakości usług 

świadczonych na rzecz mieszkańców oraz promowanie rozwoju instytucjonalnego 

administracji samorządowej w województwie małopolskim. Organizatorami Konkursu są 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, a współorganizatorem – Bank 

Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Krakowie. 

Administracja samorządowa zgłasza do konkursu innowacyjne rozwiązania, które 

wdrożyła w roku poprzedzającym konkurs, a które były ukierunkowane na: 

� organizację i zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi, 

� doskonalenie wewnętrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzędu, 

oddziaływujących na rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego, 

� racjonalną gospodarkę finansami publicznymi, 

� budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym rozwój e-administracji, 

� rozwój lokalny i ponadlokalny, 

� promocję wizerunku administracji publicznej, 

� rozwój współpracy z otoczeniem, w tym partnerstwo publiczno-prywatne, 

� doskonalenie wewnętrznych procedur zapewniających przejrzystość działania i 

doskonalszą obsługę obywateli. 

Procedura realizacji konkursu składa się z kilku etapów i obejmuje: 

� złożenie ankiet aplikacyjnych, 

� ocenę informacji zawartych w ankietach (I etap konkursu), 

� przeprowadzenie audytu w urzędach zakwalifikowanych do finału (II etap 

konkursu),  

� wyłonienie laureatów konkursu, 

� przyznanie i wręczenie nagród, 

� upowszechnienie wyników konkursu (regulamin konkursu Trzy Korony 

Małopolski, edycja 2010). 

W 2010 r. w konkursie wygrały dwa projekty. Pierwszym był Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta Krakowa przyjazny niepełnosprawnym zgłoszony przez Urząd Miasta 

Krakowa. Celem projektu było realizowanie przedsięwzięć mających na celu polepszenie 

jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans w uczestnictwie tych osób 

w życiu społecznym poprzez udostępnianie, docieranie i skuteczne przekazywanie informacji 
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o sprawach publicznych odnoszących się do samorządu krakowskiego. Grupy docelowe, do 

których kierowane jest rozwiązanie, to osoby z obniżoną sprawnością sensoryczną: osoby 

niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i 

słuchowej, z obniżoną sprawnością komunikowania się – z utrudnionym kontaktem słownym 

(zaburzenia mowy), obniżoną sprawnością ruchową oraz osoby dotknięte schorzeniami 

neurologicznymi, np. epilepsją. Projekt zrealizowano, osiągając szczegółowe cele, takie jak: 

� dostosowanie stron WWW Urzędu Miasta Krakowa do wymogów organizacji 

zajmujących się ustanawianiem standardów tworzenia stron WWW, 

� uruchomienie mechanizmów odtwarzania głosowego treści wybranych informacji, 

� opracowanie wersji lite serwisu www.bip.krakow.pl (specjalnej, uproszczonej 

graficznie wersji serwisu dedykowanej dla narzędzi odczytujących treść i urządzeń 

mobilnych typu telefony komórkowe, palmtopy), 

� uruchomienie mechanizmów modułu filmowego udostępniającego przetłumaczone 

na język migowy zasady i zakresy pracy najważniejszych wydziałów urzędu,  

� opracowanie samorządowego wirtualnego przewodnika niepełnosprawnych, 

� propagowanie działań dla niepełnosprawnych poprzez opracowanie katalogu 

instytucji przyjaznych niepełnosprawnym na terenie Krakowa,  

� prowadzenie szkoleń operatorów platformy BIP Miasta Krakowa. 

Drugi nagrodzony projekt to System Wspomagania Zarządzania Edukacją  

w mieście Tarnowie (EduNet) zgłoszony przez Urząd Miasta Tarnowa. System ten jest 

pionierskim rozwiązaniem z zakresu zarządzania oświatą, które zostało po raz pierwszy w 

pełni wdrożone w Polsce. Głównym celem tego projektu było szerokie zastosowanie 

technologii informacji i komunikacji w zarządzaniu edukacją i informacjami na temat 

edukacji w Tarnowie oraz zwiększenie możliwości publicznego dostępu do Internetu. W 

wyniku realizacji projektu EduNet stworzone zostało oprogramowanie: System Planowania i 

Analiz, Portal Edukacyjny, Elektroniczne Środowisko Przepływu Pracy, System 

Bezpieczeństwa oraz System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego. 

Wdrożenie EduNet pozwoliło poprawić jakość zarządzania edukacją, a dzięki aplikacjom 

powstałym w ramach EduNet (System Planowania i Analiz, Portal Edukacyjny) 

wyeliminowano papierowy obieg dokumentów dotyczących wymaganej prawem 

sprawozdawczości związanej z edukacją.  

Po wdrożeniu systemu prowadzony jest elektroniczny nabór do gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, usprawniono wymianę informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i 

rodzicami, ułatwiono dostęp do bieżących informacji na temat edukacji w Tarnowie, a 
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wartością dodaną stało się przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego dzięki 

zapewnieniu powszechnego dostępu do sieci internetowej, jakim jest utworzenie 12 

Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (materiały wewnętrzne konkursu Wzorcowy 

Urząd w Małopolsce, edycja 2010). 

Uczestniczenie przez urzędy w konkursach przynosi im wiele korzyści. Przy okazji 

odpowiedzi na ankietowe pytania, a także analizując wyniki audytów eksperckich, miasto 

(region, gmina) doskonali swoje słabsze strony, a poprzez porównanie z najlepszymi 

kierownictwo urzędu uświadamia sobie potrzebę zmian. Ze względu na stopień 

szczegółowości wybranych zagadnień konkursy stanowią bardzo ciekawe uzupełnienie 

wdrożonych systemów zarządzania jakością i są okazją do samooceny. Sukcesy odnoszone 

przez gminę w konkursach przekładać się mogą na pragmatyczne korzyści dla mieszkańców. 

Zachęceni przyjaznością gminy inwestorzy lokują swoje przedsiębiorstwa na jej terenie, dając 

zatrudnienie mieszkańcom, płacąc podatki lokalne i pobudzając rozwój. Nie bez znaczenia 

jest też duma z bycia obywatelem wyróżnionej gminy i budowanie w ten sposób lokalnej 

wspólnoty i tożsamości [Batko, 2009]. 

 
 

Zakończenie 
 

Jakość życia utożsamiana jest z subiektywną oceną stopnia zaspokojenia potrzeb. 

Definiowana jest jako kategoria obejmująca poziom życia oraz poziom satysfakcji z 

konsumpcji, korzystania ze środowiska, jak również usług świadczonych poprzez 

infrastrukturę społeczną i komunalną [Bywalec, Rudnicki, 2002, s. 43]. Jednym z elementów 

budujących jakość życia, obok zadowolenia z życia codziennego i subiektywnej oceny 

materialnych warunków egzystencji, jest ocena dostępności i funkcjonowania usług 

[Winiarczyk-Raźniak, 2008, s. 96]. Im szanse i możliwości skorzystania z różnorakich usług 

publicznych są szersze, tym obywatel będzie postrzegał jakość życia na danym obszarze jako 

wyższą. Benchmarking usług publicznych, korzystanie ze sprawdzonych wzorców i wcielanie 

przez samorządy dobrych praktyk realizowanych w innych jednostkach w znacznym stopniu 

wpływają na poprawę oferty usługowej kierowanej przez sektor publiczny do obywateli. 

Rozwiązania stosowane przez samorządowych liderów (często wyłonionych w konkursach 

benchmarkingowych), zaimplementowane następnie przez władze lokalne są oznaką rozwoju 

i doskonalenia. Pozwalają usprawniać świadczone usługi, podwyższać ich jakość, inspirują do 

zmian, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, przyczyniają się do większej efektywności 
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działania organizacji publicznych. Wszystko to przekłada się w bezpośredni sposób na życie 

społeczności lokalnej i jakość życia poszczególnych mieszkańców.  
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Streszczenie 

W artykule analizujemy wpływ benchmarkingu na podniesienie jakości zarządzania organizacjami 
publicznymi, a co za tym idzie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Podkreślając specyfikę 
benchmarkingu w organizacjach sektora publicznego, dostrzegamy również fakt, że dzięki jego zastosowaniu 
jednostka publiczna może zwiększyć swoją innowacyjność poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w 
sektorze biznesowym, spojrzeć na swą działalność z innej perspektywy i przekroczyć ograniczenia kulturowe. 
Autorzy, dzięki zastosowaniu obserwacji uczestniczącej i analizy dokumentacji, opisali dwa studia przypadków 
małopolskich konkursów dla samorządów terytorialnych wykorzystywanych jako narzędzie benchmarkingowe – 
plebiscytu Trzy Korony Małopolski i konkursu Wzorcowy Urząd w Małopolsce. 
Słowa kluczowe: benchmarking, zarządzanie publiczne, administracja publiczna 

 

 

Evaluation of the quality of life as a criterion for benchmarking awards presented to 

public administration offices 

 

Summary 
 In this paper we analyze the impact of benchmarking on improving quality management in public 

organizations, and the positive effect such improved public organizations exert on their citizens’ quality of life. 
While emphasizing the specificity of benchmarking in public sector organizations we also make note of the fact 
that through the use of benchmarking, a public entity can, by adapting to its own purposes the solutions applied 
in the business sector, increase its innovativeness, view its activities from a different perspective, and venture 
beyond cultural restrictions. The authors, by using participant observation and document analysis, describe two 
case studies entailing two Lesser Poland competitions for best local government which are used as benchmarking 
tools: The Three Crowns of Lesser Poland Plebiscite and The Model Office of Lesser Poland Competition. 
Keywords: benchmarking, public management, public administration 

 


