
Streszczenie 

STOSOWANIE MODELU WSPÓLNEJ OCENY (CAF) W URZĘDACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Wspólna Metoda Oceny (ang. The Common Assessment Framework — CAF), jest to narzędzie 

zarządzania jakością oparte na filozofii kompleksowego zarządzania jakością (TQM) dedykowane 

organizacją sektora publicznego. Metodologia CAF oparta jest na założeniu, że osiąganie celów 

ustawowych organizacji jest uzyskiwane dzięki przywództwu ukierunkowanemu na strategię i 

planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby oraz procesy. Są to tzw. kryteria potencjału. Kryteria 

te są oceniane w odniesieniu do wyników organizacji, zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów 

wyników. Głównym celem badawczym rozprawy było udowodnienie, że Wspólna Metoda Oceny (CAF) 

jest skutecznym narzędziem projakościowym wspomagającym realizację celów ustawowych 

małopolskich jednostek samorządu terytorialnego. W dysertacji postawiono hipotezę główną oraz 

cztery hipotezy pomocnicze. Hipoteza główna miała na celu zweryfikowanie odpowiedzi na pytanie czy 

Wspólna Metoda Oceny (CAF) może znacząco przyczyniać się do doskonalenia funkcjonowania 

urzędów jednostek samorządu terytorialnego (JST) powodując tym samym lepszą realizację celów 

ustawowych. Natomiast hipotezy pomocnicze zakładają, że model CAF umożliwia pełną diagnozę stanu 

urzędów JST, wartościuje zależności pomiędzy potencjałem, a wynikami osiągniętymi przez organizację 

oraz wzmacnia realizację celów ustawowych przez podjęcie działań z wykorzystaniem zasad TQM oraz 

cyklem PDCA. Zakres badań literaturowych obejmował analizę literatury zagranicznej i polskiej w 

odniesieniu do zarządzania jakością oraz stosowania podejścia projakościowego w światowej, 

europejskiej i polskiej administracji publicznej. Analiza literatury została również przeprowadzona pod 

kątem przedstawienia przeobrażeń w zarządzaniu sektorem publicznym oraz administracją publiczną 

na świecie i w Polsce w XX i XXI wieku. Badania i analiza dotyczyły również zmian w podejściu do 

doskonałości funkcjonowania w codziennej praktyce podmiotów publicznych wykorzystujących 

samoocenę jako metodę doskonalenia. W pracy przedstawiono również genezę i rozwój oraz 

metodologię modelu CAF. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań, które objęły 71 urzędów 

JST województwa małopolskiego w zakresie zastosowania modelu CAF. W badaniach empirycznych 

autor oparł się na kwestionariuszu ankiety, wywiadzie bezpośrednim, obserwacjach 

nieuczestniczących oraz badaniu eksperckim. Wnioski oraz tezy z badań weryfikują cele i hipotezy 

postawione w rozprawie oraz opisują skuteczność zastosowania samooceny CAF w małopolskich JST z 

uwzględnieniem stopnia wdrożenia projektów doskonalących.  
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