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Public Administration

Abstract: The themes referring to the information system are most frequently found when 

the problems of enterprises are analyzed. What is worth to notice is the fact that in a view 

of huge number and huge differentiation of the information receivers, this research field is 

particularly important also when viewed from the perspective of units of public administra-

tion. The authors of the present contribution formulate the thesis that, in the light of needs 

of the above-mentioned units, it is advisable to manage the projects that are oriented to-

ward the perfecting of the information processing in such a way that would take into con-

sideration the mechanism of self-regulation and feedback (reversible coupling). In the pa-

per, there are presented the pilot results of the research focused on the deficiencies and 

the most essential problems in the area connected with the use of information in the admi-
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nistrative units. Likewise, there were presented the potential tools serving the purpose of 

self-improvement within the applied solutions with regard to the principles of managerial 

control and selected organizing methods.

Key words: public administration, information science, controlling, project management

Wprowadzenie

Analizując zagadnienie możliwości rozwijania projektów mających na celu doskonale-
nie wykorzystania informacji w jednostkach administracji publicznej, stajemy wobec ko-
nieczności odpowiedzi na pytanie o specyfikę występujących tutaj problemów. Jest ona 
odmienna od tego, czego doświadczają podmioty nastawione na działalność komercyj-
ną [Dziekoński 2010]. Jednym z kluczowych uwarunkowań jest ustawowy nakaz udzie-
lania pewnych informacji, a także konieczność gromadzenia, przetwarzania danych po-
zbawionych jednoznacznej, wymiernej wartości. Dodatkowo działalność obwarowu-
ją liczne uregulowania stanowiące sztywny gorset dopuszczalnych prawem zachowań, 
działań. Obowiązuje przymus obsługiwania petentów w wyznaczonych ramach czasu, 
w określonym zakresie, przy zachowaniu procedur, których naruszenie może skutkować 
odpowiedzialnością przed organami sprawiedliwości. Mimo tych ograniczeń pozosta-
je przestrzeń do swobodnego poszukiwania możliwości usprawnienia obiegu informa-
cji krążącej w jednostkach administracji publicznej. Projekty ukierunkowane na taki cel 
mają szczególną wartość, gdy – zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu – na-
cechowane są dużym zakresem elastyczności, posiadają mechanizmy dalszego samo-
doskonalenia się już po ich wdrożeniu (tak jak to postulują metodyki AGILE). Zatem ce-
lem artykułu jest analiza teoretycznych fundamentów mechanizmu samoregulacji pro-
jektów doskonalenia obiegu informacji w jednostkach administracji publicznej, aby fi-
nalnie wskazać podstawy kreowania narzędzi przydatnych w praktyce skutecznego za-
rządzania takimi przedsięwzięciami. Punktem wyjścia przeprowadzonych rozważań jest 
przybliżenie zasad funkcjonowania elementów modelu mogącego wesprzeć ideę sa-
modoskonalącego się projektu w zakresie optymalizacji wykorzystania informacji. Mo-
del ten składa się z trzech członów: zdefiniowania obszarów wrażliwych (występowa-
nia powtarzających się problemów w sferze informacji), zbudowania systemu wczesne-
go ostrzegania (sygnalizującego wystąpienie znanych już z przeszłości zakłóceń, ale tak-
że ujawniających się nowych obszarów wrażliwych), wskazania metod organizatorskich 
stanowiących źródło procedur automatycznego, szybkiego reagowania. Autorzy stoją na 
stanowisku, że w świetle charakterystycznych potrzeb jednostek administracji publicz-
nej celowe i możliwe jest takie zarządzanie projektami doskonalenia sfery przetwarzania 
informacji, aby w ich ramach zaprojektować opisany mechanizm samoregulacji, sprzę-
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żenia zwrotnego. Z tego powodu skoncentrowano się na pokazaniu teoretycznych za-
łożeń mogących stanowić stabilny punkt oparcia takiego mechanizmu. Treść publikacji 
wzbogacają przytoczone wyniki badań pilotażowych prezentujących aktualne problemy 
występujące w obszarze zarządzania informacją w jednym z urzędów miejskich na po-
łudniu Polski. Pozwala to zweryfikować przydatność prezentowanego modelu oraz zało-
żeń poczynionych na gruncie teoretycznym.

Potencjalne obszary wrażliwe w gospodarowaniu 
informacją w jednostkach administracji publicznej

Aktualnie wytyczane kierunki zmian w pracy administracji publicznej wynikają z chęci 
wdrożenia podejścia biznesowego ukierunkowanego na petenta [Budzanowska-Drze-
wiecka 2012], co znalazło wyraz w postulatach zgłoszonych w ramach projektu reformy 
sektora, która ma prowadzić m.in. do [Hausner 2009]:

 · uproszczenia struktur administracji publicznej, zredukowania przerostów kadro-
wych, uproszczenia formalności i obiegu dokumentów dzięki wykorzystaniu doku-
mentacji elektronicznej;
 · zwiększenia wykorzystania technologii informatycznych w celu usprawnienia syste-

mów finansowych, systemów zaopatrzenia, płatności i świadczonych klientom usług;
 · zastosowania systemów planowania (strategicznego, biznesowego), zarządzania 

w oparciu o wyniki;
 · większego wykorzystania narzędzi finansowych;
 · zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. motywacyjne systemy wy-

nagradzania uzależnione od wyników pracy, większa autonomiczność wydziałów 
operacyjnych w zakresie zatrudniania i awansów);
 · zastosowania norm jakości obsługi poprzez standardy usług, mierniki efektywności, 

zorientowanie na klienta.
Postulaty te wyznaczają obszar poszukiwań dla formułowania kluczowych projek-

tów doskonalenia sfery zarządzania informacją w administracji publicznej.
Sukces spełnienia wymienionych wyżej postulatów (oznaczający wzrost efektywno-

ści działania, racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, zadowolenia klien-
ta) warunkuje osiągnięcie przez krążące w jednostkach administracji informacje okre-
ślonych parametrów. Poszukiwane cechy to: aktualność, zrozumiałość dla odbiorcy, po-
chodzenie z pewnych źródeł, dokładność, obiektywność, wiarygodność, kompletność 
[Kolegowicz 2009]. Informacje należy uznać za użyteczne wtedy, gdy umożliwiają ich 
użytkownikom dokonanie oceny kształtowania się zjawisk i procesów, które znajdują 
się pod ich obserwacją i kontrolą, jak również rozróżnienie alternatywnych wariantów 
działania oraz wybór wariantu najlepszego w danych warunkach [Nowak 2001]. Czasa-
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mi prowadzi to do rezygnacji z pewnych właściwości informacji na rzecz zwiększenia 
wagi innych. Przykładowo, im odbiorcy znajdują się na wyższych szczeblach, tym bar-
dziej wzrasta zapotrzebowanie na informacje dotyczące przyszłości, zewnętrzne, bar-
dziej zagregowane i mniej dokładne, ale na znaczeniu zyskuje szybkość ich pozyskania 
[Świderska 2003]. Dodatkowym wyzwaniem jest świadomość, że informacja pełni w or-
ganizacji następujące funkcje [Kolegowicz 2009]:

 ·  wspiera proces zmian;
 · umożliwia komunikowanie się pracowników i kierownictwa;
 · wzbogaca wiedzę indywidualną;
 ·  umożliwia nawiązanie więzi z otoczeniem.

W dobie społeczeństwa informacyjnego decydenci doświadczają nadmiaru infor-
macji utrudniającego podejmowanie decyzji. System regulujący obieg informacji po-
zwala je pozyskiwać, gromadzić, przetwarzać, dostarczać do odbiorców [Kolegowicz, 
Rojek 2002] w ramach realizacji czterech podstawowych funkcji [Kolegowicz 2009]:

 · zasilającej, w ramach której następuje pozyskiwanie i opracowywanie danych pier-
wotnych;
 · przechowywania informacji, dzięki której możliwe jest magazynowanie informacji 

przy wykorzystaniu różnych środków technicznych;
 · przetwarzania, która zapewnia tworzenie informacji użytecznych dla ich odbiorców;
 · przekazywania informacji, czyli przesłania i odtworzenia ich tam gdzie są potrzebne.

Jednak aby ten mechanizm był w stanie dostarczyć pożądanych informacji i nie ge-
nerował szumu, musi spełniać co najmniej dwa warunki [Świderska 2003]:

 · muszą być jasno określone potrzeby informacyjne jego użytkowników;
 · rozwiązanie musi zapewniać dostęp do koniecznych baz danych i informacji z róż-

nych komórek organizacji.
W tym kontekście wymaga podkreślenia szczególna trudność konstruowania takich 

rozwiązań w administracji publicznej. Wynika to z samej jej istoty, gdyż tworzą ją zróżni-
cowane podmioty, organy i instytucje działające na rzecz interesu publicznego.

Ze względu na specyfikę i rolę administracji publicznej użytkowników jej systemu 
informacyjnego można podzielić na dwie grupy:

 · użytkowników wewnętrznych, czyli wszystkich odbiorców informacji wchodzących 
w skład administracji publicznej;
 · użytkowników zewnętrznych, będących poza systemem administracji publicznej.

Ponadto wymianę informacji w administracji publicznej można rozpatrywać na na-
stępujących poziomach zarządzania [Wrzosek, Dziobek-Romański 2002]:

 · organizacji pojedynczego stanowiska pracy;
 · zarządzania organizacją;
 · kształtowania stosunków pomiędzy organami administracji publicznej;
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 · kształtowania strategii działania administracji publicznej w układzie lokalnym, re-
gionalnym, ogólnopaństwowym.

Różnorodność potrzeb informacyjnych zgłaszanych wobec propozycji dedykowa-
nych administracji publicznej powoduje duży stopień komplikacji i konieczność ciągłe-
go doskonalenia powstających rozwiązań – zwłaszcza w kontekście ścisłego podpo-
rządkowania zmieniającym się regulacjom prawnym. Jaskrawym tego przykładem jest 
nałożony przez Ustawę o finansach publicznych obowiązek wdrożenia przez jednostki 
sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza jako element mechanizmu 
samodoskonalenia projektów w sferze zarządzania 
informacją w administracji publicznej

Ustawa o finansach publicznych określa kontrolę zarządczą w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Podchodząc 
twórczo do narzuconych wymagań, w duchu postawy menadżerskiej, można tę okolicz-
ność potraktować jako szansę i wyzwanie, starając się odnieść potencjalnie najwyższe 
korzyści z faktu wdrożenia kolejnego narzędzia zarządzania [Bauer 2010]. Celem kontro-
li zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 · zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 · skuteczności i efektywności działania;
 · wiarygodności sprawozdań;
 · ochrony zasobów;
 · przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 · efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 · zarządzania ryzykiem.

Słowo „kontrola” kojarzy się z działalnością typu „inspekcyjnego”, co jest niezgod-
ne z właściwym rozumieniem pojęcia kontroli zarządczej wywodzącej się z tradycji an-
glosaskiej [Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 2014]. Takie tłu-
maczenie terminu management control spowodowało, że niekiedy traktuje się kontro-
lę zarządczą nie jako system zarządzania, ale jako formę tradycyjnie rozumianej kon-
troli. Jednak intencją ustawodawcy było stworzenie założeń systemu zarządzania środ-
kami publicznymi wraz z zapewnieniem stałego monitoringu występujących tam pro-
cesów (wyznaczania celów jednostki, identyfikacji ryzyka w realizacji przyjętych zadań 
itp.). W spełnieniu tego obowiązku kadrze zarządzającej służą zestawy dobrych praktyk 
opublikowane w formie komunikatu Ministra Finansów [Komunikat nr 23 MF 2009], tj. 
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standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Przy ich opracowywa-
niu uwzględniono standardy międzynarodowe:

 · Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa oraz Zarządzanie ryzykiem 
w przedsiębiorstwie – raporty opracowane przez Komitet Organizacji Sponsorujących 
Komisję Treadway (Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
– COSZO).
 · Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym – przyję-

te przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/Audytu (Inter-
national Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI).
 · Zmienione Standardy Kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu Komi-

sji Europejskiej przyjęte w 2007 r. [The Revised Internal Control Standard for Effective 
Management SEC (2007) 1341 appendix1]. 

Zasadniczy wpływ na jakość kontroli zarządczej ma środowisko wewnętrzne. W ob-
szarze środowiska wewnętrznego wyodrębniono następujące elementy:

1. Przestrzeganie wartości etycznych – zarówno osoby zarządzające, jak i pracow-
nicy powinni znać wartości etyczne i stosować je przy wykonywaniu zadań na każ-
dym szczeblu.
2. Kompetencje zawodowe – ważne jest, aby zarówno kadra zarządzająca, jak i pra-
cownicy, posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające w sposób sku-
teczny i efektywny wypełniać określone zadania. W celu właściwej realizacji zadań 
należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników każdego szczebla.
3. Struktura organizacyjna jednostki – powinna być adekwatna do realizowanych 
celów i zadań, a w razie zaistniałych zmian – aktualizowana. Każdy z pracowników 
powinien posiadać aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
4. Delegowanie uprawnień – osoby zarządzające i pozostali pracownicy powinni 
mieć precyzyjnie określony zakres uprawnień do podejmowania decyzji.
Ważną grupą opisaną w standardach kontroli zarządczej jest grupa B. Cele i zarzą-

dzanie ryzykiem (system zarządzania ryzykiem). Odpowiedzią na konkretne ryzyko po-
winny być mechanizmy kontroli:

 · Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – wewnętrzne akty prawne i zakres 
uprawnień i odpowiedzialności pracowników stanowią dokumentację systemu kon-
troli zarządczej. Dokumentacja powinna być dostępna dla osób, którym jest niezbęd-
na ze względu na zakres uprawnień i obowiązków.
 · Nadzór – realizację zadań w jednostce sektora finansów publicznych należy tak zor-

ganizować, aby istniał nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efek-
tywnej i skutecznej realizacji.
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 · Ciągłość działalności – wykorzystując wyniki analizy ryzyka, należy zapewnić istnie-
nie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora finan-
sów publicznych.
 · Ochrona zasobów – pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapew-

nienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki.
 · Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodar-

czych – to jedyny standard odnoszący się do obszaru kontroli finansowej. To standard, 
który odnosi się wprost do zagadnień księgowych – pozostałe standardy odnoszą się 
do uniwersalnych zasad zarządzania.
 · Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, tj. służące zapewnieniu 

bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.
Postulowany we wdrażanych przepisach efektywny system komunikacji powinien 

zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie przez odbior-
ców [Komunikat nr 6 MF 2012]. Pracownicy prawidłowo wykonają powierzone im zada-
nia, jeżeli od kierownictwa otrzymają jasne wskazówki czego, do kiedy i w jakim celu od 
nich się wymaga [Mazurek, Knedler 2010]. Na kierowniku jednostki sektora finansów pu-
blicznych ciąży obowiązek wprowadzenia zasad i procedur kontroli zarządczej. Jest on 
także zobligowany do prowadzenia monitoringu systemu. Zgodnie z art. 69 Ustawy o fi-
nansach publicznych to kierownik ponosi odpowiedzialność za decyzje podjęte w za-
kresie kontroli zarządczej. Wdrożony system kontroli zarządczej powinien funkcjonować 
w taki sposób, aby kierownik jednostki mógł wydać oświadczenie o stanie kontroli za-
rządczej potwierdzające, że w podległej mu jednostce w wystarczającym stopniu funk-
cjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza [Bauer 2011]. Warto rów-
nież zaznaczyć, że niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej jest na-
ruszeniem dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Możliwości doskonalenia obiegu informacji w administracji 
publicznej w oparciu o przykład wybranych metod 
organizatorskich

Problemy doświadczane w pracy urzędniczej, a dotyczące sfery związanej z obiegiem 
informacji, mają złożony charakter. Ze względu na ich różnorodność nie ma możliwo-
ści stworzenia pełnej listy takich okoliczności. Istnieje jednak grupa powtarzających się, 
ważnych przyczyn negatywnych zjawisk. Mówiąc o projektach doskonalenia omawia-
nej sfery, mamy do czynienia z rzeczywistością dynamiczną [Dziekoński 2011]. Można 
założyć, że udoskonalenia z reguły wymagają trzy wymiary (zarówno w kontekście ze-
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wnętrznym, jak i wewnętrznym): szybkość uzyskiwania potrzebnej informacji, koszty 
funkcjonowania systemu obiegu informacji, przydatność i trafność informacji krążącej 
w systemie [Sierotowicz 2013]. Wybrane przykłady metod organizatorskich pozwalają 
pełniej przeanalizować istotę zagadnienia oraz rozpoznać potencjalnie dostępne rozwią-
zania sytuacji problemowych.

Na styku administracji z otoczeniem nieustannie ujawniają się charakterystyczne 
trudności komunikacyjne występujące w takim układzie [Baran 2008]. W  latach czter-
dziestych XX w. w Wielkiej Brytanii powstała metoda OiM [Mikołajczyk 1998], która mia-
ła zaradzić tego typu komplikacjom poprzez racjonalizację procedur, przebiegów pracy, 
metod i systemów komunikowania oraz kontroli, a także struktury organizacyjnej. Prze-
prowadzane w ramach przewidzianej w postępowaniu badania ukierunkowane są na 
komórki organizacji odpowiedzialne za funkcje regulacyjne.

Z perspektywy pracowników administracji najważniejszą sprawą jest komunika-
cja, wewnętrzny obieg informacji i jego doskonalenie [Lipińska 2012]. Naprzeciw ta-
kim oczekiwaniom wychodzi metoda analizy i projektowania systemów informacyjnych 
SADT – Structured Analysis and Design Technique [Marca 1987]. Jej domeną jest rozwój 
komunikacji wewnątrzorganizacyjnej [Baran 2008]. Metoda bazuje na konstruowaniu 
diagramów przepływu danych [Yourdon 1996]. Najważniejszą kwestią jest zdefiniowa-
nie głównej funkcji systemu, a następnie jej hierarchiczne rozbicie na składniki cząstko-
we wpisane w kontekst opływających je zasobów (materiałów, danych, informacji itp.). 
Dopływy te związane są z wejściami do sytemu, sterowaniem nim (kontrolą, ustalaniem 
limitów, definiowaniem warunków realizacji), wyjściami (efektami aktywności), wspar-
ciem działania (oddziaływaniem podmiotów pełniących określone funkcje „usługowe”).

Paradygmat racjonalności działania skłania osoby odpowiedzialne za kształtowanie 
obiegu informacji w administracji do poszukiwania równowagi pomiędzy najwyższym 
dostępnym stopniem realizacji założonych funkcji a minimalnym łącznym kosztem ich 
spełnienia [Baran 2008]. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi metoda analizy war-
tości procesów informacyjnych [Martyniak 1980]. Mamy zatem do czynienia z przywo-
łaniem klasycznej analizy wartości wzbogaconej o rozumienie procesu informacyjnego 
w kategoriach swoistego systemu organizacyjnego określonego w oparciu o informa-
cję i jej nośniki. Jednym z kluczowych etapów jest porównanie klasyfikacji funkcji (przy-
gotowywanej w oparciu o ocenę ważności poszczególnych z nich) oraz kosztów ich re-
alizacji.

Parametrem, który zawsze jest niezmiernie istotny w prowadzeniu jakichkolwiek 
spraw administracyjnych, poprawianiu towarzyszącego takim działaniom obiegowi in-
formacji, jest czas [Baran 2008]. Przydatna w tym kontekście metoda analizy czasu prze-
biegu procesów informacyjnych DZA wprowadza pojęcie czasu przebiegu oraz klasyfi-
kację czynności realizowanych w ramach procesu informacyjnego [Zangl 1987]. Zakła-

Michał Baran, Bożena Kot, Sabina Rokita



51

da się istnienie sześciu rodzajów czynności obejmujących odpowiednio: opracowywa-
nie informacji, transformację, kontrolę i uzgadnianie, przesyłanie, przygotowywanie, za-
leganie informacji. Przystępując do zastosowania omawianej metody, określa się każ-
dorazowo szczegółowy cel takiego przedsięwzięcia, którym może być: eliminacja nie-
prawidłowości i zakłóceń, likwidacja czasu zalegania, skrócenie czasu przesyłania lub in-
nych czynności, optymalizacja struktury czynności i czasu przebiegu procesów.

Nie da się pominąć aspektu kierowania jednostką administracji i związanego z tym 
dążenia kadry zarządzającej do stworzenia przyjaznych sobie warunków pracy, a zatem 
również optymalizacji obiegu potrzebnej im informacji [Baran 2009a]. W metodzie mo-
delu zbioru informacji kierowniczych H. Kadłubowskiego zmierza się do określania zbio-
ru informacji potrzebnych kierownictwu w procesie decyzyjnym [Kadłubowski 1982]. 
Koncepcja ta bazuje na identyfikacji relacji łączących miejsce konkretnego stanowiska 
w strukturze, celów oraz zadań zarządzanych przez nie komórek, funkcji podejmowa-
nych decyzji oraz towarzyszących temu potrzeb informacyjnych. Dzięki zestawieniu 
zbiorów informacji kierowniczych i czynników decyzyjnych dochodzi do określenia ról 
kierowniczych. Definiowaniu podlegają treść, forma, częstotliwość, termin dostarczenia 
kluczowych informacji.

Zastanawiając się nad jakością informacji krążącej w systemie jednostki administra-
cyjnej, warto zadać pytanie o możliwość jej standaryzacji [Baran 2009b]. W metodzie 
paraalgorytmizacji zbiorów informacji dla stałej części problemu (która stanowi do pew-
nego stopnia modyfikację metody modelu zbioru informacji kierowniczych H.  Kadłu-
bowskiego) poddaje się analizie zasoby informacyjne wykorzystywane w rozwiązywa-
niu problemów decyzyjnych [Flakiewicz 1972; Gros 1989]. Przeprowadza się to, doko-
nując defragmentacji problemów wedle charakterystyki czasowo-socjopsychologicznej 
na część stałą oraz zmienną. Dzięki spostrzeżeniu, że część stała dotyczy zjawisk ustruk-
turyzowanych, powtarzalnych co do formy, treści, czasu itp., można poszukiwać spo-
sobu wprowadzenia odpowiednich standardów wskazujących (w oparciu o kryterium 
celu, ogniw decyzyjnych, zasobów informacyjnych) odpowiednie warianty decyzyjne. 
Definiowana jest tu także luka informacyjna oraz sposób jej eliminacji.

Wyniki badań pilotażowych

Dane zebrano w czerwcu 2015 roku w pięciotysięcznym mieście będącym siedzibą gmi-
ny na południu Polski. Wywiady przeprowadzono zarówno z przedstawicielami najwyż-
szych władz samorządowych, jak i radnymi kontrolującymi urząd. Badania pilotażowe 
miały pozwolić na weryfikację faktycznej wagi obszarów problemowych zdefiniowanych 
w oparciu o wymienione już wcześniej postulaty projektu reformy sektora administracji 
publicznej oraz opisane w ustawie o finansach publicznych cele kontroli zarządczej. Do-
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datkowo w ramach uzupełniającego wywiadu ukierunkowanego na wykrycie dodatko-
wych, trudnych do zidentyfikowania problemów, nieprawidłowości zebrano pewne po-
mocnicze obserwacje.

W opinii reprezentantów rady gminy zgłaszających swoje wątpliwości pewien nie-
pokój budzi sprawność przepływu informacji w urzędzie, bieżące monitorowanie po-
stępu realizacji wykonywanych zadań, brak należytego zdecydowania w podejmowa-
niu prób eliminacji powtarzających się problemów. Odnośnie do obszarów znajdują-
cych wyraz w postulatach reformy administracji za szczególnie istotne uznano uprosz-
czenie struktur oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych. 
Jako istotną oceniono ideę wypracowania dalszych standardów w zakresie norm jako-
ści. Średni poziom istotności przypisano pomysłom zmian w sferze zarządzania zasoba-
mi ludzkimi oraz rozbudowy systemów planowania. Natomiast z krytyką spotkał się po-
stulat większego wykorzystania narzędzi finansowych. Wyniki ewaluacji postulowanych 
celów kontroli zarządczej pokazały, że przy obecnie stosowanych rozwiązaniach wszyst-
kie one są spełniane w sposób optymalny lub bliski optymalnemu, zatem brak podstaw 
do uznania racjonalności ponoszenia dodatkowych nakładów na rozbudowę tej sfery 
aktywności urzędu. Jedynym wyjątkiem jest poziom wiarygodności sprawozdań z dzia-
łalności, jednak w opinii respondentów rozwiązanie tego problemu zależy bardziej od 
czynnika ludzkiego (etosu, etyki) niż wprowadzenia dodatkowych procedur.

Przedstawiciele najwyższych władz gminy w ramach wyrażania dodatkowych opi-
nii przyznali, że pewnym mankamentem stosowanej w jednostce organizacji pracy jest 
brak częstszych kontroli postępu realizacji zadań, projektów. Uskarżali się również na 
ograniczoność dostępnych środków na fundusz wynagrodzeń wobec ogromu obowiąz-
ków ciążących na urzędzie. Odnośnie oceny postulatów reformy administracji za naj-
ważniejsze uznano uproszczenie struktur i zwiększenie stopnia wykorzystania tech-
nologii informatycznych. Jako zbędną określono ideę rozbudowy systemu planowania 
oraz większego wykorzystania narzędzi finansowych. Za średnio ważne uznano zmiany 
w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, a także postulat wdrożenia kolejnych norm ja-
kości. Co do oceny celów kontroli zarządczej – była ona równie wysoka jak w przypad-
ku radnych przy braku wątpliwości co do poziomu wiarygodności powstających spra-
wozdań.

Komentując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że w oparciu o opinie wyrażone 
przez reprezentantów władz oraz organu nadzoru, jakim jest rada gminy, otrzymujemy 
dość spójny, jednoznaczny obraz. W badanym urzędzie należy skupić się na zmianach 
mających na celu stopniowe upraszczanie zasad prowadzonej działalności, konsekwent-
ne udrażnianie obiegu informacji (również dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii informatycznych). Pewien opór respondentów budzi idea wprowadzania kolejnych 
procedur, standardów, co można tłumaczyć świadomością zmienności przepisów oraz 
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złożonością i różnorodnością spraw, z którymi trzeba się mierzyć w pracy urzędniczej. 
Tym niemniej autorzy analizy stoją na stanowisku, że pewną przeszkodą jest tutaj tak-
że mentalność czynnika ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu naświetleniu możliwości, 
jakie niosą wyselekcjonowane i omówione w rozważaniach metody organizatorskie, 
da się wykazać ewidentne korzyści z ich zastosowania. Szczególnie godne podkreśle-
nia jest narzędzie służące paraalgorytmizacji zbiorów informacji. Zmusza ono bowiem 
do poszukiwania skojarzeń i odnajdywania wspólnego mianownika nawet w przypad-
ku z pozoru dość odległych zagadnień. W świetle otrzymanych wyników drugą meto-
dą, która zawiera w sobie ideę mogącą stanowić napęd mechanizmu ciągłego dosko-
nalenia rozwiązań wykorzystywanych w pracy urzędu, jest metoda OiM. Służy ona za-
równo usprawnieniu komunikacji, jak i uproszczeniu wykorzystywanych struktur. Pod-
sumowując przeprowadzone badania pilotażowe, można stwierdzić, że przetestowano 
sposób weryfikacji celów, określania zakresu projektów ukierunkowanych na doskonale-
nie gospodarowania informacją w administracji publicznej. Wskazano także potencjal-
ne rozwiązania, idee, metody mogące stanowić bazę do ewolucyjnej kontynuacji, stop-
niowego doskonalenia rozwiązań tworzonych w ramach długookresowych projektów 
tego rodzaju.

Uwagi końcowe

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości informa-
cję w administracji publicznej, czego przykładem jest chociażby obowiązek wdrożenia 
systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Zmiany te są wywołane 
różnymi czynnikami, wśród których wskazać można powiększanie się długu publicznego 
oraz wzrost oczekiwań społeczeństwa. Jak pokazano w oparciu o analizę złożoności po-
stulowanych przepisami reform, spełnienie tych oczekiwań nie jest możliwe bez udosko-
nalenia sfery gospodarowania informacją. Znalezienie na tym polu uniwersalnego, opty-
malnego rozwiązania jest zadaniem trudnym ze względu na duży stopień zróżnicowa-
nia podmiotowego tego sektora, jego interesariuszy oraz szerokiego wachlarza świad-
czonych usług. Istnieją jednak podstawy teoretyczne wskazujące uniwersalne obszary 
kluczowe, wymagające szczególnej uwagi decydentów. Proces wypracowywania opty-
malnych rozwiązań ze względu na stopień skomplikowania zarysowanych tutaj wyzwań 
musi być rozłożony w czasie, podlegać stałemu monitorowaniu i doskonaleniu wdraża-
nych kolejno propozycji. Jak pokazano na przykładzie celowo dobranych metod orga-
nizatorskich, możliwe jest wyselekcjonowanie takiego zakresu wiedzy (pozwalającej na 
zrozumienie roli, funkcji informacji, sposobów zarządzania nią), która szczególnie przy-
służy się realizacji zadania mającego doprowadzić do eliminacji problemów charaktery-
stycznych właśnie dla jednostek administracji publicznej.
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Zdaniem autorów, zarysowana sekwencja postępowania – na którą składa się pre-
cyzyjne zdefiniowanie obszaru informacji wrażliwych na zakłócenia w konkretnej jed-
nostce administracji publicznej, określenie adekwatnych do konkretnej sytuacji mecha-
nizmów kontroli zarządczej oraz ciągłe doskonalenie tak opisanego układu w oparciu 
o profesjonalny dobór właściwych metod organizatorskich – stanowi klucz do podnie-
sienia poziomu satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron. W kontekście przyto-
czonych danych empirycznych można wskazać, że proponowany model wykazuje się 
potencjalnie wysoką przydatnością, zważywszy na charakter i zakres diagnozowanych 
problemów. Tym samym można wyrazić nadzieję, że prezentowana tutaj wiedza, posia-
dająca duży potencjał praktycznego wykorzystania, będzie upowszechniana i stanie się 
inspiracją dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie analizowanego obszaru. Autorzy 
wyrażają nadzieję, że również środowisko naukowe podejmie dalsze szczegółowe stu-
dia nad wybranymi aspektami zarysowanej problematyki, poszerzając zakres rozumie-
nia zachodzących tutaj procesów oraz źródeł napędzających je sił.
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