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Wprowadzenie

Funkcjonowanie administracji publicznej podlega ciągłym zmianom. Aby właści-
wie wypełniać powierzone zadania, sektor ten musi być przygotowany do realizacji 
coraz nowszy oczekiwań klientów i interesariuszy. Współczesne urzędy administra-
cji publicznej nie są już traktowane jako organizacje biurokratyczne wyłącznie re-
alizujące powierzone zadania. Są to już organizacje zarządzające usługami publicz-
nymi wykonywanymi na rzecz swoich klientów. Jakość w działaniach i w obsłudze 
klientów nie jest bowiem związana z gospodarką, systemem prawnym czy społecz-
no-politycznym, lecz ze sposobem zarządzania organizacjami1.

W sektorze publicznym ciągle rosną potrzeby doskonalenia realizowanych pro-
cesów usługowych, dlatego też systemy zarządzania jakością, które mogą stanowić 
narzędzia realizacji tego celu, są coraz częściej wykorzystywane w tego typu orga-
nizacjach2.

Głównym celem organizacji sektora publicznego powinno być świadczenie usług 
o najwyższej jakości i profesjonalna obsługa klientów instytucjonalnych i indywi-
dualnych. Aby zrealizować ten cel, należy doskonalić sposoby zarządzania usługa-
mi publicznymi. Zarządzanie urzędem obejmuje, wśród innych dziedzin zarządza-
nia, zarządzanie jakością. 

1  R. Kolman, T. Tkaczyk, Jakość usług – Poradnik, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 
Bydgoszcz 1996, s. 20–21.

2  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 
2004, s. 118–119.
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Zasady zarządzania jakością

W celu ułatwienia osiągnięcia celów jakości zidentyfi kowano osiem zasad zarządza-
nia jakością. Zasady te również leżą u podstaw modelu CAF3. Warunkiem prawidło-
wego wdrożenia modelu CAF jest zrozumienie, zaakceptowanie i przyjęcie w orga-
nizacji poniżej wymienionych zasad.

1. Skupienie się na kliencie: organizacje są związane ze swoimi klientami dla-
tego należy monitorować aktualne i przyszłe potrzeby klienta, zaleca się speł-
nić jego wymagania oraz starać się wyprzedzać oczekiwania klienta.

2. Przywództwo: przywódcy organizacji ustalają cele, kierunki działania oraz 
zarządzają środowiskiem wewnętrznym organizacji. Budują środowisko 
w którym pracownicy mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów or-
ganizacji.

3. Zaangażowanie ludzi: pracownicy na wszystkich poziomach organizacji są 
jej największą siłą, a uzyskanie ich całkowitego zaangażowanie umożliwi 
wykorzystanie ich zdolności z korzyścią dla całej organizacji.

4. Podejście procesowe: oczekiwane wyniki można osiągnąć tylko wtedy, kie-
dy zasoby i działania związane z osiągnięciem tych wyników zarządzane są 
jako proces.

5. Podejście systemowe do zarządzania: zidentyfi kowanie, zrozumienie i za-
rządzanie systemem wzajemnie powiązanych procesów dla osiągnięcia okre-
ślonego celu, przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności 
działania organizacji.

6. Ciągłe doskonalenie: stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie.
7. Podejście rzeczowe przy podejmowaniu decyzji: skuteczne decyzje opiera-

ją się na analizie danych i informacji.
8. Wzajemnie korzystne powiązania dostawców: wzajemnie korzystne po-

wiązania między organizacją i jej dostawcami przynoszą korzyści obydwu 
stronom4.

Wprowadzenie powyższych zasad do codziennej praktyki działania organizacji 
powinno wygenerować projakościowe zmiany, które powinny skutkować:

• jasnym przywództwem, wizją i strategią,
• przejrzystymi procedurami funkcjonowania,
• ukierunkowaniem na klienta,
• sprawnym obiegiem informacji,
• efektywną kontrolą i nadzorem wewnętrznym.
Innymi słowy, osiem zasad zarządzania jakością w organizacji publicznej to 

sprawne zarządzanie potrzebami i oczekiwaniami klienta zewnętrznego/wewnętrz-
nego organizacji. 

3  R. Batko, Zarządzanie jakością w urzędzie gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2009, s. 62–64.

4  Polska Norma PN-EN ISO 9004:2001, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001, s. 23–25.
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R y s u n e k  1. CAF jako narzędzie Total Quality Management

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych „Organizacja i koordynacja pro-
cesu wdrażania metody CAF 2006 w 20 urzędach administracji rządowej” realizowanych jako kompo-
nent projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” w ramach Działania 
5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” współ-
fi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na 
zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, F5 Konsulting, Quality Progress, Poznań 2009.

Organizacje publiczne w przeciwieństwie do biznesowych muszą sobie radzić 
z równoważeniem i sukcesywnym spełnianiem tych wymagań, mając do dyspozycji 
ograniczone środki. Ze względu na te uwarunkowania organizacje sektora publicz-
nego muszą dążyć do jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz do dosko-
nalenia swoich systemów zarządzania5.

Koncepcja Powszechnego Modelu Oceny (CAF)

Model CAF (Common Assessment Framework), w wersji polskiej nazywany 
Powszechnym Modelem Oceny czy też Wspólną Metodą Samooceny, jest modelem 
samooceny i zarządzania przeznaczonym dla jednostek sektora publicznego. CAF 
jest rezultatem współpracy pomiędzy ministerstwami państw Unii Europejskiej od-
powiedzialnymi za administrację publiczną. W 1998 r. dyrektorzy generalni ad-
ministracji publicznej krajów UE utworzyli tzw. Grupę ds. Innowacyjnych Usług 
Publicznych, która nadzorowała prace nad opracowaniem modelu CAF.

5  S. Wysocki, Zastosowanie Modelu CAF do modernizacji administracji, „Poradnik Urzędnika 
–  Pismo nowoczesnej administracji publicznej” 2007, nr 2.
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Podstawowa koncepcja CAF została opracowana w wyniku prac prowadzo-
nych przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Niemiecką Wyższą 
Szkołę Nauk Administracyjnych (DHV) oraz Holenderski Europejski Instytut 
Administracji Publicznej (EIPA). Pierwsza wersja modelu CAF została opraco-
wana w 1999 r. W 2000 r. poddano model testom w 14 organizacjach pięciu kra-
jów członkowskich Unii. W maju 2000 r. podczas spotkania w Lizbonie – poprze-
dzającego rozpoczęcie pierwszej Europejskiej Konferencji Zarządzania Jakością 
w Administracji Publicznej – dyrektorzy generalni administracji publicznej ofi cjal-
nie zalecili stosowanie CAF przez organizacje publiczne krajów UE6.

Kolejna wersja modelu CAF została przygotowana na drugiej konferencji krajów 
UE w Kopenhadze w 2002 r. Nowa wersja powstała w wyniku doświadczeń stoso-
wania modelu w kilkuset organizacjach administracji publicznej większości krajów 
Unii. Model ten został przetłumaczony na 11 ofi cjalnych języków Unii Europejskiej. 
Najnowsza, trzecia wersja modelu została ogłoszona w 2006 roku7.

T a b e l a  1. CAF w Unii Europejskiej i na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie użytkowników zarejestrowanych w Europejskim Instytucie 
Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration – EIPA), http://www.eipa.eu 
(dostęp: 20.09.2009).

6  Powszechny Model Oceny Common Assessment Framework CAF. Doskonalenie zarządzania 
w urzędach administracji publicznej w Polsce, Umbrella, http://www.umbrella.org.pl/uslugi/model_caf.
htm (dostęp: 01.11.2008).

7  S. Wysocki, op. cit.
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Administracja publiczna stała się obecnie wysoce rozwijającym się sektorem 
w najbardziej rozwiniętych państwach. Pod tym kątem administracje europej-
skie rozważyły i/lub przyjęły międzynarodowe narzędzia i techniki, takie jak ISO 
9001:2008 Międzynarodowy Standard i Model Doskonalenia Jakości w Europejskiej 
Fundacji Zarządzania Jakością (ang. EFOM). Poprzez konferencje na temat jakości 
zarządzania w sektorze publicznym w Europie (Lizbona 2000, Kopenhaga 2002, 
Rotterdam wrzesień 2004) Dyrektorzy Generalni administracji publicznej z państw 
członkowskich Unii Europejskiej przyjęli ofi cjalnie Wspólną Metodę Oceny 
(Common Assesment Framework), która jest promowana jako preferowane narzę-
dzie samooceny i poprawy wydajności administracji publicznej.

Model CAF zaprojektowano dla wykorzystania we wszystkich częściach sekto-
ra publicznego, w organizacjach publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym 
i lokalnym w administracji rządowej i samorządowej. Może on być również wyko-
rzystywany jako element systematycznego programu doskonalenia organizacji w ra-
mach fi lozofi i TQM lub jako podstawa do skoncentrowania wysiłków na rzecz po-
prawy funkcjonowania organizacji służby publicznej. 

R y s u n e k  2. Cele wdrożenia CAF

Źródło: opracowanie własne.

Budowa Powszechnego Modelu Oceny (CAF)

Model składa się z dziewięciu obszarów obejmujących główne aspekty systemu zarzą-
dzania w organizacji, zarówno czynników potencjału obejmujących to, co organizacja 
wykonuje, jak i czynników wyników obejmujących to, co organizacja osiąga. 

Powszechny Model Oceny CAF (Common Assessment Framework)...
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Każde z kryteriów podzielone zostało na 2–6 podkryteriów dotyczących odpo-
wiednich obszarów szczegółowych, odnoszących się do ogólnego opisu, defi niują-
cego dane kryterium. Powszechny Model Oceny jest wykorzystywany w postaci 
kwestionariusza (matrycy), w którym do każdego podkryterium sformułowano od-
powiednie przykłady działań czy też zachowań. Wersja modelu obowiązująca od 
października 2006 r. zawiera łącznie 27 podkryteriów8.

W porównaniu z w pełni rozwiniętym modelem bazującym na zasadach 
Kompleksowego Zarządzania Jakością (EFQM)9, model CAF jest modelem mięk-
kim, właściwym, aby uzyskać wstępne informacje co do tego, jakie są wyniki funk-
cjonowania danej organizacji. Przyjmuje się, że organizacja, która zamierza iść da-
lej, wybierze jeden z bardziej szczegółowych modeli (takich jak model Speyera10 lub 
model EFQM). Cechą modelu CAF jest porównywalność z tymi modelami i stąd 
może być on pierwszym krokiem dla organizacji, która zamierza iść dalej w kierun-
ku zarządzania jakością.

Struktura modelu CAF jest zgodna z modelem EFQM, zmianie uległy tylko ty-
tuły części kryteriów, które precyzyjniej odzwierciedlają kontekst organizacji pu-
blicznej.

R y s u n e k  3. Struktura Modelu Powszechnej Oceny (CAF)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych. Projekt 2004/016-829.01.03, 
Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych.

Model Powszechnej Oceny to zestaw prostych i łatwych w użyciu kryteriów 
przydatnych do doskonalenia i samooceny organizacji. Te instrumenty zarządzania 

8  Szkolenia generalne dla członków służby cywilnej. Materiały szkoleniowe nr 6, [w:] M. Rącz-
ka, S. Wysocki, Zarządzanie jakością w urzędzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warsza-
wa 2005, s. 23–27.

9  Ibidem, s. 21–22.
10 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, Międzynarodowa Kon-

ferencja 9–10 maja 2002, Rudy Raciborskie k. Raciborza, s. 181.
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jakością w wysokim stopniu odpowiadają charakterowi jednostek sektora publicz-
nego. Charakterystyka kryteriów działalności organizacji publicznej według mode-
lu CAF jest zawarta w następujących dziewięciu obszarach: 

1. Przywództwo – kierownicy organizacji muszą jasno i dokładnie określić wi-
zję, misję i cele swojego organizacji. Powinni przekazywać je swoim pracow-
nikom oraz demonstrować osobiste zaangażowanie w ich realizację i ciąg-
łe doskonalenie organizacji. Ponadto zadaniem naczelnego kierownictwa 
jest motywowanie i wspieranie pracowników w wykonywaniu ich zadań, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania jak najlepszych relacji z klien-
tami i innymi interesariuszami.

2. Polityka i strategia – zadaniem organizacji jest stworzenie takiej polityki 
i strategii, która opiera się na wiarygodnych kryteriach, np. badaniach klien-
tów, pracowników itp. Strategia powinna być poddawana okresowym prze-
glądom i aktualizowana, a wyniki jej wdrażania powinny być badane i oce-
niane np. poprzez benchmarking z innymi podobnymi organizacjami.

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – priorytetową kwestią jest, aby w orga-
nizacji zostały wprowadzone procedury, które pozwalają na właściwe zarzą-
dzanie pracownikami, np. poprzez szkolenie pracowników, wspieranie ich 
kształcenia, wprowadzenie dialogu pomiędzy pracownikami i kierownic-
twem, propagowanie pracy zespołowej oraz wprowadzenie jednoznacznych 
i elastycznych zasad pracy.

4. Partnerstwo i zasoby – organizacja musi dążyć do zbudowania i utrzyma-
nia jak najlepszych relacji z partnerami zewnętrznymi. Powinna też zastoso-
wać takie rozwiązania, które pozwolą na optymalne zarządzanie zasobami 
(zwłaszcza fi nansowymi oraz informacją wewnętrzną i zewnętrzną, a także 
technologiami IT).

5. Procesy i zarządzanie zmianą – każda organizacja, niezależnie od sektora, 
w którym funkcjonuje, wielkości i struktury, powinna określić procesy, jakie 
w niej zachodzą, sterować nimi oraz doskonalić w taki sposób, by realizowa-
ne przez nią cele, polityki i strategie w pełni zaspokajały potrzeby i oczeki-
wania klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

6. Wyniki w relacjach z klientem – zadaniem organizacji jest badanie i dążenie 
do zwiększenia satysfakcji swoich klientów.

7. Wyniki w relacjach z pracownikami – organizacja powinna badać i dążyć 
do zwiększenia satysfakcji swoich pracowników.

8. Wpływ na społeczeństwo – organizacja powinna zajmować się badaniem 
i dążeniem do zwiększenia zadowolenia społeczności lokalnej oraz minima-
lizowaniem swojego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

9. Kluczowe wyniki działalności – organizacja powinna mierzyć i stale popra-
wiać efekty swojej działalności fi nansowej i pozafi nansowej11.

11  Wspólna Metoda Oceny. CAF 2006. The Common Assessment Framework. Doskonalenie orga-
nizacji poprzez samoocenę, http://www.eipa.eu/fi les/File/CAF/Brochure2006/Polish_2006.pdf (dostęp: 
20.09.2009).

Powszechny Model Oceny CAF (Common Assessment Framework)...
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Model CAF ma więc cztery podstawowe płaszczyzny/cele:
1. Odniesienie się do specyfi cznych cech organizacji publicznej.
2. Służenie jako narzędzie dla kadry kierowniczej, zainteresowanej poprawą 

wyników swoich organizacji.
3. Działanie jako pomost między różnymi modelami wykorzystywanymi w za-

rządzaniu jakością.
4. Ułatwienie benchmarkingu pomiędzy organizacjami sektora publicznego12.

Doskonalenie urzędu administracji publicznej z wykorzystaniem 
modelu CAF

Model CAF ma pomóc organizacjom publicznym krajów UE w zrozumieniu i wyko-
rzystaniu technik zarządzania jakością oraz zdiagnozowaniu stanu systemu zarzą-
dzania. Model ma służyć jako proste i łatwe w użyciu narzędzie analityczne, odpo-
wiednie dla dokonywania samooceny organizacji publicznych w całej Europie. Pełni 
on również funkcję narzędzia wspierającego międzynarodową współpracę i wymia-
nę doświadczeń oraz punktu wyjściowego dla pomiaru i prowadzenia porównań 
między organizacjami publicznymi.

Zgodnie z fi lozofi ą CAF, w każdym z obszarów funkcjonowania organizacja po-
winna:

• postawić sobie konkretne cele;
• opracować właściwe metody, systemy i rozwiązania dla osiągnięcia tych celów;
• wdrożyć te rozwiązania w całej organizacji;
• po jakimś czasie dokonać przeglądu i ocenić, czy zastosowane rozwiązania są 

skuteczne, a wdrożenie pełne;
• wykorzystać wyniki przeglądów oraz nabytą wiedzę i doświadczenie do 

wprowadzania udoskonaleń13.
Samoocena, opierając się na Modelu CAF, daje organizacji wiele korzyści, do 

których można zaliczyć:
• dostarczenie danych i informacji (opartych na faktach), będących podstawą 

do poprawienia systemu zarządzania organizacją, w tym:
– identyfi kacja mocnych stron i obszarów do poprawy;
– okresowy pomiar postępów i śledzenie trendów (przy założeniu 

systematycznego ponawiania samooceny);
– identyfi kacja dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz organizacji;

• możliwość porównywania wyników z innymi organizacjami o podobnym 
charakterze (benchmarking);

• rozpowszechnianie w organizacji wiedzy na temat podstawowych zasad 
i koncepcji zarządzania i doskonalenia organizacji;

12  Materiały konferencyjne. Projekt 2004/016-829.01.03, Wdrożenie metody CAF w wybranych 
ministerstwach i urzędach centralnych, WYG International, Warszawa 2007, s. 55.

13  Wspólna Metoda Oceny. CAF 2006…, op. cit., s. 6.
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• wykorzystywanie wiedzy i kreatywności pracowników organizacji;
• przygotowanie organizacji do aplikowania o nagrody jakości (europejskie, 

krajowe i regionalne);
• możliwość powiązania zasad i wyników samooceny z innymi przedsięwzię-

ciami dotyczącymi jakości organizacji14.
Samoocena z wykorzystaniem kwestionariusza CAF charakteryzuje się łatwo-

ścią zastosowania, angażowaniem niewielkich zasobów oraz niewielką ilością czasu 
potrzebnego na jej przeprowadzenie. Należy jednak pamiętać, że samoocena nie po-
winna być przedsięwzięciem jednorazowym, lecz cyklicznym. Co ważniejsze, wy-
niki każdej samooceny powinny być wykorzystywane do zaplanowania i realizacji 
działań związanych z procesem poprawy i doskonalenia. Szczególnie cenne są w tym 
przypadku informacje dotyczące zidentyfi kowanych słabych stron organizacji (ob-
szarów do poprawy), które są podstawą do określenia przedsięwzięć doskonalących 
(zgodnie z cyklem Williama Edwardsa Deminga P – D – C – A)15.

Dokonywanie samooceny organizacji, niezależnie od modelu będącego jej pod-
stawą, jest promowane i wykorzystywane w wielu systemach i modelach związa-
nych z zarządzaniem jakością. Norma PN-EN ISO 9004:2001, zawierająca wy-
tyczne doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zaleca stosowanie samooceny 
w wersji bardzo zbliżonej do CAF. Norma ta opiera się na bardzo podobnych ośmiu 
zasadach zarządzania i zaleca podobną skalę oceny organizacji16.

Przeprowadzenie samooceny może ułatwić kierownictwu organizacji publicz-
nej podjęcie decyzji co do kierunków dalszych usprawnień w zakresie rozwoju 
instytucjonalnego – w tym np. tworzenia systemu obsługi klienta, współpracy ze 
społecznością lokalną, poprawy systemów informatycznych, systemu zarządzania 
i ochrony informacji, tworzenia budżetów zadaniowych i wieloletnich planów inwe-
stycyjnych czy też zarządzania procesami z wykorzystaniem systemu zarządzania 
jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:200917.

Kraje należące do Unii Europejskiej w sposób indywidualny podchodzą do re-
formy administracji publicznej. Mimo to istnieją zasadnicze podobieństwa w zakre-
sie zarządzania wynikiem, zarządzania procesem, podejmowania decyzji, udostęp-
niania mechanizmów upraszczających procedury i funkcjonowanie administracji 
oraz samoocenę i wzorcowanie (ang. benchmarking). W Polsce Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uważają, że 
najbardziej skutecznym rozwiązaniem dla wypełnienia braków wydajności admini-
stracji centralnej (w celu przezwyciężenia problemów stwierdzonych w raporcie z mo-
nitoringu) jest wprowadzenie CAF jako standardowego narzędzia samooceny18.

Główne działania w zakresie promocji CAF podjęto w Polsce w latach 2006–
–2008, korzystając z polskiej wersji podręcznika metody CAF 2006 oraz elektro-

14  Materiały szkoleniowe. Projekt 2004/016-829.01.03, Wdrożenie metody CAF w wybranych 
ministerstwach i urzędach centralnych, WYG International, Warszawa 2006, s. 40.

15  Wspólna Metoda Oceny. CAF 2006…, s. 4.
16  Polska Norma PN-EN ISO 9004:2001…, s. 23.
17  Polska Norma PN-EN ISO 9001:2009, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009, s. 17.
18  Materiały wewnętrzne WYG International Sp. z o.o.
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nicznego narzędzia wspomagania samooceny – eTool. W 2007 roku przeszkolono 
trenerów oraz przeprowadzono serię szkoleń centralnych nt. CAF dla 12 urzędów na 
terenie kraju. Udział w szkoleniu pozwolił ich pracownikom na przygotowanie się 
do wdrożenia metody CAF w ich instytucjach.

W ramach projektu „Poprawa zdolności administracyjnych w wybranych cen-
tralnych organizacjach rządowych” w roku 2007 zrealizowano projekt „Wdrożenie 
metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych”19. Celem tego 
projektu, fi nansowanego ze środków pomocowych UE (Transition Facility), było 
podniesienie efektywności działania polskiej administracji publicznej, a przez to 
wypełnienie zobowiązań i wymagań wynikających z acquis. Wykonawcą pro-
jektu było konsorcjum fi rm WYG International Sp. z o.o. oraz Grupa Doradcza 
Sienna Sp. z o.o. z Warszawy. Zamawiającym była Fundacja Fundusz Współpracy 
(Jednostka Finansująco-Kontraktująca – JFK). Nadzór merytoryczny nad reali-
zacją projektu sprawowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Departament Administracji Publicznej) we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów (w ramach zadań przejętych przez KPRM po Urzędzie Służby Cywilnej). 
Realizacja projektu miała w szczególności umożliwić podniesienie wydajności i ja-
kości pracy w 20 wybranych ministerstwach i urzędach centralnych w zakresie: sku-
teczności, efektywności oraz jakości usług.

W trakcie realizacji projektu uzyskano następujące rezultaty: 
• przeszkolono 500 pracowników administracji rządowej (z ww. ministerstw 

i urzędów centralnych) w zakresie metody CAF oraz innych nowoczesnych 
metod zarządzania;

• przeszkolono do roli trenerów-doradców CAF 40 pracowników administracji;
• przeprowadzono samoocenę, opierając się na metodzie CAF w 20 minister-

stwach i urzędach centralnych (zbiorcze wyniki liczbowe przedstawia rysunek 4);
• zdefi niowano obszary wymagające usprawnień oraz przygotowanie planów 

usprawnień dla ww. urzędów;
• opracowano 107 najlepszych, zrealizowanych w ramach projektu, praktyk 

usprawnień instytucjonalnych (baza danych najlepszych praktyk), które na-
stępnie przyjęto do realizacji. Oto kategorie, według których pogrupowano 
poszczególne projekty wraz z podaniem liczby takich projektów realizowa-
nych w pilotażowych urzędach:
– usprawnienie w zakresie polityki szkoleniowej oraz planowania rozwoju 

zawodowego pracowników (11);
– usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi i procesami 

organizacji pracy (11);
– poprawa metod i narzędzi wewnętrznej komunikacji w urzędzie (10);
– doskonalenie procesu świadczenia usług urzędu (8);
– zarządzanie wiedzą (7);
– opracowanie i doskonalenie istniejących systemów i metod oceny 

pracowników (7);

19  Autor referatu jako trener i konsultant  współuczestniczył w diagnozie CAF w MF, MSWiA, 
MRR oraz w GIOŚ.
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– opracowanie strategii urzędów, wprowadzenie planowania strategicznego (7);
– systemy informatyczne i wykorzystywane technologie (7);
– działania w zakresie tworzenia/aktualizacji misji i wizji urzędu (6);
– wprowadzanie metod badania satysfakcji pracowników (6);
– proces udzielania informacji obywatelom i współdziałanie z otoczeniem 

społecznym (5);
– zarządzanie procesami (5);
– poprawa współpracy z innymi partnerami w obrębie administracji 

publicznej (2);
– wprowadzenie/doskonalenie systemu zarządzania jakością (2);
– wdrażanie zarządzania ryzykiem (2);
– wprowadzanie systemów motywacyjnych dla pracowników (2);
– wdrażanie metod oceny jakości pracy urzędu (2);
– wprowadzenie metod badania opinii obywateli/klientów (2);
– wprowadzenie metod zarządzania projektami (2);
– systemy wewnętrznego naboru pracowników (1);
– wprowadzenie zasad budżetu zadaniowego (1);
– zarządzanie infrastrukturą (1)20.

Realizacja projektu została podsumowana w trakcie konferencji kończącej pro-
jekt w grudniu 2007 roku.

R y s u n e k  4. Zbiorcza ocena punktowa na podstawie przeprowadzonej diagnozy CAF 
w 20 urzędach administracji rządowej

Źródło: opracowanie własne.

20  Materiały szkoleniowe. Projekt 2004/016-829.01.03, op. cit., s. 34.
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W 2009 roku Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego, 
pełniący w KPRM zadania benefi cjenta Poddziałania 5.1.1. Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, realizował projekt pn. „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach 
administracji rządowej”, zaplanowany na lata 2008–2009. Wartość programu wy-
nosiła około 7,86 mln zł, w 85% był współfi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. KPRM zaprosiło do projektu 50 podmiotów (rys. 5), w tym 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będącą w tym gronie jednostką naj-
większą i zarazem jedyną instytucją szczebla centralnego21.

R y s u n e k  5. Zróżnicowanie sektorowe urzędów objętych wdrożeniem metody CAF 2006 
w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej 

2008–2009”

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych F5 Konsulting, Quality Progress, 
Poznań 2009.

Głównym celem ww. projektu jest upowszechnienie stosowania kompleksowego 
zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej. Dzięki realizacji projektu 
urzędy w całym kraju zostaną zaznajomione z nowoczesnymi modelami zarządza-
nia, w których jednym z istotnych elementów jest rozwijanie i wzmacnianie part-
nerskiego modelu współpracy administracji, partnerów społecznych oraz organiza-
cji pozarządowych, a w dalszej perspektywie – udoskonalenie wielu obszarów ich 
funkcjonowania i podniesienie jakości usług publicznych oraz poprawa wizerunku 
administracji rządowej.

Założenia projektu zgodne są z Celem 1. Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007–2013, czyli poprawą jakości funkcjonowania instytucji publicz-
nych oraz rozbudową mechanizmów partnerstwa.

Natomiast w polskich samorządach model CAF wciąż jest stosowany rzadko. 
Wdrożyło go dotychczas tylko kilka urzędów marszałkowskich i miast.

21  Autor referatu jako trener i konsultant współuczestniczy w diagnozie CAF w Izbie Skarbowej 
w Łodzi, Izbie Celnej w Łodzi oraz Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
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R y s u n e k  6. CAF w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie użytkowników zarejestrowanych w Europejskim Instytucie 
Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration – EIPA), http://www.eipa.eu 
(dostęp: 14.06.2009).

Podsumowanie

Zastosowanie Modelu Powszechnej Oceny w urzędach administracji publicznej to 
ustalenie takich sposobów pracy, które powoduje, że urząd działa lepiej i skutecz-
niej, a klient jest zadowolony ze świadczonych usług. Jest to ciągły proces, który 
wymaga nowej kultury pracy, opartej na rzetelności, profesjonalizmie, współpracy 
i wysokiej etyce pracowników sektora publicznego. 
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