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Organizacja i zarządzanie usługami publicznymi budzi coraz 

szersze zainteresowanie zarówno w sferze badań naukowych, jak  

i praktyki. Strategia i wdrażanie usług publicznych należy do 

obowiązków różnych organizacji i instytucji. By zwiększyć jakość  

i skuteczność polityki w tym zakresie oraz zapewnić powodzenie 

przedsięwzięć, organizacje te potrzebują nowoczesnych narzędzi  

w dziedzinie administracji i zarządzania. 

W wielu krajach i regionach brakuje możliwości prawidłowej 

realizacji usług publicznych. Z tego względu w programie Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zarezerwowano środki na 

wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i administracyjnych  

w państwach członkowskich korzystających z funduszy spójności. 

Działania wspierające oparte są na strategicznym podejściu,  

w ramach którego państwa członkowskie określają słabe strony 

systemu usług publicznych, jak również usprawnienia, które 

przyniosą największe korzyści społeczno-gospodarcze. W określa-

niu słabych stron zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie me-

chanizmów mających jeszcze poprawić dobre polityki i programy. 

Zmierza sie również do wzmocnienia zdolności służb publicznych 

do wdrażania tych polityk i programów. 

Prezentowana monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 

praktyki i teorii na wiedzę w zakresie współczesnych problemów 

organizacji i zarządzania w sferze usług publicznych. Jest ono 

rozumiane jako dziedzina zajmująca się badaniem sposobów i za-

kresu harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wy-

znaczanie celów organizacji świadczących usługi publiczne oraz 

możliwości działań nakierowanych na kreowanie publicznych war-

tości i realizację interesu publicznego. 

Prowadzone w monografii rozważania odnoszą się do całościo-

wych rozważań dotyczących tej sfery, jak i wybranych aspektów 

sprawnego działania w poszczególnych organizacjach świadczą-

cych usługi specjalistyczne. 

W rozdziale pierwszym pt. „Sfera publiczna fundamentem sek-

tora usług publicznych‖ Autor podejmuje próbę dotyczącą nauko-
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wego eksplorowania usług publicznych przez finansistów i praw-

ników, do których dołączyli ostatnio specjaliści od zarządzania 

sektorem publicznym. Każda z tych grup badaczy wprowadza wła-

sną perspektywę analityczno-badawczą, co powoduje nie tylko 

polaryzację wiedzy, ale co gorsza wiedzę oczyszczoną z usług jako 

takich. Powoduje to stan, w którym w wiedzy o sektorze usług 

publicznych nieobecna jest teoria usług. Stąd postulat wyodręb-

nienia „sfery publicznej‖ i stworzenia podwaliny pod zintegrowaną 

teorię sektora publicznego. 

Autorzy rozdziału drugiego pt. „Istota współczesnych usług pu-

blicznych‖ analizując wybrane problemy definiowania usług pu-

blicznych, podejmują również zagadnienie ich miejsca w systemie 

usług, warunków ich realizacji, które powodują określone relacje 

pomiędzy organizacjami publicznymi tworzonymi w celu świad-

czenia usług zaspokajających szczególne potrzeby obywateli,  

a nimi samymi jako usługobiorcami. Punktem wyjścia do definio-

wania usług publicznych  jest rozpatrzenie ich zdolności do reali-

zowania interesu publicznego. Usługi te definiowane są jako pu-

bliczne, gdyż w stosunku do nich niemożliwe jest wykluczenie ko-

gokolwiek z korzystania z nich. Posiadają one dwie podstawowe 

cechy, a mianowicie: nierywalizacyjny charakter konsumpcji oraz 

niemożność wykluczenia z konsumpcji. Motywacje świadczenia 

usług publicznych w dużej mierze zależą od pojmowania roli pań-

stwa w gospodarce i oczekiwań formułowanych wobec służby pu-

blicznej. 

Rozdział trzeci pt. „Istota, zakres i funkcje publicznych usług 

doradczych‖ przedstawia takie zagadnienia jak: istota usług do-

radczych, zakres i funkcje publicznych usług doradczych, rodzaje 

organizacji świadczących publiczne usługi doradcze. W rozdziale 

tym Autor podkreśla, że pomoc doradcza może być świadczona 

wszystkim zainteresowanym, albo też określonej grupie. Mogą ją 

świadczyć różnego rodzaju instytucje doradcze, działające na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, instytucje publiczne 

lub też działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

W rozdziale czwartym zatytułowanym „Sukces w rozwoju no-

wych usług medycznych: pomiędzy instytucjonalnym a rynkowym 

doświadczeniem‖ rozpatrywana jest problematyka działań insty-

tucji medycznych na różnicującym się rynku usług medycznych  

w Polsce. Autorzy podkreślają, że zaangażowanie klientów w roz-
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wój i komercjalizację usług jest szczególnie istotne w usługowej 

praktyce innowacyjnej instytucji medycznych, gdyż oferta me-

dyczna dotyka klientów - pacjentów bezpośrednio, oddziałując na 

jakość jego życia i stopień poprawy zdrowia. Podjęty temat ma 

bardzo istotne znaczenie, gdyż poruszona problematyka jest za-

gadnieniem stosunkowo nowym i nie mającym licznych swych 

bezpośrednich odpowiedników w literaturze i opracowaniach na 

polskim gruncie. Szereg instytucji medycznych potrzebuje inno-

wacji w dziedzinie świadczonych usług i wskazań jak należy je 

dobrze przeprowadzić oraz zmierzyć ich poziom sukcesu na rynku 

medycznym. 

Treść rozdziału piątego pt. „Harmonizowanie warunków pracy  

z dążeniami i potrzebami pracowników‖ dotyczy harmonizowania 

warunków pracy z dążeniami i potrzebami pracowników. Zawarte 

w nim rozważania oparte są na badaniach empirycznych funkcjo-

nowania Powiatowego Urzędu Pracy. Potwierdzają one tezę o zło-

żoności czynników kształtujących harmonizację działań w urzę-

dzie jako organizacji otwartej na procesy zmian orientowanych na 

potrzeby środowiska. Przeprowadzone rozważania wskazują, że 

sprawne zarządzanie urzędem, racjonalna struktura stanowisk 

pracy oraz fachowość urzędników determinują osiąganie złożo-

nych celów społecznych w wymiarze jednostkowym i organizacyj-

nym. Skuteczny system motywacyjny sprzyja rozwojowi inicjatyw-

ności zatrudnionych w urzędzie jednostek i przyczynia się do ich 

satysfakcji zawodowej. Ważne znaczenie ma dostosowanie zadań 

organizacyjnych do predyspozycji jednostek formułowanych jako 

indywidualne wyzwania związane z autonomicznymi stanowiska-

mi pracy.  

Rozdział szósty pt. „Usługi administracyjne w świetle koncepcji 

zarządzania w administracji samorządowej‖ poświęcony usługom 

administracyjnym w świetle koncepcji zarządzania w administracji 

samorządowej. W rozdziale tym Autorka dokonała przeglądu me-

tod zarządzania w kontekście skuteczności ich zastosowania do 

doskonalenia usług administracyjnych. Scharakteryzowała trady-

cyjne publiczne zarządzanie, zarządzanie jakością w administracji 

publicznej, nowe publiczne zarządzanie (NPM), e-administrację 

oraz TQM, benchmarking i reengineering w administracji publicz-

nej. W konkluzji stwierdzono, że dotychczasowe doświadczenia 

wynikające z zastosowania rozwiązań wykazują, że okazały się one 
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skuteczne w warunkach biznesu, a w większości nie sprawdziły 

się w organizacjach samorządowych. 

Rezultaty przeprowadzonych rozważań mogą być przydatne  

z perspektywy usprawniania organizacji i zarządzania w sferze 

usług publicznych. Lektura treści pozwoli na zrozumienie istoty 

zarządzania współczesnymi organizacjami świadczącymi usługi.  

Monografia w części zawiera zaktualizowane opracowania tomu 

pt. "Zarządzanie usługami publicznymi"1. Pokazują one w nowym 

świetle różnorodność teoretycznych oraz praktycznych problemów 

organizacji i zarządzania, a przedstawione wnioski mogą mieć za-

stosowanie w różnych organizacjach. 

    

 

Barbara Kożuch, Antoni Kożuch 

 

 

                                           

 
1 "Zarządzanie usługami publicznymi" pod red. Barbary Kożuch, Towarzystwo 

Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Fundacja Współczesne Za-

rządzanie w Białymstoku, Kraków 2008.  


