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PROJAKOŚCIOWA RESTRUKTURYZACJA ZARZĄDZANIA 
URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM – KOMUNIKAT Z BADAŃ

1. Cele i sposób przeprowadzenia badań w roku 2005 i 2009

1.1. Badania w 2005 roku

W 2005 roku przeprowadzono badania ankietowe w urzędach marszałkowskich 
14 województw. Badaniami objęto trzy grupy zatrudnionych w urzędzie marszał-
kowskim: członków zarządów, dyrektorów i pracowników. Ankietowani ocenili 
78 zagadnień dotyczących stanu zarządzania w urzędach marszałkowskich i pro-
jakościowej restrukturyzacji zarządzania oraz wskazali na najważniejsze manka-
menty w realizacji tych problemów. Wspomniane powyżej 78 zagadnień podzielono 
w 2005 roku w kwestionariuszu ankiety na pięć grup tematycznych – dotyczących 
pięciu obszarów projakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędem marszałkow-
skim. Były to następujące grupy pytań: 

• cele samorządu województwa, rola sejmiku;
• ustrój, prawo, polityka kompetencje, fi nanse;
• urząd;
• kierownictwo, pracownicy;
• ISO, TQM, CAF.
Każdemu badanemu zagadnieniu odpowiadało jedno, częściowo otwarte, pyta-

nie zawierające kilka proponowanych ocen – odpowiedzi na pytanie do wyboru oraz 
miejsce na wpisanie swojej wypowiedzi, innej niż zaproponował autor kwestiona-
riusza ankiety. Wśród odpowiedzi ankietowanych (na każde pytanie) ustalono, któ-
ra ocena – odpowiedź była przez badanych najczęściej wybrana, czyli ma dla nich 
najważniejsze znaczenie.

Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań teoretycznych oraz posiada-
nej wiedzy autor zaproponował w 2005 roku zarządom województw wprowadzenie 
projakościowych zmian w zarządzaniu urzędem marszałkowskim, które dotyczy-
ły 78 badanych zagadnień. Celem wdrożenia zaproponowanych nowych rozwiązań 
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w zakresie każdego z tych badanych zagadnień (problemów) było wyeliminowanie 
stwierdzonych, przez badanych, mankamentów w zarządzaniu urzędem marszał-
kowskim, w drodze projakościowej restrukturyzacji zarządzania. 

1.2. Badania w 2009 roku

Przeprowadzone w 2005 roku badania kontynuowane były w roku 2009 w ramach 
szerszych badań prowadzonych przez autora od kilku lat, które zmierzają do wery-
fi kacji hipotezy badawczej głoszącej, że urzędy marszałkowskie wymagają proja-
kościowej restrukturyzacji zarządzania, niezbędnej dla doskonalenia ich funkcjo-
nowania, zgodnie z europejskimi trendami i wymaganiami w zakresie publicznego 
zarządzania nimi.

Propozycje projakościowych zmian wskazane urzędom marszałkowskim w 2005 
roku przedstawione zostały w ankiecie z 2009 roku zatytułowanej ,,Ocena projako-
ściowej restrukturyzacji zarządzania w urzędzie marszałkowskim”, składającej się 
z pięciu wymienionych powyżej bloków tematycznych – obszarów projakościowej 
restrukturyzacji zarządzania.

W pierwszej kolumnie kwestionariusza ankiety umieszczono numer pytania 
(zagadnienia). W drugiej kolumnie przedstawiono tytuł pytania z 2005 roku oraz 
najczęściej występującą odpowiedź, wskazującą na najważniejsze, występujące 
mankamenty w realizacji zagadnień, którego kolejne pytania dotyczyły. W trze-
ciej kolumnie podano propozycje zmian w zarządzaniu urzędem marszałkowskim 
(które dotyczyły kolejno wszystkich 78 badanych zagadnień) zaproponowanych 
w 2005 roku zarządom badanych województw. Realizacja tych propozycji autora 
miała doprowadzić do projakościowej restrukturyzacji zarządzania w urzędzie. 
Kolumnę czwartą ankiety zatytułowano ,,stopień realizacji (proponowanych zmian) 
w skali od 1 do 5”, pozostawiając wolne miejsce dla badanych na wpisanie cyfry, 
która przedstawia ich ocenę stopnia realizacji proponowanej zmiany w każdym 
badanym zagadnieniu (pytaniu). Przyjęto, że stopień realizacji zaproponowanych 
zmian od roku 2005 do 2008 ankietowani oceniać będą w punktach, przyjmując, że:

• 1 punkt oznacza realizację zmian poniżej przeciętnej, 
• 2 punkty oznaczają realizację zmian na poziomie przeciętnym,
• 3 punkty oznaczają realizację zmian powyżej przeciętnej,
• 4 punkty oznaczają realizację zmian na poziomie dobrym,
• 5 punktów oznacza realizację zmian na poziomie bardzo dobrym.
Ostatecznym celem ankiety z 2009 roku było uzyskanie informacji dotyczącej 

tego, w jakim stopniu na przestrzeni czterech lat zostały usunięte mankamenty 
zarządzania i zrealizowane zaproponowane, projakościowe zmiany w urzędzie 
marszałkowskim dotyczące 78 zagadnień. Mając na uwadze szczupłość rozmiarów 
opracowania, przedstawione zostaną w nim, w każdej grupie tematycznej, wybrane, 
najważniejsze z punktu widzenia znaczenia w ocenie projakościowej restruktury-
zacji zarządzania zagadnienia (pytania).
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2. Wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku 

2.1. Cele samorządu województwa, rola samorządu województwa

W pierwszym obszarze projakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędem 
marszałkowskim (pierwszy blok tematyczny zagadnień ankiety przeprowadzonej 
w 2009 roku) uzyskano następujące oceny realizacji zadań w okresie od 2005 roku do 
2008 roku:

• Wyposażenie organów samorządu województwa w niezbędne kompetencje 
umożliwiające realizacje ustawowych celów – 2,8 pkt.

• Stworzenie możliwości fi nansowania konkurencyjności i innowacyjności go-
spodarki przez samorząd województwa poprzez większe możliwości fi nanso-
wo-kompetencyjne – 2,6 pkt.

• Zwiększenie roli marszałka województwa w zakresie koordynowania działań 
z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i wzmocnienia jego możliwości 
w obszarze budowania tożsamości lokalnej – 2,6 pkt.

• Przekazanie zasobów skarbu państwa do samorządów województw, zwięk-
szenie budżetów i uzyskanie wpływu na funkcjonujące w województwie 
agencje rządowe – 2,7 pkt.

• Zwiększenie roli sejmików poprzez przekazanie im większych kompetencji 
z zakresu rozwoju regionalnego, a ograniczenie roli urzędów wojewódzkich 
w tym zakresie – 2,5 pkt. 

• Zwiększenie kompetencji radnych wojewódzkich, którzy są liderami życia re-
gionalnego; dlatego powinni oni otrzymywać zasadnicze informacje dotyczą-
ce strategii gmin czy powiatów oraz perspektywiczne plany i programy roz-
wojowe samorządu gminnego i powiatowego – 2,4 pkt.

Badani przedstawiciele zarządów województw ocenili stopień realizacji powyż-
szych kierunków zmian (w skali od 1 do 5 pkt) na poziomie od 2,4 do 2,8 pkt, czy-
li uznali ich realizację jako przeciętną lub więcej niż przeciętną. Żaden postulowa-
ny kierunek zmian nie został zrealizowany na poziomie dobrym czy bardzo dobrym.

2.2. Ustrój, prawo, polityka, kompetencje, fi nanse

W drugim bloku tematycznym badanych zagadnień ankietowani ocenili stopień ich 
proponowanej realizacji nierównomiernie, ale także nisko. Badani w sposób nastę-
pujący ocenili projakościowe zmiany w badanych urzędach marszałkowskich w la-
tach 2005–2008 w zakresie ustroju, prawa, polityki, kompetencji i fi nansów:

• Zlikwidowanie konfl iktowego pola oddziaływania na rozwój regionalny do 
którego aspirują dwie administracje: rządowa i samorządowa, i jasne określe-
nie kompetencji tych administracji – 2,8 pkt.

• Pozyskanie agencji i funduszów rządowych, które powinny stać się własno-
ścią samorządu województwa, ponieważ mają duży wpływ na rozwój regio-
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nalny i wpływają na politykę regionalną obok uprawnionych do tego organów 
samorządu województwa – 2,1 pkt.

• Uproszczenie systemu wdrażania projektów fi nansowanych z UE i sposobu 
ich rozliczania, ponieważ na tym polu także dochodzi do niepotrzebnych nie-
porozumień między administracją rządową a samorządową – 2,5 pkt.

• Zniesienie przeszkód formalno-prawno-fi nansowych utrudniających realiza-
cję strategii województwa, by zwiększyć rolę sejmiku województwa – 2,3 pkt.

• Zwiększenie wpływu prawa miejscowego stanowionego przez sejmik woje-
wództwa na rozwój regionalny – wciąż za duży wpływ na region ma admini-
stracja rządowa – 2,9 pkt.

• Minimalizowanie oddziaływania politycznego zarządu województwa nie tyl-
ko na zasadnicze postawy, ale na większość postaw urzędników, by zapewnić 
mniejszą fl uktuację kadr – 2,8 pkt.

• Wzmocnienie kompetencji samorządu województwa w zakresie rolnictwa, 
ochrony środowiska, agencji i funduszy rządowych – 2,3 pkt.

• Prawne usankcjonowanie wprowadzenia przez samorząd województwa no-
wych źródeł dochodu w celu możliwości lepszego planowania zadań – 1,8 pkt.

• Zwiększenie wpływu samorządu województwa na politykę zdrowotną – 2,3 pkt.
• Koncentrowanie środków na rozwój regionalny na poziomie samorządu wo-

jewództwa – 2,3 pkt.
Wśród odpowiedzi dotyczących stopnia realizacji postulatów autora badań 

w tym obszarze dominowały oceny w przedziale od 1,8 do 3,2 pkt, a więc na pozio-
mie przeciętnym i powyżej przeciętnej. Natomiast nie pojawiła się tu żadna ocena 
wskazująca na to, że w ciągu czterech lat zaszły w zarządzaniu urzędami marszał-
kowskimi zmiany na poziomie dobrym lub bardzo dobrym.

2.3. Urząd

Trzeci obszar badań dotyczył urzędu jako aparatu pomocniczego organów samorzą-
du województwa – sejmiku i zarządu województwa. W tym przypadku badano sto-
pień realizacji postulatów zaproponowanych przez autora pytań w ankiecie z 2009 
roku, biorąc za podstawę wyniki ankiety z 2005 roku. Badani dokonali następują-
cych ocen realizacji zagadnień z trzeciej grupy:

• Centralizowanie zadań zastępowane np. zespołami zadaniowymi – 2,4 pkt.
• Eliminowanie, przy zdecentralizowanej strukturze urzędu, skłonności urzęd-

ników do spowalniania procesów pracy – 2,7 pkt.
• Analizowanie całościowe organizacji urzędu marszałkowskiego, mające na 

względzie metody zarządzania i koszty funkcjonowania urzędu – 2,5 pkt.
• Pożądanym stanem przy restrukturyzacji urzędu jest stosowanie jednolitej 

struktury organizacyjnej – 2,8 pkt.
• Wprowadzanie okresowych ocen eksperckich stanu organizacyjnego urzędu 

i zwiększanie roli zarządu w określeniu struktury urzędu – 2,9 pkt.
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• Likwidowanie stanu zbędnego konkurowania komórek urzędniczych, usta-
wiczne kontrolowanie stanu świadomości urzędniczej i odpowiedzialności za 
pracę w urzędzie przez szkolenia i wyjaśnianie misji urzędu – 2,8 pkt.

• Ustawiczne zmienianie świadomości urzędników przez wdrożenie efektyw-
nego systemu zarządzania – 2,8 pkt.

• Systematyczne redefi niowanie i kontrolowanie procesów pracy, w zależności 
od potrzeb – 2,7 pkt. 

• Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla poprawy sta-
nu jakości usług urzędniczych – 3,1 pkt.

• Rozważanie zlecania niektórych tradycyjnych zadań urzędu wyspecjalizowa-
nym fi rmom, np. kancelariom prawniczym, agencjom samorządowym itp. – 
2,6 pkt.

Wszystkie oceny dokonane przez respondentów w tym obszarze projakościowej re-
strukturyzacji zarządzania mieściły się w przedziale od 2,4 do 3,3 pkt. Wskazywały, 
że oczekiwane projakościowe zmiany zachodzą wolno – na poziomie przeciętnym 
i powyżej przeciętnym. Jednocześnie żadna ze zmian nie osiągnęła poziomu dobre-
go i bardzo dobrego.

2.4. Kierownictwo, pracownicy

Kolejny czwarty obszar badań analizowany był pod kątem kierownictwa i pracow-
ników urzędu. Pytania zawarte w ankiecie miały na celu ustalenie, w jakim stop-
niu zaproponowany kierunek projakościowych zmian w urzędzie marszałkowskim 
określony na podstawie mankamentów w zarządzaniu w ankiecie z 2005 roku zo-
stał w 2009 roku zrealizowany. Ankietowani stopień realizacji projakościowych pro-
pozycji zmian w zakresie funkcjonowania kierownictwa i podległych im pracowni-
ków ocenili następująco:

• Dążenie do oceny efektywności pracy pracownika i przestrzegania proce-
dur – 2,8 pkt.

• Monitorowanie czynności urzędniczych za pomocą metod ilościowych, punk-
towych, opisowych, testów, porównań itp. – 2,3 pkt.

• Prawo do wymagania, aby przy zatrudnianiu stosować procedurę konkurso-
wą, którą należy upraszczać i doskonalić – 3,8 pkt.

• Selekcja zawierająca: opis zadań, opis usytuowania stanowiska pracy w hie-
rarchii, określenie wymagań cech indywidualnych uczciwość, fachowość 
– 3,0 pkt.

• Doskonalenie urzędników przez wyspecjalizowane zespoły eksperckie czy 
organizacje pozarządowe – 2,7 pkt.

• Kompleksowe monitorowanie usług urzędniczych. Ingerencja w działanie 
urzędu tylko przy ocenie efektów jest spóźniona – 2,1 pkt.

• Stosowanie różnorodnych technik: np. techniki kierowania przez delegowa-
nie uprawnień, przez cele, przez zespoły zadaniowe, równocześnie zwiększa-
nie funkcji motywacyjnych zarządzania – 2,6 pkt.
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• Kreatywna postawa wobec rozwiązań strategicznych i bieżących towarzy-
sząca codziennej pracy i podlegająca wnikliwej analizie kierownictwa urzę-
du – 2,6 pkt.

• Wprowadzenie czytelnego systemu ocen pracowniczych. System oceny pra-
cownika jest formalną metodą okresowej ewaluacji pracy. Prowadzi on do ko-
rekt pracy i racjonalizowania polityki personalnej – 2,4 pkt.

• Wprowadzanie szczegółowego opisu wytwarzanej dokumentacji. Staranność 
w dokumentowaniu przebiegu czynności urzędniczych powinna być zespolo-
na z całością procesów urzędniczych i pomagać w realizacji zadań – 2,9 pkt.

Wśród uzyskanych odpowiedzi – ocen, w czwartym obszarze badawczym, tylko 
jedna propozycja projakościowych zmian zrealizowana została w ciągu czterech lat 
na poziomie dobrym. Badani uznali, że usankcjonowane przez prawo zatrudnianie 
pracowników w drodze konkursu przynosi dobre efekty. Pozostałe odpowiedzi były 
na poziomie przeciętnym i powyżej przeciętnym – skala odpowiedzi w tym obsza-
rze badań zamknęła się w przedziale od 2,1 do 3,8 pkt.

2.5. ISO, TQM, CAF

Piąty blok tematyczny ankiety miał na celu uzyskanie informacji na temat stosowa-
nia: ISO 9000, TQM i CAF. W szczególności chodziło o to, jak były realizowane 
w 2008 roku postulaty projakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędami mar-
szałkowskimi, zaproponowane na podstawie wyników badań ankietowych z roku 
2005. 

Badani ocenili realizację proponowanych zmian w zakresie poniższych zagad-
nień następująco:

• Upowszechnianie wiedzy o TQM i wdrażanie zasad TQM na bieżąco oraz 
doskonalenie ich przestrzegania – 2,2 pkt.

• Potrzeba przeprowadzania kontroli, która powinna odbywać się zgodnie z za-
łożeniami TQM, czyli bazować na samoocenie i kontroli międzyoperacyj-
nej mającej większy sens ekonomiczny niż stosowanie tylko kontroli końco-
wej – 2,1 pkt.

• Potrzeba wdrożenia normy ISO 9001, efekty wprowadzenia norm w urzędach 
sprzyjają lepszemu funkcjonowaniu urzędu – 2,7 pkt.

• Wprowadzenie CAF i pogłębienie wiedzy na temat metod samooceny i oceny 
pracowników urzędu i systematyczne stosowanie tych metod – 1,7 pkt. 

• Stworzenie pracownikom urzędu możliwości zapoznawania się z nowocześnie 
funkcjonującymi urzędami, nowymi metodami, narzędziami i technikami za-
rządzania (metody Deminga, Kaizen) – 1,9 pkt.

• Określenie wymagań dotyczących polityki jakości, które powinny wynikać 
z misji, polityki jakości i celów urzędu oraz oczekiwań petentów – 2,3 pkt.

• Projektowanie rozwoju jako procesu ciągłego, wynikającego z zadań urzędu, 
otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego urzędu – 2,5 pkt.

cz-II-roz-8-9.indd   156II 8 9 i dd 156 2010-09-23   09:49:352010 09 23 09 49 35



157Projakościowa restrukturyzacja zarządzania urzędem marszałkowskim – komunikat z badań

• Potrzeba osiągnięcia pożądanego stanu analizowania błędów urzędniczych 
i prowadzenia na bieżąco działań korygujących, zapobiegawczych i doskona-
lących – 2,4 pkt.

• Wprowadzanie audytu zewnętrznego zapewniającego neutralną wiedzę na te-
mat pracy urzędu – 2,1 pkt.

• Stosowanie urozmaiconych sposobów oceny pracy, w tym metod ilościowych 
(statystyczne) – 2,1 pkt.

Odpowiedzi na wszystkie zadane w tym obszarze pytania mieściły się w prze-
dziale od 1,7 do 2,5 pkt: badani ocenili realizację projakościowych zadań na po-
ziomie przeciętnym lub powyżej przeciętnego. Jednocześnie żaden z postulatów 
projakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędem marszałkowskim nie został 
zrealizowany na poziomie dobrym lub bardzo dobrym.

3. Wnioski

• Spośród 78 zagadnień projakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędem 
marszałkowskim, zapisanych w postaci pytań w kwestionariuszu ankiety, za-
szły pozytywne, ponadprzeciętne zmiany w 42 przypadkach.

• Tylko w jednym przypadku pożądany kierunek zmian został zrealizowany 
w stopniu dobrym.

• Pozostałe 35 zadań, mających na celu poprawę funkcjonowania urzędów mar-
szałkowskich, zostało zrealizowanych na poziomie przeciętnym.

• Najniższe oceny wśród badanych mieszczące się w przedziale od 1,7 do 2,5 
pkt uzyskały pytania dotyczące następujących zagadnień:
a) trudności w funkcjonowaniu urzędu marszałkowskiego, samorządu woje-

wództwa wynikające z dualizmu władzy na szczeblu wojewódzkim;
b) dublowania się kompetencji marszałka województwa i wojewody, funk-

cjonowania agencji i funduszy rządowych w województwie;
c) trwałych podstaw prawnych, w oparciu o które działa urząd marszałkowski;
d) słabości modelu polityki regionalnej;
e) niewystarczających kompetencji w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska;
f) możliwości wprowadzania nowych źródeł dochodu;
g) braku zespołów zadaniowych przy rozwiązywaniu problemów;
h) braku całościowej analizy pracy urzędu marszałkowskiego;
i) braku monitorowania czynności urzędniczych;
j) niezauważania innowacyjności pracowników;
k) braku kontroli na linii urzędnik – petent;
l) stylów kierowania w urzędach marszałkowskich;
m) słabości systemów szkoleniowych;
n) wiedzy na temat TQM, CAF, polityki jakości, metod i technik zarządzania;
o) potrzeby wprowadzenia audytu zewnętrznego i stosowania metod ilościo-

wych w ocenie pracy urzędu.
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• Zauważalne pozytywne zmiany w funkcjonowaniu urzędów marszałkow-
skich na przestrzeni ostatnich czterech lat, wyrażone przez ankietowanych 
oceną powyżej przeciętnej i jedną dobrą, mieszczące się w przedziale od 2,6 
do 3,8 pkt, dotyczą następujących zagadnień:
a) powolnego, ale podążającego w dobrym kierunku wzrostu instrumentów 

do prowadzenia polityki regionalnej;
b) zwiększenia możliwości fi nansowania celów samorządu województwa 

poprzez zwiększenie fi nansów przeznaczonych na ten cel;
c) przyrostu kompetencji marszałka województwa kosztem kompetencji wo-

jewody;
d) wzrostu znaczenia prawa miejscowego stanowionego przez sejmik woje-

wództwa;
e) właściwego kierunku reorganizowania jednostek organizacyjnych podleg-

łych urzędowi marszałkowskiemu;
f) decentralizowania struktury organizacyjnej urzędu;
g) nakierowywania pracy urzędu na efektywne zarządzanie;
h) wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla poprawy 

jakości usług urzędniczych;
i) stosowania wielopoziomowej selekcji pracowników przy naborze;
j) posiłkowania się zewnętrznymi zespołami eksperckimi przy rozwiązy-

waniu zadań;
k) rzetelnej oceny pracy pracowników;
l) lepszej jakości dokumentacji pracowniczej;
m) większej świadomości realizacji misji urzędu przez urzędników;
n) umiejętności usuwania sytuacji konfl iktowych w urzędzie;
o) zainteresowania normami ISO.

Podsumowanie

Przeprowadzone w 2009 roku badania potwierdziły słuszność przyjętej już w 2005 
roku hipotezy badawczej głoszącej, że urzędy marszałkowskie wymagają projako-
ściowej restrukturyzacji zarządzania, niezbędnej dla doskonalenia ich funkcjono-
wania, zgodnie z europejskimi trendami i wymaganiami w zakresie publicznego 
zarządzania. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych w 2005 roku badań ankieto-
wych potwierdzają słuszność zaproponowanych przez autora w 2009 roku nowych 
rozwiązań w zakresie 78 badanych zagadnień, ujętych w pięć grup tematycznych. 

Przedstawione badanym urzędom propozycje projakościowych zmian (w pię-
ciu obszarach) w zarządzaniu publicznym zostały w różnym stopniu wdrożone. 
Przeciętny stopień realizacji tych proponowanych zmian wynosił:

• w I grupie tematycznej (obszarze) – 2,5 pkt,
• w II grupie tematycznej (obszarze) – 2,5 pkt,
• w III grupie tematycznej (obszarze) – 2,8 pkt,
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• w IV grupie tematycznej (obszarze) – 2,6 pkt,
• w V grupie tematycznej (obszarze) – 2,1 pkt.
Z powyższego zestawienia wynika, że najlepiej zrealizowane zostały propono-

wane zmiany w obszarze trzecim projakościowej restrukturyzacji zarządzania, czyli 
urzędu. Najgorzej natomiast zrealizowano proponowane zmiany w zakresie zagad-
nień objętych piątą grupą tematyczną, czyli w zakresie wdrażania systemu zarzą-
dzania jakością i zasad TQM. W tych dziedzinach nie poczyniono oczekiwanego 
postępu.

W sumie stopień proponowanych zmian w 78 badanych zagadnieniach zreali-
zowano na poziomie – 2,5 pkt, co w skali pięciopunktowej nie jest nadzwyczajnym 
osiągnięciem. Warto tu jednakże zaznaczyć, że we wszystkich badanych 14 urzę-
dach marszałkowskich (dwa nie wyraziły zgody na badania) przystąpiono do pro-
jakościowej restrukturyzacji zarządzania urzędem. Podjęte działania poszły w kie-
runku wyznaczonym przez autora w 2005 roku. 

Przeprowadzone badania potwierdzają postulowaną przez autora badań potrze-
bę doskonalenia pracy urzędu marszałkowskiego pod kątem lepszego wykorzysta-
nia potencjału organizacyjno-osobowego. Szczególne znaczenie ma tu zastosowa-
nie nowoczesnych metod, technik i narzędzi kierowania oraz wdrożenie systemów 
zarządzania jakością ISO i fi lozofi i zarządzania TQM, a także samooceny za po-
mocą Modelu CAF. Zwiększająca się rola urzędów marszałkowskich, szczególnie 
w związku z implementacją środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak rów-
nież coraz ważniejsza pozycja samorządu województwa wynikająca z przejmowa-
nia kompetencji od administracji rządowej w każdym z województw powinna pro-
wadzić do ciągłego doskonalenia ich pracy szczególnie w zakresie:

• warunków wewnętrznych pracy (struktura urzędu, zasoby ludzkie, techniki 
zarządzania, procesy pracy);

• warunków zewnętrznych funkcjonowania urzędu (prawo, fi nanse, kompeten-
cje organów samorządu województwa, stan organizacyjny jednostek samo-
rządu województwa).

Częściowe, pozytywne zmiany w tym zakresie wymagają poprawy w większej 
skali niż obecnie, dzięki czemu urzędy będą lepiej pracować na rzecz organów sa-
morządu województwa i rozwoju regionów.
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