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SYSTEMY DOSTARCZANIA USŁUG PUBLICZNYCH

PUBLIC SERVICE DELIVERY SYSTEMS

Streszczenie: Artykuł przedstawia charakterystykę wybranych systemów dostarczania 
usług publicznych opartą na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano obszar ad-
ministracji publicznej – samorząd terytorialny, kojarzony głównie z  naukami prawnymi, 
który coraz częściej jest przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych, w tym nauk 
o zarządzaniu. Celem artykułu była próba przedstawienia kumulatywnego charakteru ewo-
lucji myśli administracyjnej. Wykorzystano w nim szeroką literaturę zagraniczną i krajową.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, usługi publiczne, najlepsza wartość, samorząd

Abstract: The article presents characteristics of selected systems of providing public servi-
ces based on literature study. The area of public administration has been analysed – a local 



36 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

government, associated mainly with legal sciences, is increasingly becoming an interest of 
economic sciences, including management sciences. The attempt to present the cumulative 
character of the evolution of administration was the purpose of the article. The article uses 
extensive foreign and national subject literature.

Keywords: public management, public services, best value, government

Wstęp

Zarządzanie publiczne (public management), jak wskazuje W. Rudolf, jest nie-
wątpliwie obszarem dynamicznym, który w ostatnich dekadach, w krajach o rozwi-
niętych demokracjach i stabilnych systemach instytucjonalnych, podlega znaczącej 
ewolucji1. Rozważania przedstawione w niniejszym artykule w zakresie zarządza-
nia publicznego zawężono do trzech koncepcji i  trzech rozwiązań metodycznych 
możliwych do zastosowania w  obszarze samorządu terytorialnego. Samorząd te-
rytorialny jest formą ustrojową zdecentralizowanej administracji publicznej, wy-
konującą przydzielone mu w drodze ustawy zadania własne na własną odpowie-
dzialność2 i stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, 
związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania 
administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realiza-
cję nałożonych nań zadań3. Będąc więc właścicielem znacznego majątku trwałego, 
dysponując niejednokrotnie bardzo dużymi środkami finansowymi w postaci bu-
dżetu oraz zasobami ludzkimi, samorząd terytorialny odgrywa naprawdę istotną 
rolę w państwie i systemie gospodarczym, podejmując często strategiczne decyzje 
o charakterze gospodarczym. Rosnąca liczbę zadań stawianych przed samorządem 
powoduje jednak lawinowy wzrost przepisów podyktowany coraz to nowymi sy-
tuacjami wymagającymi stworzenia kolejnych procedur. Proces ten ma charakter 
ewolucyjny na zasadzie kumulatywnego mechanizmu formalizacji. Badając poja-
wiające się koncepcje w zakresie zarządzania publicznego, autor zauważył równie 
ewolucyjny charakter ich rozwoju. Jako cel artykułu autor postawił sobie przedsta-
wienie kumulatywnego charakteru ewolucji myśli administracyjnej na podstawie 
wybranych systemów dostarczania usług publicznych.

1  W. Rudolf, Rozwój zarządzania publicznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, 261.
2  E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1998, s. 32.
3  K. Byjoch, J. Sulimierski, J. P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnic-
twa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 15.
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1. Etapy kształtowania się zarządzania publicznego

Już na przełomie XX i XXI wieku Peter Drucker słusznie przewidywał, że „w 
XXI wieku sektor wzrostu w krajach rozwiniętych nie będzie związany ze sferą biz-
nesu. Najprawdopodobniej będzie nim nie nastawiony na zysk sektor publiczny, 
w  którym obecnie niezwykle potrzebne jest przeprowadzenie systematycznych, 
konkretnych działań, będących praktycznym zastosowaniem zasad zarządzania, co 
w efekcie może przynieść w ciągu krótkiego okresu bardzo dobre rezultaty”4. 

Opis koncepcji w zakresie zarządzania publicznego należy rozpocząć od tzw. mo-
delu weberowskiego, zwanego modelem idealnej biurokracji, który z punktu widzenia 
zwierzchników organizacji zapewnia najwyższy stopień przewidywalności wyników 
oraz wykazuje wyższość nad pozostałymi koncepcjami pod względem efektywności, 
z uwagi na precyzje działania, stabilność, dyscyplinę i lojalność. Sam Max Weber uwa-
żał model idealnej biurokracji za najbardziej efektywną formę organizacji jednostek 
w określonym celu. Jak pisze J. Hausner, model weberowski znalazł dodatkowe uza-
sadnienie w teorii administracji F.W. Taylora, zgodnie z którą racjonalność organizacji 
miała zapewnić maksymalne uproszczenie i standaryzację działań5. Jednak z uwagi 
na liczne wady, tj. rozproszenie władzy, brak współpracy pomiędzy komórkami we-
wnątrz organizacji, eksternalizacja kosztów przy braku społecznej kontroli nad działa-
niami, model idealnej biurokracji okazał się przydatny tylko w ograniczonym stopniu. 

Przyjmując, że rozwój administracji publicznej nie polega na rewolucji w postaci 
odrzucenia jednego paradygmatu i zastępowaniu go innymi, lecz na ewolucyjnym – 
stopniowym przechodzeniu od dotychczasowego modelu do nowego z zachowaniem 
wielu elementów poprzedniego, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, w wyniku kryzysu gospodarczego i politycznego, powstało nowe zarządzanie 
publiczne, które czerpało z doświadczeń w zarządzaniu sektorem prywatnym, przed-
kładając tym samym sztukę zarządzania nad sztukę administrowania. Wywodzące się 
z ekonomii NPM opierało podejmowane reformy na mechanizmach i instrumentach 
charakterystycznych właśnie dla organizacji sektora prywatnego. 

W toku analizy literatury stwierdzono, że Ch. Hood wymienia następujące ele-
menty koncepcji NPM6: 

1. Praktyczne i profesjonalne zarzadzanie sektorem publicznym.
2. Wprowadzenie jasno sprecyzowanych standardów i mierników.
3. Większy nacisk na kontrolę.
4. Dezagregacja i decentralizacja jednostek sektora publicznego.
5. Wyzwalanie mechanizmów konkurencyjnych w sektorze publicznym.

4  P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000, s. 8-9.
5  J. Hausner, Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2008, s. 14-15.
6  Ch. Hood, A Public Management for All Seasons?, „Public Administration” 1991, Vol. 69 (1), s. 4-5.
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6. Wprowadzenie instrumentów zarządzania opartych na rozwiązaniach sek-
tora biznesowego,

7. Dyscyplina i racjonalne gospodarowanie zasobami. 
Z biegiem czasu zaczęto dostrzegać jednak pewne niedoskonałości tej koncep-

cji7. Wbrew założeniom, iż misją NPM jest zwiększenie gospodarności, skuteczno-
ści i efektywności sektora publicznego, przeciwnicy tej koncepcji wskazują jednak na 
ograniczone możliwości implementacji NPM właśnie do sektora publicznego. NPM 
koncentrowało się na optymalizowaniu procesu dostarczania usług publicznych, wy-
korzystując techniki z  sektora prywatnego, ignorując jednocześnie wpływ polityki 
na podejmowane przez władzę publiczną decyzje. Koncentrowano się na poprawie 
sprawności organizacji publicznej oraz redukcji kosztów, a nie na efektywności orga-
nizacji w sensie zdolności do zaspokajania społecznych potrzeb. Oszczędne gospoda-
rowanie może wręcz prowadzić do niezrealizowania ustalonych celów.

Zauważone niedoskonałości NPM sprawiły, że pojawiła się nowa koncepcja 
nazywana public governance lub New Public Governance. W 1972 r. Amerykanin 
Harlan Cleveland precyzyjnie opisał prognozowane zmiany w zarządzaniu publicz-
nym8. Twierdził, że im większej wagi sprawy leżą w kompetencji danej organizacji, 
tym bardziej powinno się rozpraszać realną władzę oraz zwiększać liczbę osób, któ-
rych udział w procesie podejmowania decyzji jest pożądany. Jak można zauważyć, 
obecne rozumienie governance w odniesieniu do sektora publicznego niewiele się 
zmieniło, a sama koncepcja od dwóch dekad jest powszechnie uznawana, coraz czę-
ściej traktowana jako nowy paradygmat w administracji publicznej9. 

Jak stwierdza H. Izdebski, praktyczne znaczenie idei governance w administracji pu-
blicznej zależy od tradycji danego kraju oraz jego kultury politycznej, prawnej i admini-
stracyjnej10. Państwa, w których nie było monarchii absolutnej (Wielka Brytania, Szwecja), 
są bardziej otwarte pod tym względem niż państwa znajdujące się wciąż pod wpływem 
tradycji absolutyzmu. Państwa – takie jak Niemcy i  Austria – tradycyjnie zdecentrali-
zowane i  ponadto tradycyjnie korporacjonistyczne (w znaczeniu włączenia korporacji 
publicznoprawnych i prywatnoprawnych w procesy podejmowania decyzji na różnych 
szczeblach) są bardziej otwarte niż państwa o silnych tradycjach centralizacji i koncen-
tracji władzy (jak Francja). Niezależnie od tradycji sądzić można, że idee governance są 
szczególnie właściwe dla organizowania tzw. administracji na rzecz rozwoju, najnowszej 
z funkcji administracji, najbardziej wymagającej najszerzej rozumianego partnerstwa spo-

7  E. Ferlie, J. Hartley, S. Martin, Changing Public Service Organisations – Current Perspectives and Future 
Prospects, „British Journal of Management” 2003, No. 14, s. 1-14.
8  H. Cleveland, The Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers, Harper & Row, New York 1972, 
s. 12-13.
9  W. Rudolf, Rozwój zarządzania publicznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 
2011, 261.
10  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 17.
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łecznego11. Trzeba zatem mówić o swoiście kumulatywnej ewolucji myśli administracyjnej 
– od prostych schematów właściwych Rechtsstaat12 czy myśli Fayola do złożonego, na swój 
sposób postmodernistycznego, widzenia administracji w koncepcjach governance. Można 
zarazem mówić o kolejnych „warstwach” koncepcyjnych i realizacyjnych 13 do których wg 
autora można zaliczyć takie rozwiązania metodyczne jak Best Value, Best Value Procure-
ment czy Public Value przedstawione w dalszej części artykułu.

2. Systemy dostarczania usług publicznych

Reformy sektora publicznego rozpoczęły się na początku lat osiemdziesiątych XX 
stulecia w Wielkiej Brytanii. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zainicjowano wdrażanie 
systemu najlepszej wartości Best Value mającego na celu poprawę poziomu świadczenia 
usług publicznych na poziomie lokalnym. System Best Value zakłada dostarczanie usług 
publicznych zgodnych z przyjętymi standardami, gdzie jakość usług będzie najwyższa 
przy założonej cenie, mając na uwadze efektywność systemu wydatkowania środków 
publicznych. Założenia systemu opublikowano w  1997 r. w  dokumencie rządowym, 
tzw. Białej Księdze. W dokumencie tym położono szczególny nacisk na kwestie kosz-
tów, skuteczności, efektywności, jakości i dostępności usług publicznych. Jednocześnie, 
w celu zagwarantowania możliwie najwyższej jakości usług publicznych, ustanowiono 
organ kontrolny – Komisję Audytorską, która przeprowadza rewizję wyników działal-
ności samorządu lokalnego na podstawie opracowanych ustawowo wskaźników satys-
fakcji klienta14. Procesy dostarczania usług publicznych i wyniki działania samorządów 
oceniane są przez pryzmat modelu „4C”, w którym kluczowymi elementami oceny są:

1C – challenge (wyzwanie) – gdzie należy wskazać zasadność i sposób realizacji usługi,
2C – compare (porównanie) – dotyczy zapewnienia przekrojowego porównania 

z innymi organizacjami/dostawcami (np. samorządami) za pomocą mierników,
3C – consult (konsultowanie) – oznaczające przeprowadzenie konsultacji z lo-

kalną społecznością z podatnikami, użytkownikami i przedstawicielami biznesu,
4C – competition (konkurowanie) – czyli przestrzeganie zasady konkurencyjno-

ści przy wyborze realizatora usługi15. 
W konsekwencji kluczowe założenia systemu Best Value można sprowadzić do 

następujących wytycznych:

11  Ibidem, s. 17.
12  Rechtsstaat – pojęcia wprowadzonego w  kontynentalnej Europie, w  szczególności w  Niemczech, 
w ciągu XIX w. wraz z rozwojem konstytucjonalizmu i ustalaniem się zasady legalizmu jako przeciw-
stawienia Polizeistaat – państwa policyjnego – H. Izdebski, Jednostka wobec rządów prawa i państwa 
prawnego, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe 
prawa, Liber, Warszawa 2006.
13  Ibidem, s. 17.
14  G.A. Boyne, Managing Local Services. From CCT to Best Value, Frank Cass & Co., London-Portland 
1999, s. 2-3.
15  Ibidem, s. 6
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– określenie przez władze i społeczność lokalną wspólnej wizji rozwoju,
– konsultacje społeczne w zakresie ustalenia obszarów priorytetowych,
– podział obszarów usług publicznych i ich projektowanie,
– przegląd wyników w zakresie realizowanych usług zgodny z zasadami konku-

rencji i przedsiębiorczości,
– określanie obszarów wymagających doskonalenia, 
– określanie celów objętych wydatkami budżetowymi na zasadzie konsultacji 

społecznych,
– pomiar wyników i bieżące monitorowanie zwłaszcza obszarów niesprawnych,
– współdziałanie ze społecznością lokalną w  zakresie pomiaru jakości usług 

i ich doskonalenia16. 
W systemie Best Value, jak twierdzą badacze, istotną kwestię stanowi interpre-

towanie pojęcia jakości usług i optymalizowanie procesu ich wytwarzania17. Poję-
cie jakości, początkowo odnoszone do produktu, obecnie rozpatrywane jest także 
w kategorii usług18.

A. Wodecka-Hyjek stwierdza, iż podstawowym założeniem w modelu jest defi-
niowanie jakości usługi nie tylko wewnątrz systemu, ale również poprzez uwzględ-
nienie opinii klientów zewnętrznych19. Wyróżnia następujące etapy:

Etap 1 – podjęcie decyzji o kreowaniu polityki jakości na poziomie określania 
polityki rozwoju. 

Etap 2 – dokonanie diagnozy jakości poszczególnych usług, ich aktualnego sta-
nu i określenie sposobu ich doskonalenia w definiowaniu celów operacyjnych w ra-
mach planowania strategii. 

Etap 3 – zdefiniowanie standardów świadczenia usług publicznych w ramach 
konsultacji z użytkownikami, 

Etap 4 – zdefiniowanie odpowiednich mierników oraz bieżące monitorowanie. 
Oczywiście podjęte procesy definiowania jakości usług nie mogą mieć charak-

teru jednorazowego. Należy dobierać coraz to nowsze usługi wymagające dosko-
nalenia20, w ramach wskazanych wytycznych Best Value, czego rezultatem będzie 
dostarczenie użytkownikom usług publicznych o odpowiedniej jakości. System Best 
Value zobowiązuje do konkurencyjnego wyboru dostawcy usługi, który zapropo-
nuje „najlepszą wartość” w zakresie jej świadczenia. W klasycznej analizie wartości 
pojęcie wartości definiujemy jako najniższy koszt spełniania określonych funkcji do 

16  J.R. Kelly, S. Male, The aplication of value management to the UK public sector construction supply 
chain, SAVE International Conference Proceedings 2000, s. 118, http://www.value-eng.org/.
17  M.D. Bethan, P.R. Drake, Strategies for achieving best value in commissioned home care, “International 
Journal of Public Sector Management” 2007, Vol. 20, No. 3.
18  J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 23.
19  A. Wodecka-Hyjek, Zarys metodyczny systemu Best value, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sci-
ences” 2011, 8, s. 140.
20  Ibidem, s. 140-141.
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zaspokojenia potrzeb użytkowników możliwie najniższym kosztem21. Nie zawsze 
jednak najniższy kosz gwarantuje właściwe zaspokojenie potrzeb użytkowników, co 
też udowadnia kolejny prezentowany system.

Best Value Procurement/Performance Information Procurement System (BVP/PIPS) 
– model realizacji procesu zakupowego ukierunkowanego na zamówienia publiczne zo-
stał stworzony na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych przez prof. Deana Kashi-
wagi i rozwijany przez grupę badaczy z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. W wyniku 
przeprowadzonych badań D. Kashiwagi doszedł do następujących wniosków:

1) zamówienia oparte wyłącznie na cenie mają niższą wydajność, ponieważ 
strona, która nie jest ekspertem (zamawiający lub przedstawiciel zamawiającego), 
kieruje i kontroluje wykonanie zamówienia przez eksperta (wykonawcę);

2) gdy minimalne wymagania są stosowane w  połączeniu z  wyborem oferty 
opartej na najniższej cenie, jakość zamówienia będzie się stale pogarszać, wzrastać 
też będzie napięcie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą;

3) wraz ze spadkiem jakości i ceny wzrasta skłonność do zarządzania, kierowa-
nia i kontrolowania procesu realizacji zamówienia przez zamawiającego; 

4) gdy wzrasta zarządzanie, kierowanie i kontrola przez zamawiającego, spada 
wydajność i jakość wykonywanych prac oraz rosną koszty22.

Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie modelu BVP, który gwaran-
tował największą skuteczność realizacji zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów i lepszym zarządzaniu ryzykiem. Opracowany model bazował na wiedzy 
eksperckiej wykonawcy, jednocześnie ograniczając/zmieniając role zamawiającego 
w zakresie zarządzania wdrożeniem projektu z roli strażnika na facylitatora świad-
czenia usług eksperckich23. Jak zauważa T. Michalczyk, model powstał w Stanach 
Zjednoczonych, wobec powyższego zastosowanie czystego modelu BVP, z uwagi na 
prawo europejskie, bez pewnych modyfikacji byłoby wątpliwe. Pierwotny model D. 
Kashiwagi składał się z 3 etapów: wybór, planowanie wstępne i  zarządzanie pro-
jektem. Jednak jak wskazują W. Witteveen i J. van de Rijt występuje różny poziom 
świadomości metodologii BVP, jaką prezentują jej potencjalni użytkownicy. Model 
BVP opisany przez T. Michalczyka zakłada 4 fazy realizacji projektu, począwszy od 
fazy przygotowania, przez ocenę i doprecyzowanie, kończąc na wdrożeniu24. W naj-
bardziej problematycznej według autora fazie oceny, przyszły wykonawca przygoto-
wuje opis zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, jakie niesie ze sobą projekt i plan ich 
ograniczenia wraz ze zdefiniowaniem szans i wartości dodanej, które wykonawca 
jest w stanie zapewnić. Ważnym elementem tej fazy jest również wywiad z wyko-

21  Ibidem, s. 141.
22  D. Kashiwagi, Case Study: Best Value Procurement/ Performance Information Procurement System 
Development, “Journal for the Advancement of Performance Information and Value” 2011, Vol. 3 No. 1.
23  J. van de Rijt, A.C. Santema, The Best Value Procurement in the Netherlands: A reflection on Past, Present 
and Future, “Journal of the Advancement of Performance Information and Value” 2012, Vol. 4, No. 2.
24  T. Michalczyk, Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP), „Zarządzanie” maj-czerwiec 2016, s. 10.
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nawcą, który pozwala na ocenę stanu jego wiedzy i  poziomu motywacji zespołu 
projektowego. Jednak przeprowadzenie przez zamawiającego na ich podstawie 
obiektywnej oceny potencjalnego wykonawcy jest zdaniem autora bardzo wątpliwe.

Nie umniejsza to faktu, że model BVP wprowadza szereg rozwiązań i  narzę-
dzi, które należy w jednoznaczny sposób, patrząc chociażby przez pryzmat już zre-
alizowanych projektów, ocenić pozytywnie. Gruntowne przygotowanie zamówie-
nia, precyzyjne zdefiniowanie celów i  efektów, które chce osiągnąć zamawiający, 
pozwala na praktyczne odrzucenie ceny jako głównego kryterium wyboru oferty, 
a wreszcie na wyłonienie wykonawcy, który jako ekspert w swojej dziedzinie potrafi 
zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z danym projektem25. Wydaje się 
jednak, że z uwagi na zmniejszenie funkcji kierowniczych oraz oddanie projektu 
w ręce wykonawcy, przy jednoczesnym zmniejszeniu funkcji , wdrożenie modelu 
BVP na gruncie polskim nie będzie łatwym zadaniem. 

Próba oceny możliwości wdrożenia podobnej metody do Best Value w polskich 
warunkach może zdaniem P. Modzelewskiego i K. Opolskiego być ciekawą inspiracją, 
która akcentuje konieczność dążenia do poprawy jakości usług publicznych przy jed-
noczesnym dbaniu o ograniczanie wydatków w samorządach lokalnych26. Współcze-
śnie w Wielkiej Brytanii następuje przeorientowanie w kierunku sieciowego zarządza-
nia wspólnotą (local governance), którego celem jest nie tyle osiągnięcie określonego 
poziomu efektywności, ile wartości publicznej (public value), definiowanej jako uzy-
skanie preferowanych wyników poprzez wykorzystanie zasobów publicznych w spo-
sób najbardziej efektywny. Wybór sektora lub organizacji dostarczających usługę, jak 
wskazuje G. Stoker, ma charakter pragmatyczny, wymaga złożonego układu relacji 
z wyższym szczeblem rządu, lokalnymi organizacjami i przedsiębiorcami27.

Kolejną koncepcją jest Public Value, autorstwa Marka H. Moore’a, profesora Uni-
wersytetu Harvarda, zaprezentowana w 1995 r. w książce pt. Creating Public Value: 
Strategic Management in Governance. Celem koncepcji było zaoferowanie menedże-
rom publicznych przedsiębiorstw strategicznej podstawy do podejmowania działań. 
M.K. Moore, po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami administracji, zauwa-
żył dwa powiązane ze sobą wątki: cele menedżera i dostępne narzędzia. Jednocześnie 
stwierdził, że w istocie praca publicznego menedżera polega na „poszukaniu sposo-
bów wyrażenia zbiorowych aspiracji obywateli i ich reprezentantów poprzez działa-
nia rządowych organizacji”. M.K. Moore zauważył, że realizacji zadań, polegająca na 
wykonywaniu w sposób wydajny i efektywny działań wyznaczonych ramami prawny-
mi, postrzegana jako tradycyjna, ogranicza się do wykonania funkcji administracyj-

25  Ibidem, s. 12.
26  P. Modzelewski, K. Opolski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe 
CeDeWu, Warszawa 2009, s. 72.
27  G. Stoker, Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, “The American 
Review of Public Administration” 2006, Vol. 36, No. 41, s. 9-27.



Systemy dostarczania usług publicznych 43

nej, a nie zarządzania. Konieczne jest więc zwiększenie zakresu działań o charakterze 
przedsiębiorczym, które są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb obywateli, co 
wpisuje się w nurt New Public Management. W rezultacie na pierwszy plan wysuwa 
dostarczenie wartości dla społeczeństwa, natomiast efektywne wykorzystanie przez 
menedżerów zasobów będących w dyspozycji organizacji przesuwa się na plan drugi. 

Wydaje się więc, że wyobrażając sobie wartość publiczną, menedżerowie muszą 
znaleźć sposób na integrację polityki, merytoryki i administracji. Aby zrozumieć ideę 
wartości publicznej, M.K. Moore zaproponował trójkąt strategiczny obejmujący war-
tość publiczną, źródła legalności i wsparcia oraz zdolności operacyjne, które zarówno 
menedżerowie, jak i organizacje powinny wziąć pod uwagę, przystępując do wyko-
nania określonego zadania. Sprowadza się to do odpowiedzi na 3 zasadnicze pytania:

1. Co jest tą znaczącą wartością, którą organizacja powinna dostarczyć spo-
łeczeństwu?

2. Na podstawie czego organizacja podejmuje określone działania, aby zapew-
nić zasoby niezbędne do utrzymania stworzonej wartości?

3. Jakie zdolności operacyjne organizacja powinna rozwijać, aby zapewnić 
pożądane wyniki?

Jak zauważa M. Ćwiklicki, przy tworzeniu wartości publicznej należy uwzględniać:
1. Otoczenie zadaniowe (task environment), które można też określić jako 

otoczenie wykonawcze, a  które stanowi zbiór warunków determinujących odpo-
wiednią ocenę wartości. 

2. Utrzymanie ciągłości działalności i rozwoju (sustainability) w otoczeniu za-
pewniającym poparcie uprawniające publiczne instytucje do podejmowania dzia-
łań (authorizing environment). Wiąże się to z  aktywnym udziałem menedżerów 
publicznych w  relacjach z  różnymi interesariuszami, którego celem jest zdobycie 
zaufania i uzyskania wizerunku wiarygodnego wykonawcy. 

3. Operacyjne zdolności (operational capabilities), które gwarantują organiza-
cyjną wykonalność postawionego celu. Do nich, oprócz różnego rodzaju zasobów, 
Moore zalicza także nowe inwestycje i innowacje. 

Należy dodać, że te możliwości organizacyjne odnoszą się do zapewnienia konkretnej 
wartości, o której mowa w pierwszym elemencie trójkąta strategicznego, a nie do poten-
cjału całej instytucji28. Jak wskazuje M. Ćwiklicki za M.K. Moore’em, menedżer uświada-
miający sobie istnienie tych trzech elementów powinien zatem realizować taką strategię, 
która dostarczy wartość publiczną przy odpowiednim wsparciu politycznym i innych in-
teresariuszy oraz jest wykonalna przy dostępnych zasobach organizacyjnych29.

28  M. Ćwiklicki, Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej, [w:] S. Mazur (red.), Reformowanie 
polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2011, s. 9-20.
29  M. Ćwiklicki, Metody zarzadzania wartością publiczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2019, s. 21.
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Podsumowanie

Przedstawiona charakterystyka systemów dostarczania usług publicznych stano-
wi próbę opisania kierunków rozwoju zarządzania publicznego ze wskazaniem ich 
podstawowych założeń oraz obszarów, w jakich się przenikają i uzupełniają. W arty-
kule autor wskazuje kolejne warstwy koncepcyjne, a następnie realizacyjne w postaci 
wybranych rozwiązań metodycznych, do których można zaliczyć takie rozwiązania 
metodyczne jak Best Value, Best Value Procurement czy Public Value. Jak wykazano, 
rozwiązania te w dynamiczny sposób ewoluowały, korzystając z doświadczeń współ-
istniejących systemów budowały narzędzia do najlepszego zaspokojenia potrzeb przy 
dostępnych zasobach, odmiennie kładąc akcent na tych istotnych kwestiach.

Pierwszy z opisanych systemów Best Value zakładał przede wszystkim efektyw-
ność wydatkowania środków publicznych. Konkurencyjny wybór dostawcy usługi, 
który zaproponuje najlepszą wartość w zakresie jej świadczenia, prowadził do za-
spokojenia potrzeb użytkowników możliwie najniższym kosztem. Najniższy koszt 
nie zawsze gwarantuje jednak właściwe zaspokojenie potrzeb użytkowników, co 
niewątpliwie jest słabą stroną tego systemu zauważoną przez twórców Best Value 
Procurement. System ten stawiał na największą skuteczność realizacji zamówienia 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Wprowadził szereg pozytywnych rozwią-
zań i narzędzi. Gruntowne przygotowanie zamówienia, precyzyjne zdefiniowanie 
celów i  efektów pozwoliło na odrzucenie ceny jako głównego kryterium wyboru 
oferty. Zakładał jednak oddanie projektu w ręce wykonawcy, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu funkcji kierowniczych i kontrolnych zamawiającego, co jednak wy-
maga współdziałania i  profesjonalnego podejścia obu stron. W  polskich realiach 
prawnych wprowadzenie takiego rozwiązania może być trudne do zrealizowania. 
Rozwiązanie zwiększające zakres działań o charakterze przedsiębiorczym, ukierun-
kowanych na zaspokojenie potrzeb obywateli, oferował ostatni omawiany w artyku-
le system Public Value. Nastawiony na uzyskanie preferowanych wyników, poprzez 
wykorzystanie zasobów publicznych w sposób najbardziej efektywny dostarcza on 
wartość publiczną przy odpowiednim wsparciu politycznym i dostępnych zasobach 
organizacyjnych. Wymaga jednak od menedżera zrozumienia idei wartości publicz-
nej i znalezienia sposobu na integrację polityki, merytoryki i administracji, co ze 
względu na wszechobecny w administracji publicznej tradycyjny sposób realizacji 
zadań, polegający na wykonywaniu w sposób wydajny i efektywny działań wyzna-
czonych ramami prawnymi, zmusza menedżera do ograniczenia funkcji admini-
stracyjnych na rzecz zarządzania. 

Jak wykazano w artykule, systemy dostarczania usług publicznych ewoluują, po-
dobnie jak opisane w artykule koncepcje, nie odrzucają założeń współistniejących 
systemów, korzystają z ich doświadczeń, wskazując nowe rozwiązania, co dowodzi 
kumulatywnego charakteru myśli administracyjnej.
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Autor liczy, że ukazane w artykule mocne i słabe strony systemów dostarczania 
usług publicznych wywołają twórczą refleksję i inspirację do dalszych przedsięwzięć 
badawczych nad rozwojem zarządzania publicznego, ukierunkowanego na zaspo-
kajanie lokalnych potrzeb, na różnych poziomach administracji samorządowej, 
z nastawieniem na ich wzajemną współpracę oraz potrzeby interesariuszy.

Bibliografia

Bethan M.D., Drake P.R., Strategies for achieving best value in commissioned home care, “In-
ternational Journal of Public Sector Management” 2007, Vol. 20, No. 3.

Boyne G.A., Managing Local Services. From CCT to Best Value, Frank Cass & Co., London-
-Portland 1999.

Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, 
Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

Cleveland H., The Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers, Harper & Row, New 
York 1972.

Ćwiklicki M., Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej, [w:] S. Mazur (red.), Reformo-
wanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2011.

Ćwiklicki M., Metody zarzadzania wartością publiczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2019.

Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.

Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing Public Service Organisations – Current Perspectives 
and Future Prospects, „British Journal of Management” 2003, No. 14.

Hausner J., Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2008.

Hood Ch., A Public Management for All Seasons?, „Public Administration” 1991, Vol. 69 (1).

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie publiczne, Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Kashiwagi D., Case Study: Best Value Procurement/ Performance Information Procurement 
System Development, http://pbsrg.com, 2011.

Kelly J.R., Male S., The aplication of value management to the UK public sector construction 
supply chain, SAVE International Conference Proceedings 2000, s.118, http://www.value-
-eng.org/.

Michalczyk T., Prawne aspekty Best Value Procurement (BVP), „Zarządzanie”, maj-czerwiec 2016.

Modzelewski P., Opolski K., Zarządzanie jakością w  usługach publicznych, Wydawnictwa 
Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.



46 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1998.

Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Rijt van de J., Santema A.C., The Best Value Procurement in the Netherlands: A reflection on 
Past, Present and Future, “Journal of the Advancement of Performance Information and 
Value” 2012, Vol. 4, No. 2.

Rudolf W., Rozwój zarządzania publicznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecono-
mica” 2011, 261.

Stoker G., Public Value Management: A  New Narrative for Networked Governance?, “The 
American Review of Public Administration” 2006, Vol. 36, No. 41.

Witteveen W., Rijt van de J., Possible Barriers to a Successful Further Diffusion of the Best Value 
Approach in the Netherlands: Observations of Major Misunderstandings on the Concept and The-
ory, “Journal for the Advancement of Performance Information and Value” 2013, Vol. 5 No. 2.

Wodecka-Hyjek A., Zarys metodyczny systemu Best value, „Nauki o Zarządzaniu. Manage-
ment Sciences” 2011, 8.

Nota o Autorze:
Mgr inż. Jarosław Duch – Akademia WSB w  Dąbrowie Górniczej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich 
na kierunku zarządzanie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie doktorant 
na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania: ad-
ministracja publiczna i gospodarka samorządowa – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
i programowanie prac urządzeniowo-rolnych.

Author’s resume:
Jarosław Duch, M.Sc., Eng., WSB University in Dąbrowa Górnicza, Marshal’s Office of the 
Silesian Voivodeship. Graduate of engineering studies in the field of geodesy, surveying and 
cartography at the AGH University of Science and Technology in Krakow. Graduate of master’s 
studies in the field of management at the WSB University in Dąbrowa Górnicza. Currently 
a PhD student at the Faculty of Applied Sciences at the WSB University in Dąbrowa Górnicza. 
Interests: public administration and local government – sustainable development of rural areas 
and programming of agricultural land development works.

Kontakt/Contact:
Jarosław Duch
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
e-mail: jduch@onet.eu


