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Kultura organizacyjna peïni bardzo waĝnÈ funkcjÚ, gdyĝ ïÈczy misjÚ organizacji zb jej zasobami ludzkimi.
Praktyki zarzÈdzania luděmi majÈ wspieraÊ cele ib wartoĂci organizacji. W organizacjach publicznych,
które wbostatnich latach ulegajÈ istotnym przemianom, staje siÚ to szczególnie waĝne. Wyzwania, wbobliczu których stajÈ, przy wielu ograniczeniach, jakie wynikajÈ zb ich specyfiki, wymagajÈ zb jednej strony
odwoïywania siÚ do misji, zbdrugiej zaĂ uwzglÚdniania aspektu ekonomicznego. Oznacza to koniecznoĂÊ
integrowania róĝnych sfer. W opracowaniu dokonano analizy specyficznych cech organizacji publicznych,
scharakteryzowano róĝne modele zarzÈdzania, odniesiono siÚ do wïaĂciwoĂci kultury organizacyjnej, proponujÈc jednoczeĂnie modelowy zestaw kluczowych wartoĂci, jak równieĝ wskazano praktyki zarzÈdzania
zasobami ludzkimi, które majÈ umoĝliwiÊ ksztaïtowanie ib rozwój poĝÈdanych wartoĂci.
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Organizational culture is an important management tool which is supposed to unite the mission of the
organization with its human resources. Good practices of people management are supposed to support
goals and values of the organization. It has become particularly important in public organizations that,
that have been recently undergoing essential transformation. Challenges these organizations are facing,
with all their operrational limitations, require, on the one hand, referring to their mission, while on the
other hand – taking the economic aspects into account. Therefore, there is ab need to integrate different
spheres. The study contains the analysis of idiosyncrasies of public organizations and the characteristics of different management models. It also refers to the properties of the organizational culture and
proposes ab representative set of key values as well as good practicesb ofb HR management supporting
the establishment and development of the desired values.b
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1. WstÚp
W ostatnich dekadach wbwielu krajach sektor publiczny ulega znacznym
przemianom. DotyczÈ one zwïaszcza, jak wskazujÈ Steward ibWalsh (1992),
oddzielenia procesów zarzÈdzania od polityki, rozïÈczenia roli nabywcy
ibdostawcy usïug, kontraktowania usïug, przyjÚcia orientacji na klienta, zwiÚkszenia odpowiedzialnoĂci za wyniki, ab takĝe zmiany kultury organizacyjnej
czy, jak podkreĂlajÈ FrÈczkiewicz-Wronka ibAusten (2015), rozwoju zasobów
ludzkich. Równieĝ wbPolsce sektor publiczny poddawany jest licznym reformom. MajÈ one pomóc dziaïajÈcym wbjego obrÚbie organizacjom wbdostosowaniu siÚ do dynamicznie zachodzÈcych zmian. Jak podkreĂlajÈ Huges (1998)
czy Sakalas ib Vienazindiene (2010), organizacje publiczne, chcÈc sprostaÊ
pojawiajÈcym siÚ wyzwaniom, muszÈ siÚ staÊ bardziej elastyczne, aktywne,
ab przede wszystkim zorientowane na wyniki ib efektywne. Dla osiÈgniÚcia
tych zaïoĝeñ niezbÚdny jest wïaĂciwy system zarzÈdzania. Coraz czÚĂciej
zatem organizacje publiczne decydujÈ siÚ na wprowadzanie takich modeli
reformowania, jak nowe zarzÈdzanie publiczne (New Public Management)
czy nowe rzÈdzenie publiczne (New Public Governance) (Olejniczak, 2012,
s. 37–76). Ich zaïoĝenia sugerujÈ wdraĝanie dobrych praktyk opracowanych
na potrzeby organizacji biznesowych. Coraz czÚĂciej widoczne sÈ zatem
wborganizacjach publicznych próby implementacji metod, technik ibnarzÚdzi
opracowanych dla przedsiÚbiorstw. Tendencja ta dostrzegana jest zarówno na
Ăwiecie, co zauwaĝajÈ m.in. Stewart ib Walsh (1992), Klein ib in. (2010), jak
ibwbPolsce, na co wskazujÈ m.in. Koĝuch (2004), Zalewski (2005), Zieliñski
(2011), Hensel (2012).
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe organizacje publiczne znacznie róĝniÈ siÚ
od organizacji biznesowych. Ich specyfika zwiÈzana zb przedmiotem dziaïania, kulturÈ organizacyjnÈ, realizowanymi celami, uwarunkowaniami natury
prawnej ib administracyjnej ma swoje implikacje wb procesie zarzÈdzania.
SwoistoĂÊ celów ibwartoĂci sprawia, ĝe zarzÈdzanie wborganizacjach publicznych przebiega odmiennie niĝ wb organizacjach prywatnych, stÈd teĝ dobór
narzÚdzi, wbtym praktyk zarzÈdzania zasobami ludzkimi powinien byÊ prowadzony zb uwzglÚdnieniem tych wïaĂciwoĂci. Naleĝy zatem odpowiedzieÊ
na pytania: Na czym polega owa specyfika organizacji publicznych ibwbjaki
sposób determinuje ona kulturÚ organizacyjnÈ? Jakie wartoĂci sÈ szczególnie poĝÈdane we wspóïczesnych organizacjach publicznych ib wb jaki sposób
moĝna je ksztaïtowaÊ? Jaka jest rola zarzÈdzania zasobami ludzkimi wbtym
procesie?
Celem autorki jest zaproponowanie modelu kluczowych wartoĂci
wspóïczesnych organizacji publicznych oraz identyfikacja praktyk zarzÈdzania zasobami ludzkimi, bÚdÈcych przejawem specyfiki organizacji
publicznych, wynikajÈcych zb przyjÚtych wb tych organizacjach kluczowych
wartoĂci.
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PodstawÚ prowadzonych rozwaĝañ stanowiÈ analizy desk research dotyczÈce organizacji publicznych oraz kultury organizacyjnej ib zarzÈdzania
zasobami ludzkimi wb tego rodzaju organizacjach. Na podstawie przeglÈdu
literatury obejmujÈcego publikacje ksiÈĝkowe oraz czasopisma naukowe
przeanalizowano róĝne modele zarzÈdzania wb organizacjach publicznych,
ab takĝe róĝne koncepcje wartoĂci oraz praktyki ib narzÚdzia zarzÈdzania
zasobami ludzkimi. KluczowÈ metodÚ wnioskowania stanowiïa metoda
dedukcyjna.

2. Specyfika organizacji publicznych ib wyzwania,
przed jakimi stojÈ
Organizacje publiczne stanowiÈ waĝnÈ determinantÚ rozwoju spoïecznogospodarczego kraju. FunkcjonujÈ na rzecz interesu publicznego (Koĝuch
ibMarkowski 2005, s. 32), dostarczajÈc spoïeczeñstwu dobra ibusïugi publiczne
przy wykorzystaniu wyïÈcznie lub wbznacznym stopniu Ărodków publicznych
(Karna 2011, s. 60). Ich dziaïania powodujÈ, ĝe funkcjonowanie organizacji
ibinnych sektorów zapewnia jednoczeĂnie realizacjÚ ich wïasnych interesów
oraz interesu publicznego (FrÈczkiewicz-Wronka, 2010, s. 7). To sprawia,
ĝe coraz wiÚkszÈ uwagÚ zwraca siÚ na przebieg procesu zarzÈdzania wbtego
rodzaju organizacjach, co stanowi przedmiot badañ stosunkowo nowej subdyscypliny nauk obzarzÈdzaniu – zarzÈdzania publicznego (Cyfert ibin., 2014).
PoszukujÈc wïaĂciwych instrumentów, naleĝy jednak mieÊ wb polu widzenia
specyficzne cechy organizacji publicznych ibich odmiennoĂÊ wzglÚdem organizacji prywatnych.
Organizacje publiczne funkcjonujÈ wb ĂciĂle okreĂlonych ramach prawnych, które jednoznacznie regulujÈ ich strukturÚ iborganizacjÚ, abjednoczeĂnie istotnie determinujÈ moĝliwoĂci wykorzystania narzÚdzi zarzÈdzania.
CzÚsto majÈ silne zwiÈzki zbpolitykÈ, która wywiera wpïyw na charakter relacji wewnÈtrzorganizacyjnych, ab takĝe relacji ze Ărodowiskiem zewnÚtrznym
(Koĝuch, 2004, s. 87). Relacje te nie sÈ wyïÈcznie jednostronne. PozostajÈc
pod wpïywem otoczenia, organizacje publiczne, wbsposób poĂredni oddziaïujÈ na inne organizacje oraz poszczególne osoby. CzÚsto sÈ monopolistami
wb Ăwiadczeniu konkretnych dóbr ib usïug lub majÈ nielicznÈ grupÚ konkurentów, co gwarantuje im dominujÈcÈ pozycjÚ na rynku (Nutt ib Backoff,
1993). DziaïajÈ wbotoczeniu wielu grup interesów, czÚsto bÚdÈc zmuszonymi
godziÊ ich rozbieĝne oczekiwania.
Specyficzna dla organizacji publicznych jest skala dziaïania ibduĝa liczba
pracowników, czÚsto powodujÈce trudnoĂci wbkoordynacji dziaïañ. Z danych
GUS wynika, ĝe wbsektorze publicznym pracuje 3 mln osób, wbtym 1,6 mln.
wb sferze budĝetowej (Zatrudnienie…, 2014). WielkoĂÊ powoduje zb kolei,
ĝe organizacje publiczne majÈ bardziej sformalizowany charakter (Boyne,
2002), co decyduje ob biurokratycznym sposobie rozwiÈzywania problemów
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(Szaban, 2011) ibprzejawia siÚ gïównie wbistnieniu duĝej liczby dokumentów
ib procedur, ab przez to mniejszej autonomii menedĝerów ib ich niewielkiej
skïonnoĂci do podejmowania ryzyka (Rainey ib in., 1995).
KluczowÈ jednak wïaĂciwoĂciÈ organizacji publicznych jest swoisty system celów ibwartoĂci. W dziaïalnoĂci organizacji publicznych najwaĝniejsze
jest ukierunkowanie na dobro wspólne, wzajemnÈ pomoc ib realizacjÚ interesów obywateli. Interes publiczny, sprawiedliwoĂÊ, uczciwoĂÊ zastÚpujÈ,
charakterystyczne dla organizacji prywatnych, pozycjÚ rynkowÈ ib przewagÚ
konkurencyjnÈ. Kategorie misji, sïuĝby czy etyki powinny stanowiÊ fundament ich dziaïania. WïaĂnie „misyjny charakter” Kieĝun (2005) traktuje
jako szczególnÈ wïaĂciwoĂÊ organizacji publicznych, Koĝuch (2007, s. 17)
wskazuje na „organizacyjnÈ publicznoĂÊ”, abKarna (2011, s. 62) – „tworzenie
wspólnie podzielanych wartoĂci ibkorzyĂci dla caïego spoïeczeñstwa”. Naleĝy
podkreĂliÊ, ĝe organizacje publiczne nie sÈ jak przedsiÚbiorstwa ukierunkowane na optymalizacjÚ zysków ibzdobycie przewagi konkurencyjnej, ale ich
celem jest usatysfakcjonowanie róĝnych grup interesariuszy. Duĝa liczba,
abzarazem róĝnorodnoĂÊ grup interesów, przy jednoczesnym podporzÈdkowaniu wpïywom politycznym powodujÈ jednak, ĝe cele organizacji publicznych czÚsto sÈ nieprecyzyjne ib niejednoznaczne (Koĝuch, 2004, s. 92–93;
Farnham, Horton, 1996, s. 31), ab ich realizacja bardzo zïoĝona. StÈd teĝ
istotnego znaczenia nabiera równieĝ kwestia pomiaru celów. UwzglÚdniajÈc dorobek prakseologii czÚsto wskazuje siÚ: skutecznoĂÊ, ekonomicznoĂÊ
ibkorzystnoĂÊ (Wrzosek, 2008) oraz efektywnoĂÊ. EfektywnoĂÊ wbprzypadku
organizacji publicznych naleĝy jednak rozpatrywaÊ wbszerszym ekonomicznospoïecznym kontekĂcie, tzn. wbodniesieniu do stopnia realizacji zaïoĝonych
celów poĝÈdanych ze wzglÚdów spoïecznych, nie zawsze efektywnych pod
wzglÚdem ekonomicznym (Karna, 2011, s. 62). Poprawa efektywnoĂci funkcjonowania organizacji publicznych wiÈĝe siÚ natomiast zbwyeliminowaniem
wb moĝliwie maksymalny sposób czynników ograniczajÈcych pracowników
(Simon 2007, s. 63). W organizacjach publicznych wyraěnie bowiem widaÊ,
ĝe pracownicy stanowiÈ zasób kluczowy. Ich wiedza, umiejÚtnoĂci, doĂwiadczenie, jak równieĝ postawa moralna ibkultura osobista determinujÈ jakoĂÊ
funkcjonowania ib realizacji zadañ. StÈd tak istotnego znaczenia nabiera
wïaĂciwe zarzÈdzanie zasobami ludzkimi. Równieĝ wb tym obszarze organizacje publiczne róĝniÈ siÚ od organizacji prywatnych. Róĝnice te najczÚĂciej
dotyczÈ tzw. twardych aspektów zarzÈdzania zasobami ludzkimi – przyjmowanych procedur, standardów, niektórych metod ib technik stosowanych
wbpracy, abwynikajÈ gïównie zbpodstaw prawnych regulujÈcych funkcjonowanie organizacji publicznych. Przejawem tego sÈ sztywne zasady zatrudniania,
awansowania ibzwalniania pracowników, niewielki zwiÈzek miÚdzy wynikami
abwynagrodzeniami, wiÚksze bezpieczeñstwo zatrudnienia czy mniejsza autonomia menedĝerów (zob.b Szaban, 2011). Tymczasem wyzwania, wb obliczu
których stojÈ wspóïczesne organizacje publiczne, wymagajÈ zmian wbróĝnych
aspektach ich funkcjonowania, wbtym zarzÈdzania zasobami ludzkimi. Coraz
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wiÚksze wymagania obywateli, koniecznoĂÊ rozwiÈzywania coraz bardziej
zïoĝonych problemów, coraz wiÚkszy nacisk na wymiar etyczny, rozwój
nowoczesnych technologii wpïywajÈcy na jakoĂÊ narzÚdzi pracy, ab takĝe
coraz wyĝszy poziom wiedzy ib umiejÚtnoĂci pracowników przy jednoczesnym wzroĂcie aspiracji zawodowych wymagajÈ odpowiedniego systemu
zarzÈdzania.

3. Modele zarzÈdzania wb organizacjach publicznych
W organizacjach publicznych czÚsto spotykany jest model biurokratyczny,
oparty na tradycyjnych, wywodzÈcych siÚ jeszcze ze szkoïy weberowskiej,
zasadach. Jego charakterystycznymi wïaĂciwoĂciami sÈ: sztywne struktury,
ĂciĂle okreĂlona hierarchia oraz liczne przepisy organizacyjne. Ze wzglÚdu
na to, ĝe umoĝliwia on ïatwÈ kontrolÚ ib przypisanie odpowiedzialnoĂci,
wbwielu organizacjach nadal nie traci na popularnoĂci. Ze wzglÚdu na zakres
wyzwañ, przed jakimi stojÈ wspóïczesne organizacje publiczne, model ten
przestaje siÚ jednak sprawdzaÊ. StÈd poszukuje siÚ nowych metod ib sposobów zarzÈdzania.
JednÈ zb propozycji jest nowe zarzÈdzanie publiczne, oparte na zastosowaniu mechanizmów rynkowych ibtechnik menedĝerskich zapoĝyczonych
zb sektora prywatnego. Model ten zakïada koniecznoĂÊ uwzglÚdnienia wartoĂci ob charakterze ekonomicznym, ab jego aplikacja wiÈĝe siÚ zb podejmowaniem takich dziaïañ, jak: szybka reorganizacja, precyzyjny pomiar
wyników, skrupulatna analiza kosztów czy sprawne zarzÈdzanie informacjÈ. Tego rodzaju inicjatywy majÈ siÚ przyczyniÊ do oszczÚdnoĂci Ărodków
finansowych, wiÚkszej elastycznoĂci oraz podnoszenia efektywnoĂci dziaïania. Zasady nowego zarzÈdzania publicznego to jednoczeĂnie spïaszczanie
struktur, wprowadzanie menedĝerskiego sposobu kierowania, wprowadzanie
zasad ib wykorzystanie narzÚdzi zarzÈdzania strategicznego, ab takĝe stosowanie zasad ib praktyk zarzÈdzania zasobami ludzkimi przyjÚtych zb sektora
prywatnego (zob. Karna, 2011). Dyrektywy NPM sugerujÈ m.in. wdraĝanie
takich praktyk, jak: systematyczny, dokïadny pomiar wyników pracy ib ich
powiÈzanie zb wynagrodzeniami, stosowanie zasad TQM, majÈcych na celu
doskonalenie realizowanych wborganizacji procesów, np. wykorzystanie kóï
jakoĂci, abtakĝe stosowanie tzw. tabel ligowych, czyli rankingów przedstawiajÈcych efektywnoĂÊ poszczególnych jednostek organizacyjnych, których publikacja ma mobilizowaÊ kadrÚ zarzÈdzajÈcÈ organizacji osiÈgajÈcych sïabsze
wyniki do ich poprawy (zob. Hensel, 2012, s. 177–178). BieĝÈca tendencja
do koncentrowania siÚ na twardych aspektach ZZL nie powinna jednak
odwróciÊ uwagi od „miÚkkich” czynników zarzÈdzania zasobami ludzkimi
ibodwoïywania siÚ do wartoĂci organizacji publicznych. W organizacjach biznesowych zasady dotyczÈce zarzÈdzania luděmi sÈ dostosowane do wartoĂci
zwiÈzanych zbdziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ ibulegajÈ modyfikacjom wbzaleĝnoĂci od zmieniajÈcych siÚ celów ib warunków jej prowadzenia, co K.b Legge
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(1998) nazywa „myĂlÈcym pragmatyzmem”. Takie podejĂcie kïadzie nacisk na
„wysoki stopieñ integracji polityki dotyczÈcej zasobów ludzkich ze strategiÈ
gospodarczÈ, która traktuje pracowników jako Ărodki zarzÈdzane wbtaki sam
racjonalny sposób jak wszelkie inne Ărodki, jakie wykorzystuje siÚ wb celu
osiÈgania maksymalnych zwrotów” (Legge, 1998, za Armstrong 2010, s. 25).
Naleĝy jednak zastanowiÊ siÚ nad zasadnoĂciÈ takiego podejĂcia. ZarzÈdzanie zasobami ludzkimi obejmuje bowiem wiÚcej aspektów niĝ tylko stronÚ
gospodarczÈ. Boxall ibin. (2007) podkreĂlajÈ, ĝe ZZL musi speïniaÊ wymóg
„zasadnoĂci spoïecznej”. Organizacje powinny planowaÊ, majÈc na wzglÚdzie
wszystkich czïonków organizacji, ab takĝe uwzglÚdniaÊ swojÈ odpowiedzialnoĂÊ wobec caïego spoïeczeñstwa. W organizacjach publicznych powinno
byÊ to szczególnie widoczne.
StÈd kolejnÈ propozycjÈ reformowania sektora publicznego jest model
nowego rzÈdzenia publicznego lub inaczej model wspóïrzÈdzenia, zwracajÈcy uwagÚ na zaleĝnoĂci sieciowe miÚdzy róĝnymi elementami systemu
ib wïÈczajÈcy wb proces rzÈdzenia róĝne podmioty (obywateli, organizacje
komercyjne, organizacje pozarzÈdowe itp.) (zob. Czekaj ib ZiÚbicki, 2014).
Atrybutami tego systemu sÈ: dialog spoïeczny ukierunkowany na interes
publiczny, oparty na wspólnie podzielanych wartoĂciach, nastawienie na
zmiany, budowanie partnerskich relacji zb róĝnymi podmiotami ib grupami
interesów, abtakĝe tworzenie sieci powiÈzañ publicznych, angaĝujÈcych róĝnych interesariuszy, znajdujÈcych wyraz m.in. wbpostaci budĝetu partycypacyjnego. Menedĝerowie organizacji publicznych dziaïajÈ zatem wb sieciach
opartych na wspóïpracy, abczïonkowie sieci muszÈ zapewniÊ realizacjÚ celów
róĝnych interesariuszy oraz radziÊ sobie zb napiÚciami, jakie sÈ zwiÈzane
zb jednoczesnym realizowaniem celów wïasnej organizacji, wspólnego dziaïania (FrÈczkiewicz-Wronka, ib Austen, 2015) ib dziaïania na rzecz innych.
W procesie zarzÈdzania zasobami ludzkimi czÚsto oznacza to koniecznoĂÊ
zatrudniania pracowników wielofunkcyjnych ib elastycznych, ze wzglÚdu na
koniecznoĂÊ reagowania na dynamicznie zachodzÈce zmiany, jak równieĝ
rozszerzanie samodzielnoĂci pracowników ib przekazywanie uprawnieñ na
niĝsze szczeble oraz aktywizowanie do efektywnego dziaïania. Adresatami
dziaïañ organizacji publicznych sÈ obywatele, abich kluczowa rola polega na
sïuĝeniu, pomaganiu ibzaspokajaniu potrzeb, jak równieĝ kreowaniu wartoĂci
publicznych.

4. Kultura organizacyjna ib zarzÈdzanie zasobami ludzkimi
wb organizacjach publicznych
Wskazane modele reformowania organizacji publicznych bazujÈ na
odmiennych wartoĂciach kultury organizacyjnej. WartoĂci to trzon kultury
organizacyjnej (Stachowicz-Stanusch, 2007, s. 8). SÈ ěródïem rozwoju organizacji ib wpïywajÈ na wybór sposobów, Ărodków ib celów dziaïania. .b Suïkowski okreĂla je jako „rdzeñ kultury” (Suïkowski, 2012, s. 72). Najbardziej
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bowiem przekïadajÈ siÚ na sposób myĂlenia ib zachowania pracowników
(zob.b Yahyagil, 2015, s. 506–527). Rozwaĝania dotyczÈce kultury organizacyjnej wbkontekĂcie specyfiki organizacji publicznych prowadzone sÈ zbperspektywy nurtu funkcjonalistycznego, wbktórym kultura jest traktowana jako
zmienna wewnÚtrzna, którÈ moĝna teoretycznie ib praktycznie analizowaÊ.
Na skutek takiego podejĂcia moĝliwe jest tworzenie modeli organizacji,
które wskazujÈ zaleĝnoĂci miÚdzy kulturÈ organizacyjnÈ abinnymi elementami
organizacji.
Odmienne wartoĂci wymagajÈ wdroĝenia okreĂlonych praktyk zarzÈdzania zasobami ludzkimi, umoĝliwiajÈcych ksztaïtowanie, poĝÈdanych zbpunktu
widzenia kluczowych wartoĂci, postaw ibzachowañ pracowników. Szczegóïowe
charakterystyki zaprezentowano wb tabeli 1.

Nowe rzÈdzenie
publiczne

Nowe zarzÈdzanie
publiczne

Biurokratyczny

Model
zarzÈdzania

DominujÈce
wartoĂci

Wymagane
kompetencje
pracowników

– kwalifikacje formalne
– hierarchia
– sprawna realizacja
– podporzÈdkowanie
zadañ
przepisom
– biegïoĂÊ
ib procedurom
wb przepisach
– orientacja na procesy
ib procedurach
– kontrola
organizacyjnych

–
–
–
–
–

efektywnoĂÊ
szybkoĂÊ
sprawnoĂÊ
oszczÚdnoĂÊ
szybkie reagowanie
na zmiany
– orientacja na wyniki

– sprawna realizacja
zadañ
– inicjatywa
– elastycznoĂÊ
– uczenie siÚ

– wspóïpraca
wspóïdziaïanie
wewnÈtrz ib miÚdzy
wspóïpraca
organizacjami
zaufanie
– nawiÈzywanie
aktywnoĂÊ
kontaktów
inicjatywa/
zb partnerami
zaangaĝowanie
instytucjonalnymi
– orientacja na klienta
zb róĝnych sektorów
– komunikacja
– umiejÚtnoĂÊ pracy
– elastycznoĂÊ
wb zespole

–
–
–
–
–

Kluczowe praktyki
ib narzÚdzia
zarzÈdzania zasobami
ludzkimi
– specjalizacja
ib podziaï pracy
– szczegóïowe opisy
stanowisk pracy
– procedury dziaïania
– pewnoĂÊ/stabilnoĂÊ
zatrudnienia
– selekcja oparta
na formalnych
kwalifikacjach
– techniki
wykorzystujÈce
motywacjÚ
ekonomicznÈ
– uzaleĝnienie
wynagrodzeñ od
wyników
– intensywne
programy szkoleñ
– udziaï wb projektach
– partycypacja wb podejmowaniu decyzji
– empowerment
– podejĂcie do bïÚdów,
skoncentrowane
na rozwiÈzywaniu
problemów
– moĝliwoĂci rozwoju

Tab. 1. WïaĂciwoĂci kultury organizacyjnej wb róĝnych modelach zarzÈdzania. ½ródïo:
opracowanie wïasne.
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Dla modelu biurokratycznego charakterystyczna jest kultura administrowania, którÈ cechujÈ: pasywnoĂÊ, wysoki stopieñ sformalizowania, liczne procedury, przepisy, regulaminy ibzasady warunkujÈce zachowanie pracowników,
trwaïoĂÊ, przewidywalnoĂÊ ib zhierarchizowanie, zb szeroko rozbudowanym
aparatem kontroli. Nowe zarzÈdzanie publiczne postulujÈce uwzglÚdnianie wartoĂci obcharakterze ekonomicznym cechuje kultura rynkowa, nastawiona gïównie na efektywnoĂÊ ibsprawnoĂÊ. Nie powinny siÚ one jednak staÊ
celem samym wb sobie. Naleĝy je raczej traktowaÊ wb kategoriach Ărodków
do celu, którym powinna byÊ troska ob dobro wspólne. Koncentracja na
ïatwo wymiernych (policzalnych) aspektach nie moĝe przesïoniÊ tego, co
wbdziaïalnoĂci organizacji publicznych jest kluczowe – misji ibsïuĝby wbinteresie publicznym. JeĂli priorytetem stanie siÚ efektywnoĂÊ, pracownicy bÚdÈ
skoncentrowani na tych aspektach pracy, które bÚdÈ prowadziÊ do efektów
stanowiÈcych przedmiot ich oceny, co moĝe, jak zauwaĝa Caron, prowadziÊ
do podejmowania oportunistycznych decyzji ib zastÚpowania weberowskiej
etyki sïuĝby publicznej etykÈ bazujÈcÈ na interesie wïasnym pracowników
(Caron ib Giauque, 2006). Model nowego rzÈdzenia publicznego wskazuje
na koniecznoĂÊ uwzglÚdnienia wartoĂci ob charakterze ekonomicznym oraz
wartoĂci zwiÈzanych zb zaspokajaniem potrzeb spoïecznych. Upowszechnia
kulturÚ partycypacyjnÈ, angaĝujÈcÈ pracowników organizacji publicznych
wb inicjatywy na rzecz obywateli ib grup spoïecznych, krzewiÈca wspóïpracÚ.
Zmiany kultury organizacyjnej majÈ swoje implikacje równieĝ wb procesie zarzÈdzania zasobami ludzkimi, nierzadko stajÈc siÚ istotnymi determinantami przyjmowanych rozwiÈzañ ib stosowanych praktyk. Kultura organizacyjna stanowi bowiem potÚĝne narzÚdzie zarzÈdzania, którego rolÈ jest
poïÈczenie misji organizacji zbjej zasobami ludzkimi (Lundy ibCowling, 2006,
s.b17). MisjÈ dziaïania organizacji publicznych powinna byÊ troska obdobro
wspólne, stÈd teĝ konieczne jest rozwijanie kultury, która przekona ludzi
do identyfikowania siÚ ze wspólnymi zobowiÈzaniami ib wspólnymi wartoĂciami. Filarami kultury organizacyjnej organizacji publicznych powinny
staÊ siÚ wartoĂci integrujÈce aspekt spoïeczny, ekonomiczny ib etyczny. Na
podstawie analizy istniejÈcych wbliteraturze przedmiotu zestawów wartoĂci,
zaproponowanych m.in. przez takich autorów, jak: Windsor ib Ashkanasy
(1996), Cardona ibRey (2009), Sarros (2002), Blanchard (2012) czy Denison
(2006) autorka proponuje zestaw czterech kluczowych wartoĂci jako podstawÚ dla wspóïczesnych organizacji publicznych, wbtym takie jak: orientacja
na pracowników, orientacja na interesariuszy zewnÚtrznych, orientacja na
rozwój ib orientacja na wyniki. WartoĂci te powinny stanowiÊ trzon kultury
organizacyjnej. Proponowane zestawienie zaprezentowano na rysunku 1.
Zdefiniowanie kluczowych wartoĂci ib ich czytelne komunikowanie to
waĝny, lecz niewystarczajÈcy warunek. Konieczne jest bowiem wdraĝanie tych
wartoĂci wb codziennych dziaïaniach. W tym aspekcie szczególnie pomocne
mogÈ byÊ praktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi. Jednak, jak zaznacza
Rostkowski, zamiast „ïatwo wprowadzaÊ sprawdzone wbpraktyce (zwïaszcza
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•
•
•
•
•
•
•

podmiotowe podejście
szacunek
wzajemne zaufanie
dobre relacje interpersonalne
partnerstwo
praca zespołowa
sprawna komunikacja

• działanie na rzecz
interesariuszy
• troska o dobro wspólne
• społeczna odpowiedzialność
• zadowolenie obywateli

orientacja
na pracowników

orientacja
na rozwój

•
•
•
•
•
•

orientacja
na interesariuszy
zewnętrznych

orientacja
na wyniki

ciągłe doskonalenie
wprowadzanie zmian
uczenie się
innowacyjność
kreatywność
inicjatywa

•
•
•
•
•
•

robienie właściwych rzeczy
skuteczność
oszczędność
profesjonalizm
troska o jakość
odpowiedzialność

Rys. 1. Model kluczowych wartoĂci organizacji publicznych. ½ródïo: opracowanie wïasne.

biznesowej – K.G.-L.) rozwiÈzania, naleĝy raczej zaczerpnÈÊ inspiracjÚ do
stworzenia wïasnych rozwiÈzañ” (Rostkowski, 2012, s. 13). Przydatne dla
rozwoju wskazanych wartoĂci praktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi zaprezentowano na rysunku 2.
Podczas wyboru okreĂlonych praktyk ib narzÚdzi zarzÈdzania zasobami
ludzkimi naleĝy pamiÚtaÊ, aby stanowiïy one spójny system, by siÚ wzajemnie uzupeïniaïy. Waĝne jest równieĝ, aby stosowaÊ tzw. miÚkkie elementy,
zwiÈzane zb kierowaniem luděmi czy wrÚcz przywództwem. Dla organizacji
publicznych wydaje siÚ to mieÊ szczególne znaczenie. Obecnie bowiem pracownicy oczekujÈ od pracy czegoĂ wiÚcej niĝ tylko wartoĂci materialnych.
Jak zaznacza Blanchard, „szukajÈ miejsca, wbktórym ich wkïad pracy bÚdzie
odpowiednio doceniony ib nagrodzony, wb którym umoĝliwi im siÚ swobodÚ
dziaïania ib zaangaĝowanie, przedstawi perspektywÚ rozwoju umiejÚtnoĂci
ib moĝliwoĂci awansu oraz wb którym bÚdÈ przekonani, ĝe to, co robiÈ, ma
znaczenie” (Blanchard ibin. 2012, s. 5); chcÈ wiedzieÊ, ĝe ich praca czemuĂ
sïuĝy. Oznacza to koniecznoĂÊ stworzenia motywujÈcego otoczenia dla pracowników oraz uelastycznienia struktury organizacyjnej na tyle, by wyzwoliÊ
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• zasada dopasowania
pracownik – organizacja
podczas rekrutacji
• dostęp do informacji
• uwzględnianie celów
i oczekiwań pracowników
• tworzenie możliwości
rozwoju
• działania integracyjne

• komunikacja społeczna
• upełnomocnianie
pracowników
• partycypacja
• tworzenie klimatu współpracy,
otwartości, wsparcia

orientacja
na pracowników

orientacja
na rozwój

•
•
•
•

informacja zwrotna
ocena okresowa
szkolenia
rotacja na stanowiskach
pracy
• ścieżki kariery
• awanse oparte
na kompetencjach

orientacja
na interesariuszy
zewnętrznych

orientacja
na wyniki

• precyzyjne deﬁniowanie
celów i zadań
• jasne określenie oczekiwań
wobec pracowników
• ocena okresowa
• system wynagrodzeń

Rys. 2. Praktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi abkluczowe wartoĂci. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

ich potencjaï ib zapewniÊ, by pracownicy, bez wzglÚdu na motywacjÚ
zewnÚtrznÈ (nagrody ib kary), pracowali zb poczuciem misji. Kultura organizacyjna ma byÊ tym elementem integrujÈcym. Powinna tworzyÊ poczucie
przynaleĝnoĂci, wspomagaÊ wewnÚtrznÈ jednoĂÊ przez wspólny cel, który
pozwala zyskaÊ zaangaĝowanie pracowników ib wzbudziÊ wb nich poczucie
toĝsamoĂci zborganizacjÈ, abpraktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi – narzÚdziami realizacji tego procesu. Implementacja wskazanych praktyk zarzÈdzania luděmi wborganizacjach publicznych to bardzo waĝne, abjednoczeĂnie
trudne zadanie. NajczÚĂciej bowiem wb tego typu organizacjach pozostaje
wb gestii kadry zarzÈdzajÈcej oraz bezpoĂrednich przeïoĝonych, którzy nie
zawsze dysponujÈ szerokÈ wiedzÈ wb zakresie wdraĝania narzÚdzi ib praktykbZZL, abjednoczeĂnie sÈ pozbawieni profesjonalnego wsparcia ze strony
specjalistów ds. zarzÈdzania zasobami ludzkimi. Zdarza siÚ równieĝ, iĝ skoncentrowani na „twardych” aspektach zarzÈdzania, nie doceniajÈ znaczenia
takich czynników jak kultura organizacyjna ibzasoby ludzkie. Tymczasem dla
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realizowania misji organizacji publicznych ibksztaïtowania wïaĂciwych postaw
zatrudnionych wb nich ludzi aspekty te zdajÈ siÚ byÊ jednymi zb kluczowych.

5. Podsumowanie
Dynamika ib zïoĝonoĂÊ zmian, jakie zachodzÈ wb otoczeniu organizacji publicznych, sprawiajÈ, ĝe chcÈc odnieĂÊ sukces, muszÈ one na bieĝÈco
monitorowaÊ otoczenie ibadaptowaÊ siÚ do zachodzÈcych zmian. Wymaga to
elastycznoĂci wb reagowaniu na zmiany zewnÚtrznych ib wewnÚtrznych uwarunkowañ, aktywnoĂci wb poszukiwaniu rozwiÈzañ sïuĝÈcych obywatelom,
wspóïpracy wewnÈtrz ib miÚdzyorganizacyjnej oraz podmiotowego podejĂcia
do róĝnych grup interesariuszy – od pracowników przez organizacje wspóïpracujÈce, po „klienta” – odbiorcÚ usïug. WiÈĝe siÚ to zb kolei ze zmianami
kultury organizacyjnej. Punktem wyjĂcia do jej ksztaïtowania powinna byÊ
misja organizacji publicznych, abnastÚpnie integrowanie wartoĂci spoïecznych,
ekonomicznych ib etycznych. W ich ksztaïtowaniu ib rozwijaniu kluczowÈ rolÚ
odgrywajÈ natomiast praktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi, które, odpowiednio zaprojektowane, mogÈ skutecznie oddziaïywaÊ na postawy ib zachowania pracowników, poĝÈdane zb punktu widzenia kluczowych wartoĂci. Nie
odrzucajÈc chyba najbardziej aktualnego trendu dziaïañ wb polskim sektorze
publicznym, zmierzajÈcych do poprawy jego efektywnoĂci poprzez wykorzystanie „twardych” narzÚdzi zarzÈdzania (wprowadzenia wartoĂciowania stanowisk pracy, wb tym zïoĝonego systemu kontroli, obowiÈzków raportowych
ibsprawozdawczych itp.), naleĝy, wbwiÚkszym niĝ dotychczas zakresie, skierowaÊ
uwagÚ na obszar kultury organizacyjnej. Wspomniane narzÚdzia powinny bardziej prowadziÊ do zidentyfikowania skali ibcharakteru potrzeb interesariuszy
zewnÚtrznych, abwbmniejszym stopniu sïuĝyÊ wymuszaniu zadanej efektywnoĂci.
Obecnie, mimo deklarowanego rozumienia róĝnic celów organizacji biznesowych ib publicznych, podejmowane dziaïania wb istocie polegajÈ na prostej
implementacji metod ibtechnik zarzÈdzania opracowanych na potrzeby przedsiÚbiorstw, bez wiÚkszej refleksji nad specyfikÈ organizacji publicznych. Nie
zawsze prowadzi to do poĝÈdanych rezultatów. Przeniesienie pewnych rozwiÈzañ, wbtym metod stymulacji iloĂciowej, po pewnym czasie doprowadzi do
uksztaïtowania postaw, które bÚdÈ odpowiadaïy zapotrzebowaniu na wyniki,
ale moĝe równieĝ doprowadziÊ do zaniedbania innych obszarów dziaïalnoĂci,
jak choÊby dotyczÈcych jakoĂci czy kultury pracy. Nie naleĝy traciÊ zb pola
widzenia, ĝe wbdziaïalnoĂci organizacji publicznych wymagana jest odpowiednia kultura funkcjonowania. Poza wprost zidentyfikowanymi ib normatywnie
wyznaczonymi zadaniami rolÈ organizacji publicznych wbszerszym ujÚciu jest
bowiem ksztaïtowanie u interesariuszy odpowiedniej ĂwiadomoĂci obywatelskiej ibpostaw, abto wymaga funkcjonowania wbokreĂlonych uwarunkowaniach.
Nie moĝna zatem wbrozwaĝaniach na temat organizacji publicznych, zwïaszcza
administracji pomijaÊ obszaru, który wiÈĝe siÚ zb ksztaïtowaniem wĂród jej
pracowników wïaĂciwej postawy sïuĝby ib rozumienia misji organizacji. DziaProblemy ZarzÈdzania vol. 14, nr 3 (61), t. 1, 2016

139

Katarzyna Gadomska-Lila

ïania te muszÈ pozostawaÊ spójne zbdziaïaniami podejmowanymi wbobszarze
efektywnoĂci funkcjonowania. PodsumowujÈc, naleĝy równieĝ stwierdziÊ, ĝe
organizacje publiczne nie majÈ jednolitego charakteru ib struktury, ab takĝe
status ich czïonków bywa istotnie zróĝnicowany. Nie moĝna zatem przyjÈÊ
uniwersalnego modelu zarzÈdzania zasobami ludzkimi dla wszystkich podmiotów, co niewÈtpliwie powinno stanowiÊ wyzwanie dla podjÚcia dalszych
prac badawczych ib analitycznych nad poruszanÈ problematykÈ.

Bibliografia
Blanchard, K. (2012). Przywództwo wyĝszego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Boxall, P.F. Purcell, J. ibWright, P. (2007). Human Resource Management: Scope, Analysis
and Significance. W: P.F. Boxall, J. Purcell ib P. Wright (red.), The Oxford Handbook
of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.
Boyne, G.A. (2002). Public and Private Management: What’s the difference? Journal of
Management Studies, 39(1), https:/doi.org/10.1111/1467-6486.00284.
Cardona, P. ibRey, C. (2009). ZarzÈdzanie poprzez misjÚ. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
Caron, D.J. ibGiauque, D. (2006). Civil Servant Identity at the Corssroads: New Challenges
for Public Administrations. International Journal of Public Sector Management, 19(6),
za: Rostkowski, T. (2012). Strategiczne zarzÈdzanie zasobami ludzkimi wbadministracji
publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. ib Sopiñska, A. (2014). Subdyscypliny wb naukach ob zarzÈdzaniu – logika wyodrÚbnienia, identyfikacja modelu
koncepcyjnego oraz zawartoĂÊ tematyczna. Organizacja ib Kierowanie, 1.
Czekaj, J. ib ZiÚbicki, B. (2014). WspóïzarzÈdzanie jako nowy paradygmat zarzÈdzania
publicznego. W: P. Wachowiak ib S. Winch (red.), Granice wb zarzÈdzaniu kapitaïem
ludzkim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Denison, D., Janovics, J., Young, J. ib Cho, H.J., Diagnosing Organizational Cultures:
Validating ab Model and Method, www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-2006-validity_0.pdf.
Farnham, D. ibHorton, S. (1996). Public Managers and Private Managers: Towards abProfessional Synthesis? W: D. Farnham, S. Horton, J. Barlow ib A. Hondeghem (red.),
New Public Mangers in Europe. Public Servants in Transition. London: Macmillan
Business Ltd.
FrÈczkiewicz-Wronka, A. (2010). Pomiar efektywnoĂci organizacji jako obszar konwergencji metod, narzÚdzi ib instrumentów zarzÈdzania miÚdzy sektorami biznesowym
ab publicznym. Organizacja ib ZarzÈdzanie, 4(12).
FrÈczkiewicz-Wronka, A. ib Austen, A. (2015). Menedĝerowie wb organizacjach publicznych – wbkierunku zwiÚkszania zatrudnialnoĂci. ZarzÈdzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4.
Hensel, P. (2012). Sektor publiczny – specyfika ib metody zarzÈdzania. W: B. Glinka
ib M. Kostera (red.), Nowe kierunki wb organizacji ib zarzÈdzaniu. Warszawa: Wolters
Kluwer business.
Huges, O.E. (1998). Public Management and Administration. Macmillan: London, za:
A.bSakalas ibM. Vienazindiene (2010). New Public Management and the Conceptual
Upheaval of Human Resource Management. Engineering Economics, 21(4).
Karna, W. (2011). Zmiany wbzarzÈdzaniu zasobami ludzkimi wbadministracji samorzÈdowej.
Monografie ibStudia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Kraków.
Klein, P.G., Mahoney, J.T., McGahan, A.M. ibPitelis, Ch.N. (2010). Toward abTheory of
Public Entrepreneurship. European Management Review, 7(1), https:/doi.org/10.1057/
emr.2010.1.

140

DOI 10.7172/1644-9584.61.7

