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Local Government Management: A view from 
Institutional Economics  
W obecnych czasach jednostki samorządu terytorialnego tak jak każde inne organizacje działają w warunkach szybko 
zmieniającego się i trudnego do przewidzenia otoczenia. To otoczenie tworzy uwarunkowania zewnętrzne w postaci 
zestawu szans i zagrożeń, które wspierają lub utrudniają rozwój. Gmina jako samorządowa wspólnota mieszkańców jest 
podstawową formą organizacyjną lokalnego życia publicznego w Polsce. Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty, czyli tworzenie jak najlepszego środowiska życia mieszkańców. Urzędy gminy 
działają według określonych ustawami ram prawnych, które określają ich zadania i obowiązki. Akty wykonawcze opisują 
procedury, które są stosowane w procesie realizacji wyznaczonych celów. Jednak obok stosowania procedur urząd gminy 
wraz z mieszkańcami i innymi interesariuszami podejmuje realizację celów niezbędnych do rozwoju regionalnego czy 
lokalnego.  

W ramach usprawniania pracy urzędu opracowano kilka metodyk i narzędzi do oceny jakości zarządzania w instytucjach 
publicznych m.in. w 2000 r. metodę oceny CAF zainspirowaną Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania 
Jakością (EFQM) czy opracowaną w Polsce w roku 2004 metodykę Analizy Rozwoju Instytucjonalnego przygotowaną 
w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego i później doskonaloną.   

Ta ostatnia metoda - Analiza Instytucjonalna zwraca uwagę na kształtowanie odpowiednich struktur organizacyjnych, 
właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi 
oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.  
W świetle tych rozważań celem monografii jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy na temat funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego do sformułowania kierunków doskonalenia ich  działań w skali makro (mezo) i mikro.  
Osiągniecie  postawionego celu wymagało prac w trzech płaszczyznach: 
a) teoretycznej, w której zidentyfikowano pojęcia oraz doprecyzowano wyodrębniony w analizie model doskonalenia 
urzędu. Szczególną uwagę zwrócono na etapy doskonalenia. 
b) empirycznej, związanej z oceną poziomu doskonałości oraz luki w realizacji procedur poszczególnych elementów 
governance związanych z poprawą doskonałości realizowanych tam procesów.  
c) poznawczej, ukierunkowanej na zdobycie wiedzy na temat poziomu doskonałości zarządzania urzędami publicznymi, 
identyfikacji obszarów, które mogą stanowić wzorce czy wymagają wsparcia oraz określenia kierunków wsparcia 
w kontekście rozwiązań systemowych w skali makro i mezo czy z perspektywy funkcjonowania konkretnego urzędu 
publicznego i jego indywidualnego doskonalenia w skali mikro.  

Przedmiotem badania jest ocena  poziomu doskonałości działań administracji samorządowej w dziewięciu obszarach 
zarządzania zidentyfikowanych w ramach Analizy Instytucjonalnej. Ocena realizowana jest z dwóch perspektyw:  

- w skali makro lub mezo (poziom regionalny) gdzie badaniu zostaje poddana wybrana populacja, a wnioski mogą być 
wykorzystywane do realizowania polityk czy wytycznych wspierających doskonałość realizowanych procesów, procedur czy 
działań jako odgórne wytyczne dla wzmocnienia aktywności urzędów w konkretnych obszarach. 
-  analiza sytuacyjna odnosząca się do pojedynczego urzędu skala (mikro), która pozwala zidentyfikować obszary, które 
obniżają doskonałość procesów, procedur i działań. Urząd sam może je uaktywnić prowadzając np. rozwiązania 
organizacyjne. 
Źródłem danych empirycznych były wyniki diagnozy rozwoju instytucjonalnego uzyskane w ramach badań empirycznych 
prowadzonych w urzędach gmin w 2015 r. wśród losowo wybranych powiatów województwa podkarpackiego tj. powiatu 
leskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i strzyżowskiego. Próbka badawcza składała się z 30 gmin, w tym: 18 wiejskich, 
5 miejskich i 9 miejsko-wiejskich. Wykorzystując elementy statystyki opisowej i metodę dedukcji  opracowano dane w wersji 
zagregowanej pozwalającej ocenić poziom doskonałości dla populacji w skali makro i mezo oraz wskazać kierunki wsparcia 
systemowego dla badanej grupy. Wykorzystując metodykę case study oceniono poziom doskonałości dla indywidualnego 
podmiotu (w skali mikro), co pozwoliło na interpretację wyników i określenie zaleceń co do działań koniecznych, które musi 
podjąć badana JST w celu doskonalenia procesu zarządzania 
Case study oparto na gminie Boguchwała położonej w powiecie rzeszowskim. Wybór tej gminy był celowy ze względu na 
różny poziomu rozwoju poszczególnych obszarów zarządzania oraz ze względu na to, że ta  gmina łączy miasto Rzeszów 
w celu powiększenia jego obszaru miejskiego.  

Praca ma charakter poznawczo-aplikacyjny, składa się z 6 rozdziałów i aneksu. Pierwszy rozdział poświęcony jest 
doskonaleniu procesów i aspektom metodologicznym. Autorzy przedstawili model doskonalenia oparty na założeniach 
metodologii analizy instytucjonalnej. W rozdziale drugim przedstawiono planowanie i kontrolę jako funkcje wspierające 
rozwój gospodarczy regionu. Planowanie objęło obszar zarządzania strategicznego i finansowego oraz kontrolę obszaru 
stymulacji rozwoju gospodarczego. Rozdział trzeci dotyczył organizowania jako funkcji usprawniającej działania 



administracyjne obejmując obszar Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Gminy i Zarządzanie projektami. Ważnym 
aspektem badań była również ocena wybranych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy 
(rozdział czwarty), a mianowicie obszar Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Etyka i zapobieganie korupcji. Rozdział piąty 
zwraca uwagę na poprawę standardów świadczonych usług publicznych. Ostatni rozdział szósty dotyczy analizy warunków 
doskonalenia zarządzania w urzędzie gminy w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego. W podsumowaniu 
przedstawiono dalsze kierunki badań dotyczące analizy instytucjonalnej urzędu gminy. 
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