
Załącznik 2 

DR IWONA ZOFIA CZAPLICKA-KOZŁOWSKA 
KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 

AUTOREFERAT 
temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 

Olsztyn, dnia 5 marca 2019 roku 



Spis treści: 

I. Podstawowe dane o habilitantce 3 

II. Ogólna charakterystyka obszarów i okresów aktywności naukowo-badawczej 4 

III. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z artykułu 16 ustąp 2 ustawy z 14 marca 2003 roku o 
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 
595 ze zm.) 9 

Istota podjętej tematyki badań 10 

Cel dysertacji 12 

Układ i treść dysertacji 20 

Wkład własny autorki do nauki 21 

IV. Pozostałe monografie stanowiące istotny dorobek naukowy habilitantki 30 

A. Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy 31 

B. Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia 33 

C. Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu 
dochodów i wydatków w układzie zadaniowym 36 

V. Podsumowanie 38 



I. Podstawowe dane o habilitantce 
1.1 Imię i nazwisko 

Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska 

1.2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany Uchwałą Rady 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu z dnia 16 listopada 2005 
roku na podstawie rozprawy pt. „Aktywność bezrobotnych na obszarach wiejskich 
Warmii i Mazur". Promotor dr hab. Marek Zarębski, prof. UMK. Recenzenci: dr hab. Zofia 
Hasińska, prof. AE Wrocław, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski. 
Dyplom ukończenia studiów dziennych magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania w Toruniu, w zakresie Gospodarowania Zasobami Pracy z wynikiem bardzo 
dobrym z dnia 29 lipca 1996 r. Tytuł pracy „Planowanie zatrudnienia na podstawie 
przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Toruniu". 
Dyplom ukończenia studiów dziennych licencjackich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania w Toruniu, kierunku Zarządzanie i Marketing, w zakresie Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Przemysłowym z wynikiem dobrym z dnia 15 września 1994 r. Tytuł 
pracy „Metody rekrutacji i selekcji pracowników oraz ich przydatność w warunkach 
polskich". 

1.3. Informacja o zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

1.10.1996 r. - nadal - zatrudniona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Wydział Nauk Ekonomicznych, w tym: 

1.03.2015 r. - nadal - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania, 
1.06.2011 r. - 28.02.2015 r - adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 
1.05.2008 r. - 31.05.2015 r. - adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania, 
1.10.1996 r. - 30.04.2008 r - asystent w Katedrze Organizacji i Zarzadzania, 

1.10.2014 r. - nadal - zatrudniona (umowa cywilnoprawna) w Wyższej Szkole Gospodarki w 
Bydgoszczy, Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku, 
01.10.2012 r. - 31.08.2014 r. - zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wyższej Szkole 
Biznesu w Pile. 
19.02.2010 r. - 16.03.2104 r., 1.10.2016 r.- 31.10.2018 r.- zatrudniona (umowa 
cywilnoprawna) w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. 
Kotarbińskiego 



19.02.2011 2011-2016 - zatrudniona (umowa cywilnoprawna) w Wyższej Szkole Informatyki i 
Ekonomii TWP w Olsztynie 

II. Ogólna charakterystyka obszarów i okresów aktywności naukowo-
badawczej 

Po uzyskaniu stopnia doktora, na podstawie naukowego rozpoznania problemu bezrobocia 
w wymiarze lokalnym i regionalnym, moje zainteresowania naukowe skupiły się na dwóch 
obszarach: zarządzanie kadrami oraz zarządzanie zasobami sektora publicznego. Dociekania 
naukowe skoncentrowały się przede wszystkim na przemianach, jakie dokonują się w 
obrębie wykorzystania kapitału intelektualnego1, głównie w wymiarze lokalnym. Na 
najniższym szczeblu w strukturze zarządzania w sektorze publicznym, szczególnie w obrębie 
wykorzystania kapitału intelektualnego, widoczne są efekty przemian dokonujących się w 
całym systemie społeczno-ekonomicznym państwa. Zmiany te, zapoczątkowane reformami 
ustrojowymi w 1989 roku, determinowane były wieloma złożonymi czynnikami tworzącymi 
system, którego wymiar lokalny staram się w swoich opracowaniach poddawać analizie, 
odnosząc to do wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji przede wszystkim lokalnego 
związku publiczno-prawnego. 

W pierwszym okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kontynuowałam swoje 
zainteresowania badawcze w obszarze zarządzania kadrami, w tym nad problematyką 
bezrobocia i formami zatrudnienia występującymi przede wszystkim w wymiarze lokalnym. 
Efektem tych badań było opublikowanie w 2006 roku w Zagadnieniach Ekonomicznych i 
Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej artykułu Aktywność bezrobotnych na obszarach wiejskich 
Warmii i Mazur a w 2007 roku w monografii Zarządzanie organizacjami rynku pracy 
rozdziału pt. Bezrobocie - przyczyny, typologia. Zwieńczeniem badań w tym obszarze było 
opublikowanie w 2008 roku monografii Sytuacja społeczno-ekonomiczna i aktywizacja 
zawodowa bezrobotnych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur. Kontynuując 
zainteresowania w tym obszarze badawczym, w 2012 roku opublikowałam rozdział w 
monografii Zarządzanie projektami. Zagadnienia wybrane rozdziału pt. Zarządzanie ludźmi 
w projektach. Problematykę tę kontynuowałam w swoich badaniach, publikując m.in. w 
monografii Innowacyjne formy pracy rozdział pt. Elastyczne formy zatrudnienia. 

Zainteresowanie problematyką określaną w nauce pojęciem „zasobów ludzkich" 
skłoniło mnie do rozszerzenia obszaru badawczego o wykorzystanie kapitału intelektualnego 
w wymiarze lokalnym. Zajmując się kapitałem intelektualnym, zwróciłam uwagę głównie na 
zależności, jakie występują między zasobami materialnymi i niematerialnymi, będącymi w 

1 W autoreferacie pojęcie kapitału intelektualnego zdefiniowano na podstawie: Borowiecki R., Kwieciński M., 
informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 103; Skonieczka 
A., Szalkiewicz W., Kapitał intelektualny przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach, Wydawnictwo OWSIiZ, Olsztyn 
2006; Koterba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2006, s.10; Pajda R., Waszkielewicz W., Teoria i praktyka zarządzania Wydaw. AGH, Kraków 2000. 
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dyspozycji samorządów terytorialnych na najniższym szczeblu. Prowadząc badania w obrębie 
kapitału intelektualnego, przede wszystkim zwróciłam uwagę na kwalifikacje, wiedzę oraz 
umiejętność jej wykorzystania, zdolności i innowacyjność wybranych członków i 
pracowników organizacji, jaką jest samorząd gminny, ale też na znaczenie tego związku 
publiczno-prawnego i osób nim zarządzających w kształtowaniu kultury organizacyjnej 
przekładającej się na pomnażanie zasobów indywidualnych obywateli i całej organizacji. 
Owocem tych dociekań naukowych były artykuły odnoszące się z jednej strony do 
wykorzystania potencjału gospodarczego samorządów lokalnych (artykuł pt. Agroturystyka 
w strategii rozwoju gmin Warmii i Mazur), z drugiej strony do kwalifikacji osób 
zarządzających gminą, przekładających się na właściwość decyzji wpływających na rozwój 
lokalny (artykuł, pt. Urzędnik w nowoczesnej administracji). Analizując kwalifikacje, przede 
wszystkim zwróciłam uwagę na ich użyteczność dla samorządu gminnego, rozumianego jako 
związek osób zamieszkujących określone prawem terytorium, zatem na wiedzę i jej 
użyteczność dla organizacji. Chcę podkreślić, że podstawą kapitału intelektualnego jest 
wiedza użyteczna dla samorządu gminnego i nabiera ona cech kapitału dopiero wtedy, gdy 
można ją przetworzyć i wykorzystać w obrębie gminy, w tym jej organów zarządzających i 
organizacji obsługujących te organy czy organizacji bezpośrednio realizujących zadania 
samorządu gminnego. Moje zainteresowania naukowe kapitałem intelektualnym 
obejmowały kapitał społeczny, w tym kapitał strukturalny, poznawczy oraz wymiar 
stosunków międzyludzkich, następnie kapitał ludzki, w tym kwalifikacje i motywacje, oraz 
kapitał organizacyjny odnoszący się do struktur organizacyjnych w obrębie badanych 
organizacji. 

W ramach drugiego obszaru badawczego, dotyczącego zarządzania zasobami sektora 
publicznego, podjęłam badania, których owocem było opublikowanie 3 monografii: 
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy z 2010 roku; 
Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia z 2011 roku 
oraz Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu 
dochodów i wydatków w układzie zadaniowym z 2014 roku, do których odnoszę się w 
dalszej części autoreferatu. Szczególną uwagę zwróciłam w badaniach na kwalifikacje i 
system motywowania pracowników samorządowych oraz wpływ tych czynników na 
wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji gmin. Moje zainteresowanie 
koncentrowało się na kwalifikacjach niezbędnych w prowadzeniu gospodarki finansowej, 
szczególnie podatków i opłat lokalnych, wydatków inwestycyjnych, wydatków na 
administrację, środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych, szczególnie z Unii 
Europejskiej oraz obligacji komunalnych. Analizując czynniki decydujące o dochodach i 
wydatkach, podjęłam próbę oceny kwalifikacji lokalnych elit rządzących oraz pracowników 
urzędów gmin i osób zatrudnionych w organizacjach wykonujących zadania samorządów 
gminnych. 

Wynikiem badań z obszaru zarządzania kadrami było (od 2005 roku) opublikowanie 
28 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, wśród których chcę zwrócić uwagę 



na wyniki badań w artykułach: Urzędnik w nowoczesnej administracji samorządowej z 2010 
roku, Jawność w zarządzaniu a kultura organizacyjna w urzędach samorządów gminnych i 
Dochody radnych uzyskiwane z tytułu diety z 2011 roku. Wynikiem badań prowadzonych w 
zespole było także opublikowanie w 2016 roku artykułów: Zawody radnych jako 
determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi - na 
przykładzie gmin Warmii i Mazur; Postulowane postawy radnych gmin w świetle badań 
empirycznych; Zjawisko nepotyzmu w organizacjach sektora publicznego na przykładzie 
samorządów gminnych Warmii i Mazur, Zjawisko korupcji w organizacjach sektora 
publicznego na przykładzie samorządów gminnych Warmii i Mazur. Wynikiem badań, które 
prowadziłam samodzielnie wśród pracowników samorządowych było opublikowanie 
artykułów: Profil kompetencyjny radnych samorządów gminnych z 2013 roku, 
Transparentność polityki kadrowej w urzędach samorządów terytorialnych Warmii i Mazur 
z 2014 roku, Pozapłacowe czynniki motywacyjne w urzędach administracji publicznej z 
2015 roku, Pozapłacowe czynniki motywacyjne w placówkach wykonujących w 
samorządach gminnych zadania w zakresie oświaty z 2016 roku. 

Moje zainteresowania systemem motywowania funkcjonującym w organizacjach 
sektora publicznego zaowocowały opublikowaniem w 2017 roku artykułów Podnoszenie 
kwalifikacji pracowników gminnych placówek oświatowych oraz Podnoszenie kwalifikacji 
przez pracowników wykonujących zadania samorządów gminnych jako determinanta 
funkcjonującego modelu zarządzania kadrami - na przykładzie gmin Warmii i Mazur. 
Kontynuacją tej problematyki jest samodzielne opracowanie 2 rozdziałów (System 
motywacyjny w organizacjach publicznych oraz Wartościowanie pracy w systemie 
zarządzania kadrami w instytucjach publicznych), które są po recenzjach do monografii 
przygotowywanej do druku w 2019 roku pt. Zarządzanie w obszarze zasobów dobra 
wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w 
administracji publicznej i Policji. Także opublikowanie w podręczniku Systemowe ujęcie 
bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 1. Problematyka prawno-spoleczna z 2018 roku rozdziału 
pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi. We wspomnianych publikacjach wykorzystałam wyniki 
moich badań nad systemem motywowania i zarządzaniem kadrami w jednostkach 
organizacyjnych scentralizowanego sektora publicznego. 

Prowadząc badania w samorządach terytorialnych, brałam też udział w 
przedsięwzięciach mających usprawnić procesy zarządzania, organizowanych przez władze 
lokalne. Między innymi w latach 2007-2016 uczestniczyłam w pracach Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom, pełniąc najpierw funkcję 
prezesa, a następnie wiceprezesa tego stowarzyszenia. Jednym z najważniejszych efektów 
działań podjętych między innymi przeze mnie było uratowanie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Grom przed jej likwidacją i jej przekształcenie w szkołę prywatną. Obecnie 
liczba dzieci uczęszczających do tej szkoły podwoiła się, co jest wynikiem nie tylko wzrostu 
liczby dzieci w tej miejscowości, ale też dowożenia dzieci do szkoły przez rodziców z innych 
miejscowości z uwagi na pozytywną opinię o jej funkcjonowaniu. 

> 



Wykonując obowiązki wynikające z miejsca zatrudnienia, od 2015 roku jestem 
członkiem zespołu powołanego Decyzją Rektora UWM nr 63/2015 oraz nr 42/2016 na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, realizującego badania dotyczące opinii i 
oczekiwań w obszarze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz 
nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie, w ramach Projektu doskonalenia systemu 
zarządzania zasobami ludzkimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 
wyniku przeprowadzonych badań opracowałam dwa raporty dotyczące wskazanych 
obszarów oraz opublikowałam 3 współautorskie artykuły: Motivating employees of the 
public organization: case study of the higher éducation institution; Motywowanie 
pracowników w różnym wieku na przykładzie uczelni wyższej; Factors shaping engagement 
of employees on the example of university workers. W ramach prac zespołu 
przeprowadziłam także analizę pracy oraz sporządziłam opisy wybranych stanowisk pracy na 
uczelni. Działania te są podstawą między innymi do kolejnych etapów wartościowania 
stanowisk, których realizacja jest planowana na kolejne lata. Uczestniczyłam także we 
wdrożeniu Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w firmach oraz opracowaniu opisu 
najciekawszych przypadków w ramach projektu Kapitał ludzki jako element wartości 
przedsiębiorstwa nr UDA-POKL.02.01.03-00-036/11-00. Wdrożenie przeprowadzono w 
firmach: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Szkło 
Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Innowacyjny projekt systemowy realizowany był 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (lider projektu) oraz Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie (partner), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet II. W wyniku 
uczestnictwa w projekcie powstały dwa raporty dotyczące wdrożenia narzędzia pomiaru 
kapitału ludzkiego oraz dwa opracowania opublikowane w podręczniku Kapitał ludzki jako 
wartość firmy. Byłam też wykonawcą badań statutowych UWM w latach 2008-2009 w 
ramach tematu: Rola jednostek samorządu terytorialnego w aktywizacji potencjału 
społecznego. Mapę swoich najważniejszych osiągnięć naukowych w podziale na obszary 
zainteresowań przedstawiam graficznie na rysunku 1. 

7 





III. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z artykułu 16 ustęp 2 ustawy 
z 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

A. Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach 
samorządu gminnego - perspektywa pracownika 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019, ss. 413. Przede 
wszystkim tę dysertację uważam za moje osiągnięcie naukowe zgodnie z art.16 ust.2 
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 

Recenzenci wydawniczy: 
Dr hab. Alicja Miś, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Dr hab. Jacek Kożuch, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Dysertacja jest zwieńczeniem moich dotychczasowych dociekań naukowych, prowadzonych 
od chwili ukończenia studiów. Kierunek ukończonych studiów oraz badania prowadzone 
przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora i kontynuowane do chwili obecnej związane 
są przede wszystkim z wykorzystaniem kapitału intelektualnego, szczególnie z zarządzaniem 
kadrami i wpływem kwalifikacji oraz systemów motywowania na wykorzystanie zasobów 
będących w dyspozycji organizacji w wymiarze lokalnym, zwłaszcza w samorządach 
gminnych. Prowadząc badania, miałam okazję obserwować przemiany zachodzące niemal 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w wymiarze lokalnym. 
Analizowałam te kwestie, posługując się instrumentami z obszaru nauki o zarządzaniu, zatem 
w monografiach i artykułach naukowych prezentowałam przede wszystkim motywy, jakimi 
kierują się pracownicy i osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacjach sektora 
publicznego przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do sprawności funkcjonowania tych 
organizacji i do właściwego wykorzystania zasobów tych organizacji. W opracowaniach 
podjęłam też próbę precyzyjnego zdefiniowania pojęć dla potrzeb zarządzania w 
organizacjach sektora publicznego. Określenia te, z uwagi na szczególny wymiar zarządzania 
w administracji publicznej, w wielu opracowaniach naukowych są przenoszone na ten grunt z 
sektora prywatnego, tworząc niejasny konglomerat określeń, często mało precyzyjnie 
wskazujących właściwość użytych słów. Odnosi się to między innymi do takich określeń jak 
kompetencje (w dysertacji to obszar obowiązków i uprawnień organizacji sektora 
publicznego, szczególnie urzędów oraz osób pełniących funkcje organów i wykonujących 
obowiązki urzędników) i kwalifikacje (rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętność 
ich wykorzystania) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie kadrami czy polityka 

y 

Xi. 



kadrowa (co, z uwagi na upolitycznienie zarządzania kadrami, przesuwa zarządzanie w 
kierunku polityki kadrowej). 

Brak badań w obszarze zarządzania kadrami w urzędach administracji publicznej 
wskazuje potrzebę kontynuacji naukowego poznania problemów tego środowiska. Dlatego 
planuję prowadzenie pogłębionych badań w urzędach administracji publicznej w obszarze 
zarządzania kwalifikacjami pracowników urzędów, szczególnie opisów stanowisk pracy i 
wartościowania pracy. Kwestie te chcę powiązać z transparentnością zarządzania kadrami w 
urzędach na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem. Żywię nadzieję, że 
wyniki badań zostaną wykorzystane w kształtowaniu nowoczesnej administracji publicznej w 
Polsce. 

Istota podjętej tematyki badań 

W obszarze dobra wspólnego zarządzanie podlega złożonym - indywidualnym i zbiorowym -
oddziaływaniom, funkcjonującym w zmiennym i zróżnicowanym otoczeniu kulturowym oraz 
politycznym. Osoby uczestniczące w procedurach kształtujących decyzje, pełniące funkcje w 
organach zarządzania ogólnego bądź uczestniczące w ich przygotowywaniu oraz kierujące 
organizacjami wykonującymi zadania samorządu gminnego i je realizujące muszą 
legitymować się szczególnymi kwalifikacjami, w tym umiejętnością współdziałania i 
motywowania innych w warunkach wielości i różnorodności bodźców, zachowań i nacisków, 
występujących w otoczeniu organizacji sektora publicznego. W dziedzinie nauki o 
zarządzaniu, w tym zarządzaniu w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, 
kwestie takie jak biurokracja, administracja, polityka kadrowa, zarządzanie kadrami, 
procedury decyzyjne czy motywowanie i narzędzia motywowania nie doczekały się 
gruntownych badań czy będących ich wynikiem opracowań naukowych. Liczne są 
opracowania na gruncie nauki polskiej, szczególnie z obszaru prawa i administracji, 
odwołujące się do pozycji prawnej oraz uprawnień i obowiązków na stanowisku 
(kompetencji) w urzędzie obsługującym organy państwa i samorządu terytorialnego. 
Opracowania te są najczęściej interpretacją przyjętych rozwiązań odnoszących się do zmian 
w obszarze prawa i administracji. Na rynku polskim nie ma opracowań, szczególnie 
monografii, odnoszących się do zarządzania kadrami w urzędach administracji publicznej i 
będących wynikiem gruntownych badań wśród urzędników. 

W związku z powyższym można przyjąć, że wskazana przeze mnie dysertacja jako 
osiągnięcie w procedurze wynikającej z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 roku o 
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 
595 ze zm.) ma wymiar innowacyjny i jest pierwszą próbą ukazania zarządzania kadrami 
administracji publicznej w wymiarze lokalnym od chwili przemian ustrojowych w 1989 roku. 
Należy podkreślić, że stan kadr w urzędach administracji publicznej na jej najniższym 
szczeblu ukazuje konsekwencje (zachowania) ukształtowanego w prawie (system) i będącego 
wynikiem wpływu lokalnych polityków (sytuacja) systemu zarządzania kadrami. Stan 
kadrowy we wszystkich jego wymiarach definiuje realizowaną w tym wymiarze politykę 
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państwa - ma zatem wymiar polityczny i stąd mogą wynikać problemy w prowadzeniu badań 
w tym obszarze odnoszące się do ocen właściwie lub niewłaściwie realizowanej polityki 
kadrowej. Stan kadr administracji publicznej jest wynikiem dokonujących się 
demokratycznych przemian w suwerennym państwie kierującym się dążeniem do 
zbudowania nowoczesnej administracji. Polska w odróżnieniu od państw Europy Zachodniej 
dopiero od niespełna 30 lat buduje swój system administracji publicznej, dokonując często 
gruntownych zmian w systemie zarządzania państwem, w tym również w prawie 
określającym zasady funkcjonowania administracji samorządowej. Ta niestabilność i ciągłe 
poszukiwanie nowych zasad funkcjonowania administracji utrudnia dokonanie dogłębnej 
analizy funkcjonowania administracji i zbudowanie nowoczesnego korpusu służby publicznej 
na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem. W zakresie realizacji zadań przez 
etatową kadrę urzędniczą w samorządach gminnych podstawowe znaczenie ma motywacja 
pracowników, która współcześnie jest traktowana jako kluczowa dla sprawności 
funkcjonowania nie tylko urzędu obsługującego organy gminne, ale przede wszystkim 
samorządu gminnego będącego związkiem publiczno-prawnym, czyli związkiem osób 
zamieszkujących obszar samorządu gminnego. Waga i jednocześnie trudność badań nad tym 
typem motywowania wynika w znacznym stopniu z tego, że zapewnienie personalnych 
warunków do realizacji zadań wyznaczonych określonych urzędowi gminnemu jest sumą 
wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W odróżnieniu od wyższych szczebli 
administracji bliskość spraw obywateli, duży wymiar bezpośrednich kontaktów z 
mieszkańcami, relacje sąsiedzkie, zawodowe, a nawet polityczne i rodzinne kształtują 
szczególne cechy systemu motywowania w jednostkach organizacyjnych wykonujących 
zadania samorządu gminnego. 

W dysertacji opisane i przeanalizowane zostały wyniki wieloletnich badań i poszukiwań 
narzędzi motywowania skutecznie oddziałujących na postawy urzędników i ogółu 
pracowników samorządowych. Prowadząc badania, uznałam, że właściwe zbudowanie i 
wykorzystanie narzędzi motywowania w urzędzie gminy wobec zatrudnionych w nim 
pracowników wiąże się bezpośrednio z sukcesem w realizacji zadań samorządu gminnego i 
tym samym ze skutecznością w osiągnięciu celu końcowego, jakim jest zaspokojenie potrzeb 
wszystkich członków tej organizacji na zaplanowanym wcześniej poziomie. Z tej perspektywy 
skuteczność przekłada się przede wszystkim na przyporządkowanie działań i środków 
wykorzystywanych w procesie realizacji zadań, co na końcowym etapie określa sukces w 
osiągnięciu założonego celu. W tym kontekście zastosowanie kategorii skuteczności do 
analizy stosowanych w urzędzie narzędzi motywowania łączy się z poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie, czy sprzyjają one kształtowaniu postaw i zachowań pracowniczych 
nakierowanych na efektywne i skuteczne działanie spełniające oczekiwania badanej 
organizacji? 

Wytypowanie do badań pracowników urzędów miast, miast i gmin oraz gmin Warmii i 
Mazur był wyborem celowym i wynikało z tego, że region ten może być traktowany jako 
szczególnie interesujący z punktu widzenia badań systemu motywowania pracowników. 



Wyznaczenie do badań gmin wynika z tego, że są one jedynymi samorządami - w 
odróżnieniu od samorządów powiatowych i województw - mającymi stosunkowo 
najbardziej rozbudowany obszar samodzielności w kształtowaniu dochodów własnych. 
Przekłada się to na decyzyjność i skuteczność tych decyzji, między innymi w obrębie 
kształtowania podatków i opłat lokalnych. Wybór obszaru badań wynika też z jego 
marginalizacji niemal we wszystkich sferach rozwoju społeczno-gospodarczego. Mimo 
obowiązywania jednolitego prawa państwowego w odniesieniu do kadr urzędów gmin 
można zaobserwować duże różnice w ukształtowanym w praktyce modelu zarządzania 
kadrami. Dlatego główny problem w dysertacji sformułowano w postaci pytania: Jakie są 
skuteczne narzędzia motywowania w urzędach gmin z perspektywy pracownika? Natomiast 
szczegółowe problemy badawcze powiązano z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: 
1. Jaki zestaw narzędzi motywowania jest stosowany w urzędach gmin? Co się na niego 

składa z perspektywy pracownika? 
2. Jakie materialne czynniki motywacyjne są najważniejsze i jaka jest ich ocena w opinii 

pracowników urzędu? 
3. Jakie niematerialne czynniki motywacyjne są najważniejsze i jaka jest ich ocena w opinii 

pracowników urzędu? 
4. Czy podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędów jest wspierane przez kierownictwo 

urzędu w opinii pracowników? 
5. Czy narzędzia motywowania stosowane w urzędach samorządów gminnych mają wpływ 

na podjęcie decyzji o pracy w urzędzie? 
6. Czy wdrożono czytelne zasady zarządzania kadrami w urzędzie, szczególnie naboru do 

pracy w urzędzie? 
7. Czy istniejący w urzędach gmin zbiór narzędzi motywowania pracowników można 

określić jako skuteczny? 
Kwalifikacje i narzędzia motywowania pracowników urzędów są ważnym czynnikiem 

decydującym o powodzeniu realizacji misji samorządu gminnego, bowiem pracownicy 
urzędów wspierają organy gminne i lokalną społeczność w realizacji zadań w ich najbliższym 
otoczeniu. Dlatego w celu zbudowania sprawnego korpusu pracowników urzędów na 
najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem podjęłam w dysertacji próbę 
określenia, w wymiarze formalnym (rozwiązania prawne) i kulturowym, modelu zarządzania 
kadrami (ujmującego specyfikę obszaru, w którym znajduje się gmina), w tym w 
szczególności czytelnych i akceptowanych narzędzi motywowania uwzględniających 
całokształt relacji występujących w urzędzie. 

Cel dysertacji 

Celem, jaki postawiłam sobie, przystępując do badań wśród urzędników samorządowych, 
była identyfikacja skutecznych narzędzi motywowania w urzędach gmin z perspektywy 
pracownika samorządowego. Realizując badania wśród urzędników, przydatne stały się 
wcześniejsze, szczegółowe założenia metodyczne wynikające z prowadzonych przeze mnie 
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od kilkunastu lat badań w samorządach gminnych oraz przeprowadzonych studiów 
literatury, specyfiki przedmiotu badania i wskazówek z obszaru metodologii. Specyfika 
sektora publicznego - szczególnie zarządzania w organizacjach zhierarchizowanych, takich 
jak urzędy administracji publicznej - wymagała zdefiniowania na potrzeby dysertacji 
podstawowych pojęć oraz cech systemu zarządzania i zarządzania kadrami w organizacjach 
publicznych. W tym celu wykorzystałam dotychczasowe badania i dokonałam interpretacji 
wyników i wniosków z badań innych autorów oraz ustaleń płynących z analizy treści aktów 
prawnych odnoszących się do funkcjonowania samorządów gminnych i z nimi powiązanych. 
Dlatego, dążąc do realizacji celu: 
1) Przeprowadziłam badania i na tej podstawie zidentyfikowałam wpływ narzędzi 

motywowania na nabór do pracy w urzędzie gminy. 
2) Zdefiniowałam określone przez prawo państwowe i występujące w wymiarze 

rzeczywistym narzędzia motywowania w urzędach gmin. 
3) Zdiagnozowałam czynniki mające wpływ na kształtowanie w urzędach gmin zarządzania 

kadrami, w tym narzędzi motywowania. 
Wynikiem tego było zaproponowanie wzorca skutecznych narzędzi motywowania w 

zarządzaniu urzędami gmin i odniesienie tego do oceny stanu rzeczywistego. Dlatego istotą 
badania było porównanie zaproponowanego wzorca z opiniami o stanie rzeczywistym. W 
przeprowadzonych badaniach diagnozę odniosłam do ustalenia stanu faktycznego, 
rzeczywistych cech i zasad stosowanych narzędzi motywowania w urzędach samorządów 
gminnych. Prowadząc badania zgodnie z przyjętą zasadą skuteczności, wyspecyfikowałam 
następujące cechy skutecznych narzędzi motywowania w urzędach gmin: 

- charakter materialny i niematerialny; 
dostosowane do specyfiki organizacji; 

- charakter pozytywny i negatywny (dostosowany do sytuacji); 
dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników i ich oczekiwań; 
charakter formalny ale nie fikcyjny; 
zgodny z obowiązującym prawem; 
dostosowane do ilości i jakości realizowanych zadań; 

- sprawiedliwe i transparentne. 
Zbiór cech stworzył ramę przedmiotu eksploracji. Adekwatność ramy przedmiotu i 

problemu badawczego prezentuję w tabeli 1, w której zestawiłam pytania badawcze, 
wskazane cechy narzędzi motywowania oraz pytania diagnostyczne wykorzystane w badaniu 
z perspektywy pracownika. Odpowiedzi na pytania diagnostyczne zapisane w tabeli 1 
uzyskano na podstawie wykorzystania zasad triangulacji. Źródłami informacji były: 

uchwały rad gmin w sprawie ustalenia regulaminu wygradzania i awansowania 
pracowników urzędów gmin; 

- wewnętrzne zasady stanowiące system motywacyjny w jego finansowym i 
pozafinansowym wymiarze; 

- wybrane cechy pracowników zatrudnionych w urzędach gmin; 
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informacje o kadrach zatrudnionych w urzędach obsługujących organy samorządu 
gminnego; 
oficjalne dokumenty z ministerstw, Głównego Urzędu Statystycznego oraz z opracowań 
zbiorczych; 

- akty prawne organów państwowych i organów samorządowych badanego obszaru; 
badania jakościowe wśród pracowników urzędów obsługujących organy samorządu 
gminnego Warmii i Mazur. 

Tabela 1. Badane cechy skutecznych narzędzi motywowania na tle pytań problemowych 
pracy i pytań diagnostycznych wykorzystanych w badaniu 

Pytania badawcze Badane właściwości Pytania diagnozujące stan zmiennych 
1 2 3 

Jaki zestaw narzędzi 
motywowania jest 
stosowany w urzędach 
gmin? Co się na niego 
składa z perspektywy 
pracownika? 

dostosowany do specyfiki 
organizacji; 
charakter materialny i 
niematerialny; 
charakter pozytywny i 
negatywny; 
charakter formalny, ale 
nie fikcyjny; 
zgodny z obowiązującym 
prawem; 

Które z czynników motywujących 
są stosowane w Pana/Pani 
urzędzie? 
Proszę wskazać z poniżej 
umieszczonych czynników 
motywacyjnych te, które Pan/Pani 
otrzymał/-a w swojej pracy? 
Czy w Pana/Pani urzędzie jest 
regulamin wynagradzania? 
Czy w Pana/Pani urzędzie narzędzia 
motywowania są modyfikowane, 
doskonalone? 

Jakie materialne czynniki 
motywacyjne są 
najważniejsze i jaka jest ich 
ocena w opinii 
pracowników urzędu? 

spełniają oczekiwania 
pracowników 
charakter pozytywny i 
negatywny; 
charakter formalny ale 
nie fikcyjny; 

- zgodne z obowiązującym 
prawem; 

- dostosowane do ilości i 
jakości realizowanych 
zadań; 
sprawiedliwe, 
transparentne; 

- Proszę wskazać trzy spośród 
podanych poniżej czynników 
materialnych, które są Pana/Pani 
zdaniem najistotniejszymi 
czynnikami motywującymi do pracy 
oraz wybrać spośród nich jeden 
najważniejszy. 

- Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a z 
wysokości swojego wynagrodzenia? 

- Czy poziom wynagrodzenia jest 
odpowiedni do wykonywanej przez 
Pana/Panią pracy? 

- Jak często wypłacane są nagrody? 
Czy odpowiada Panu/Pani system 
nagród obowiązujący w urzędzie? 
Jak często w urzędzie, w którym 
Pan/Pani pracuje, odbywają się 
spotkania integracyjne? 

Jakie niematerialne 
czynniki motywacyjne są 
najważniejsze i jaka jest ich 
ocena w opinii 
pracowników urzędu? 

- spełniają oczekiwania 
pracowników; 

- charakter formalny, ale nie 
fikcyjny; 

- zgodne z obowiązującym 
prawem; 

Proszę wskazać trzy spośród 
podanych poniżej czynników 
niematerialnych, które są 
Pana/Pani zdaniem 
najistotniejszymi czynnikami 
motywującymi do pracy oraz 
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1 2 3 
dostosowane do ilości i 
jakości realizowanych 
zadań; 
sprawiedliwe, 
transparentne; 

wybrać spośród nich jeden 
najważniejszy. 
Jak ocenia Pan/Pani atmosferę 
panującą w urzędzie? 
Czy według Pana/Pani praca 
wykonywana przez Pana/Pani 
współpracowników jest 
doceniana? 
Czy w ostatnich 7 dniach Pana/Pani 
bezpośredni przełożony pochwalił 
Pana/Panią? 
Czy urząd, w którym Pan/Pani 
pracuje, zapewnia niezbędne 
narzędzia do pracy? 

Czy podnoszenie 
kwalifikacji pracowników 
urzędów jest wspierane 
przez kierownictwo urzędu 
w opinii pracowników? 

dostosowane do specyfiki 
organizacji; 
charakter materialny i 
niematerialny; 
charakter pozytywny i 
negatywny (dostosowany 
do sytuacji); 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
pracowników i ich 
oczekiwań; 

- Jak ocenia Pan/Pani kwalifikacje 
zawodowe pracowników w 
Pana/Pani urzędzie? 

- Jak ocenia Pan/Pani kwalifikacje 
ogólne pracowników w Pana/Pani 
urzędzie? 

- Czy Pana/Pani bezpośredni 
przełożony interesuje się Pana/Pani 
rozwojem zawodowym? 

- Czy zakład pracy wysyła 
pracowników na szkolenia 
podnoszące kwalifikacje 
zawodowe? 

- Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w 
szkoleniu podnoszącym kwalifikacje 
zawodowe? 

- Jak często jest Pan/Pani wysyłany/-a 
na szkolenia? 

- Czy w Pana/Pani zakładzie pracy w 
ciągu ostatnich 5 lata podniósł się 
poziom kwalifikacji zawodowych? 

- Czy ma Pan/Pani możliwość awansu 
zawodowego? 
Co w Pana/Pani zakładzie pracy 
decyduje o awansie zawodowym? 

Czy stosowane narzędzia 
motywowania w urzędach 
samorządów gminnych 
mają wpływ na podjęcie 
decyzji o pracy w urzędzie? 

dostosowane do specyfiki 
organizacji; 
spełniające oczekiwania 
pracowników; 

Co zdecydowało o podjęciu przez 
Pana/Panią pracy w urzędzie? 

Czy wdrożono czytelne 
zasady zarządzania 
kadrami w urzędzie, 
szczególnie zasady naboru 
do pracy w urzędzie? 

dostosowane do specyfiki 
organizacji; 

Czy w Pana/Pani gminie informuje 
się mieszkańców o naborze 
pracowników do zakładów pracy 
funkcjonujących w sektorze 
publicznym? 
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1 2 3 
Jak ocenia Pan/Pani zasady naboru 
osób na stanowiska w Pana/Pani 
zakładzie pracy? 

Czy istniejący w urzędach 
gmin zbiór narzędzi 
motywowania 
pracowników można 
określić jako skuteczny? 

dostosowany do specyfiki 
organizacji; 
charakter materialny i 
niematerialny; 
charakter pozytywny i 
negatywny; 
charakter formalny, ale 
nie fikcyjny; 
zgodny z obowiązującym 
prawem; 
spełniający oczekiwania 
pracowników; 

Czy narzędzia motywowania 
obowiązujące w Pana/Pani 
urzędzie uznać można za 
sprawiedliwe? 
Jak Pan/Pani oceniłby/oceniłaby 
swój stopień zadowolenia z 
narzędzi motywowania w urzędzie? 
Czy czuje się Pan/Pani 
zmotywowany/-a do pracy? 
Czy uważa Pan/Pani, że zestaw 
narzędzi motywowania stosowany 
w Pana/Pani urzędzie jest 
skuteczny? 
Jak ocenia Pan/Pani narzędzia 
motywowania funkcjonujące w 
urzędzie? 
Co Pana/Pani zdaniem należałoby 
zmienić, aby podnieść sprawność 
funkcjonowania urzędu, w którym 
Pan/Pani pracuje? 
Jakie czynniki wpływają na 
Pana/Panią demotywująco w 
pracy? 
Proszę wskazać sposoby 
demotywowania do pracy 
stosowane przez Pana/Pani 
przełożonego. 

Źródło: opracowanie własne 

W badaniach, jakie przeprowadziłam, przyjęłam, że mimo jednolitego prawa 
określającego zadania samorządu gminnego oraz mimo uprawnień odnoszących się do 
zarządzania kadrami obserwuje się dużą różnorodność w kształtowaniu zasad naboru i 
motywowania pracowników w urzędach gmin. Wynika to przede wszystkim z różnic w 
kwalifikacjach pracowników urzędów, wysokości wynagrodzeń i dysproporcji w płacach oraz 
z dużego upolitycznienia urzędów. Regulacje prawne, płynące ze szczebla centralnego i 
odnoszące się do zarządzania kadrami, wobec lokalnych uwarunkowań, w tym zjawisk 
patologicznych, ukształtowały zbiór czynników kształtujących i definiujących zarządzanie 
kadrami w urzędach samorządów gminnych. Dostrzec tu można procedurę wskazaną przez 
P. Zimbardo, w której szczebel centralny i lokalny kształtuje system prawny w obszarze 
objętym badaniami, następnie kierownicy jednostek organizacyjnych w samorządach 
gminnych w odniesieniu do urzędników - osoby pełniące funkcję lokalnego organu 
wykonawczego tworzą sytuację, która przekłada się na zachowania pracowników urzędów i 
stan kadr administracji lokalnej. Dlatego dalsza decentralizacja uprawnień ze szczebla 
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centralnego do samorządów lokalnych, wdrożenie na wzór demokracji zachodnich 
transparentnych zasad zarządzania w sektorze publicznym, w tym zarządzania kadrami, oraz 
wykorzystanie w zarządzaniu kadrami metod sektora prywatnego prowadzić powinna do 
pozytywnych zmian stanu kadr w urzędach samorządów gminnych. Szczególnie dotyczyć to 
będzie narzędzi motywowania, których stosowanie opiera się na racjonalnych i 
akceptowanych zasadach, różniących się od mundurowych czy zhierarchizowanych 
organizacji sektora publicznego. Dlatego na podstawie: 

analizy literatury z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania w sektorze publicznym, 
w tym zarządzania kadrami i zarządzania lokalnymi zasobami przekazanymi gminom w 
zarząd oraz prawa, także ekonomii, socjologii i psychologii; 

- analizy składu osobowego urzędników zatrudnionych w urzędach gmin, miast i gmin oraz 
miast; 
kwerendy i analizy informacji instytucji szczebla krajowego i lokalnego, szczególnie aktów 
prawnych, sprawozdań i informacji statystycznych; 
przeprowadzonych badań jakościowych z wykorzystaniem techniki badań ankietowych, 
której narzędziem był kwestionariusz ankietowy oraz wywiadu bezpośredniego; 
prowadzonych od 2006 roku badań własnych w gminach i wyników tych badań 
opublikowanych w 4 monografiach oraz kilkudziesięciu artykułach naukowych; 

- obserwacji nieuczestniczącej z prowadzonych szkoleń i spotkań w związku z kierowaniem 
lokalnym stowarzyszeniem oraz wykonywaniem funkcji konsultanta w sprawach 
związanych z funkcjonowaniem samorządów gminnych i własnych doświadczeń 

przyjęłam, że na obecny system zarządzania kadrami w samorządzie gminnym, szczególnie 
na stosowane narzędzia motywowania w urzędach samorządów gminnych (co nie jest przeze 
mnie pozytywnie oceniane), wpływ mają: 

- brak przestrzegania przez kierownictwa samorządów gminnych (głównie osoby 
pełniące funkcję organu wykonawczego i jednocześnie kierownika urzędu, stąd 
przełożonego urzędników i pracowników samorządowych) zasad transparentnego 
naboru osób do pracy w administracji samorządowej; 

- sprowadzenie do wymiaru formalnego wewnętrznych regulaminów nagradzania czy 
awansowania, 

- brak wdrożenia czytelnych i akceptowanych systemów motywacyjnych w wymiarze 
ekonomicznym i pozaekonomicznym, 

- upolitycznienie zarządzania kadrami w administracji lokalnej poprzez ustanowienie 
politycznego przełożonego będącego jednocześnie kierownikiem urzędu. 

Wynikiem prowadzonych badań było pozytywne zweryfikowanie poniższych hipotez: 
H:1 - W ramach procesu motywowania można zidentyfikować określone czynniki 
motywacyjne, które różnią się skutecznością z perspektywy pracowników. Do najbardziej 
skutecznych narzędzi motywowania w opinii pracowników należą płaca zasadnicza 
(narzędzie płacowe), atmosfera w pracy oraz bezpieczeństwo zatrudnienia (narzędzia 
niematerialne). 
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H:2 - Stosowany w organizacji zestaw czynników motywacyjnych nie odpowiada 
oczekiwaniom pracowników. 

Cechy będące wynikiem badań poddałam analizie przy zastosowaniu testu 
niezależności chi-kwadrat. Test ten może być zastosowany w przypadku próby dużej, a taka 
występowała w badaniu przedmiotowym. Do badania siły zależności pary cech 
wykorzystałam współczynnik V Cramera. Wyniki badania zostały szczegółowo 
zaprezentowane w dysertacji. 

Celem oceny skuteczności narzędzi motywowania w urzędzie opracowałam dwa 
syntetyczne mierniki. Pierwszy z nich jest próbą oceny zaspokojenia oczekiwań pracownika, 
drugi zaś - oceną skuteczności stosownych narzędzi motywowania w opinii pracowników. W 
ramach wskaźnika dotyczącego oceny zaspokojenia oczekiwań pracowników przyjęłam 
następujące zmienne, odnoszące się do opinii pracowników: najważniejszy materialny 
czynnik motywacyjny płacowy i pozapłacowy, najważniejszy niematerialny czynnik 
motywacyjny, poziom zadowolenia z pracy oraz stopień motywacji do pracy. Oceny 
skuteczności stosowanych narzędzi motywowania dokonałam na podstawie następujących 
zmiennych, odnoszących się do opinii pracowników: istnienie regulaminu wynagradzania, 
oceny poziomu sprawiedliwości obowiązującego systemu, oceny poziomu skuteczności 
obowiązującego systemu, modyfikowanie/doskonalenie systemu, czynniki demotywujące 
oraz oceny funkcjonowania systemu motywującego. W przypadku obu mierników 
poszczególnym kategoriom zmiennych przypisałam rangi zgodnie z metodą ekspercką. 
Wartość mierników stanowi sumę uzyskanych punktów podzieloną przez maksymalną liczbę 
punktów możliwych do zdobycia. Wartości wszystkich zmiennych sprowadzono do 
porównywalności poprzez ich normalizację. Syntetyczne wskaźniki - oceny zaspokojenia 
oczekiwań pracowników i oceny skuteczności stosowanych narzędzi przyjmują wartości w 
przedziale <0,1>. Do porównania wartości średnich między grupami wykorzystano test 
Kruskala-Wallisa (dla kilku grup niezależnych). 

Innowacyjność prowadzonych badań podkreśla przede wszystkich ich podmiot, którym 
są pracownicy urzędów gmin (miast i gmin; miast). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że osoby 
wykonujące zadania organu wykonawczego czy radni to przede wszystkim nauczyciele, 
rolnicy i wcześniej pracownicy zakładów wykonujących zadania samorządów terytorialnych -
najczęściej osoby niemające przygotowania do wykonywania roli menadżera w zarządzaniu 
tak ważnymi i dużymi zasobami będącymi w dyspozycji gmin. Z uwagi na to, że to w obrębie 
tych organów, czyli jednoosobowego organu wykonawczego i jednocześnie kierownika 
urzędu i przełożonego urzędników gminnych oraz organu stanowiącego, zatem w obrębie 
rady gminy czy miasta podejmowane są decyzje kształtujące w praktyce (w obszarze systemu 
i sytuacji) zasady zarządzania kadrami, w tym narzędzia motywowania, kwalifikacje osób 
stanowiących te organy mają podstawowe znaczenie w kształtowaniu stanu kadr 
urzędniczych. Dokonując wyboru podmiotu badań, co poprzedzone zostało wcześniej 
prowadzonymi badaniami w samorządach gminnych, uznałam, że zarządzanie kadrami na 
szczeblu najniższym w strukturze zarządzania państwem jest najmniej rozpoznane i 
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najtrudniejsze do zdiagnozowania z uwagi na bliskie relacje (między innymi sąsiedztwo, 
powiązania zawodowe i rodzinne) obserwowane na tym szczeblu w strukturze zarządzania 
państwem. Prowadzenie badań w tym obszarze jest ważne również dlatego, że realizowane 
na tym szczeblu zasady zarządzania kadrami - dające możliwość zaobserwowania reakcji i 
skutków mieszkańców będących zbiorowym pracodawcą i podmiotem prawnym 
sprawującym władzę w wymiarze lokalnym (ale też konsumentem dóbr tworzonych z 
udziałem pracowników urzędów) - oddziałują na postawy obywateli i ich powszechną 
edukację, mającą wpływ na ich stosunek do państwa, w tym aktywność w realizacji zadań z 
obszaru dobra wspólnego. 

Zasadnicze badania ankietowe (wcześniej prowadzono badania sondażowe również w 
celu sprawdzenia narzędzi badawczych) przeprowadzono w ostatnim roku szóstej kadencji 
lokalnych władz samorządów gminnych - w pierwszym półroczu 2014 roku. Badania 
empiryczne przeprowadzono we wszystkich 116 gminach Warmii i Mazur (16 gminach 
miejskich; 33 gminach miejsko-wiejskich i 67 gminach wiejskich - bez miast na prawach 
powiatu). Badania przeprowadzono, stosując metodę sondażu diagnostycznego z 
wykorzystaniem techniki badań ankietowych, na potrzeby których przygotowano narzędzie 
badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego. Zawarte w ankiecie pytania zostały 
podporządkowane problemom związanym z realizacją założonego celu badawczego. Ankieta 
zawierała pytania o charakterze zamkniętym, półotwartym i otwartym. Ankiety zostały 
wręczone pracownikom przy wejściu do urzędu przez specjalnie przygotowanych 
ankieterów. Wszyscy zostali poinstruowani w sprawie zasad wręczenia i odbioru ankiet tak, 
aby w pełni zapewnić anonimowość. Dlatego ankiety zostały wręczone urzędnikom 
wchodzącym do urzędu przed rozpoczęciem pracy i zbierane były do urny przez ankietera po 
4 godzinach od ich wręczenia lub wrzucane do wystawionej urny przy wyjściu z urzędu po 
zakończeniu pracy. 

Badaniami objęto 1579 pracowników urzędów gmin Warmii i Mazur, co stanowi 36,7% 
pracowników urzędów stopnia podstawowego. Wśród badanych pracowników urzędów 
dominowały kobiety, które stanowiły 69,9% respondentów. Najwięcej osób miało 
wykształcenie wyższe (68,7%), następnie policealne i średnie (22,2%), a najmniej -
wykształcenie poniżej średniego (9,2%). Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowili 
pracownicy urzędów gmin w wieku 30-39 lat (33,1%) oraz 40-49 lat (27%). Aż trzech z 
czterech badanych to pracownicy na samodzielnych stanowiskach o charakterze 
urzędniczym; pozostali respondenci zajmowali stanowiska kierownicze (12,2%) lub pełnili 
funkcje pomocnicze w urzędzie (12,3%). Wśród badanych pracowników urzędów 
dominowały osoby o ogólnym stażu pracy 10-20 lat i w obecnym miejscu pracy powyżej 10 
lat (33,4%), 1-5 lat (29,8%) i 5-10 lat (24,9%). Wśród respondentów dominowały osoby 
pozostające w związkach małżeńskich (69,9%) oraz mieszkające na wsi (69,6%). Pracownicy 
urzędów to najczęściej osoby niemające doświadczenia w pracy w sektorze prywatnym lub 
pracujące bardzo krótko w firmach prywatnych. 
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W celu opracowywania materiału empirycznego, który udało mi się zgromadzić w 
całym okresie poprzedzającym końcowe przygotowanie dysertacji, wykonałam następujące 
prace: 

- przeprowadziłam badania pilotażowe celem sprawdzenia konstrukcji narzędzia 
badawczego, które wykorzystałam do przygotowania właściwego narzędzia, 

- przeprowadziłam badania ankietowe wśród pracowników urzędów obsługujących 
organy samorządu gminnego Warmii i Mazur, 

- przeprowadziłam weryfikację wstępną materiału badawczego (ankietowego) pod 
kątem sprawdzenia poprawności danych - zatem dokonałam weryfikacji formalnej, 

- dokonałam selekcji zebranego materiału pod kątem kompletności danych z metryczki i 
odrzuciłam kwestionariusze ankietowe z brakami danych w tym zakresie, 

- założyłam komputerową bazę danych empirycznych, wykorzystując do tego narzędzie 
statystyczne oparte na programie IBM SPSS Statistics, w tym celu zakodowałam 
odpowiedzi uzyskane na poszczególne pytania w sposób umożliwiający ich dalsze 
opracowanie - grupowanie, zsumowanie, zaprezentowanie wyników, 

- wykonałam analizę tabelaryczno-opisową i na tej podstawie sporządziłam rysunki. 
Tabele zamieszczone w tekście zostały ponumerowane przy użyciu cyfr arabskich, zaś 
tabele w aneksie - przy pomocy cyfr rzymskich, 

- dokonałam weryfikacji hipotez badawczych, 
- wyciągnęłam syntetyczne wnioski. 

Wynikiem badań ankietowych było zgromadzenie w sumie około 80 tysięcy informacji, 
które zostały przeanalizowane i wykorzystane w części badawczej dysertacji. Wielość 
uzyskanych informacji, ich złożoność oraz konieczność dogłębnej analizy miały wpływ na 
wysiłek w pracy przekładający się na czas zakończenia pisania dysertacji. 

Układ i treść dysertacji 

W dysertacji, będącej wynikiem prowadzonych badań naukowych, występują dwie wyraźnie 
dające się oddzielić części: 

- analiza teoretyczno-pragmatyczna, w której przytoczyłam najistotniejsze kwestie 
pochodzące z literatury naukowej oraz aktów prawnych, zdefiniowała pojęcia oraz 
opisane i przeanalizowane akty prawne dotyczące zarządzania kadrami, w tym polityki 
kadrowej w obrębie urzędów samorządów gminnych i szczególnie istoty wykorzystania 
narzędzi motywowania w kształtowaniu pozytywnych zachowań pracowników urzędów 
gminnych; 

- badawcza - wykorzystałam w niej wyniki badań własnych, w których zastosowałam 
między innymi sondaż diagnostyczny oraz obserwację nieuczestniczącą. 

Konstrukcja dysertacji zawiera cztery rozdziały mające zapewnić osiągnięcie założonych 
celów badawczych. W rozdziale pierwszym przedstawiłam podstawowe założenia dotyczące 
skuteczności w zarządzaniu samorządem gminnym. Zaprezentowałam podstawowe funkcje 
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realizowane przez urząd gminy, który jest podmiotem badań w niniejszym opracowaniu. W 
rozdziale tym przedstawiłam istotę samorządu terytorialnego, w tym realizowane zadania, 
zdefiniowałam pojęcie urzędu, urzędnika oraz pracownika samorządowego. Zawarłam w nim 
również definicję organizacji publicznej jako szczególnego typu organizacji oraz 
scharakteryzowałam koncepcję organizacji biurokratycznej Maxa Webera. W rozdziale tym 
przedstawiłam ewolucję funkcji zarządzania i zdefiniowałam pojęcie skuteczności. 

Rozdział drugi dotyczy motywowania w urzędach gmin. W rozdziale tym omówiłam 
obszary zadaniowe zarządzania kadrami, które mają istotny wpływ na skuteczność 
stosowanych narzędzi motywowania. W ramach zagadnień dotyczących PSM omówiłam 
definicje motywacji i motywowania, a także dokonałam przeglądu teorii motywacji i narzędzi 
motywowania. W dalszej kolejności opisałam kwestie naboru pracowników. W rozdziale tym 
zwróciłam również uwagę na aspekt doskonalenia kwalifikacji i ocen pracowników jako 
podstawy do wzmacniania pożądanych postaw i zachowań oraz wzrostu wydajności do 
świadczenia usług publicznych. Tematyka rozdziału drugiego stanowiła punkt wyjścia do 
opracowania narzędzia badawczego dotyczącego systemów motywacyjnych urzędów gmin. 

W trzecim rozdziale przedstawiłam analizę wyników postępowania badawczego. Na 
podstawie autorskiego kwestionariusza ankietowego dokonałam oceny stosownych narzędzi 
motywowania w urzędach gmin, co było podstawą do opracowania ich modelu. 

W ostatnim - czwartym rozdziale opisałam swoje propozycje modernizacji zarządzania 
kadrami, w tym stosowanymi narzędziami motywowania w urzędach obsługujących organy 
gminne. Zawarłam w nim propozycję wdrożenia do zarządzania kadrami instrumentów, 
które w mojej ocenie zmienią postawy pracowników urzędów. Ważność tego rozdziału 
wynika z wcześniejszej krytycznej analizy prowadzonej dotychczas polityki kadrowej, w tym 
stosowanych narzędzi motywowania. Dysertację zakończyłam podsumowaniem, w którym 
odniosłam się do wyników przeprowadzonych badań i dyskusji realizowanej polityki 
kadrowej w samorządach gminnych. Każdy rozdział (w części badawczej także podrozdział) 
kończę wnioskami, które w mojej ocenie stanowią esencję definiującą pożądany w urzędach 
gmin wzorzec narzędzi motywowania. 

Wkład własny autorki do nauki 

Można przyjąć, że dysertacja jest pierwszą - na gruncie nauki polskiej w tak szerokim 
wymiarze - opartą na pogłębionych badaniach empirycznych próbą ukazania stosowanych 
narzędzi motywowania w urzędach administracji samorządowej na najniższym szczeblu. 
Ważność miejsca i roli samorządu gminnego w systemie zarządzania w sektorze publicznym 
nakazuje zbudowanie lokalnego korpusu służby urzędniczej odpowiadającego współczesnym 
wymogom kultury obywatelskiej. Podjęty w dysertacji problem skuteczności narzędzi 
motywowania w urzędach obsługujących organy gminne przekłada się na stan kadr 
urzędniczych, w tym kwalifikacje niezbędne w realizacji zadań przypisanych samorządowi 
gminnemu. W mojej ocenie stan kadr zarządzających pośrednio i bezpośrednio gminą 
przekłada się na skuteczność w realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców. W każdej 
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organizacji celem, który stawiają sobie jej członkowie, jest realizacja zadań określonych dla 
organizacji oraz osiągnięcie indywidualnych korzyści jej członków. W odniesieniu do urzędu 
obsługującego organy gminne celem jest realizacja zadań mających znaczenie dla urzędu i 
całego samorządu gminnego oraz osiągnięcie indywidualnych korzyści przez pracowników 
urzędu. Budując system określający zasady zarządzania kadrami urzędów gmin, niezbędne 
wydaje się wykorzystanie wiedzy płynącej z badań przeprowadzonych wśród pracowników 
przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia jak najkorzystniejszego wyniku w sprzedaży swoich 
produktów. Specyfika sektora publicznego, w tym szczególnie jego hierarchiczność i wpływ 
polityki na funkcjonowanie urzędu nakazują zbudowanie systemu opierającego się o ścisłe 
zasady chroniące narzędzia motywowania przed ich destrukcją, kształtującą w urzędach 
sytuacje negatywnie, wpływające na zachowania pracowników. Dlatego, określając 
stosowane narzędzia motywowania w urzędzie gminy, kierownicy tych organizacji powinni 
wziąć pod uwagę nie tylko wymogi prawne, ale też wzorce w tym zakresie, funkcjonujące 
poza sektorem publicznym, oraz takie, które mają największe znaczenie w określonym 
obszarze kulturowym. 

Przeprowadzone badania i zaprezentowane wyniki tych badań ukazują negatywny stan 
kadr urzędniczych będący konsekwencją niewłaściwie dobranych i stosowanych narzędzi 
motywowania. Niewłaściwe narzędzia motywowania sprawiają, że tylko dla niewielu osób 
zatrudnienie wiązało się z poszukiwaniem pracy zgodnie z zainteresowaniami czy kierunkiem 
wykształcenia. Na niewłaściwość narzędzi wskazuje również to, że tak ważne instrumenty 
motywowania w innych grupach zawodowych jak wynagrodzenie, możliwość awansu czy 
zdobycie doświadczenia nie miały większego wpływu na podjęcie pracy w urzędzie gminy. 
Obowiązujący system naboru do pracy w administracji lokalnej jest niewłaściwy i powinien 
być gruntownie przebudowany na rzecz stworzenia efektywnego i skierowanego na 
pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Właściwe narzędzia motywowania przekładają 
się też na stan wiedzy członków samorządu gminnego o stanie zasobów pozostających w 
dyspozycji samorządu i ich sposobie wykorzystania. Aby tak się stało, niezbędne jest 
zarządzanie organów lokalnych, w tym pracowników urzędu, opierające się na dużym 
obszarze transparentności, w tym odnoszącej się do zarządzania kadrami. Jednak z badań 
wynika, że transparentność zarządzania kadrami - także w obszarze odnoszącym się do 
podjętego w monografii problemu skuteczności narzędzi motywowania - jest 
niedostateczna. Nie wypracowano i nie funkcjonuje właściwie ukształtowany system 
zarządzania informacją, w tym informowania członków samorządu o zatrudnianiu i 
awansowaniu pracowników, a także o czynnikach kształtujących stosowane instrumenty 
motywowania w urzędzie gminy. Procedura naboru do urzędu na każdym etapie, w tym 
również w kwestii awansu, powinna być transparentna i zawierać precyzyjnie określone 
wymagania, a finalnie powinna obejmować dokładne uzasadnienie decyzji podjętej przez 
właściwy zespół lub organ decyzyjny. Tak określone zasady prowadzenia procedury naboru i 
awansowania są niezbędne, ponieważ, jak wskazują przeprowadzone przeze mnie badania, 
często nie publikuje się informacji o zasadach naboru na stanowiska urzędnicze, co może 
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świadczyć o ukrywaniu rzeczywistych celów realizowanego w rzeczywistości zarządzania 
kadrami w urzędzie. Nabór osób do pracy w urzędach gmin bardzo często podporządkowany 
jest nepotyzmowi czy protekcji. 

Stosowane w urzędach gmin narzędzia motywowania w małym stopniu wykorzystują 
czynniki płacowe takie jak nagrody, premie czy w ogóle zróżnicowanie płac zależnie od 
jakości wykonywanych obowiązków na stanowisku. Generalnie nie prowadzi się 
wartościowania pracy zgodnie z zasadami nauki i praktyki, a w przypadku ich 
przeprowadzenia nie ma to wpływu na wysokość wynagrodzenia. Wśród czynników 
niematerialnych największy wpływ na postawy pracowników urzędów gmin mają stabilność 
zatrudnienia i atmosfera w pracy, przekładająca się na pozytywne relacje między 
pracownikami. Pracownicy nie przywiązują praktycznie żadnej wagi do takich czynników jak 
karty podarunkowe, dodatkowa opieka medyczna, samodzielność w realizacji zadań, 
spotkania integracyjne, szkolenia czy uznanie. 

Pracownicy urzędów korzystają z możliwości udziału w szkoleniach, ale - podobnie jak 
pochwały, uznanie i docenianie - czynnik ten ma zdecydowanie mniejsze znaczenie w 
ramach stosowanych narzędzi motywowania. W zarządzaniu kadrami urzędów w niewielkim 
stopniu wykorzystuje się instrument, jakim jest możliwość awansu. Badania dowodzą, że w 
zarządzaniu gminą nie wykorzystuje się możliwości samodzielnego podejmowania decyzji 
przez pracowników urzędów. Może to świadczyć albo o niskich kwalifikacjach pracowników 
urzędów, albo o obawach politycznych kierowników urzędów przed upodmiotowieniem 
pracowników poprzez ich usamodzielnienie. Tworzy to obraz organizacji zhierarchizowanej, 
o ściśle scentralizowanych procedurach decyzyjnych. Zaprzecza to modelowi eksperckiemu, 
w którym lokalni pracownicy urzędów, kierując się prawem i wysokimi kwalifikacjami oraz 
wiedzą o obszarze spraw, jakimi się zajmują, zarządzają sprawami lokalnymi zgodnie z 
interesami organizacji, a nie lokalnych elit politycznych skupionych wokół lokalnego organu 
wykonawczego. 

O niedostatecznych kwalifikacjach pracowników urzędów może świadczyć system 
naboru osób do pracy w urzędach gmin, niewielki odsetek osób podnoszących swoje 
kwalifikacje na studiach podyplomowych, na kursach specjalistycznych czy szkoleniach 
organizowanych przez pracodawców. Wprawdzie przełożeni interesują się rozwojem 
zawodowym pracowników urzędów, ale z drugiej strony nie wspierają ich w podnoszeniu 
kwalifikacji chociażby instrumentami takimi jak płace, nagrody czy awans. O awansie 
decyduje kierownictwo (polityczne w urzędzie) i wpływ na to ma przede wszystkim okres 
pracy w urzędzie, a nie - przede wszystkim - kwalifikacje. Duża fluktuacja kadr świadczy o 
tym, że wielu pracowników podejmuje pracę w urzędzie, bowiem nie ma innego wyboru, 
jednak gdy pojawi się taka możliwość, odchodzą. Pozostają często pracownicy urzędów o 
najsłabszych kwalifikacjach, dla których praca w urzędzie jest jedyną możliwością uzyskania 
niezbędnych dochodów, i kierujący się w realizacji zadań przede wszystkim lojalnością wobec 
przełożonego. Taki stan odpowiada tym osobom - połowa badanych jest zadowolona z 
pracy. Świadczy to o akceptacji stanu opierającego się na nieskutecznych narzędziach 
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motywowania i wynika z konieczności sytuacyjnej - podejmują pracę nawet przy niskich 
wynagrodzeniach. W administracji gminnej występują duże dysproporcje w wysokości 
otrzymywanych wynagrodzeń od około 12 tys. złotych brutto miesięcznej pensji do 2,5 tys. 
brutto na stanowisku inspektora z wyższym wykształceniem po około 10 latach pracy. To 
sprawia, że na stanowiska kierownicze w gminie wiejskiej, wójta, skarbnika i sekretarza, 
których miesięczne dochody są wysokie, jest duża rywalizacja, a na stanowiskach 
samodzielnych można zaobserwować dużą fluktuację kadr. 

W ocenie badanych pracowników urzędów gmin funkcjonujący i postulowany model 
(zbiór) narzędzi motywowania w urzędach samorządów gminnych (rys. 2) ma wymiar 
określany w nauce jako „tradycyjny" i opiera się przede wszystkim na czynnikach płacowych, 
co wobec niewielkiego znaczenia czynników niematerialnych świadczy o dużym zapóźnieniu 
w kształtowaniu zasad nowoczesnego zarządzania. W tym modelu, opierającym się na niskim 
poziomie motywacji wewnętrznej, niewiele jest miejsca dla modelu stosunków 
współdziałania czy modelu odnoszącego się do zarządzania pracownikami. Pracownicy 
najczęściej wykonują pracę, bo muszą osiągać określone dochody, aby utrzymać siebie i 
najbliższych - nie czują potrzeby wiązania się z celami organizacji. W działaniach kierownictw 
urzędów, ale też w regulacjach centralnych organów państwa niedostrzegalne są dążenia do 
integracji pracowników z celami mieszkańców tworzących organizację, jaką są samorządy 
gminne. Hierarchizacja stylu zarządzania eliminująca samodzielność i kreatywność nie sprzyja 
budowaniu współodpowiedzialności pracowników urzędów z celami samorządu. Pracownicy 
urzędów akceptują atmosferę panującą w urzędzie i szczególnie cenią sobie to, że ich praca 
jest doceniana przez współpracowników. Nie jest jednak doceniana przez przełożonych, co 
może świadczyć o braku wykorzystywania w systemie pozytywnych metod wpływania na 
postawy pracowników. Z badań wynika duże zróżnicowanie opinii, przejawiające się tym, że 
w odniesieniu do tej samej kwestii, ale inaczej ujętej w pytaniu, wypowiadają daleko odległe 
od siebie opinie. Jest to zatem często akceptacja niewłaściwie zbudowanego w urzędzie 
modelu narzędzi motywowania wobec niemożności zmiany tego stanu i konieczności 
podporządkowania się panującemu stylowi zarządzania kadrami. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowane narzędzia motywowania są 
sprowadzane do formalnej realizacji obowiązku wynikającego z prawa państwowego. 
Obowiązujący w urzędach zbiór narzędzi motywowania nie opiera się na zaakceptowanym 
przez kierownictwo dokumencie czy programie omówionym z pracownikami. To może być 
podstawą braku oceny funkcjonujących instrumentów motywowania przez dużą grupę 
pracowników urzędów. Trzeba jednak podkreślić, że badani z jednej strony krytycznie 
oceniają poszczególne motywatory, szczególnie system płac, a z drugiej - pozytywnie 
oceniają cały zbiór stosowanych narzędzi. 

Niekorzystny obraz, a nawet negatywna ocena wielu motywatorów w obrębie modelu 
funkcjonującego w urzędach samorządów gminnych, dokonana przez przeważającą część 
badanej populacji, powinna skłaniać kierownictwa gminnych urzędów do podjęcia prac nad 
zmianą stosowanych instrumentów motywowania. Tym bardziej że w ocenie zdecydowanie 
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przeważającej części badanych nie podejmuje się żadnych prac nad zmodyfikowaniem 
narzędzi motywowania czy działań ich doskonalących. 

Atmosfer<i. i» «icy 
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Rys. 2. Czynniki stosowane w urzędzie a najistotniejsze czynniki motywacyjne w opinii 
respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

Warunkiem właściwej realizacji zadań na każdym stanowisku w urzędzie gminy jest 
posiadanie kwalifikacji zbieżnych z zadaniami przypisanymi do konkretnego stanowiska 
pracy. Badania prowadzone w obszarze służby zdrowia wskazują, że na każdym stanowisku 
pracuje specjalista, podobnie w systemie oświaty czy nauki. Można byłoby podać wiele 
przykładów, w których jest rzeczą niewyobrażalną, aby zadania na stanowisku realizowała 
osoba niemająca właściwego, ogólnego i specjalistycznego przygotowania. Podobnie jest w 
przypadku zawodów technicznych (spawacze, kierowcy itp.), mundurowych (wojskowi, 
policjanci itp.) i można byłoby odwoływać się do wielu innych obszarów zawodów, w których 
wymaga się specjalistycznego przygotowania, aby umiejętności nabyte w szkole oraz w 
trakcie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń były zbieżne z zadaniami wykonywanymi na 
stanowisku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, analizy informacji statystycznych i 
opracowań naukowych, wykształcenie osób pracujących w administracji lokalnej - w tym 

25 



przede wszystkim osób wykonujących obowiązki kierownika urzędu, a także skarbnika czy 
sekretarza - odbiega od zadań przypisanych do stanowiska. Dużą grupę wśród pracowników 
samorządowych na kierowniczych stanowiskach stanowią nauczyciele wcześniej pracujący w 
szkołach zarządzanych przez gminę czy powiat. Na stanowiskach skarbników niewielu jest 
specjalistów z obszaru finansów i prawa finansowego, zarządzania finansami, a na 
stanowisku sekretarza - specjalisty od prawa, prawa pracy, zarządzania publicznego czy w 
ogóle zarządzania jednostką organizacyjną sektora publicznego. Można zatem przyjąć, że 
obserwowane problemy samorządów gmin w obszarze zarządzania finansami biorą się z 
braku specjalistów w tym obszarze, pracujących w administracji lokalnej, i błędy w 
zarządzaniu kadrami wynikającymi z niedostatecznych kwalifikacji osób odpowiedzialnych za 
politykę kadrową. Niewłaściwe kwalifikacje osób pracujących na stanowiskach kierowniczych 
w urzędach gmin przekładają się na niedocenianie kwalifikacji jako motywatora w urzędach 
gmin. Przekładają się także na brak kwalifikacji w zarządzaniu kadrami i umiejętnością 
ukształtowania w praktyce skutecznych narzędzi motywowania, odpowiadających 
potrzebom współczesnych organizacji. 

Z opinii zaprezentowanych przez pracowników urzędów wynika, że największe różnice 
między czynnikami motywacyjnymi stosowanymi w urzędach zatrudniających pracowników, 
będących podmiotem monografii, występują w obrębie motywatorów płacowych. Jednak 
system wynagrodzeń pracowników urzędów niesie ze sobą wiele wad świadczących o braku 
wykorzystywania płac pracowników jako czynnika motywującego. Z jednej strony płace osób 
wykonujących funkcje kierownicze w urzędzie (wójt, burmistrz i prezydent miasta, skarbnik i 
sekretarz) są na maksymalnym poziomie, wielokrotnie przekraczając płace urzędników na 
stanowiskach samodzielnych. Z drugiej strony płace pracowników często są minimalne i na 
jednakowym poziomie. Kształtując system płac, nie bierze się pod uwagę kwalifikacji 
pracowników i jakości wykonywanych zadań, a jedynym zróżnicowaniem płac jest dodatek 
stażowy. Można przyjąć, co jest wynikiem prowadzonych badań, że kierownictwa urzędów 
nie przywiązują większej wagi do ukształtowania projakościowych narzędzi motywowania, w 
tym przede wszystkim do motywatorów niematerialnych. Jednocześnie trzeba podkreślić 
dominującą rolę motywatorów płacowych, co świadczy o tym, że kultura organizacyjna i 
ukształtowana w ostatnich latach świadomość ma przede wszystkim wymiar potrzeb 
znajdujących się u podstaw piramidy potrzeb A. Masłowa. To wskazuje na potrzebę 
gruntownego przebudowania zasad kształtujących narzędzia motywowania w urzędach 
samorządów gminnych. 

Proponowany model opierający się na skutecznych narzędziach motywowania w urzędach gmin 

Celem, jaki podjęto w prowadzonych badaniach, było zidentyfikowanie i określenie 
skuteczności stosowanych w urzędach gmin Warmii i Mazur narzędzi motywowania, a także 
zaproponowanie i zbudowanie modelu zarządzania w urzędzie, którego wdrożenie usprawni 
zarządzanie kadrami. Badania prowadzone wśród pracowników urzędów dowiodły, że 
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warunkiem właściwej realizacji zadań przez urząd jest zbudowanie modelu obejmującego 
skuteczne narzędzia motywowania w ich wymiarze materialnym i niematerialnym. Aby tego 
dokonać, niezbędne jest: 
1. Precyzyjne określenie kompetencji dla całej organizacji, jej poszczególnych komórek 

organizacyjnych oraz stanowisk. To właśnie opis stanowisk i wartościowanie pracy, w 
tym też wdrożenie planowania opierającego się o plan dochodów i wydatków w układzie 
zadaniowym, zmierza do precyzyjnego określenia kompetencji na poszczególnych 
stanowiskach i czyni też transparentnym cały proces zarządzania urzędem administracji 
publicznej na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem. Działania w tym 
obszarze są niezbędne, aby wdrożyć nowoczesny model opierający się o skuteczne 
narzędzia motywowania w urzędach samorządów gminnych. 

2. Transparentna informacja prezentowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ma 
podstawowe znaczenie w tworzeniu nowoczesnego samorządu, którego podstawą jest 
aktywność obywateli w kreowaniu i uczestniczeniu w realizacji zadań w ich najbliższym 
otoczeniu. Wiedza obywateli o urzędzie obsługującym organy lokalne, o zatrudnionej w 
nim kadrze, jej kwalifikacjach i kompetencjach jest podstawowym warunkiem 
racjonalnego ukształtowania relacji między organami lokalnymi i całością związku 
publiczno-prawnego. Wiedza członków samorządu o funkcjonujących zasadach 
zarządzania kadrami urzędu przełoży się na wyeliminowanie zjawisk patologicznych w 
modelu określającym narzędzia motywowania. 

3. Usprawnienie systemu przepływu informacji i realizacji zadań wnoszonych przez 
obywateli. Niezbędne jest rozszerzenie obszaru zadań realizowanych z wykorzystaniem 
nowoczesnej platformy e-administracji, co również usprawni funkcjonowanie urzędu na 
bieżąco realizującego zadania wnoszonego przez obywateli. Zapewni to stworzenie 
skutecznych narzędzi motywowania, które przełożą się na wzrost kwalifikacji i 
sprawność wykonywania zadań. 

4. Zbudowanie sprawnie funkcjonującej struktury urzędu ze ściśle określonymi 
kompetencjami dla każdego stanowiska oraz umieszczenie dokładnej informacji w 
Biuletynie Informacji Publicznej, tak aby z jednej strony obywatele wiedzieli, kto 
odpowiada za realizację wniesionych przez nich czy ich interesujących zadań, a z drugiej 
tworzyło motywację pracownika do sprawnej realizacji zadań na stanowisku. Czytelność 
przypisanych kompetencji do stanowisk podniesie sprawność realizacji zadań i będzie 
miało wpływ na samodzielność decyzyjną i wykonawczą. 

5. Precyzyjne określenie miejsca stanowiska w strukturze urzędu i poprzez określenie 
przypisanych mu kompetencji zdefiniowanie jego znaczenia oraz wskazanie osób 
podległych, bezpośrednio i pośrednio współpracujących, oraz przełożonych 
bezpośrednich i pośrednich. Ukształtowanie czytelnych relacji między pracownikami ma 
wpływ na współpracę w zespole pracowniczym oraz na końcowe efekty i czynniki 
kształtujące w systemie motywacyjnym satysfakcję z wykonywanych zadań. 
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6. Zdefiniowanie i zbudowanie takiego modelu zarządzania kadrami w urzędzie gminy, aby 
poprzez transparentny nabór kandydatów do pracy w urzędzie podnieść 
konkurencyjność procedury naboru, w wyniku czego będzie następowało wzmocnienie 
kwalifikacji urzędników. Kwalifikacje powinny odnosić się do przyznanych gminom 
uprawnień i obejmować całość spraw stanowiących kompetencje tego związku 
publiczno-prawnego. Kwalifikacje pracowników urzędów i ich stałe doskonalenie 
powinny stanowić podstawowy element systemu naboru i awansowania. 

7. Zbudowanie apolitycznego korpusu służby cywilnej w administracji samorządowej 
opierającej się na systemie pozapolitycznym i prawno-administracyjnym oraz 
akceptowanych narzędziach motywowania. Oddzielenie funkcji kierownika urzędu od 
politycznego organu wykonawczego. 

Podstawą modelu opierającego się na skutecznych narzędziach motywowania jest 
wprowadzenie silnego instrumentu płacowego, który wyraźnie podniesie średnie 
wynagrodzenie pracowników urzędów oraz zróżnicuje je zależnie od posiadanych kwalifikacji 
i ważności stanowiska w urzędzie. Trzeba podkreślić, że wśród propozycji działań, które 
usprawniłyby funkcjonowanie urzędów w ocenie badanych, należy przede wszystkim zmienić 
zasady wynagradzania. Opinia ta dominowała w badaniach i dlatego, budując model 
zarządzania, trzeba przede wszystkim podnieść płace i określić zasady wykorzystania tego 
motywatora, opierając to na efektach pracy. Konieczne jest odejście od egalitaryzmu 
płacowego i wypracowanie transparentnego modelu określającego zależność między 
jakością wykonywanych obowiązków a wysokością wynagrodzenia (w tym wszelkiego 
rodzaju nagród i premii). Wpływ na skuteczność instrumentów płacowych jest uzależniony 
od technologii ich wdrożenia, w tym transparentności i przewidywalności stosowanych 
narzędzi motywowania. 

Samorząd terytorialny jest związkiem publiczno-prawnym, w którym obywatele 
uczestniczą w kształtowaniu składu osobowego osób sprawujących funkcje organów 
zarządzania ogólnego, a tym samym zadań realizowanych przez gminę, oraz są 
konsumentami dóbr wypracowanych przez cały obszar zasobów dobra publicznego. Jakość 
kadr zatrudnionych w urzędzie jest wynikiem wypracowanego i wdrożonego modelu 
narzędzi motywowania przekładającego się na kwalifikacje pracowników przyjmowanych do 
pracy w urzędzie. Wzrost kwalifikacji kadr to przede wszystkim transparentność i 
konkurencyjność systemu naboru, zatem powszechna dostępność informacji o naborze do 
pracy w urzędzie. Decyzje o zatrudnieniu w urzędzie powinny być jawne i umożliwiające 
ocenę właściwości postępowania przed właściwą komisją do spraw naboru. 

Rozwój cywilizacyjny w niemal wszystkich obszarach życia społecznego sprawia, że w 
samorządach następują dynamiczne zmiany w systemie prawnym i zasadach ich 
funkcjonowania. Wymaga to wdrożenia nowoczesnych zasad zarządzania, w tym technologii 
zarządzania opierającej się na nowoczesnych procedurach i wysoko wykwalifikowanej kadrze 
urzędniczej. Dlatego obok zatrudniania w urzędach osób legitymujących się wykształceniem 
odpowiadającym wymogom na stanowisku pracy niezbędne jest wypracowanie w urzędzie 
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modelu doskonalenia i samodoskonalenia kwalifikacji odpowiadających nowym wymogom 
określonym prawem państwowym i potrzebami mieszkańców. W ramach subsydiarności, 
czyli zasady, na podstawie której zbudowany jest system zarządzania w państwie, szkolenia 
pracowników samorządowych powinny realizować instytucje i organizacje administracji 
scentralizowanej, także organizacje mundurowe i sprawujące bezpośredni nadzór nad 
samorządami gminnymi. Administracja scentralizowana powinna sprawować nadzór nad 
systemem doskonalenia kwalifikacji pracowników urzędów gmin i wyniki tego nadzoru 
publikować w BIP-ach. Podnoszenie kwalifikacji powinno być warunkiem awansu i stanowić 
jedno z najistotniejszych kryteriów w postępowaniu awansowym. 

Właściwie określone i wdrożone narzędzia motywowania w urzędzie gminnym 
powinny opierać się przede wszystkim na motywatorach płacowych, głównie miesięczne 
wynagrodzenie. Negatywny wpływ niskich płac w administracji lokalnej na politykę kadrową i 
postawy pracowników w pewnym stopniu mogą niwelować motywatory niematerialne. 
Można przyjąć, że takie czynniki jak stabilność zatrudnienia czy przewidywalność decyzyjna 
przekładająca się na atmosferę w pracy będą łagodzić niekorzystne reakcje na niskie 
wynagrodzenia. Jednak w przypadku niskich płac i jednocześnie braku motywatorów 
niematerialnych, w tym również tych kształtujących stosunki między pracownikami w 
urzędzie (powodowane między innymi negatywnym wpływem upolitycznienia stosunków 
pracowniczych), urząd gminny staje się miejscem, w którym pracownicy o najwyższych 
kwalifikacjach poszukują nowych możliwości zatrudnienia, a realizacja zadań przez lokalną 
administrację jest mało efektywna. Dlatego zaspokojenie podstawowych potrzeb w 
hierarchii potrzeb A. Masłowa i wzmocnienie ich motywatorami wyższego rzędu tworzą 
skuteczny model zarządzania kadrami. 

Wśród pracowników urzędów gmin dominują osoby z wyższym wykształceniem i 
można zakładać, że osoby te legitymują się wiedzą z obszaru spraw, którymi się zajmują. 
Zastanawia jednak duży odsetek osób, które w bardzo ważnych sprawach odnoszących się 
do narzędzi motywowania i wymiaru ich stosowania w urzędach, w których pracują, nie 
potrafią wyrazić swojej opinii. Duża liczba osób nie wypowiadająca swojej opinii czy opinii 
negatywnie oceniających wdrożone w ich urzędach narzędzia motywowania nakazuje 
stwierdzić, że ich skuteczność przekładającą się na wyniki w pracy należy ocenić negatywnie. 
Pozytywne oceny instrumentów motywowania w urzędzie są opinią przede wszystkim osób 
pracujących na stanowiskach kierowniczych i dlatego zarabiających więcej od osób na 
stanowiskach samodzielnych i wykonawczych. Można też zakładać, że pozytywną opinię 
prezentują osoby legitymujące się niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ma wymiar formalny 
i nie wiąże się z wysokim stopniem kwalifikacji na stanowisku) i mimo niskich płac 
akceptujące zasady kształtujące model narzędzi motywowania w urzędzie. Wpływ na opinie 
ma duży obszar protekcji i nepotyzmu w polityce kadrowej oraz zależności zbudowane 
systemem wyborczym, politycznym kierownictwem i wpływem czynników politycznych na 
zarządzanie kadrami. Dla wielu osób o niskich kwalifikacjach ukształtowała się w urzędach 
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akceptowana przez nie sytuacja będąca psychicznym więzieniem i prowadząca do 
bezkrytycznego wykonywania wszystkich poleceń kierownika urzędu. 

Dlatego stosowane narzędzia motywowania nie spełniają oczekiwań i nie realizują 
celów urzędników. Należałoby zatem znaleźć i zaproponować narzędzia realizujące potrzeby 
pracowników urzędów. Propozycje respondentów zmierzają przede wszystkim do zmian w 
wykorzystaniu podstawowego narzędzia motywowania, jakim są płace, i powinny zmierzać 
przede wszystkim do podwyższenia wysokości wynagrodzeń. Skuteczność narzędzi 
motywowania to przede wszystkim jego akceptacja przez pracowników urzędów i wysoka 
ocena korzystności pracy w administracji lokalnej przez otoczenie legitymujące się wysokimi 
kwalifikacjami. Model skutecznych narzędzi motywowania powinien opierać się na 
apolitycznym korpusie służby cywilnej. Dlatego rozwiązaniem obecnego upolitycznienia w 
polityce kadrowej powinno być zbudowanie urzędu realizującego zadania określone przez 
organy zarządzania ogólnego (pochodzące z wyboru i dlatego upolitycznione) przez 
urzędników mających zapewnioną dużą stabilność zatrudnienia. Stabilność ta powinna 
opierać się na procedurze umożliwiającej urzędnikowi odwołanie się od decyzji politycznego 
kierownika do kolegialnego organu administracji scentralizowanej lub właściwego sądu. 
Korzystnym rozwiązaniem byłoby też ustanowienie w każdym urzędzie dyrektora 
niepodlegającego zmianom wynikającym z koniunktury wyborczej, apolitycznego i 
odpowiadającego za politykę kadrową w urzędzie. Zwolnienie urzędnika z pracy powinno 
nastąpić tylko w przypadku naruszenia przez niego prawa i po uprzednim rozstrzygnięciu 
zasadności tej decyzji przez właściwy organ funkcjonujący poza urzędem zatrudniającym 
pracownika. 

IV. Pozostałe monografie stanowiące istotny dorobek naukowy 
habilitantki 

Wskazana przeze mnie dysertacja Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w 
urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika jest moim największym 
osiągnięciem naukowym. Wykorzystałam w niej swoje badania prowadzone od ponad 15 lat. 
W tym okresie opublikowałam wyniki własnych badań w ponad 50 artykułach (w tym 5 
monografiach), rozdziałach w monografiach, raportach i ekspertyzach obejmujących 
problematykę przede wszystkim z zakresu zarządzania kadrami w samorządach gminnych. 
Dysertacja habilitacyjna łączy w sobie duży obszar wcześniejszego zainteresowania regionem 
Warmii i Mazur, wykorzystaniem w tym regionie potencjału pracowniczego w sektorze 
publicznym, szczególnie określenie pozycji samorządu gminnego w realizacji zadań mających 
podstawowe znaczenie w rozwoju regionu w jego wymiarze lokalnym. W monografiach i 
artykułach naukowych moje dociekania naukowe umożliwiły mi poznanie samorządu 
gminnego, organów gminnych oraz urzędów je obsługujących czy wreszcie osób 
zarządzających i realizujących zadania w wymiarze lokalnym. Szeroki obszar zainteresowań 
naukowych odnosił się z konieczności do poznania obszarów funkcjonowania samorządów 
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gminnych takich jak historia i okres ich tworzenia, prawo, socjologia, finanse i przede 
wszystkim zarządzanie potencjałem intelektualnym w wymiarze lokalnym. 

A. Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane problemy 
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka - Kozłowska, Pracownia Wydawnicza ElSet, 
Olsztyn 2010, ss. 384 (recenzje wydawnicze: prof. Jarosław Jurek i prof. Andrzej Buszko) 

W monografii poszukiwano odpowiedzi na pytanie, na ile decentralizacja uprawnień z 
administracji scentralizowanej do samorządów terytorialnych, szczególnie samorządów 
gminnych, wpłynęła na efektywność zarządzania. Przedmiotem mojego zainteresowania było 
odniesienie wykorzystania zasobów pozostających w dyspozycji samorządów gminnych do 
stanu kadr zarządzających tymi zasobami. Dlatego też poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, 
czy lokalni działacze samorządowi, przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych w samorządzie gminnym właściwie wykorzystują wszystkie zasoby 
organizacji, czy są sprawnymi kierownikami pozytywnie oddziałującymi na rozwój 
samorządów gminnych? W monografii postawione zostało pytanie, czy aparat urzędniczy 
spełnia funkcje ekspertów i specjalistów, jak ma to miejsce w ugruntowanych demokracjach 
Zachodu, czy tylko lojalnych wobec przełożonych i słabo wykwalifikowanych biurokratów? 

Treść monografii została podzielona na dwie podstawowe części. Z uwagi na wielość 
określeń definiujących zjawiska występujące w obszarze sektora publicznego, w tym w 
samorządach terytorialnych, podjęto próbę jednoznacznego zdefiniowania pojęć 
odnoszących się do zarządzania w obrębie samorządu gminnego. W monografii zwrócono 
szczególną uwagę na sprawność zarządzania urzędem i samorządem gminnym - czynniki 
warunkujące sprawne zarządzanie organizacjami publicznymi w obrębie samorządu 
terytorialnego i samorządem terytorialnym jako całością. Monografię kończą propozycje 
rozwiązań, zestawienia tabelaryczne i kalendarz czynności, jakie na bieżąco muszą 
wykonywać urzędnicy urzędów gmin. Z tej perspektywy monografia ma też wymiar 
praktyczny - przydatny w zarządzaniu w samorządzie gminnym. Uznano, że opracowanie to 
może być przydatne lokalnym elitom rządzącym, osobom zainteresowanym problematyką 
samorządu lokalnego, urzędnikom oraz studentom, pragnącym pogłębić swoją wiedzę o 
samorządzie gminnym. 

W części monografii odwołującej się do wyników badań prowadzonych bezpośrednio w 
samorządach gminnych, podjęto problem oceny potrzeb, zakresu i metod rozwoju 
potencjału społecznego przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w obrębie samorządów 
terytorialnych Warmii i Mazur. Podstawowym celem badań była identyfikacja czynników 
mających wpływ na kwalifikacje pracowników jednostek organizacyjnych (jednostek i 
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i przedsiębiorstw komunalnych 
działających w innej formule prawnej) w samorządach terytorialnych. W badaniach, dążąc do 
realizacji celu głównego, założono, że w jednostkach organizacyjnych (zakładach pracy) 
samorządów terytorialnych Warmii i Mazur zmierza się do kształtowania racjonalnej i 
jakościowo korzystniejszej struktury zatrudnienia a pracownicy samorządowi są 
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zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uznano, że rozwój może 
dokonać się tylko wtedy, gdy wdraża się racjonalne metody zarządzania kadrami w 
organizacjach funkcjonujących w obrębie tych korporacji mieszkańców. Występowanie 
programów odwołujących się do racjonalnej polityki kadrowej uznano za ważny dowód 
racjonalnego zarządzania w samorządzie terytorialnym - uczyniono to zatem czynnikiem 
oceny właściwości zarządzania. Badania z wykorzystaniem ankiety anonimowej zostały 
przeprowadzone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w II połowie 2008 roku. 
W badaniach uczestniczyli pracownicy na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w 
jednostkach organizacyjnych samorządów terytorialnych, w tym szczególnie w urzędach 
administracji samorządowej (39,9%), placówkach oświaty i kultury (39,4%), placówkach 
opieki społecznej i służby zdrowia (12,8%) oraz przedsiębiorstwach komunalnych (7,9%). W 
badaniach wzięło udział 3831 pracowników ze 198 różnych organizacji publicznych 
(wybranych losowo). Stanowiły one 7,2% wszystkich gminnych i powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Wśród respondentów było 68,8% kobiet i 31,2% mężczyzn zatrudnionych 
na różnych stanowiskach, które podzielono na kierowników (9,1%), specjalistów (34,6%) i 
personel wykonawczy (56,3%). Przedmiotem badań były kwalifikacje pracowników, system 
motywowania, działania organów samorządowych w kształtowaniu potencjału społecznego 
oraz aktywność pracowników samorządowych w sferze podnoszenia kwalifikacji. W 
przeprowadzonych badaniach ocenie poddano przede wszystkim skuteczność realizacji 
zadań przez osoby pełniące funkcję organu wykonawczego i stanowiącego samorządu 
gminnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy, rada miasta i gminy, rada miasta), 
szczególnie właściwość oddziaływania i wpływ na zarządzanie kadrami w jednostkach 
organizacyjnych samorządu (urzędach, szkołach, przedsiębiorstwach komunalnych, 
placówkach kultury itp.). Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano 
następujące wnioski: 
1. Niewiele osób wie, czy organy samorządu terytorialnego zajmowały się problemem 

wykorzystania potencjału społecznego w podległych jednostkach organizacyjnych. Brak 
wiedzy w tym zakresie dotyczył również organizacji macierzystej respondentów. Może 
to świadczyć o niewłaściwie funkcjonujących kanałach przepływu informacji w 
organizacjach sektora publicznego oraz o niewielkim zainteresowaniu tym problemem 
wśród pracowników. 

2. Organizacje publiczne podejmują działania w celu ciągłego zwiększania kwalifikacji 
zatrudnionych przez daną jednostkę pracowników. W tym celu proponuje się 
pracownikom przede wszystkim udział w szkoleniach, a także pomoc w sfinansowaniu 
podnoszenia kwalifikacji, udzielanie urlopów szkoleniowych oraz pomoc w organizacji 
czasu pracy. Pracownicy korzystają z możliwości podwyższania kwalifikacji. Stronami 
inicjującymi w podjęciu decyzji o skierowaniu pracownika na szkolenia są w podobnym 
stopniu kierownik jednostki i sam pracownik. Fakt ten świadczy o pozytywnym i wysoce 
świadomym podejściu do procesu kształtowania potencjału społecznego zarówno ze 
strony decydenta, jak i pracownika. 
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3. Nawet przeszkody, m.in. takie jak brak środków finansowych, nie ograniczają 
pracowników badanych organizacji w podnoszeniu kwalifikacji - większość z nich ma 
coraz wyższe kwalifikacje specjalistyczne i dodatkowe. Większość pracowników nadal je 
podnosi, w zależności od możliwości i potrzeb, zarówno w formie studiów 
podyplomowych, studiów wyższych, w zakresie samodoskonalenia, jak i poprzez zakup 
książek, periodyków oraz korzystanie z usług bibliotek, w tym również fachowych. 

4. W badanych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego nie istnieją 
sformalizowane systemy motywowania, które gdyby istniały, zdecydowanie sprzyjałyby 
doskonaleniu zawodowemu. Do czynników motywujących, które najbardziej skłaniają do 
podnoszenia kwalifikacji, można zaliczyć korzyści materialne i pewność zatrudnienia, co 
wskazuje na potrzebę zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji - wartości 
niezwykle ważne w niepewnych czasach na rynku pracy, jakie notowano w okresie, gdy 
prowadzone były badania. Dużą wagę w badanych organizacjach przywiązuje się także 
do doceniania przez przełożonych zaangażowania w wykonywaniu obowiązków 
służbowych i chęci doskonalenia swoich umiejętności, dobrej atmosfery w pracy oraz 
jasno i konkretnie określonych celów i zadań. 

Wnioski te były podstawą do zaproponowania w końcowej części opracowania 
propozycji metod zarządzania urzędem i jednostką organizacyjną sektora publicznego. 

B. Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia 
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka - Kozłowska, Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn 
dla Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Piła 2011, ss. 236 (recenzje wydawnicze: prof. Kazimierz 
Krzakiewicz i dr Rafał Bucholski) 

Podstawowym przedmiotem rozważań w monografii jest zarządzanie publicznymi zasobami 
finansowymi na najniższym szczeblu w strukturze zarządzania państwem. Podstawowy 
problem badawczy odnosił się do zarządzania lokalnym budżetem w jego dochodowym i 
wydatkowym wymiarze. Problem ten uwzględniał również finanse jako instrument 
komunikowania się organów zarządzania ogólnego w samorządzie gminnym z otoczeniem 
wewnątrz samorządu gminnego i na zewnątrz. W związku z podjętym problemem 
badawczym uwagę zwrócono przede wszystkim na prawo państwowe i lokalne, regulujące 
działalność dochodową i wydatkową samorządów gminnych. Kwestią, która szczególnie 
została wyeksponowana w monografii było ukazanie planu dochodów i wydatków jako 
instrumentu komunikowania się władz lokalnych z członkami samorządu gminnego oraz 
instrumentu edukacji i uczestniczenia mieszkańców w kształtowaniu polityki finansowej. W 
monografii można wyodrębnić część teoretyczną, opierającą się na wypisach z literatury 
naukowej i analizie aktów prawnych, oraz część badawczą, prezentującą wyniki badań 
bezpośrednich i pośrednich prowadzonych w samorządach podregionu pilskiego. W 
pierwszej części monografii zdefiniowano samorząd gminny i jego finanse oraz pozycję gminy 
w systemie finansów publicznych. Następnie opisano i przeanalizowano model zarządzania 
lokalnymi zasobami finansowymi oraz zdiagnozowano obecny stan finansów lokalnych, 
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odniesiono się do zmian w zarządzaniu finansami i wskazano potrzebę modernizacji 
zarządzania w tym obszarze. W dalszej części opisano nową konstrukcję planu dochodów i 
wydatków opierającą się na zadaniowym układzie wykonawczym planu dochodów i 
wydatków, następnie zdefiniowano dotychczasowy układ wykonawczy budżetu oraz układ 
proponowany i jego poszczególne elementy, szczególnie cele i mierniki określające stopień 
realizacji celów. Przeanalizowano także obowiązującą procedurę budżetową, w tym 
kompetencje poszczególnych organów i osób w tej procedurze oraz zaproponowano nową 
procedurę budżetową zapewniającą racjonalną gospodarkę finansową. 

W części badawczej odwołano się do informacji ilościowych związanych ze statystyką 
prowadzonej działalności dochodowej i wydatkowej samorządów gminnych oraz badań 
jakościowych pochodzących z bezpośrednich badań ankietowych. Obszarem, w którym 
podjęto pogłębioną analizę gospodarki finansowej, aby osiągnąć cel sformułowany przed 
podjęciem badań, jakim było zdiagnozowanie realizowanej przez organy zarządzania 
ogólnego w samorządach gminnych polityki finansowej, były samorządy gminne całego 
podregionu pilskiego. Badania w województwie wielkopolskim i przede wszystkim w 
podregionie pilskim przeprowadzono w 2006 roku, zatem w końcu IV kadencji samorządu 
gminnego. Między cechami radnych podregionu pilskiego, którzy poddani zostali badaniom, 
a radnymi tego podregionu w ogóle, według stanu na 31 grudnia 2005 roku (według 
sprawozdań statystycznych obejmujących radnych IV kadencji w ostatnim roku kadencji) i 31 
grudnia 2006 roku (według sprawozdań statystycznych obejmujących radnych V kadencji w 
pierwszym roku kadencji), występują różnice, które można uznać za nieistotne. Wynika to z 
tego, że w badanej grupie radnych (grupa ta liczyła 410 radnych, których w 2005 roku 
wyłoniono spośród 579 radnych w podregionie pilskim, co stanowiło 70,8% ogółu, a w 2006 
roku spośród 572, co stanowiło 71,7% ogółu) było: 21,4% kobiet (według spisu w 2005 roku 
wśród wszystkich radnych kobiety stanowiły 19,3% i w 2006 roku - 20,1%), 41,7% radnych z 
wyższym wykształceniem (według spisu w 2005 roku wśród wszystkich radnych osoby z 
wyższym wykształceniem stanowiły 38,7%, a w 2006 roku - 35,5%) oraz 72,4% radnych z 
grupy wiekowej 40-59 lat (według spisu w 2005 roku wśród wszystkich radnych w tej grupie 
wiekowej było 74,6% radnych, a w 2006 roku - 69,4%). Badaniami w podregionie pilskim 
objęto 448 osób, w tym 410 radnych i 25 pracowników (wójtowie, skarbnicy i sekretarze). Z 
uwagi na to, że badaniami objęto wszystkich radnych i osoby pełniące funkcje kierowników 
zarządzania ogólnego w samorządzie gminnym (wójtowie, sekretarze i skarbnicy), 
podmiotem była cała populacja, przez co nie wymagała wyodrębnienia i przygotowania 
zbioru reprezentatywnego. 

W opracowaniu wskazano przede wszystkim na konieczność modernizacji zasad 
planowania i zarządzania lokalnymi zasobami finansowymi. Podstawą tych zmian, powinno 
być wdrożenie budżetów w układzie zadaniowym w obecnym systemie prawnym. Z uwagi na 
brak docelowych rozwiązań prawnych propozycje mogą być podjęte tylko z woli osób i 
organów zarządzania ogólnego w samorządach terytorialnych i szczególnie samorządach 
gminnych - bowiem na tym szczeblu obserwuje się największe zainteresowanie ludności 



rozwojem lokalnym i stanem lokalnych finansów. Z tej perspektywy opracowanie to jest 
wstępem do kolejnych rozważań o modernizacji finansów lokalnych. Jest też próbą 
zwrócenia uwagi na problem racjonalizacji finansów publicznych oraz próbą zachęcenia do 
podjęcia prac nad wdrożeniem w gminach planowania wieloletniego w oparciu o budżet w 
układzie zadaniowym. 

Analizując odpowiedzi na pytania ankiety anonimowej oraz gospodarkę finansową 
samorządów gminnych, należy podkreślić, że w samorządach terytorialnych brakuje 
czytelnych i realnych planów rozwoju lokalnego, budżetów zrozumiałych dla obywateli oraz 
wieloletnich planów finansowych, ukazujących w sposób rzetelny cele, które samorząd chce 
osiągnąć oraz mierniki wskazujące stopień realizacji tych celów. Analizując gospodarkę 
finansową samorządów gminnych, można zaobserwować rosnącą polaryzację w rozwoju 
poszczególnych gmin i regionów - niewątpliwie można wyraźnie podzielić regiony na bogate, 
osiągające wysokie dochody własne oraz biedne, w których wpływy ze źródeł lokalnych są 
bardzo niskie. W opracowaniu wskazano niekorzystne tendencje w rozwoju gmin podregionu 
pilskiego. Można przyjąć, że nie ma wypracowanego i wdrożonego systemu instrumentów 
wymuszających na organach gminnych, szczególnie na organach wykonawczych, działań 
zmierzających do pozyskiwania większych zasobów finansowych, racjonalnego nimi 
gospodarowania oraz kierowania większych kwot na inwestycje. Przywołane w opracowaniu 
gminy podregionu pilskiego osiągają przeważnie niskie dochody własne oraz kierują na 
inwestycje stosunkowo niewielkie środki finansowe - tym wyróżniają się wśród gmin w 
całym kraju. Analiza tych zjawisk powinna być podstawą do wypracowania skutecznych 
zasad kształtujących równomierny rozwój gmin w kraju. Na podstawie przeprowadzonych 
badań jakościowych, szczególnie ankiety anonimowej, stwierdzono, że lokalne elity rządzące 
w samorządach mają lepsze przygotowanie zawodowe, większe doświadczenie i lepiej 
rozumieją powierzone im zadania niż ich poprzednicy z rad narodowych. Często jednak 
realizowane zadania mają na celu przede wszystkim osiągnięcie sukcesu wyborczego -
otrzymywanie przez kolejne lata pensji i diet. Dlatego podstawowym czynnikiem 
motywującym osoby do kierowania samorządami gminnymi (udziału w organach zarządzania 
ogólnego) jest dieta w przypadku radnych i pensja w przypadku wójta (burmistrza, 
prezydenta). Badania wykazały, że osoby kierujące samorządami terytorialnymi nie mają 
doświadczenia w kierowaniu podmiotami gospodarczymi. Są to najczęściej byli i obecni 
nauczyciele, rolnicy i urzędnicy - niewielu zna zasady funkcjonowania sektora prywatnego. 
Badani pracownicy urzędów opowiedzieli się za określeniem wysokości diet w zależności od 
wielkości środków przeznaczonych na inwestycje (mimo że rada uchwala budżet i w pewnej 
mierze decyduje o wielkości środków przeznaczonych na inwestycje, to jednak wójt przede 
wszystkim decyduje o wielkości zasobów, jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje -
wymuszenie na radzie dążenia do zwiększenia wydatków inwestycyjnych jest w ocenie 
urzędników konieczne). Urzędnicy stwierdzają też, że pensja wójta powinna zależeć od 
wysokości środków kierowanych na inwestycje i dochodów uzyskiwanych z podatków 
lokalnych. 
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C. Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu 
dochodów i wydatków w układzie zadaniowym 
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka - Kozłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls" w 
Krakowie, dla QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wałbrzych, 2014, ss. 136 (recenzja 
wydawnicza: prof. Bogdan Nogalski) 

W monografii podjęty został problem demokracji obywatelskiej odnoszącej się do 
zarządzania publicznymi zasobami finansowymi w samorządach gminnych. Zgodnie z umową 
społeczną, której obecny wymiar najczęściej sprowadza się do uregulowań konstytucyjnych, 
państwo (sektor publiczny) przejęło na siebie szeroki obszar funkcji, od klasycznych 
związanych z kształtowaniem stosunków zewnętrznych, wojskiem, policją i administracją do 
socjalnych, które we współczesnym świecie dominują (analizując wydatki sektora 
publicznego) i odnoszą się do finansowania przez państwo edukacji, ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, a nawet emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych. Część z tych zadań, szczególnie 
mających znaczenie lokalne, wykonują samorządy gminne. Zgodnie z zasadą subsydiarności 
wykonują samodzielnie lub z pomocą organizacji obywatelskich (głównie jednostek 
pomocniczych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw prywatnych) zadania o podstawowym 
znaczeniu dla obywateli. Wśród tych zadań są przede wszystkim takie, które mają zapewnić 
realizację podstawowych potrzeb człowieka oraz takie, których realizacja odbywa się w 
bezpośrednim otoczeniu człowieka. Wykonując zadania w imieniu państwa lub przez 
państwo przekazanych, samorząd gminny musi dysponować zasobami finansowymi, a 
wielkość tych zasobów bezpośrednio definiuje pozycję, jaką zajmują samorządy gminne w 
systemie, jakim jest państwo, w systemie samorządu terytorialnego oraz w systemie 
finansów publicznych. Wielość zadań i wielkość zasobów finansowych określa też pozycję i 
rolę samorządu gminnego w opinii publicznej, czyli wśród obywateli tworzących 
zdecentralizowane państwo demokratyczne. Pozycja samorządu gminnego wynika z 
wielkości zasobów finansowych, którymi dysponuje na realizację zadań o charakterze 
publicznym. Pozycję tę określa także obszar samodzielności finansowej i powiązanie z 
budżetem centralnym, szczególnie nadzór organów państwa, głównie administracji 
rządowej, w realizacji zadań publicznych. 

Wynikiem prowadzonych badań nad funkcjonowaniem samorządów terytorialnych jest 
wykazanie między innymi wad w obszarze zarządzania zasobami gminy, szczególnie 
zasobami finansowymi. W monografii wskazano na niski stan wiedzy mieszkańców gmin i ich 
reprezentantów w radzie gminy o finansach lokalnych. Obowiązujący w Polsce układ 
wykonawczy planu dochodów i wydatków w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym nie 
pozwala na prowadzenie transparentnej (czytelnej, zrozumiałej, ale też przekładającej się na 
nauczanie) polityki finansowej. W odróżnieniu od krajów wysoko rozwiniętych, których 
rozwój determinowany jest wiedzą obywateli o właściwości wykorzystania zasobów 
finansowych sektora publicznego, w Polsce konstrukcja planów dochodów i wydatków 



organizacji sektora publicznego jest niezrozumiała dla przeciętnego odbiorcy. Do rzadkości 
należą samorządy, które podejmują próbę wdrożenia transparentnego zarządzania 
finansami. Zazwyczaj ukrywa się całość działań związanych z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów finansowych. Jak słusznie zauważają Milton i Rose Friedmanowie, mamy do 
czynienia z „żelaznym trójkątem", utrudniającym wprowadzanie zmian zmierzających do 
wdrożenia nowych mechanizmów usprawniających rządzenie i zarządzanie w sektorze 
publicznym. W samorządach gminnych jak w lustrze odbija się stworzony przez polityków 
„friedmanowski żelazny trójkąt", w którym są beneficjenci tego systemu polityczno-
lokalnego, a zatem wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) i radni, politycy oraz 
urzędnicy. Ale też mieści się w tym lokalnym systemie cały aparat sektora publicznego, 
beneficjenci systemu zatrudnieni w przedsiębiorstwach komunalnych, placówkach kultury 
czy oświaty, których istnienie niejednokrotnie znajduje swoje uzasadnienie w lokalnych 
zjawiskach protekcjonizmu, etatyzmu czy nepotyzmu. 

Brak transparentnej polityki finansowej w obrębie sektora publicznego pogłębia 
niekorzystny stan wiedzy obywateli o pieniądzu i finansach w każdym jego wymiarze. Nie 
podejmuje się w obszarze powszechnej edukacji próby zmiany tego stanu rzeczy - na 
poziomie szkół każdego szczebla, w tym również na studiach, zajęcia obejmujące 
problematykę pieniądza, podatków czy finansów w naszej ocenie należy ocenić negatywnie. 
Dlatego w monografii zaproponowano wdrożenie transparentnego modelu zarządzania 
finansami publicznymi w wymiarze lokalnym. Zarządzanie finansami gminnymi po stronie 
dochodów i wydatków opierające się na zadaniowym układzie wykonawczym w mojej ocenie 
wpłynie na podniesienie wiedzy obywateli o publicznych zasobach finansowych. Tym samym 
zwiększy się stan kontroli obywatelskiej nad decyzjami lokalnych elit samorządowych 
odnoszących się do wszystkich aspektów określonych kompetencjami samorządu gminnego. 
Czynniki te tworzą opór wobec zmian, niechęć do opierania się w działalności organizacji 
publicznych na wykwalifikowanych politykach i kompetentnych kadrach urzędniczych. 
Sukces w rozwoju organizacji zależy od wielu czynników, wśród których kwalifikacje osób nią 
zarządzających mają podstawowe znaczenie. W sektorze publicznym obok urzędów 
obsługujących organy władzy publicznej, jednostek użyteczności publicznej, takich jak szkoły 
czy placówki służby zdrowia, funkcjonują też przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą, podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne. Właściwość funkcjonowania 
wszystkich tych organizacji zależy od decyzji organu wykonawczego i przede wszystkim 
uchwałodawczego (w pewnym sensie organu podobnego do rady nadzorczej osoby 
prawnej), a więc także od uchwał rady gminy. Uchwały zaś, szczególnie ich właściwość 
prorozwojowa, w dużym stopniu zależą od kwalifikacji członków tego organu. 

W opracowaniu poszczególne rozdziały są próbą całościowego ujęcia problematyki 
wdrożenia w samorządach planów dochodów i wydatków w układzie zadaniowym i odnoszą 
się do wszystkich etapów procedury budżetowej. Uznano, że opracowanie to może być 
przydatne lokalnym działaczom samorządowym podejmującym próbę wdrożenia 
transparentnych zasad zarządzania lokalnymi zasobami finansowymi. W ostatnich latach 
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wiele samorządów gminnych, dążąc do doskonalenia procesów zarządzania finansami, swoją 
politykę finansową oparło na planach wieloletnich oraz na planach dochodów i wydatków w 
układzie zadaniowym. Tym samym samorządy podjęły próbę zbudowania większego obszaru 
samodzielności, w tym samodzielności w prowadzonej gospodarce finansowej. Trzeba też 
podkreślić, że w wielu samorządach zamiast prowadzić aktywną politykę fiskalną opierającą 
się na umiejętnym zarządzaniu dochodami i wydatkami, ograniczono się do pasywnego 
podejścia do finansów, nie poszukiwano tańszych źródeł finansowania długu (takich jak np. 
obligacje komunalne) oraz nie wdrażano nowych, gwarantujących większą efektywność 
metod zarządzania lokalnym budżetem. Bierne podejście do finansów w wielu samorządach 
sprowadziło się przede wszystkim do realizacji zadań obowiązkowych i małej aktywności w 
poszukiwaniu najbardziej wydajnych instrumentów wpływania na rozwój. Procesy rozwoju 
zachodzące w samorządzie gminnym są determinowane z jednej strony zasobami 
materialnymi, a z drugiej - kwalifikacjami osób zarządzających tą organizacją. Właśnie 
dlatego mimo sprzyjających warunków rozwoju (bogate zasoby) przy braku kwalifikacji osób 
wchodzących w skład organów gminnych notuje się mierne osiągnięcia. 

V. Podsumowanie 

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowych od momentu uzyskania 
stopnia naukowego doktora, to jest za okres 13 lat, pozwalam sobie wymienić przede 
wszystkim: 
1) byłam autorką i współautorką 49 publikacji: 

• autorką i współautorką 7 opracowań zwartych: 
- autorką 2 monografii; 
- współautorką 4 monografii; 
- współautorką 1 podręcznika; 

• autorką 4 i współautorką 12 rozdziałów w monografiach i recenzowanych 
opracowaniach zbiorowych; 

• autorką 6 i współautorką 16 (w tym 6 w języku angielskim) publikacji naukowych w 
czasopismach, pracach i zeszytach naukowych; 

• autorką 2 i współautorką 4 raportów; 
2) wykonałam 2 ekspertyzy z obszaru zarządzania finansami dla QNT Systemu 

Informatyczne; 
3) wypromowałam 52 magistrów, 81 licencjatów oraz 43 prace dyplomowe (studia 

podyplomowe); 
4) byłam wykonawcą w 3 projektach badawczych; 
5) byłam wykonawcą w projektach badawczych realizowanych w ramach działalności 

statutowej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Katedry Organizacji i Zarządzania; 
6) kierowałam przez dwie kadencje Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Aktywności 

Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom; 
7) byłam uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji naukowych. 


