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Mysłowice, 23.01.2021r. 

  

dr hab. prof. UE Tomasz Papaj       

Kolegium Zarządzania 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

  

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jacka Radwana pt. 

„Stosowanie Modelu Wspólnej Oceny (CAF) w urzędach jednostek samorządu 

terytorialnego województwa małopolskiego” 

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bugdola w Katedrze Zarządzania Jakością na 

Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i 

Zarządzania w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

  

1. Podstawa przygotowania recenzji  

Niniejsza recenzja została napisana w związku z wszczętym 14 października 2020r.  

w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ) przewodem doktorskim mgr Jacka Radwana 

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Podstawą wykonania recenzji jest wyznaczenie na recenzenta mojej osoby w przewodzie 

doktorskim zgodnie z decyzją Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z posiedzenia w dniu 18 listopada 2020r w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 

87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019r. (Procedura postępowań o nadanie stopni 

naukowych na UJ).  

 

2. Ocena problematyki badawczej 

Autor w rozprawie doktorskiej podjął się wykorzystania metody CAF (ang. Common 

Assessment Framework) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa 

małopolskiego. Tematyka ta jest aktualna i wpisuje się w nauki o zarządzaniu i jakości,  

a szczególnie w zarządzanie publiczne. CAF jako jedna z metod zarządzania jest szeroko 

wykorzystywana w sektorze publicznym w Unii Europejskiej ale też poza jej granicami. Jest 

przykładem podejścia projakościowego do poprawy i doskonalenia funkcjonowania 

administracji publicznej. Może być wykorzystywana jako rodzaj samooceny w ramach kontroli 

zarządczej wprowadzonej zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.). Można próbować przypisać CAF do nurtu NPM w ewolucji zarządzania 
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publicznego, który w znacznym stopniu korzystał z rozwiązań stosowanych w sektorze 

prywatnym. Świadczyć o tym może ponad dwudziestoletnia historia CAF i powiązania z 

modelem doskonałości EFQM (the European Foundation for Quality Management). Nie 

wyklucza to lokowania CAF w nowszych trendach rozwojowych zarządzania publicznego, jak 

np. the New Governace czy Good Governance. Gromadzona wiedza w zakresie wykorzystania 

CAF ma wymiar praktyczny, który znajduje swój wyraz dla organizacji publicznych w 

benchlearningu czy tzw. najlepszych praktykach gromadzonych przez Europejskie Centrum 

Zasobów CAF (ang. European CAF Resource Centre) w Europejskim Instytucie Administracji 

Publicznej (ang. European Institute of PublicAdministration – EIPA) w Maastricht. O skali 

wykorzystania CAF świadczy m.in. liczba jego zarejestrowanych 4076 użytkowników 

(https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/), chociaż jak zaznacza Autor 

dane te nie w pełni odzwierciedlają implementację CAF. 

CAF często zamiennie nazywane jest w dysertacji metodą, narzędziem, modelem, 

samooceną a tłumaczenie w polskiej literaturze zgodnie z jego wersją z 2020 roku (KPRM, 

2020) brzmi jako: Wspólna Metoda Oceny. Autor w tytule pracy zamieścił inną wersję 

tłumaczenia a mianowicie Model Wspólnej Oceny. Wydźwięk jest raczej taki sam bo model 

czy metoda przeznaczona jest do wspólnej oceny organizacji publicznych m.in. urzędów w 

jednostkach samorządu terytorialnego. Autor określa CAF jako narządzie zarządzania jakością 

chociaż w innym miejscu już jako metodę. Przy jednym i drugim ujęciu CAF służy jako 

platforma porównawcza, kalibrująca, standaryzująca ocenę zarówno w odniesieniu do 

kryteriów potencjału jak też kryteriów związanych z wynikami w organizacjach publicznych. 

Niekonsekwencja w określaniu CAF występuje też w innych miejscach rozprawy, gdzie mówi 

się o np. samoocenie CAF (s.277) czy właśnie o wspólnej metodzie oceny (ss.12; 151). Takie 

wielowątkowe nazywanie CAF nie służy przejrzystości przekazu. 

Przyjęta problematyka w dysertacji chociaż cały czas aktualna, jest już w znacznym 

stopniu spenetrowana badawczo. Zresztą sam Autor przyznaje to, powołując się na różne 

pozycje naukowe w tym zakresie. Pomimo tego Autor zauważa pewne luki występujące w 

zakresie wiedzy odnoszącej się do metody CAF. Jak zaznaczono inspiracją do 

przeprowadzonych badań „były wątpliwości autora dotyczące stosowania Wspólnej Metody 

Oceny CAF w procesie doskonalenia i funkcjonowania polskiej administracji publicznej. CAF 

jako metoda zarządzania jakością została bowiem bezkrytycznie implementowana  

z zachodnioeuropejskiej administracji do polskiego sektora publicznego, od początku budząc 

wątpliwości i niejasności, skutkujące stawianiem licznych pytań co do jej skuteczności oraz 

efektywności zastosowania” (s.218). Tak sformułowane wątpliwości oraz przeprowadzona 
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analiza literatury wskazują na lukę badawczą w zakresie braku badań, dowodów empirycznych 

dotyczących stosowania CAF jako skutecznego narzędzia projakościowego w polskich 

urzędach samorządowej administracji publicznej. 

 

3. Ocena tez, struktury oraz formalna rozprawy 

Jak wskazuje Autor: „Głównym celem badawczym rozprawy było udowodnienie, że 

Wspólna Metoda Oceny (CAF) jest skutecznym narzędziem projakościowym wspomagającym 

realizację celów ustawowych małopolskich jednostek samorządu terytorialnego” (ss.2; 217). 

Tak sformułowany cel badawczy zawiera w sobie tezę główną, która wydaje się być 

przewodnią myślą pracy. Główny cel badawczy (s.217) w pracy zamiennie jest też nazywany 

głównym założeniem badawczym z pewnymi modyfikacjami językowymi (s.2), co nie tworzy 

ładu badawczego. W ramach założeń badawczych dotyczących określonej problematyki 

badawczej można określać m.in. cele badawcze, formułować tezy, hipotezy badawcze czy 

stawiać pytania badawcze. W przedstawionym celu wykorzystano pojęcie metody a nie jak 

wcześniej zaznaczono w temacie modelu w odniesieniu do CAF. Należy też dodać, że Ustawa 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95, z późn. zm) nie określa celów a precyzuje 

zadania, które mają realizować jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działania i zadania 

gminy są określone m.in. w art. 6.1 oraz art. 7.1 Ustawy o samorządzie gminnym. Nasuwa się 

pytanie jak Autor rozumie skuteczność CAF jako wspomaganie dla realizacji celów (zadań) 

ustawowych? Wydaje się, że raczej chodzi o oddziaływanie CAF w urzędach na skuteczność 

realizacji zadań gminnych m.in. poprzez realizację działań doskonalących mierzonych 

stopniem osiągania celów określonych ilościowo i jakościowo. Urzędy należy rozumieć jako 

aparat pomocniczy organu wykonawczego czyli wójta, burmistrza, prezydenta. 

Jak zaznaczono (s.218), główne założenie badawcze uzupełniają cztery założenia 

pomocnicze, które spełniają rolę tez uzupełniających (szczegółowych) do tezy głównej (główny 

cel). Sformułowane tezy szczegółowe są próbą Autora podjęcia wysiłku badawczego  

w kierunku uszczegółowienia przydatności stosowania CAF.  Zostały przedstawione cztery 

następujące tezy szczegółowe (ss.12-13): 

1. Efekty przeprowadzenia samooceny według modelu CAF wskazują na istnienie 

zależności pomiędzy stosowaniem modelu CAF a systemem zarządzania jakością. 

Efekty te wzmacniają podejście projakościowe w urzędach JST oraz realizację celów 

ustawowych JST (Zp1). 

2. Stosowanie samooceny według modelu CAF umożliwia pełną diagnozę stanu urzędów 

JST w zakresie podejścia projakościowego oraz ułatwia podjęcie działań 
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doskonalących, w tym dzielenie się dobrymi praktykami poprzez benchmarking (Zp2). 

3. Analiza wyników samoocen według Wspólnej Metody Oceny w Polsce może 

wskazywać na brak spójności lub współzależność pomiędzy potencjałem a wynikami 

osiąganymi przez urzędy JST (Zp3). 

4. Przeprowadzenie samooceny według modelu CAF wzmacnia efekty stosowania 

Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM), w tym działań zgodnych z cyklem 

PDCA (Zp4). 

Na stronie 2 dysertacji mówi się o trzech założeniach badawczych (tezach) nie 

uwzględniając w nich istnienia zależności pomiędzy stosowaniem modelu CAF a systemem 

zarządzania jakością. Budzi to wątpliwości co do jednoznaczności liczby i precyzji przyjętych 

tez. Trzeba mieć też na uwadze to, że cele wykorzystania CAF zostały już zidentyfikowane  

i wpisują się w cały okres istnienia CAF. Wersja CAF z 2013 roku jest kolejną już trzecią wersją 

ciągle poprawianą i doskonaloną. Na przykład niektóre z celów CAF brzmią: „Ułatwić 

organizacji przeprowadzenie samooceny, która pomoże jej określić sposób funkcjonowania  

i wypracować plan doskonalenia; Wprowadzić organizację w kulturę doskonalenia i zasad 

kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management – TQM); Stopniowo 

prowadzić organizację do pełnego cyklu "Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw" (ang. Plan-Do-

Check-Act - PCDA)” i mogą być odniesieniem do tez szczegółowych nr 2 oraz 4. 

Dla udowodnienia postawionych tez zidentyfikowano cztery pytania badawcze 

bezpośrednio do nich nawiązujące: 

1. Czy istnieje zależność pomiędzy stosowaniem modelu CAF a systemem zarządzania 

jakością wykorzystywanym w sektorze publicznym (pb1)? 

2. Czy zastosowanie samooceny według modelu CAF w małopolskich urzędach 

umożliwia diagnozę stanu tych urzędów w zakresie podejścia projakościowego oraz 

podjęcia działań doskonalących i benchmarkingu pomiędzy nimi (pb2)?  

3. Na ile model CAF umożliwia ukazanie zależności pomiędzy osiągniętymi wynikami,  

a wykorzystywanym potencjałem w urzędach JST (pb3)? 

4. Na ile model CAF wprowadza i utrwala zasady kompleksowego zarządzania jakością 

w polskiej administracji samorządowej (pb4)? (ss.12-13). 

Konsekwencją realizacji przedstawionych tez i pytań badawczych jest struktura 

rozprawy, która zachowuje proporcje i logikę między poszczególnymi rozdziałami. Autor 

podzielił dysertację na siedem rozdziałów wraz ze wstępem oraz zakończeniem. Rozprawa jest 

bardzo obszerna i zawiera 366 stron wraz z literaturą, tabelami, rysunkami oraz wykresami. 

Przegląd literatury chociaż nie ma charakteru systemowego obejmującego np. 
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dominujące międzynarodowe cyfrowe bazy literatury, z zaznaczeniem analizy 

bibliometrycznej oraz jakościowej, zawiera jednak bogaty wykaz pozycji obejmujący 243 

wydawnictwa zwarte, 232 czasopisma, źródła elektroniczne, akty prawne, strony www. W 

znacznej części są to polskie pozycje literaturowe z zakresu zarządzania, w szczególności 

zarządzania jakością oraz zarządzania publicznego. Wśród literatury zagranicznej, której nie 

przytoczono wiele znajdują się pozycje angielskojęzyczne. Szkoda, że Autor nie powołał się w 

swoich rozważaniach na większą liczbę publikacji wydawanych przez Europejski Instytut 

Administracji Publicznej (EIPA), w ramach którego funkcjonuje struktura zajmująca się CAF 

w Unii Europejskiej. Pozycje literaturowe przede wszystkim dotyczą ostatnich dwudziestu lat, 

dlatego zastanawiające jest dlaczego Autor podkreśla, że przegląd literatury dotyczy lat 2011-

2016 (s.217) a w innym miejscu wskazuje na lata 2011-2018 (s.218). 

W dysertacji zastosowano zrozumiały język, chociaż Autorowi przytrafiają się błędy  

i niejedznoznaczność określeń. Na stronie 168 został wymieniony błędnie model Speyer jako 

możliwy do stosowania chociaż od wielu lat nie funkcjonuje już w administracji publicznej 

krajów niemieckojęzycznych w Europie. Ponadto na stronie 198 przy grupie piątej w ramach 

tworzonych podzespołów podano kryterium 4 jako Pracownicy a powinno być Partnerstwo  

i zasoby. Przykładowo na stronach 286 - 287 są różne sposoby wymieniania np. sił i słabości 

CAF (kropki – silne strony, litery – słabe strony) czy na stronie 319 wymieniono podwójnie tą 

samą pozycję literatury (Lisiecka K. (2009) Systemy zarządzania jakością produktów. Metody 

analizy i oceny, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej).  Autor nie ustrzegł się też 

od powtórzenia zapisów na stronach 93-94: „W 2015 rozpoczęto realizację projektu „Procesy, 

(…) (Materiały konferencyjne..., 2015)” co nie służy jakości przekazu. 

 

4. Ocena merytoryczna pracy 

Rozdział pierwszy dysertacji dotyczy jakości w usługach publicznych. Autor przedstawił 

w tym rozdziale ewolucje pojęcia jakości wskazując na różne podejścia do jakości, jej sposoby 

definiowania w ramach norm serii ISO 9000, czy też fazy kreowania jakości od nadzoru, 

poprzez kontrolę, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością do TQM (ang. Total Quality 

Management). Nie wspomniano jednak o kolejnych fazach w tworzeniu jakości, które pojawiły 

się wyrastając z TQM jak np. Lean Management. Brakuje też komentarza, który pozwoliłby 

przybliżyć rozumienie jakości przez Autora w kontekście przeprowadzanych badań w urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Odrębny punkt został poświęcony TQM w organizacjach, w którym wskazuje się jego 

prekursorów. Przytoczone definicje (tabela 4, s. 26-27) określają TQM m.in. jako filozofię 
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zarządzania, kompleksową koncepcję zarządzania, podejście do zarządzania jakością, sposób 

zarządzania organizacją czy jako metodę zarządzania. Punkt ten znajduje swoje uzasadnienie 

jako wprowadzenie do stosowania CAF jako modelu kompleksowego zarządzania jakością 

chociaż brak jest bezpośrednich nawiązań TQM do sektora publicznego. 

Kontynuacją rozważań w duchu projakościowym w pierwszym rozdziale jest skupienie 

się nad jakością usług publicznych. Jest to konsekwencja wyboru podmiotów do badań  

a mianowicie urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te świadczą usługi 

publiczne realizując postawione przed gminami zadania. Jakość tych usług w obliczu ciągle 

rosnących wymagań i potrzeb klientów w samorządowej administracji publicznej staje się 

jednym z istotnych czynników oceny funkcjonowania danej gminy a co z tym jest związane  

z oceną przede wszystkim organu wykonawczego jakim jest wójt, burmistrz czy prezydent. 

Wyznaczniki jakości usług, jakość usług oczekiwana i jakość oferowana w modelu luk 

percepcji usług publicznych, satysfakcja klienta z dostarczanych usług są w tym punkcie 

przedmiotem zainteresowania. Autor nie ustrzegł się jednak błędów w opisach B oraz D 

związanych z rysunkiem nr 10 (s.41), które dotyczą związku pomiędzy jakością usługi 

publicznej a satysfakcją klienta. Ponadto omawiany tytuł punktu znacząco nie różni się od 

nazwy całego pierwszego rozdziału co wprowadza w zakłopotanie w odczytaniu 

zaproponowanej konstrukcji rozdziału przez Autora. Bardziej zrozumiałą i obszerniejszą nazwą 

rozdziału mogłaby być np. Problematyka jakości usług publicznych. 

Rozdział drugi jak wskazuje tytuł dotyczy projakościowych systemów zarządzania w 

organizacjach publicznych. Przedstawione jednak poszczególne nazwy punktów wprost nie 

dotyczą tej problematyki. Autor skupia się na przeobrażeniach w światowej administracji 

publicznej, jej reformach projakościowych z uwzględnieniem Europy i Polski nie zaznaczając 

przy tym charakteru zmian, które dotyczą systemów zarządzania. Raz używa się klasyfikacji 

wykorzystując organizacje publiczne, natomiast później w poszczególnych punktach występuje 

już administracja publiczna. Ta niekonsekwencja ma znaczenie z punktu widzenia podmiotu 

badań jakim w pracy są urzędy, ale jak zaznaczono jednostek samorządu terytorialnego a nie 

terytorialnej administracji publicznej. Brak jest zdefiniowania organizacji publicznej  

a w szczególności urzędu w administracji publicznej, czy to samorządowej czy rządowej, jako 

pewnego jej rodzaju. Urząd odgrywa szczególną rolę w ramach realizacji zadań w samorządzie 

terytorialnym będąc aparatem pomocniczym organu wykonawczego. 

Autor prezentuje ewolucję administracji publicznej na świecie wskazując, na różne 

funkcjonujące paradygmaty, nurty począwszy od teorii biurokracji, poprzez m.in. NPM, Nową 

Służbę Publiczną, The New Governance, Good Governance, Public Governance  



 7 

z wielopoziomowym i sieciowym oraz partycypacyjnym zarządzaniem sprawami publicznymi. 

Omawiane wcześniej TQM lokowane jest w NPM, którego emanacją są wdrożenia systemów 

zarządzania jakością według normy ISO 9001 w urzędach administracji publicznej. 

Niebagatelną rolę w zmianach administracji publicznej odgrywają różne sieci i instytucje jak 

np. Europejska Sieć ds. Administracji Publicznej (ang. European Union Public Administration 

Network — EUPAN) czy Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) w ramach, 

którego m.in. powstał CAF, Komitet OECD ds. Zarządzania Publicznego (ang. Public 

Governance Committee - PGC), Bank Światowy z metodologią jakości rządzenia. 

Przeprowadzony przegląd nurtów w administracji publicznej odzwierciedla zachodzące w niej 

zmiany. Autor jednak rzadko wyraża osobiste stanowisko będące wyrazem krytyki lub poparcia 

dla określonych rozwiązań w zmieniającej się administracji publicznej. 

W kolejnych punktach rozdziału uwaga skupiona jest na wątkach projakościowych  

w ramach dokonujących się zmian w światowej, europejskiej i polskiej administracji 

publicznej. Zwrócono uwagę m.in. na wprowadzanie zasad TQM, Strategiczną Kartę Wyników 

(ang. Balanced Scorecard - BSC), koncepcję „Modernizującego się Rządu”, normę ISO 9001, 

Program Karty Obywatelskiej, koncepcję Best Value, standard Investors in People, Charter 

Mark, narodowe nagrody jakości, podejście procesowe, EFQM, Lean Management, a także 

CAF powołując się m.in na przykłady z USA, Kanady, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Holandii, 

Danii czy Niemczech. Systemy zarządzania, koncepcje i metody projakościowe stosowane  

w administracji publicznej na świecie są szczegółowo zawarte w tabeli 6 (ss.74-76). 

Przedstawione rozwiązania w zakresie zarządzania w administracji publicznej są kolejną próbą 

ich identyfikacji podejmowaną w ostatnich latach przez badaczy w ramach zarządzania 

publicznego. Szkoda, że analiza nie objęła ich szczegółowego porównania. Opisy do 

poszczególnych rozwiązań mogłyby być też bardziej uporządkowane i nie być powtarzane w 

różnych miejscach np. dotyczące ISO 9001 (s.70, wykres 1 oraz s.64). 

Osobny punkt został poświęcony polskim rozwiązaniom projakościowym  

w administracji publicznej. Wdrażanie nowych rozwiązań w polskiej administracji publicznej 

musiało się zmierzyć z przyzwyczajeniami administrowania zadaniami i przejść na etap 

zarządzania nimi. Jak wskazuje Autor wprowadzane rozwiązania dotyczyły przede wszystkim 

wdrożeń systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 zarówno w administracji 

samorządowej jak i rządowej. Wśród oferowanych rozwiązań dla administracji publicznej 

trzeba podkreślić System Analiz Samorządowych, Program Przejrzysta Polska, Benchmarking, 

Projekt „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, EFQM, 

Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) czy CAF. Autor przytacza też wartości 



 8 

wskaźnika Worldwide Governance Indicators (s.85, wykres 2), wskazując na miejsce Polski  

w tym międzynarodowym rankingu, jednak dane dotyczą roku 2016. Wskazane byłoby podanie 

dostępnych danych bardziej aktualnych. W tym punkcie przedstawiono również dokumenty 

rządowe oraz projekty finansowane z UE, które miały znaczenie z punktu widzenia wdrażania 

rozwiązań projakościowych. Dzięki nim pojawiły się możliwości alokowania środków 

finansowych dla poprawy i doskonalenia funkcjonowania administracji publicznej. Autor 

jednak nie zaktualizował dokumentów rządowych zatrzymując się na Strategii Sprawne 

Państwo z 2013 roku (s.107), którą zastąpiła m.in. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju z roku 2017 gdzie m.in. jest mowa o Poprawie organizacji świadczenia usług 

publicznych na poziomie lokalnym. Cały ten punkt jest interesującą analizą stosowanych 

rozwiązań projakościowych w polskiej administracji publicznej z bogatą liczbą danych 

pochodzących z opracowań naukowych. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że cały rozdział jest wstępem wskazującym na 

kształtowanie projakościowej kultury organizacyjnej w administracji publicznej, która pozwala 

dojrzewać organizacyjnie urzędom w administracji publicznej do stosowania metod 

samooceny. Różne metody samooceny są przedmiotem zainteresowania w rozdziale trzecim 

natomiast rozdział czwarty z dużą szczegółowością przedstawia jedną z nich a mianowicie 

CAF. 

Tytuł rozdziału trzeciego, który brzmi: „Samoocena jako droga do doskonałości 

organizacji” nie dookreśla o jaki rodzaj organizacji chodzi a przecież w dysertacji analizowane 

są urzędy jednostek samorządu terytorialnego czyli jeden z rodzajów organizacji publicznych. 

Rozdział rozpoczynają rozważania o doskonałości, która jest wkomponowywana w modele 

doskonałości. Modele te wykorzystywane są, jak wskazuje Autor, do oceny zewnętrznej (np. 

benchmarking) ale też do oceny wewnętrznej (np. samoocena). Samoocena może oceniać 

poziom dojrzałości systemu zarządzania organizacją np. publiczną. Samoocena omawiana jest 

z punktu widzenia np. normy PN–EN ISO 9004:2010 a także normy PN-EN ISO 9000:2015. 

Samoocena traktowana jest jako narzędzie, instrument np. TQM co nie wyklucza jej 

klasyfikowania jako metody. Najczęściej stosowanymi modelami samoocenami jak zaznacza 

Autor jest załącznik A normy ISO 9004 oraz Model Doskonałości EFQM. Jako branżowy 

model w sektorze publicznym funkcjonuje CAF. Wskazuje to na specyfikę modelu samooceny 

organizacji publicznych podkreślając też, że w sektorze biznesu funkcjonują odrębne modele 

(s.113). Samoocena omawiana jest poprzez pryzmat celów, funkcji, korzyści i zagrożeń dla 

organizacji. W dalszej części rozdziału Autor prezentuje różne modele samooceny, wśród 

których znajdują się m.in. modele nagród jakości w Japonii, USA, a także nagród jakości 
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przyznawanych przez EFQM oraz w Polsce, która przyjęła rozwiązania z EFQM. Kolejno 

Autor omawia szczegółowo samoocenę z wykorzystaniem rozwiązań normatywnych w normie 

PN- EN ISO 9004:2010 oraz z wykorzystaniem standardu PN-EN ISO 10014:2008. Rozdział 

kończą opisy samooceny w oparciu o Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) a także 

samooceny jako narzędzia obligatoryjnego w stosowaniu kontroli zarządczej. Jak zaznacza 

Autor: „PRI (…) nie zdobyła szerszego uznania i popularności w polskim i małopolskim 

samorządzie, pomimo, że wydaje się być w większym stopniu oparta na realiach i zasadach 

funkcjonowania polskiego samorządu niż samoocena według CAF” (s.227). Opisy 

poszczególnych modeli samooceny są odwzorowaniem ich podstawowych założeń, struktury, 

stosowanych kryteriów, określanych poziomów dojrzałości, mają charakter podręcznikowy. 

Szkoda, że Autor nie poczynił uwag w kontekście prezentowanych kryteriów potencjału  

i wyników w niektórych z modeli samooceny np. model im. Malcolma Baldrige'a w kontekście 

postawionego jednego z celów pomocniczych a dotyczącego wpływu potencjału na 

wyniki. Sama analiza została przeprowadzona poprawnie, jednak może brakować próby 

porównania tych modeli z punktu widzenia Autora. 

Rozdział czwarty dotyczy CAF. Jest to opis wykorzystanej metody w badaniach  

w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim. W rozdziale 

przedstawiono genezę CAF i jego ewolucję, która przyniosła trzy wersje CAF (2000, 2006, 

2013). Wspomina się o kolejnej wersji CAF, która została wydana przez Departament Służby 

Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w lipcu 2020 roku. Autor dysertacji miał swój 

współudział w tym opracowaniu, co potwierdza Jego kompetencje w zakresie CAF. Jak 

wskazano w grudniu 2016 r. funkcję i zadania Krajowego Koordynatora CAF dla samorządu 

terytorialnego w Polsce przejął Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi od 

MSWiA. Instytut ten odpowiedzialny jest m.in. za procedurę „Poświadczenia Jakości 

Zastosowania CAF” w urzędach administracji publicznej, jako zewnętrzne badanie jakości 

zastosowania CAF. 

Rozdział zawiera opis struktury CAF zwracając uwagę na kryteria potencjału i wyników, 

a także wykorzystywane punktacje i skale ocen w CAF.  Punkt 4.7 dotyczy stosowania CAF  

w polskich i małopolskich urzędach jednostek samorządu. Dla precyzji określania podmiotów 

należałoby dodać, że chodzi o urzędy jednostek samorządu terytorialnego. Szkoda, że Autor 

nie ujednolicił przekazu posługując się też zamiennie w dysertacji urzędami jednostek 

samorządu terytorialnego Małopolski lub województwa małopolskiego. Punkt ten ma charakter 

metodyczny i mógłby z powodzeniem być przeniesiony do rozdziału piątego. Ze względu na 

podmiot badań wskazane byłoby jednak ograniczenie opisów do urzędów jednostek samorządu 
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terytorialnego województwa małopolskiego. Przedstawiony opis spełnia warunek prezentacji 

metodyki przy stosowaniu CAF (dziesięć kroków samooceny doskonalenia organizacji) i na tej 

podstawie generowaniu rzetelnej informacji z urzędów. Jest to jednak jeden z etapów całej 

metodyki badań prowadzonych przez Autora. Należy dodać, że przedstawiona metoda  

w badaniach CAF (kwestionariusz ankiety) jest uznaną od wielu lat w praktyce sektora 

publicznego i nie wymagała np. dodatkowego testowania jak to ma miejsce przy tworzeniu np. 

autorskich kwestionariuszy ankiety. W punkcie 4.8 Autor zawarł m.in swoje krytyczne uwagi 

w odniesieniu do CAF. Mają one charakter wniosków i rekomendacji zatem wskazane byłoby 

aby znalazły się dla przejrzystości całej dysertacji w jej siódmym rozdziale. 

W rozdziale piątym jak zaznacza Autor zaprezentowano założenia oraz metodologię 

badań. Właściwszym stwierdzeniem byłoby nazwanie opisu treści tego rozdziału jako 

metodyka badań nad stosowaniem CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Punkt 

5.2 Metodyka badań przyjmuje taką zbliżoną nazwę. W rozdziale tym wskazano na przytoczoną 

wcześniej lukę badawczą dotycząca efektywności i skuteczności stosowania CAF w urzędach 

administracji publicznej w Polsce, tezę główną (cel główny pracy), tezy pomocnicze oraz cztery 

pytania badawcze. Podmiotem przeprowadzonych badań było 71 urzędów jednostek 

samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które od roku 2002 przeprowadziły 

samoocenę wg CAF. W pierwszym etapie w roku 2013 przeprowadzono badanie ankietowe w 

60 urzędach, w drugim etapie w roku 2014 w 6 urzędach natomiast trzeci etap w roku 2015 

objął 5 urzędów (s.222). Otrzymano ostatecznie zwrotnie wyniki ankiety z 71 małopolskich 

urzędów wraz z 95 danymi i informacjami ze sprawozdań z samooceny oraz planami 

doskonalenia (s.220; Zbiorcze wyniki ankiety zawiera Załącznik nr 2). Objęte badaniem 

dotyczącym CAF małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, stanowią 33% z wszystkich 

215 jednostek samorządu terytorialnego w województwa małopolskiego (rys. 30; s.222). 

Informacje w badaniach zostały m.in. pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej.  

W badaniach oprócz kwestionariusza ankiety jako narzędzia w ramach wykorzystania metody 

CAF oraz prowadzonych badań przez Autora zastosowano obserwację uczestniczącą 

(bezpośrednie obserwacje Autora w latach 2008‒2018) oraz wywiady bezpośrednie 

przeprowadzone wśród ekspertów wspomagających wdrożenia CAF, a także w wybranych 

jednostkach samorządu terytorialnego. Na 20 zaproszonych ekspertów jako przedstawicieli 

małopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów z ogólnokrajowej listy 

ekspertów CAF przy MSWiA od 16 otrzymano odpowiedzi. W badaniach ankietowych 

wykorzystano narzędzie elektroniczne: program LimeSurvey (wcześniej PHPSurveyor) 

(s.220). Badania obejmowały również analizę treści dokumentów, w tym sprawozdań  
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z samooceny oraz planów doskonalenia małopolskich urzędów uczestniczących w badaniach. 

Poprawiającym percepcję metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach byłoby ich 

przypisanie np. tabelaryczne do otrzymanych wyników i udowadnianych tez. 

Rozdziały szósty i siódmy mają charakter empiryczny. Dotyczą one wyników badań nad 

stosowaniem CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa 

małopolskiego. Ich połączenie zwiększyłoby przejrzystość przekazu wynikającego z 

przeprowadzonych badań wskazując na wyniki badań, wypływające z nich wnioski oraz 

rekomendacje. Przykładowo pkt 6.3, który dotyczy Analizy projektów doskonalących 

wynikających z zastosowania CAF w wybranych urzędach jednostek samorządu terytorialnego 

Małopolski jest zbieżny z pkt 7.1.1 Oceny stopnia wdrożenia projektów doskonalących w 

urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. 

Wykonane badania empiryczne dotyczyły: analizy informacji z ankiet skierowanych do 

przewodniczących zespołów samooceny CAF oraz do zespołów w poszczególnych urzędach, 

analizy informacji z matryc samooceny (sprawozdań z samooceny), a także analizy informacji 

z planów doskonalenia (s.229) ponadto wykorzystano informacje pochodzące z obserwacji 

uczestniczącej i przeprowadzonych wywiadów z ekspertami. 

Otrzymane wyniki badań wskazują, że głównym korzyściami i szansami związanymi z 

zastosowaniem CAF były identyfikacja mocnych i słabych stron urzędu, identyfikacja dobrych 

praktyk w funkcjonowaniu urzędu i dzielenie się nimi wewnątrz organizacji,  wzmocnienie 

wizerunku urzędu jako organizacji profesjonalnej, dbającej o wysoki poziom jakości 

świadczonych usług oraz satysfakcję klienta oraz pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych, które można było przeznaczyć na poprawę funkcjonowania urzędu (Tabela 28; 

ss.241-242). Dla przejrzystości dobrze byłoby podzielić korzyści i szanse w tabeli 28 na dwie 

grupy a nie wskazywać je razem. Przy takim formułowaniu np. identyfikacja mocnych stron 

urzędu nie jest jednoznacznie zdefiniowana czy jest korzyścią czy szansą. Trzeba domyślać się 

tego wiedząc, że mocna strona nie jest szansą z punktu widzenia przeprowadzanej analizy 

SWOT. Opis tabeli 28 dotyczy wpływu a w tabeli pisze się o istotności. W tabeli 29 zostały 

zaprezentowane natomiast przeszkody i zagrożenia w procesie samooceny wraz z określeniem 

poziomu ich wpływu na prowadzenie samooceny. Wśród przeszkód i zagrożeń mających 

największy wpływ wskazano nadmierną ilość codziennych obowiązków w urzędzie, brak czasu 

członków Zespołu Samooceny do przeprowadzenia samooceny czy brak doświadczenia w 

zakresie stosowania zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością (ss.243-244). 

Zapisy Autora np. na stronach 276 czy 299-300 w odniesieniu do tezy głównej oraz tez 

szczegółowych są mało czytelnie prezentowane i w sposób niejednoznaczny. Nie ułatwia to 
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udowodnienia przedstawionych w dysertacji tez. Przykładowo Autor pisze: „Odnosząc się do 

postawionych w rozprawie założenia głównego (Zg) oraz pomocniczych założeń badawczych, 

można stwierdzić, że wyniki badań istotnie je weryfikują. (s.276) 

Nasuwa się pytanie, co to znaczy „istotnie je weryfikują, skoro w pracy nie wykorzystuje 

się szeroko zakrojonych badań statystycznych gdzie można byłoby mówić o istotności 

statystycznej. Co prawda Autor wykorzystuje metody statystyczne w odniesieniu do ukazania 

zależności pomiędzy osiągniętymi wynikami, a wykorzystywanym potencjałem w urzędach ale 

nie stanowi to głównego wątku wywodu w kontekście głównej tezy pracy. W takich 

sformułowaniach zawodzi precyzja wypowiedzi, która powinna wyrażać w sposób przejrzysty 

wnioski z przeprowadzonych badań. 

W pracy znajduje się dużo wątków pobocznych rozwijających problematykę badawczą 

związaną z metodą CAF np. analiza projektów doskonalących wynikających z zastosowania 

CAF w wybranych urzędach jednostek samorządu terytorialnego Małopolski. Wdrażane 

projekty doskonalące traktowane jako case study powiązano z poszczególnymi kryteriami  

i podkryteriami metody CAF. Z jednej strony to potwierdza znajomość problemów 

występujących przy stosowaniu CAF oraz daje wyraz posiadanej wiedzy i doświadczenia 

Autora jako eksperta CAF. Z drugiej strony jednak potęguje poczucie nadmiaru danych, 

informacji i wiedzy z punktu widzenia zasadności ich przytaczania w procesie pozyskania 

dowodów w związku z postawionymi tezami. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że główna teza nie została udowodniona. Jest to 

konsekwencją określonych tez szczegółowych oraz pytań badawczych, na które nie we 

wszystkich przypadkach uzyskano potwierdzające odpowiedzi. Przykładowo teza szczegółowa 

nr 2 nie została potwierdzona ze względu na mały stopień wdrożeń działań doskonalących. 

Istotne jest też wskazanie przez Autora, że praktyczne zastosowania metodologii CAF  

w postaci realizacji kolejnych 10 kroków nie jest w pełni realizowane. Po przeprowadzeniu 

sprawozdania z samooceny dalsze kroki są na coraz niższym poziomie wykonania (s.278). 

Na postawione pytanie badawcze nr 1 oraz związaną z nim tezą szczegółową, iż efekty 

przeprowadzenia samooceny według modelu CAF wskazują na istnienie zależności pomiędzy 

stosowaniem modelu CAF a systemem zarządzania jakością odpowiedziano pozytywnie. Jak 

wskazują wyniki badań małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły 

samoocenę według metody CAF, w swojej zdecydowanej większości projakościowe podejście 

do zarządzania zawdzięczają wprowadzeniu w przeszłości systemu jakości w oparciu o normy 

serii ISO 9000 (ss.227- 228; 300). Nie można jednak powiedzieć, iż efekty ze stosowania CAF 

wzmacniają podejście projakościowe w urzędach JST oraz realizację celów ustawowych JST. 



 13 

Autor w odniesieniu do pytania nr 2 oraz drugiej tezy szczegółowej wykazał, że badania 

ankietowe potwierdziły skuteczność stosowania modelu w części, która dotyczy samooceny 

według CAF jako narzędzia do identyfikacji zjawisk i problemów w JST natomiast nie można 

na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzić, że model CAF jest metodą służącą do 

doskonalenia funkcjonowania jednostek administracji publicznych. (s.276). 

Jak wskazują wyniki badań CAF został wykorzystany do diagnozy urzędów. Diagnoza 

jest jednym z dziesięciu kroków metodyki jego stosowania. Respondenci wskazali, że w 24% 

wykorzystało CAF do diagnozy w bardzo dużym stopniu a 63% w dużym stopniu (s.246). 

Szczegółowe dane zostały zaprezentowane na wykresie 32 Stopień wykorzystania modelu CAF 

do diagnozy stanu zarządzania badanych urzędów (s. 245). Opinię o CAF jako metodzie do 

diagnozy urzędów podzielają eksperci (s.289). Diagnoza według CAF ułatwiła identyfikację 

działań doskonalących (97,2% pozytywnych wskazań) (ss.300-301). W planach doskonalenia 

zapisano 814 działań doskonalących (s.251). 

Jednak w odniesieniu tylko do 11 urzędów można mówić o realizacji działań 

doskonalących zawartych w planach doskonalenia (s.276). Skalę faktycznie realizowanych 

działań doskonalących zaprezentowano w tabeli 33 (s.258) oraz na wykresie 49 (s. 272). Z tym, 

że występują tam pewne rozbieżności np. w przedziale 60%-80%, w jednym przypadku podano 

14% działań doskonalących (wykres 49) a w drugim 10,61% (tabela 33). 

Żaden z 71 badanych urzędów nie zadeklarował pełnej realizacji planu doskonalenia,  

a 10% wskazało, że żaden projekt doskonalący nie został zrealizowany, w pozostałych urzędach 

działania doskonalące zostały wdrożone w sposób ograniczony (s.272). Można też dodać, że 

zrealizowane projekty doskonalące w małym stopniu (45,1%) wpłynęły na świadczenie usług 

publicznych lub w ogóle nie wpłynęły na ich poziom w badanych urzędach (11,3%) (Tabela 

37; s. 273). 

Wyniki badań wskazują, też na znikome działania w zakresie benchmarkingu. Tylko 10% 

urzędów wskazało, że zamieściło w bazie EIPA opisy dobrych praktyk, a 20%, że korzysta z 

nich (s.301). 

W przypadku trzeciej tezy szczegółowej oraz pytania badawczego zaprezentowane 

wyniki badań w tabeli 30 (s.247) wskazują zależności pomiędzy osiągniętymi wynikami,  

a wykorzystywanym potencjałem w urzędach JST. Najczęściej te zależności występują 

pomiędzy kryteriami potencjału: Przywództwo oraz Strategia i planowanie a kryteriami 

wyników: Wyniki	 w	 relacjach	 z	 klientami	 /obywatelami,	 Wyniki	 w	 relacjach		

z	Pracownikami,	Wyniki	w	zakresie	odpowiedzialności	społecznej	oraz	Kluczowe	wyniki.	

Autor	nie	ustrzegł	się	błędów	w	opisach	na	stronach	248	i	249	dotyczących:	przy	zmiennej 
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P1, która objaśniała zmienną W3 powinno być w 35,3% (zgodnie z tabelą 30) a jest w ok. 

45,5%.; przy wzrost P5 (Kryterium 5. Procesy) o jednostkę średnio powodował wzrost W4 

(Kryterium 9. Kluczowe wyniki) o 0,898 jednostki a powinno być o 0,720; przy zmienna P 

objaśniała zmienną W w ok. 51,1%. powinno być zgodnie z tabelą 30 – 66,9%.  

Otrzymane wyniki potwierdzają tezę nr 4 i odpowiadają na pytanie badawcze z nią 

związane, że metoda CAF wprowadza i utrwala zasady kompleksowego zarządzania jakością 

w polskiej administracji samorządowej. Stopień jednak tego wdrożenia jest jak na razie niski. 

W tabeli 39 (s.274) zaprezentowano wyniki samooceny i wdrożone projekty doskonalące w 

badanych małopolskich urzędach, w kontekście poziomów doskonałości określonych w ośmiu 

zasadach zarządzania jakością. Zgodnie z wynikami zasada „Skoncentrowanie na kliencie” jest 

najbardziej realizowana natomiast najsłabiej zasada „Przywództwo i stałość celów”. 

Przytoczone wyniki badań wskazują, że tezy szczegółowe 3 oraz 4 zostały udowodnione. 

Jest to równoznaczne z odpowiedzią twierdzącą na pytania badawcze nr 3 oraz 4. Tezy 

natomiast 1 i 2 nie zostały udowodnione. Wydaje się, że opisy na str 299 dotyczące tez zostały 

błędnie przypisane.  

Wyniki badań wskazują, że pomimo dużego wykorzystania CAF w małopolskiej 

samorządowej administracji publicznej metoda ta wymaga większego dostosowania do 

specyfiki funkcjonowania polskiej administracji publicznej.   

 

5. Wnioski 

Rozprawa jest próbą przedstawienia CAF jako metody, która jest skutecznie 

wykorzystywana w małopolskiej terytorialnej administracji publicznej. 

Wkład Autora można traktować jako oryginalne rozwiązanie problemu naukowego pod 

kątem kompleksowego gromadzenia i analizy wiedzy empirycznej przy stosowaniu CAF w 

urzędach terytorialnej administracji publicznej z zakresu diagnozy organizacyjnej, wniosków i 

rekomendacji do doskonalenia ich funkcjonowania oraz potwierdzenia zasadności stawianych 

celów przed CAF. 

Dobór źródeł naukowych dotyczący rozwiązywanego problemu naukowego, ich liczba 

oraz trafne wykorzystanie w pracy pozwala potwierdzić ogólną wiedzę teoretyczną w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

W dysertacji została opisana metodyka badań. Obejmuje ona rozdział piąty ale również 

jej elementy znajdują się w rozdziale czwartym. Wyniki badań, których skutkiem był brak 

potwierdzenia tezy głównej zaprezentowano w rozdziałach szóstym oraz siódmym. Trzeba 

dodać, że Autor nie ułatwiał wskazania dowodów na potwierdzenie wszystkich 
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sformułowanych tez oraz znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Znajdowały się one w wielu miejscach dysertacji niekoniecznie wskazane chronologicznie i 

jednoznacznie określone. Jednak przedstawiony obszerny materiał badawczy w zadawalającym 

stopniu pozwala potwierdzić umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Jak wskazano wcześniej przeprowadzona ocena pozwala stwierdzić, że rozprawa 

doktorska w wystarczający sposób spełnia wymagania stawiane przez Ustawę z dnia 20 lipca 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). Wnioskuję o jej 

przyjęcie przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie oraz dopuszczenie Doktoranta do dalszych czynności związanych z uzyskaniem 

stopnia doktora nauk społecznych. 

 

 

 

dr hab. prof. UE Tomasz Papaj       

 

 




