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Pojęcia organizacji inteligentnej, uczącej się czy organizacji wiedzy narodziły się 

w okresie rozwoju zastosowań wysokich technologii (High Technologies), a w szcze-

gólności technologii informatycznych (Information Technologies, IT). Zrozumiałe więc, 

że większość rozważań dotyczących zarządzania w takich organizacjach odnosiło się 

i odnosi do firm produkcyjno-usługowych, które w pierwszym rzędzie z takich techno-

logii korzystają.  Wydaje się jednak oczywiste, że pojęcia te rozciągać się mogą, a na-

wet powinny, na organy administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Są one 

istotnym elementem infrastruktury oplatającej gospodarkę, stanowiąc dla niej zaplecze 

instytucjonalne i tworząc otoczenie, w jakim firmy gospodarcze działają. By odnaleźć 

się na konkurencyjnym rynku, firmy muszą działać w „przyjaznym” klimacie tworzo-

nym właśnie przez urzędy i instytucje administracyjne. Firmy bowiem, nolens volens, 

muszą kontaktować się z urzędami, postępować zgodnie z regułami tworzonymi przez 

organizacje i instytucje administracyjne, współpracować z nimi, poddawać się ich kon-

troli itd. Chcąc działać nowocześnie, powinny mieć możliwość kooperowania z nowo-

czesnym zapleczem administracyjnym. 

W dostępnej literaturze przedmiotu, gdy omawia się pojęcie „organizacji inteligent-

nej”, jako jej cechy charakterystyczne przedstawia się najczęściej następujące: 

1. Podejmujący decyzje na wszystkich jej szczeblach powinni reprezentować najwyż-

szy (możliwy) poziom wiedzy i mieć także zaufanie ze strony zwierzchników 

i podwładnych. 

2. Korzystanie z wewnętrznych systemów informacyjnych organizacji inteligentnych 

powinno być rozciągnięte także na akcjonariuszy, partnerów zewnętrznych i klien-

tów, tak, by i oni mogli, wykorzystując te systemy, podejmować lepsze jakościowo 

decyzje (zauważmy, że partnerem zewnętrznym często jest właśnie organ admini-

stracyjny – JSz.) 

3. Technologie informacyjne muszą być ściśle powiązane z celami wykonywanej 

pracy (najczęściej mówi się tu o businessie); jednocześnie systemy informacyjne, 

podobnie jak całe funkcjonowanie firmy, powinny być elastyczne, tak, by wycho-
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dzić naprzeciw nowym możliwościom rysującym się przed organizacją. Technika 

w żadnym razie nie może być „gorsetem” ograniczającym swobodę funkcjonowa-

nia firmy. 

4. Wszystkie inwestycje związane z technologiami informacyjnymi muszą być anali-

zowane pod kątem optymalizacji ich wpływu na przebieg procesów pracy. Systemy 

technologiczne nie powinny autonomizować się, to jest stawać się celem samym 

w sobie w ramach organizacji. 

5. Dużą uwagę poświęcić należy współpracy z partnerami, dostawcami, zaopatrze-

niem – bez niej współczesna organizacja inteligentna nie mogłaby funkcjonować. 

6. Najlepsze praktyki (best practices) powinny być sformalizowane i wykorzystywane 

w organizacji, nie tylko w odniesieniu do technologii informacyjnych. 

7. Podnoszenie jakości i procesy poprawy osiąganych wyników powinny być częścią 

strategii organizacji (TQM). Uczyć należy się od wszystkich, nie tylko od konku-

rentów (wspomniane best practices), i korzystać z wiedzy i doświadczeń spoza 

technologii informacyjnych.  

8. Systemy i usługi związane z technologiami informacyjnymi powinny być wykorzy-

stywane do lepszej komunikacji wewnątrz organizacji i do ściślejszej współpracy 

między jej pracownikami. Komunikacja to pole na którym technologie informa-

cyjne mogą się szczególnie dobrze sprawdzić – zarówno w komunikacji wewnątrz 

jak i na zewnątrz firmy. 

9. Stałe podnoszenie jakości produktów i usług oferowanych klientom dokonuje się 

także dzięki ciągłym analizom i ocenom pracy każdego pracownika. Tam gdzie jest 

to możliwe, oceny pracowników powinny uwzględniać zadowolenie klientów, bo-

wiem to ono w ostatecznym rachunku decydują o „być albo nie być” danej organi-

zacji – firmy. 

10. Respektowana musi być prywatność klientów, partnerów i pracowników.  

De Geus
1
 zidentyfikował cztery dominujące charakterystyki organizacji, które od 

dawna mają opinie inteligentnych. Są to: 

1. Konserwatyzm fiskalny – tradycja polegania na swoich własnych zasobach i uni-

kanie pożyczania kapitału, które mogłoby postawić organizację w ryzykownej sy-

tuacji. 

2. Umiejętność adaptacji – umiejętność porzucania nie rokujących dobrze interesów 

i zmiany kierunków działania organizacji ku nowym wyzwaniom. 

3. Szerokie zaangażowanie społeczne – aktywne uczestnictwo i zainteresowanie 

problemami lokalnymi, państwowymi i międzynarodowymi oraz profesjonalne 

działania pozwalające organizacji zająć wiodącą pozycję i zapewniające wgląd 

w to, co dzieje się w otaczającym ją świecie. 

4. Tolerancja – chęć poznania i popierania ludzi, sprawdzania nowych pomysłów 

i kierunków rozwoju organizacji i, jeśli okazałyby się właściwe, włączanie ich 

w działalność firmy. 

O ile przedstawione na początku charakterystyki dopasować można w dużej mierze 

także do jednostek organizacyjnych. funkcjonujących w administracji, o tyle ze zwięzłą 

i trafną charakterystyką de Geusa, odnosząca się ewidentnie do firm produkcyjnych lub 

usługowych, jest pewien kłopot. Niewątpliwie każda „inteligentna firma” musi trosz-

                                                           
1 de Geus A., The Living Company: Habits for Survival in a Turbulent Business Environment, Boston, 

Harvard Bus. School Press, 1997. 
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czyć się o zasoby finansowe, o ich pozyskiwanie, o właściwe ich wydatkowanie, o za-

chowanie płynności finansowej itd. Ten warunek może mieć zastosowanie do jednostek 

organizacyjnych (j.o.). administracji publicznej, choć administracja rządowa żyje „na 

garnuszku” państwa, tzn. środki finansowe otrzymuje z budżetu, podobnie jak i admini-

stracja samorządowa, wspierająca się dodatkowo dochodami własnymi. Oczywiste jest 

jednak (a przynajmniej być powinno), że i j.o. administracji publicznej muszą prowa-

dzić zdrową, tj. zgodną z przepisami a zarazem oszczędną politykę finansową w ramach 

posiadanych zasobów. Muszą także dokładać należytych starań, by owe zasoby pozy-

skać (dobrze przygotowane plany finansowe, lobbying) 

Cecha druga, jaką jest wg. de Geusa umiejętność adaptacji, musiałaby w stosunku do 

j.o. administracyjnych znaczyć coś innego, niż w przypadku firm produkcyjno-usługo-

wych. Same jednostki administracyjne nie mogą zmieniać kierunków swojego działa-

nia, które narzucone są przez przepisy prawa (ustawy, statuty, regulaminy), podobnie 

jak nie mogą zmieniać dowolnie swojej struktury, bo to wymaga także zmiany odpo-

wiednich przepisów.. Na czym polegać by więc mogła elastyczność działania j.o. admi-

nistracji? Jeśli potraktować by je, tak jak powinno się to czynić, jako organizacje usłu-

gowe, to, choć rodzaj świadczonych usług jest do konkretnych jednostek przypisany, 

procedury, sposoby działania mogą być adaptowane i przystosowywane do zmieniają-

cych się potrzeb i oczekiwań usługobiorców. Organizacja administracyjna może i po-

winna dostosować, na przykład, swoje pomieszczenia, godziny przyjęć itd.. do potrzeb 

tych, którzy z jej usług korzystają. Czy inteligentnym jest urząd, w którym załatwianie 

spraw jest dla petenta psychofizyczną udręką? Czy nazwiemy „inteligentnym” urząd 

stanu cywilnego, który zajmuje się, m.in. wydawaniem aktów zgonu, a który mieści się 

na czwartym, wysokim piętrze budynku bez windy i nie interesuje się tym, że starszym 

interesantom trudno do niego dotrzeć? Czy „inteligentną” będzie instytucja zajmująca 

się sprawami inwalidów, do której zainteresowani mają wysoce utrudniony dostęp fi-

zyczny? Czy „inteligentnie” jest wyznaczanie godzin przyjmowania petentów w godzi-

nach ich normalnej pracy? Czy „inteligentnie” postępuje organizacja administracyjna 

zakupując drogi sprzęt np. komputery, których nikt nie umie używać, które nie zawsze 

są nawet podłączane do sieci i których rolą jest niejednokrotnie tylko epatowanie nowo-

czesnością?  

Osobnym problemem jest kultura organizacji inteligentnych. Składają się na nią 

określone wartości urzędników także artefakty – sztuczne jej wytwory. Wartości danej 

kultury determinują np. zachowanie urzędników w stosunku do petentów. Ciągle zbyt 

wielu urzędników postępuje „nie inteligentnie”, traktując petentów jako natrętów, prze-

ciągając formalności, lekceważąc rozmówców, odsyłając petentów „do kolegi”, nie 

umiejąc się z nimi porozumieć nawet po polsku, że o obcych językach nie wspomnę. 

34%

21%

25%

14%
6%

raczej dobrze dobrze raczej źle źle trudno powiedzieć

 
Źródło: PBS, Rzeczpospolita, 12-13.10.2002. 

Rysunek 1. Ocena urzędników administracji rządowej 
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Efektem takich i podobnych postępowań jest ciągle jeszcze postrzeganie załatwienia 

czegokolwiek w polskim urzędzie jako drogi przez mękę. Obiegowe sądy potwierdzają 

do pewnego stopnia prezentowane wyniki badań: 

Optymiści powiedzieliby, że jednak większość respondentów ocenia pracę urzędów 

administracji rządowej dobrze i raczej dobrze; pesymiści wskażą na to, że jednak aż 

39% respondentów ma negatywną opinię o pracy urzędów administracji rządowej.  

Od 2001 roku Urząd Służby Cywilnej organizuje konkurs na „najbardziej przyjazny 

urząd administracji”. Co roku zgłasza się do niego coraz więcej urzędów – znak, że czy-

nione są postępy we właściwym kierunku. I tak, na ponad 2,5 tysiąca instytucji, które 

mogłyby brać udział w konkursie, zgłosiło się w 2002 roku 65 urzędów tj. 2,6%, w tym 

tylko cztery urzędy centralne. Do finału zakwalifikowano 25 urzędów
2
. Do ostatniego 

konkursu, w 2004 roku, swój akces zgłosiło już 144 urzędy i podobnie jak wcześniej, do 

finału zakwalifikowano 25 urzędów. W dniu 5 listopada 2004 roku, w trakcie uroczy-

stości Dnia Służby Cywilnej wręczono nagrody: obie przypadły w udziale urzędom 

skarbowym – w Gostyniu i w Rawiczu, a więc urzędom z istoty ich pracy najmniej 

„sympatycznym” dla klientów. Co ciekawe, urzędników podatkowych postanowił na-

gradzać, wspólnie z Ministerstwem Finansów także Business Centre Club. Wiadomo, że 

przedsiębiorcy niemal zawsze przechodzą „drogę przez mękę” chcą cokolwiek załatwić 

w urzędzie. Postanowili więc motywować urzędników przyznając swoje nagrody. Za 

najbardziej przyjazne uznano urzędy skarbowe (m.in. w Dzierżoniowie, Chełmnie, 

Łukowie)
3
. 

Sam fakt, że zauważono, jak istotną sprawą jest postawa „frontem do klienta” jest, 

oczywiście, godny pochwały. Trzeba mieć świadomość, że w związku z konstytucyjną 

i demokratyczną zasadą subsydiarności, szereg spraw załatwia się dziś nie na poziomie 

administracji centralnej, ale w terenie( choć ostatnie posunięcia rządowe zmierzają 

ponownie w kierunku centralizacji wielu decyzji). Obywatelom rzucają się w oczy ty-

tuły w gazetach, które niemal codziennie donoszą o aferach korupcyjnych, niekompe-

tencji urzędników i arogancji władzy, zresztą zarówno centralnej jak i terenowej. 

Z badań PBS przeprowadzonych na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita” w styczniu 

2003 roku wynika, że aż 91% Polaków sądzi, iż korupcja jest dużym problemem 

w naszym kraju. Dostrzegł to także rząd polski, który w dniu 17 września 2002 roku 

przyjął dokument pod nazwą Program zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna. 

Za obszary szczególnie podatne na korupcję uznano
4
: 

 Zamówienia publiczne. 

 Służbę cywilną. 

 Procesy prywatyzacyjne. 

 Administrację szczebla centralnego i samorządową. 

 Wymiar sprawiedliwości. 

 Usługi publiczne. 

 Służbę zdrowia. 

 Finanse publiczne. 

Poniższe zestawienie przedstawia skalę korupcji w Polsce: 

                                                           
2 Por. Urząd dla ludzi, Rzeczpospolita, 12-12.10.2002. 
3 Biznes nagradza urzędy, Rzeczpospolita nr 137, 14.06.2005. 
4 Sprawozdanie z realizacji Strategii..6.04.2004. 
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Tabela 1. Korupcja w Polsce w latach 1996-2002 w porównaniu z 10 wybranymi 

państwami europejskimi 

Rok/Kraj 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

AUSTRIA 10 17 17 12 15 15 15 

CZECHY 25 27 37 39 42 47 52 

FRANCJA 19 20 21 22 21 23 25 

LITWA - - - 50 43 38 36 

NIEMCY 13 13 15 14 17 20 18 

NORWEGIA 6 7 8 9 6 10 12 

POLSKA 24 29 39 44 43 44 45 

SZWECJA 3 3 3 3 3 6 5 

WIELKA BRYTANIA 12 14 11 13 10 13 10 

WŁOCHY 34 30 39 38 39 29 31 

Źródło: Raporty Transparency International; w tabeli pokazano miejsce w rankingu: im niższa pozycja, tym 
mniejsza korupcja. 

Poza liczbami, krzyczą także fakty, np. w postaci zmniejszającego się zainteresowa-

nia zagranicznych przedsiębiorców inwestycjami w Polsce. Głównym ich „przeciwni-

kiem”: są niestabilne, nieprzewidywalne przepisy prawne, absurdalne wymagania, ale 

także niekompetentni i skorumpowani urzędnicy, od których zależy wydawanie licencji, 

pozwoleń itp. Jak wynika z badań PAIZ
5
, aż 87% ankietowanych inwestorów na pierw-

szym miejscu w relacjach w kraju, w którym chcieliby zaistnieć, stawia dobre kontakty 

z władzą lokalną, obliczalność władzy, umiejętności negocjacyjne- i srodze się rozcza-

rowuje podejmując współpracę przede wszystkim z administracją lokalną, samorzą-

dową, z którą, jak wspomniano, niekiedy nawet trudno się porozumieć. 

Samo przyjęcie Strategii antykorupcyjnej oczywiście nic nie zmieni. „Dobrymi chę-

ciami piekło jest wybrukowane” a nigdy żaden, najlepszy nawet dokument, nie „odcza-

ruje” rzeczywistości. To ją właśnie trzeba zmieniać, a jest to proces długotrwały i mo-

zolny, jak wszystko, co dotyczy zmiany postaw i zachowań ludzi. Nie sposób ich zade-

kretować.  

Kolejną charakterystyką de Geusa jest zaangażowanie społeczne. Wydaje się, że 

szczególną rolę odgrywać tu powinny organizacje samorządowe, jako te, które są bliżej 

społeczeństwa, lepiej orientują się w potrzebach i w oczekiwaniach społeczności lokal-

nych niż daleka, scentralizowana administracja rządowa. Nie znaczy to, że i jej organy 

nie mogą angażować się w szeroko rozumiane problemy społeczne, ale wiadomo, że 

szczególnie j.o. administracji centralnej mają wybitną skłonność do autonomizacji - do 

życia własnym życiem, z mniejszym zainteresowaniem światem zewnętrznym, wobec 

którego czują się wyobcowane, odczuwają, słusznie czy niesłusznie, jego wrogość i jak 

najmniej chciałyby mieć z nim do czynienia.  

De Geus zwraca też uwagę na kompetencje osób pracujących w inteligentnych orga-

nizacjach. Kompetencje wielu polskich urzędników nie są zadowalające. Nie ma u nas 

                                                           
5 Kalinowska B., Po pierwsze nie odstraszać, Rzeczpospolita, 18.11. 2002 
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tradycji sprawnej pracy urzędniczej a przejawy biurokratyzmu przyjmują formę nie-

przyjaznego nastawienia do tych, którym jednostki administracji powinny służyć. Samo 

słowo ”służyć” ma w polskiej tradycji szlacheckiej złe konotacje – nikt nikomu nie chce 

służyć. Jednostki administracyjne stają się organizacjami biurokratycznymi, w sensie 

nadanym im przez M. Croziera tj. są one „niezdolne do ulepszania swej działalności na 

podstawie popełnionych błędów”.
6
 Urzędnicy zaś stają się biurokratami, czyli ludźmi 

„nieprzystosowanymi, bowiem przystosowali się do niestosownej formy przystosowa-

nia”, jak zgrabnie ujął to R. K. Merton
7
 („unfitted by being fit to an unfit fitness”).  

Pracownicy administracji, która ma być „inteligentna” muszą postępować według 

określonych standardów - dziś w dużej mierze są nimi standardy europejskie, którym 

musimy sprostać. Zaliczyć do nich można także kulturę bycia osób zatrudnionych 

w administracji. Ostatnio (czerwiec 2005 r.) do opinii publicznej dotarły informacje 

o tym, że w jednym z ministerstw opracowano dokument „dobrych manier” dla pra-

cowników
8
. W dokumencie tym, m.in., dyrekcja urzędu przypomina pracownikom, że 

„administracja jest dla klienta a nie klient dla administracji”. Przypomnienie jakże 

słuszne, ale bez stosowania zasad best practices, może pozostać tylko na cierpliwym 

papierze. 

Wreszcie tolerancja, jako cecha immanentnie związana z organizacją inteligentną. 

Tej akurat charakterystyki, w ujęciu de Geusa, należy oczekiwać także, a może przede 

wszystkim od j.o. administracji publicznej: tolerancji wobec petentów, wobec środowi-

ska, w jakim działają, tolerancji wewnątrz organizacyjnej. Szczególnego znaczenia 

nabiera ta cecha w czasie gdy dość monolityczne w latach powojennych społeczeństwo 

polskie staje się coraz bardziej zróżnicowane. Ta tendencja, także w związku z integra-

cją z Unią Europejską, ale i z powodu zwiększania się ekonomicznej atrakcyjności 

Polski będzie się utrzymywała. Dla administracji oznacza to częstszy kontakt z „inno-

ścią”- dotyczącą wyglądu, sposobu bycia, języka itd. Do tej „inności” trzeba się przy-

zwyczaić i ją zaakceptować. Na razie słyszy się niejednokrotnie o zachowaniu urzędni-

ków w stosunku do petentów obcokrajowców dalekim od jakichkolwiek wzorców tole-

rancji ( niedawno oskarżono funkcjonariuszy straży granicznej o niekulturalne a wręcz 

rasistowskie odnoszenie się do wycieczki „kolorowych” dzieci z Holandii. Napływają 

też skargi od uchodźców, którym nie zapewnia się w Polsce takiej pomocy i obsługi, 

jakiej by oczekiwali od państwa-członka Unii Europejskiej. Mnożą się napady na cu-

dzoziemców o innym odcieniu skóry, pojawiają się lokalne protesty przeciwko umiesz-

czaniu na danym terytorium ośrodków dla uchodźców a urzędnicy powołani do rozwią-

zywania tych problemów wydają się wobec niepokojących zjawisk dość bezradni 

i bierni.  

Na ogólną inteligencję organizacji składają się działania wszystkich pracowników 

mające na celu zdobycie wiedzy i wyników , na których im zależy. Jednakże wiedza 

i inteligencja organizacji nie jest prostą sumą inteligencji i wiedzy pracowników, choć 

organizacja oparta na wiedzy zbudowana jest w zasadzie na bazie kompetencji jej 

członków i współdziałania. 

Dobrymi metodami przybliżającymi organizację ku wiedzy jest benchmarking, 

a także japońska metoda flag, polegająca na formułowaniu celów dla poszczególnych 

                                                           
6 Crozier M., Biurokracja. Analiza zjawiska, Warszawa, PWE 1967, s. 287. 
7 Merton R.K.,  Social Theory and Social Structure, Glencoe, ILL, 1957, cyt za Crozier M. jw. 
8 Majda A., Początkujący urzędniku, uśmiechnij się i daj się lubić, Rzeczpospolita, 8.06.2005. 
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stanowisk pracy, a następnie na tworzeniu z nich wiązek i wreszcie całości zadań. Kło-

pot z wykorzystaniem „najlepszych praktyk” polega na tym, że to, co jest dobrą prak-

tyką dziś, nie musi nią być jutro, w sytuacji niezwykle szybkich zmian, wręcz z chaosu 

w otoczeniu organizacji i w niej samej, w którym to, co dobre w jednym miejscu i cza-

sie, nie będzie tym samym w zmienionych okolicznościach. 

Gdyby pokusić się o krótką definicję instytucji administracyjnej opartej na wiedzy, to 

mogłaby ona brzmieć następująco: 

Inteligentną jednostką organizacyjną administracji publicznej jest 

taka, która łączy wysoki stopień nasycenia technologiami informa-

tycznymi, z wiedzą i zaangażowaniem ludzi w niej pracujących, 

uwzględniającą swój służebny wobec społeczeństwa, charakter. 

Innymi słowy, j.o. administracji publicznej powinny synergicznie łączyć nowocze-

sność działania ze świadczeniem usług na rzecz społeczeństw, w których działają 

(przede wszystkim w skali lokalnej). W swoim działaniu powinny doskonalić jakość 

usług dla klientów a także działać na rzecz doskonalenia organizacji i funkcjonowania 

urzędów. Szczególnie ważne jest uświadomienie sobie przez kierujących jednostkami 

administracyjnymi, że pełnią one rolę służebną, usługową, że nie są powołane do życia 

tylko dla swego własnego istnienia i rozwoju. Na kierujących spoczywa obowiązek 

niedopuszczenia do alienacji i autonomizacji jednostek administracyjnych, do tego by, 

stawały się one „rzeczami samymi w sobie”. 

Polska zobowiązana jest tzw. Strategią Lizbońską (przyjętą po szczycie unijnym 

w Lizbonie w dn. 23-24 marca 1999 roku) do maksymalnej informatyzacji kraju, w tym 

także administracji. Kraje członkowskie Unii uznały, że globalizacja powoduje ko-

nieczność radykalnej transformacji społeczeństw. Na założeniach Strategii oparto plany 

działań eEurope 2005, których najważniejszym zadaniem jest tworzenie społeczeństwa 

informatycznego Nie da się bowiem dziś efektywnie pracować i współpracować np. 

z innymi krajami, bez odpowiednio rozwiniętej sieci informatycznej, pozwalającej 

przechowywać i obrabiać ogromną liczbę danych, a także szybko porozumiewać się 

z partnerami. Informacja stała się już podstawowym zasobem każdej organizacji, także 

w administracji publicznej, a wykorzystywanie technik informatycznych jest tylko i aż, 

kwestią narzędziową. Warto zauważyć, że polska administracja jest na razie skromnym 

odbiorcą usług firm IT – zajmuje pod tym względem 5 miejsce (po sektorze finanso-

wym, sektorze usług, przemyśle i handlu. 
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25%
18%

12%

9%
6%

Finanse Usługi

Przemysł Handel

Administracja publiczna Instytucje użyteczności publicznej

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 2. Najwięksi klienci firm IT w Polsce 
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Jeszcze „skromniejszym” klientem usług IT są instytucje użyteczności publicznej 

(porównaj rysunek 2). 

Z Internetu korzysta w Polsce ok. 30% użytkowników, ciągle wielokrotnie mniej, niż 

w rozwiniętych krajach zachodnich. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do wydatków 

ponoszonych na IT. Przedstawia to kolejny schemat (dane za 2001 rok). 
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Źródło: Computerland, za: Gazeta Wyborcza. 19-20.10.2002. 

Rysunek 3. Ile pieniędzy wydaje się na IT 

Specjaliści szacują cywilizacyjne opóźnienie Polski na ok. 30 lat
9
, tyle bowiem musi 

upłynąć czasu, by wykształcić tych, którzy kształcić będą kolejne pokolenie, które bę-

dzie mogło stosować w praktyce nowe idee. Starając się nadrobić powstałe opóźnienia 

w informatyzacji, Rada Ministrów przyjęła Strategię Informatyzacji Rzeczpospolitej 

Polskiej e-Polska na lata 2004-2006
10

, wychodzącą naprzeciw wyzwaniu, jaki posta-

wiła przed Polską, w tym względzie, akcesja do UE. Na razie, jak wynika z badań po-

ziomu e-usług
11

 oddalamy się od standardów unijnych pod względem wykorzystania 

Internetu w polskiej administracji. Przebadano ofertę internetową 388 urzędów 

i instytucji. Spośród nich 74% ma swoje strony internetowe, ale nie znaczy to, że są one 

użyteczne. Niewiele urzędów w ogóle zastanawia się, czemu mają służyć ich własne 

strony internetowe i w jaki sposób mogłyby one być użyteczne dla klientów – obywa-

teli. W UE wdrożono projekt e-Government (administracja w Internecie). Za doskonałą 

usługę, spełniającą wiele wymagań otrzymać można 100 pkt. W UE średnia wynosi 

obecnie 60 pkt, podczas gdy, jak wynika z omawianych badań, polskie e-usługi pu-

bliczne nie przekraczają nawet ustalonego progu 25 pkt, czyli nie dostarczają pełnej 

informacji na stronach internetowych danego urzędu
12

. 

Być może niekorzystnemu zjawisku cofania się Polski w stosunku do postępów kra-

jów unijnych w obszarze informatyzacji, pomoże wspomniany program „Strategia in-

formatyzacji”, który zakłada, m.in., że za kilka lat petent będzie miał wybór – czy iść do 

                                                           
9 Wierzbicki A. P. Możliwe skutki integracji Polski z UE: Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju, 

maszynopis, Warszawa 1999. 
10 www.mnii.gov.pl 
11 Zbyt wolno. Urzędy i internet, Polska edycja badań zlecona przez Komisję Europejską firmie CGE&Y, 

Rzeczpospolita z 19.03.2003. 
12 Ibidem. 
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urzędu, by załatwić swoją sprawę, czy też skorzystać z usług online
13

. Z zadowoleniem 

przyznać trzeba, że, mimo wszystkich trudności, w ostatnich latach nastąpiło przyspie-

szenie informatyzacji usług, choć ciągle najwolniej postępuje to właśnie w administra-

cji. Obecnie (2005 rok) mowa jest o tym, że „już” w 2006 roku można będzie np. rozli-

czać się z fiskusem drogą elektroniczną. 

Do bycia dobrym, inteligentnym urzędnikiem nie zachęcają ani obecne bodźce mate-

rialne ani dość powszechne deprecjonowanie tej profesji. Skutkiem zarówno braku 

odpowiednich tradycji, jak i niedoceniania dobrej pracy urzędników, jest niski prestiż 

tego zawodu
14

, w przeciwieństwie do np. Francji czy Niemiec, gdzie bycie „Fonction-

naire” lub „Beamte” oznacza prestiż, stabilizację i adekwatne do zdobytej pozycji, 

dobre warunki materialne. W inteligentnych, opartych na wiedzy organizacjach, zwraca 

się uwagę na kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom, innowacjom, 

dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, ale także charakteryzującej się systematyczno-

ścią i planowością pracy. W polskiej administracji próżno szukać tego rodzaju kultur, 

a codzienne życie urzędników sprowadza się często do walki o przeżycie, o utrzymanie 

stanowiska. Zwraca się uwagę także na niski poziom wynagrodzeń urzędników, jako na 

główną przyczynę korupcji w urzędach administracyjnych. Można powiedzieć, że ten 

niski poziom wynagrodzeń jest też praprzyczyną selekcji negatywnej – jednostki wy-

bitne, o wysokich kwalifikacjach nie garną się do niskopłatnej, nie cieszącej się presti-

żem i nie dającej perspektyw, pracy. Jest też, oczywiście jedną (choć nie jedyną) przy-

czyną korupcji. 

Przed polską administracją stoją niezwykle trudne zadania na drodze ku Europie i ku 

temu, by jej j.o. uznać za inteligentne. Nie wystarczy dobre prawo, które, oczywiście, 

jest warunkiem sine qua non sprawnego działania, także administracji. Nawiasem mó-

wiąc, dobrego prawa, o czym powszechnie wiadomo, nie mamy; obecne jest tak skom-

plikowane i tak napisane, że jest praktycznie nieczytelne dla samych stosujących je 

urzędników, nie mówiąc już o tzw. szarym obywatelu – petencie. Daje to pole do do-

wolnych interpretacji niejasnych przepisów, a stąd znowu krok ku szerzącej się korup-

cji. Złe prawo powoduje także niepewność obywateli - nie wiedzą co im wolno, a czego 

nie wolno, nie są w stanie zaplanować sensownie np. swoich spraw finansowych,  

a w konsekwencji, wykazują brak poszanowania tak dla prawa, jak i dla instytucji sta-

nowiących prawo i tych, które stosują je w praktyce. Słabość aparatu wykonawczego 

państwa powoduje, że prawo jest lekceważone i świadomie naruszane- bo w praktyce 

nie grożą za to żadne konsekwencje (np. nagminne niepłacenie mandatów, nie płacenie 

czynszu, kar porządkowych itd.). 

Warto przyjrzeć się bliżej warunkom, które powodują, że większość organizacji, 

także administracyjnych, nie działa w naszych warunkach inteligentnie. Najczęściej 

występującymi problemami, które ująć można w swoisty dekalog błędów, są
15

: 

1. Nieumiejętność wyjaśniania i komunikowania pracownikom przez przełożonych 

kierunku, w jakim organizacja zmierza - jej intencji, strategii (misji) czy ce-

lów. 

2. Nieumiejętność informowania każdego zainteresowanego (a powinni nimi być 

wszyscy pracownicy) o sytuacji operacyjnej jednostki organizacyjnej, czyli 

                                                           
13 Newsweek, nr.12/2003. 
14  Por. np.Badania CBOS, Aktualne problemy i wydarzenia, 12-17 lipca 1996. 
15 Na podstawie  K.M.Wiig, The Intelligent, op.cit. opr. własne. 
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o bieżących problemach wewnętrznych i zewnętrznych, o osiągniętych wynikach 

i spodziewanych zmianach. 

3. Nieumiejętność zdefiniowania paradygmatu usług i informowania o nim – tzn. 

o tym, co jest konieczne, by każdy pracownik wiedział i rozumiał, czego się od 

niego oczekuje. 

4. Nieumiejętność zapewnienia pracownikom dostępu do wiedzy niezbędnej do 

osiągania właściwej jakości pracy. 

5. Nieumiejętność zapewnienia właściwych zasobów (ludzkich, finansowych, 

technicznych, czasowych itd.), które pozwoliłyby należycie wykonywać pracę 

stojącą przed daną jednostką organizacyjną (niedopasowanie zasobów do sytu-

acji zarządzania). 

6. Nieumiejętność odpowiedniego wykorzystania dostępnej infrastruktury 

i niedocenianie konieczności jej zmian, modyfikowania, w zależności od 

zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej danej jednostki organizacyj-

nej. 

7. Nieumiejętność zapewnienia sobie przez organizację niezbędnych motywato-

rów i umotywowanych pracowników. Nadużywa się negatywnych sposobów 

oddziaływania na pracowników i stawia się ich przez to w niewygodnej dla nich 

sytuacji, przy jednoczesnej nieumiejętności rozliczania pracowników, za podjęte 

przez nich działania. 

8. Nieumiejętność delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, 

przy jednoczesnym tworzeniu biurokratycznych barier dla osób z zewnątrz or-

ganizacji. 

9. Nieumiejętność zapewnienia wystarczająco stabilnych warunków pracy, które 

pozwalają na jej doskonalenie. Warto zwrócić uwagę na to, że w wielu krajach 

właśnie tę stabilizację zapewnia się urzędnikom administracji państwowej (na-

wet w tak nie nastawionym na stabilizację kraju, jakim są Stany Zjednoczone); 

nad potrzebą dokonywania zmian, dominuje tam przekonanie o ważnej dla jako-

ści pracy administracji, ciągłości zatrudnienia. W krajach Unii Europejskiej od 

lat funkcjonuje korpus służby cywilnej, urzędników, na których kompetencjach 

opiera się cały, sprawnie funkcjonujący aparat władzy. Stworzenie takiego kor-

pusu w Polsce jest niezbędne. Analiza jego dzisiejszego stanu i perspektyw roz-

woju, wykracza poza ramy tego opracowania. 

10. Nieumiejętność stworzenia i utrzymania odpowiedniej kultury organizacyjnej 

i kultury środowiska, nie trzeba dodawać, że administracja publiczna słynie 

właśnie z tego, że jej struktury i procedury rozrastają się nieustannie, a ten nie-

kontrolowany rozrost służy tylko i wyłącznie samym, żyjącym własnym życiem, 

jednostkom organizacyjnym administracji publicznej. Dla wszystkich innych 

natomiast stanowią jedynie kolejne bariery na drodze do załatwienia sprawy 

w urzędzie.  

Dla inteligentnej j.o. administracji publicznej zarządzanie wiedzą musi być prak-

tyczne i ukierunkowane na popieranie najistotniejszych celów organizacji. Bez inteli-

gentnych pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania nie jest to możliwe. To, 

co się naprawdę dziś liczy, to sposób, w jaki użytkownicy korzystają z zasobów infor-

macyjnych, a ten zależy od inteligencji pracowników, ich wiedzy i umiejętności. 

Warto na moment zatrzymać się w tym miejscu nad pojmowaniem „inteligencji”. Nie 

wystarczy tu inteligencja mierzona tradycyjnymi wskaźnikami, takimi jak IQ, bowiem 
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ten typ inteligencji, aczkolwiek ważny, nie jest jedynym pożądanym. Co więcej, 

w obecnym czasie, wydaje się nie być dominujący. Coraz większego znaczenia nabiera 

bowiem inteligencja emocjonalna pracowników. Tym, którzy nie zajmują stanowisk 

kierowniczych jest ona potrzebna do współdziałania w grupie, do tworzenia atmosfery 

współpracy, bez której trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek współczesną organizację. 

Pracownicy muszą mieć zdolność empatii, rozumienia innych, umiejętności identyfi-

kowania i rozwiązywania konfliktów, a w dobie umiędzynarodowienia zarządzania, 

także wrażliwość na inne kultury. Inteligentny menedżer wie, że jeśli nawet ma chary-

zmę, to nie jest ona dana raz na zawsze, że jest, w istocie rzeczy, relacją zachodzącą 

w danym miejscu, w danym czasie, między danym kierującym a danym zespołem. 

Charyzmę zatem trzeba nie tylko mieć, ale także umieć ją utrzymać i to właśnie, między 

innymi, jest składnikiem inteligencji emocjonalnej menedżerów.  

Technologie informacyjne wzmagają obecnie przekonanie, że najważniejszym wa-

runkiem skutecznego zarządzania wiedzą, zarządzania organizacją inteligentną, jest 

znajomość systemów technicznych i technologicznych. Taka opinia wpływa np. na 

dobór kadry zarządzającej, np. ludzi wyszkolonych w dziedzinie informatyki. Nie 

uwzględnianie w procesie doboru pracowników, w szczególności menedżerów, ich 

inteligencji emocjonalnej, przynosi na ogół negatywne skutki.  

Reasumując, jednostki organizacyjne administracji publicznej nie tylko mogą, ale 

muszą być inteligentne, by sprostać wyzwaniom demokratycznego państwa prawa, 

warunkom pełnej integracji Polski z Unią Europejską oraz wyzwaniom epoki cywiliza-

cji informacyjnej. Szefowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to kapitał ludzki 

w połączeniu z technologiami (choć żadne z nich osobno!) jest motorem rozwoju go-

spodarczego i (wszelkiego) postępu
16

. Urzędnicy administracji centralnej i samorządo-

wej powinni być dzisiaj także menedżerami, nie zapominając przy tym, o służebnej 

wobec społeczeństwa, roli organizacji ,w których pracują. Powinni także mieć przeko-

nanie, że samo objęcie jakiejś funkcji nie jest równoznaczne z tym, że „dobiegło się do 

celu” i dalej nie trzeba się już spieszyć z uczeniem się; wręcz przeciwnie- ten, kto ze 

swoją wiedzą i umiejętnościami stoi w miejscu, de facto się cofa. 

Jak widać z tego co napisałam wyżej, idea przyjaznego urzędu, „urzędu dla ludzi”, 

a także dla inwestorów, toruje sobie pomału drogę w świadomości naszych władz. 

Świadczyć o tym może wspomniany konkurs na „Najbardziej przyjazny urząd admini-

stracji”. Powstał też program „Przyjazna administracja”, mający wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom społeczeństwa, które chce administracji praworządnej, uczciwej i kom-

petentnej
17

. 

Po to, by nasza administracja publiczna mogła mieć inteligentnych pracowników, 

trzeba dziś przede wszystkim myśleć, mówić a nawet krzyczeć, o naszym opóźnieniu 

cywilizacyjnym w zakresie badań i rozwoju, krótko mówiąc, nauki
18

. OECD w swoim 

projekcie badań przyczyn wzrostu gospodarczego wymienia, między innymi, wzmac-

nianie potencjału innowacyjności, kreowanie wiedzy i transfer technologii, a także 

                                                           
16 Wywiad z J. Heckmanem, Kapitał ludzki,  Wprost, 28.10.2001. 
17 Por. www.sluzbacywilna.gov.pl ,25.04.2003. 
18 W Polsce udział nakładów na badania i rozwój w PKB stanowi ok. 41% średniego poziomu w Unii 

Europejskiej, Nauka i technika w 2000 r., GUS, Warszawa 2001. 

http://www.sluzbacywilna.gov.pl/
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wzmacnianie edukacji i poprawę jakości potencjału ludzkiego
19

. Tymczasem nakłady na 

naukę wynosiły w Polsce: 

1997 - 0,50% PKB (Produkt Krajowy Brutto)  

1998 - 0,47%  

1999 - 0,46%  

2000 - 0,45%  

2001 - 0,44% 

2004 -  poniżej 0,4 %
20

 

W UE, dla porównania, średnio wynoszą one 1,81% PKB, a Strategia Lizbońska 

wyznaczyła osiągnięcie nakładów na B+R na poziomie 3% do 2010 roku
21

. Dalszym 

efektem niskiego poziomu  nakładów na tzw. B+R w Polsce będzie ciągnący się przez 

pokolenia, słaby rozwój potencjału intelektualnego kraju, i w następstwie, brak inteli-

gentnych pracowników i, co za tym idzie, inteligentnych organizacji – także administra-

cyjnych. 
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