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Motywacja naukowo-badawcza

� Źródła konkurencyjności gospodarki

� Rola sektora publicznego w kształtowaniu konkurencyjności 

� Relacje sektor publiczny a sektor prywatny

� Administracja publiczna
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� Administracja publiczna

� Koszty transakcyjne

� Produktywność gospodarki

� Dobrobyt 



Pozycja Polski w światowym rankingu konkurencyjno ści

Rok Miejsce

2007-2008 51

2008-2009 53

2009-2010 46
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Najgorzej oceniane s ą:

Infrastruktura – miejsce 103

Instytucje – miejsce 66



Przeszkody w rozwoju biznesu w Polsce
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Konkurencyjno ść przedsi ębiorstw 
a modele referencyjne administracji publicznej

Konkurencyjno ść gospodarki

Sektor publiczny

Administracja publiczna
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Administracja publiczna

Zarządzanie procesowe

Modele referencyjne



Identyfikacja procesów w organizacji

• Tworzenie modelu klientów/petentów,
• Miary oceny oraz analiza cyklu 

wytwarzania,
• Tworzenie modelu procesu,
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• Tworzenie modelu procesu,
• Analiza warto ści dodanej tworzonej w 

procesie.



Zarządzanie procesami

Identyfikacja 
procesów

Kierowanie 
procesami
Ocena 
funkcjonowania                          

Modelowanie 
procesów

Identyfikacja 
wymaga ń 
klientów
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funkcjonowania                          

Wprowadzanie 
procesów

procesów



Cele zarządzania procesami

Cele zarządzania 
procesami

• redukcja czasu przebiegu procesów,

• redukcja kosztów procesu,

• wzrost jako ści procesów i produktów finalnych,

• zwiększenie produktywno ści pracowników,
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• zwiększenie produktywno ści pracowników,

• wzmocnienie przewagi konkurencyjnej



Opis procesów wg podej ścia „od ogółu do szczegółu” 
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Schemat budowy modelu referencyjnego procesów

Nastąpiła konieczność
aktualizacji stawek

czynszu dzierżawnego

Wydano zarządzenie
Prezydenta Miasta

w sprawie nowych stawek
za dzierżawę

Sporządzenie
informacji o

zmianie stawek za
dzierżawę

Zarządznie
Prezydenta Miasta
w sprawie nowych

stawek za dzierżawę

Informacja o
zmianie stawek za

dzierżawę

GGN.V.a

GGN.V.

GGN.V.d

mDok

Aktualizacja stawek czynszu dzierzawnego
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Model 
referencyjny

Urzędu

Poinformowanie
dzierżawców

o zmianie stawek

Informacja o
zmianie stawek za

dzierżawę

GGN.V.a

Poinformowano
dzierżawców

o zmianie stawek

mDok

GGN.V.

Prezydent

GGN.

Użytkownik
gruntu



Cel Projektu EAP

E-administracja warunkiem rozwoju Polski
Wzrost konkurencyjno ści przedsi ębiorstw z wykorzystaniem 
innowacyjnych modeli referencyjnych procesów 
Administracji Publicznej

Opracowanie – na podstawie analizy zadań administracji publicznej –
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Opracowanie – na podstawie analizy zadań administracji publicznej –
innowacyjnych rozwiązań w postaci modeli referencyjnych procesów, 
niezbędnych do:

• zastosowania przez branże informatyczną i doradczą nowych rozwiązań 
organizacyjnych, zarządczych i informatycznych;

• rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.



Kluczowe działania w Projekcie EAP

• Zebranie danych o procesach na podstawie 
realizowanych przez urz ędy zadań określonych 
przepisami prawa

• Konsolidacja i standaryzacja procesów
w modelach referencyjnych administracji publicznej
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• Rozwój, udost ępnianie i promowanie rozwi ązań 
opracowanych w oparciu o modele referencyjne 
administracji publicznej

• Stworzenie Centrum Kompetencyjnego Administracji 
Publicznej



Zakres Projektu

Geograficzny:

cały kraj

Przedmiotowy: 

30 map procesów urzędów 

3 modele referencyjne procesów
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3 modele referencyjne procesów

Podmiotowy:

8 urzędów wojewódzkich

8 urzędów marszałkowskich

14 urzędów miast – pow. 50 tys. mieszkańców



Zakładane produkty Projektu
• Bazy procesów w 14 urz ędach miast

• Bazy procesów w 8 urz ędach wojewódzkich

• Bazy procesów w 8 urz ędach marszałkowskich

• Opracowanie modelu referencyjnego procesów dla urz ędów
miast
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• Opracowanie modelu referencyjnego procesów dla urz ędów 
wojewódzkich

• Opracowanie modelu referencyjnego procesów dla urz ędów 
marszałkowskich

• Opracowanie i opublikowanie Elektronicznej Bazy Mod eli 
Referencyjnych Administracji Publicznej



Bezpośrednie oddziaływanie Projektu EAP

• 16 tys. pracowników urz ędów;

• 8 mln interesantów;

• Ministerstwo Spraw Wewn ętrznych i Administracji 
realizuj ące prace na rzecz administracji publicznej;
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realizuj ące prace na rzecz administracji publicznej;

• Uczelnie kształc ące kadry urz ędnicze;

• Firmy informatyczne i doradcze realizuj ącą prace na 
rzecz krajowego sektora administracji publicznej.



Oczekiwane korzy ści z realizacji Projektu EAP

• Sektor administracji publicznej:

• standaryzacja i wykorzystywanie wzorców działania;

• integracja działa ń między urz ędami;

• obni żenie kosztów i usprawnienie działania urz ędów.

• Sektor nauki:

• impuls rozwojowy do podejmowania specjalistycznych badań;

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

• pogł ębiona znajomo ść zasad funkcjonowania urz ędów;

• system benchmarkingu urz ędów.

• Sektor przedsi ębiorstw:

• zwiększenie czytelno ści zasad i przejrzysto ści funkcjonowania urz ędów;

• usprawnienie obiegu informacji na linii firma-urz ąd, interesant-urz ąd;

• obni żenie kosztów transakcyjnych.



Harmonogram realizacji zada ń Projektu EAP
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