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Działania realizowane przez ŚZGiP 

Projekt 
„Benchmarking – 

narzędzie efektywnej 
kontroli zarządczej…” 

2011-2015 

Przedsięwzięcie 
„Benchmarking – 

Kontynuacja” 
 

2015-nadal 



Cel projektu benchmarkingowego 

Podniesienie jakości usług 
publicznych poprzez wzrost 
efektywności funkcjonujących  
w jednostkach systemów 
zarządzania z uwzględnieniem 
benchmarkingu 



BENCHMARKING 

Benchmarking to 
metoda 

porównywania 
własnych rozwiązań z 
najlepszymi oraz ich 
udoskonalania przez 

uczenie się od innych i 
wykorzystywanie 

najlepszych 
doświadczeń 

Kontrola Zarządcza to 
ogół działań 

podejmowanych  
dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań 
w sposób  

zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny  

i terminowy 

KONTROLA ZARZĄDCZA 



BENCHMARKING JAKO STAŁY ELEMENT 

KONTROLI ZARZĄDCZEJ I STOPNIA 

rozszerzyć 
perspektywę 
monitorowa-
nia procesów 

wyznaczać, 
jakkolwiek 

wyzywające, 
to osiągalne 

cele 

wskazać 
najskuteczniej-

sze 
rozwiązania 
funkcjonalne 
wykorzystane 

w realizacji 
konkretnych 

zadań 

wykreować 
kulturę pracy 
w aspekcie 
dążenia do 

ciągłej 
poprawy 

przekształcić 
brak 

decyzyjności 
w pilną 

potrzebę 
wprowadzenia 

poprawy 

Benchmarking pomaga 



Uczestnicy benchmarkingu 2017-2018 

31 jednostek samorządu terytorialnego: 

• 18 urzędów miast  
na prawach powiatu,  

• 7 urzędów gmin,  

• 6 starostwa powiatowe 

 

Miasta zbliżone do Rzeszowa 
pod względem liczby mieszkańców: 

Bytom (158 tys.) 

Zabrze (166 tys.) 

Bielsko-Biała (169 tys.) 

Gliwice (179 tys.) 

Częstochowa (224 tys.) 
 



Benchmarking w praktyce 
Co roku, na podstawie 
opracowanej ankiety, 

zbieramy dane z 
urzędów o 

realizowanych usługach 
dla klientów. 

W oparciu o 
pozyskane dane, 

analizujemy 
załatwianie spraw  

w urzędach 

W jednostkach 
osiągających 

najlepsze wyniki 
sprawdzamy co stoi 

za sukcesem 

Po zidentyfikowaniu 
dobrych rozwiązań, 

organizujemy 
spotkania urzędników 

w celu wymiany 
dobrych praktyk 

Po omówieniu 
stosowanych 

rozwiązań, 
zachęcamy do 
doskonalenia 



Harmonogram działań – 2017 r. 
Miesiąc Zakres/Zadania Osoby 

odpowiedzialne 

do 28 lutego Podpisanie porozumień między ŚZGiP a 

uczestnikami benchmarkingu 

  

marzec Ewentualne zdalne przeszkolenie z 

korzystania z narzędzia 

ŚZGiP 

marzec Ewentualne spotkanie z koordynatorami z 

nowych jednostek (Katowice) 

ŚZGiP 

do 31 marca Wprowadzenie ankiety do narzędzia ŚZGiP 

1 kwietnia do 15 maja Wprowadzenie danych przez urzędy Koordynatorzy 

benchmarkingu 

czerwiec-sierpień Weryfikacja danych i identyfikacja dobrych 

praktyk 

Eksperci 

wrzesień Spotkania wymiany dobrych praktyk 

(miasta woj. śląskiego) 

Eksperci + przedst. 

urzędów organizujących 

spotkanie + ŚZGiP 

22-23-24 listopada Spotkanie podsumowujące cykl  

(Wisła, Ustroń) 

ŚZGiP 



Procesy poddawane badaniu 



Wskaźniki monitorowania efektywności 

pokazujące stopień realizacji  
zakładanych celów 

Wskaźniki 
skuteczności  

określające stosunek efektów  
do nakładów osiąganych                                   

i wydatkowanych w danym 
działaniu 

Wskaźniki 
efektywności  

obrazujące czas wykonania danej 
usługi i stopień zgodności 

osiąganych rezultatów z przepisami 
prawnymi (terminami ustawowymi), 

Wskaźniki 
terminowości 



Przetwarzanie danych 

Dane benchmarkingowe są 

wprowadzane do narzędzia 

informatycznego 

dostępnego online.  

 

Narzędzie to, umożliwia 

przechowywanie danych 

oraz ich analizę poprzez 

automatyczne przeliczanie 

danych wg ustalonych 

wskaźników wraz z 

prezentacją wyników w 

postaci tabel i wykresów. 



Narzędzie - ankieta 



Narzędzie – prezentacja danych 

 



Benchmarking na przykładzie procesu 
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” 

CEL 

Cel ogólny: Utrzymać wyspecjalizowaną  
i zmotywowaną kadrę w urzędzie.   

Cel operacyjny dla potrzeb 
benchmarkingu:: Mniej niż 5% 
pracowników na stanowiskach 
urzędniczych odchodzi z urzędu z własnej 
inicjatywy. 



Zarządzanie zasobami ludzkimi  
– wypracowane wskaźniki 

Wskaźnik 
fluktuacji kadr 

Wskaźnik fluktuacji kadr to liczba odejść z pracy  
w urzędzie w stosunku do liczby osób zatrudnionych  

w urzędzie (średnia w roku) 

Wskaźnik pokazuje jak duża liczba pracowników opuszcza/zmienia 
pracę w danym roku. Częste zmiany kadrowe, zwłaszcza na 

stanowiskach wyspecjalizowanych utrudniają funkcjonowanie 
urzędu i sprawne świadczenie usług dla mieszkańców. 

Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większa jest 
rotacja na stanowiskach 

SKUTECZNOŚĆ 



Wskaźnik rotacji 
zatrudnienia  

z inicjatywy pracownika  

Wskaźnik rotacji zatrudnienia z inicjatywy pracownika 
to liczba odejść z pracy z inicjatywy samego 

pracownika w stosunku do liczby osób zatrudnionych 
w urzędzie (średnia w roku) 

Wskaźnik pokazuje jak duża liczba pracowników 
danego urzędu z własnej inicjatywy opuszcza/zmienia 

pracę w danym roku 

Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większa 
jest rotacja na stanowiskach z inicjatywy samego 
pracownika. Interpretacja  powinna uwzględniać 

wartość wskaźnika fluktuacji kadr 

SKUTECZNOŚĆ 

Zarządzanie zasobami ludzkimi  
– wypracowane wskaźniki 



Wskaźnik przyjęć 

Wskaźnik przyjęć to stosunek liczby osób 
przyjętych do pracy do liczby  osób 

zatrudnionych w urzędzie (średnia w roku). 

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaka jest liczba osób 
przyjętych do pracy w odniesieniu do ogółu 

zatrudnionych 

Im wyższy wskaźnik tym większe obciążenie komórki 
kadrowej procesami naborów. Wskaźnik służy do 
interpretacji obciążenia komórek kadrowych oraz 

sprawności systemów motywacyjnych 

SKUTECZNOŚĆ 

Zarządzanie zasobami ludzkimi  
– wypracowane wskaźniki 



Wskaźnik 
zwolnień 

Wskaźnik zwolnień to stosunek liczby osób 
zwolnionych  do liczby  osób zatrudnionych  

w urzędzie (średnia w roku) 

Wskaźnik ten pokazuje relację osób 
zwolnionych do ogółu zatrudnionych w urzędzie 

Wskaźnik należy interpretować łącznie ze 
wskaźnikiem rotacji i wskaźnikiem fluktuacji 

EFEKTYWNOŚĆ  

SKUTECZNOŚĆ 

Zarządzanie zasobami ludzkimi  
– wypracowane wskaźniki 



Wskaźnik rotacji zatrudnienia 
liczba odejść z pracy z inicjatywy samego pracownika do liczby osób 
zatrudnionych

 



Efekty projektu 

Wskaźniki ułatwiają kierownikom urzędów uzyskanie odpowiedzi na 

podstawowe pytania kontroli zarządczej:  czy cele i zadania  

w procesach poddanych benchmarkingowi są realizowane 

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy? 

Projekt  dostarcza kierownikom urzędów danych 

porównawczych, jako tło do oceny wyników osiąganych  

w wybranym urzędzie. 

Wartością dodaną projektu jest wzrost jakości i efektywności 

świadczenia usług publicznych w urzędach objętych 

benchmarkingiem.  



Wdrożenia dobrych praktyk w urzędach 

Zidentyfikowano blisko 30 częściowych lub 
całościowych wdrożeń dobrych praktyk, które zostały 

zidentyfikowane w drodze analiz benchmarkingowych. 

 



Każda zidentyfikowana dobra praktyka posiada 
uzasadnienie  wyboru obejmujące aspekty: 

FINANSOWY 
Omówienie możliwości 
zmniejszenia nakładów 

PRACO I CZASOCHŁONNOŚCI 

ORGANIZACJI PRACY 
W tym, w kontekście 

zarządzania procesami w 
jednostce 

ZAANGAŻOWANIA KIEROWNICTWA ŚREDNIEGO I WYŻSZEGO 
SZCZEBLA W NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROCESU 



 



Utrzymanie infrastruktury miejskiej 
na przykładzie oświetlenia 

W grudniu 2012 roku w Gliwicach, zakończono 
prace nad  Masterplanem oświetlenia 

ulicznego – dokumentem, który 
uporządkowuje i wprowadza ład 

oświetleniowy. Masterplan szczegółowo 
wyznacza kierunki rozwoju i rozbudowy 

oświetlenia ulicznego tak poszczególnych ulic, 
w centrum miasta, jak i dzielnic. 

 





 
 

System analizy  
i monitorowania 
wynagrodzeń w 

Krośnie 

Informatyzacja 
systemu 

zarządzania 
oświatą 

Nadrzędny cel: 
wysoka jakość 

kształcenia 

System zarządzania oświatą w Krośnie 

Organizacja sieci szkół publicznych 



Wysoka jakość kształcenia 
sprawdzian 6-klasisty 



Język polsk i Historia i WOS Matematyka Przedm. przyrodnicze

Polska 62% 64% 48% 50% 67%

Podkarpackie 62,7% 65% 50,3% 51,2% 65,2%

KROSNO 69,7% 71,1% 57,4% 58,2% 73,3%

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język angielski 

poziom 

podstawowy

Wysoka jakość kształcenia 
egzamin gimnazjalny 



Wysoka jakość kształcenia 
egzamin maturalny 



Praktyczny wymiar projektu 

WYMIANA  
DOBRYCH PRAKTYK 

RYWALIZACJA 
RANKING 



Kodeks etyki – najważniejsze 
postanowienia 
 Do przestrzegania zasad Kodeksu zobowiązują się 

wszyscy Uczestnicy 

 Osoby odpowiedzialne za proces zbierania i 
weryfikowania danych powinny być gwarantem 
rzetelności, wiarygodności i terminowości. 

 Dostarczone informacje winny być prawdziwe, pełne i 
spójne oraz dostarczone w umówionym terminie. 

 W celu zabezpieczenia interesów wszystkich 
uczestników procesu benchmarkingu, wyniki mogą 
ewentualnie być prezentowane na zewnątrz jedynie w 
układzie: Uczestnik procesu – średnia z grupy. 



Koordynatorzy w Państwa Urzędzie 

 p. Jacek Wróbel – koordynator benchmarkingu 
 

 p. Joanna Marciniak – zastępca koordynatora 
benchmarkingu 



BENCHMARKING 
Lider Innowacji PO KL 



Dziękujemy za uwagę 
 
 
Katarzyna Kamieniobrodzka, Marcin Połomski (KROSNO), 
Witold Magryś  
 
 

Śląski Związek Gmin i Powiatów 
tel. 32 25 11 021, e-mail: benchmarking@silesia.org.pl 

 
 


