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Wspó³czesne kierunki zmian modelu
zarz¹dzania w sektorze publicznym
„Od decyzji urze˛dników niskiego szczebla zależy w dużej
mierze to, kto otrzyma określone korzyści, jak też i to, jakie
be˛da˛ pogla˛dy obywateli na temat administracji publicznej.
Z tego wzgle˛du właśnie oni, nie zaś ich zwierzchnicy z wysokich szczebli hierarchii administracyjnej, sa˛ kluczowymi
osobami wyznaczaja˛cymi bieg spraw publicznych”.
B. Guy Peters (1999)

We współczesnych administracjach zachodza˛ w ostatnim czasie istotne
przeobrażenia. W dyskusjach podkreśla sie˛ potrzebe˛ zmian w sferze administrowania. Na plan pierwszy wysuwana jest waga sprawności zarza˛dzania
w obliczu wzrostu złożoności życia publicznego i wynikaja˛cej sta˛d konieczności stosowania elastycznych reguł podejmowania decyzji. Podnosi sie˛ także
znaczenie zasad etyki urze˛dniczej, co świadczy o tym, że administracje publiczne państw demokratycznych staja˛ sie˛ organizacjami charakterystycznymi
dla społeczeństw postindustrialnych. Dla takiej organizacji ważne sa˛ zarówno
zasady etyczne, jak i kultura organizacji; służa˛ one określeniu misji (coraz
cze˛ściej używany termin w odniesieniu do organizacji, także publicznych)
administracji, jaka˛ jest realizacja interesu publicznego (Ferens, Macek 1999).
Nowe światowe tendencje w postrzeganiu funkcji administracji nie sa˛ jedynymi przyczynami takiej dyskusji w Polsce. Tu za punkt wyjścia służyć może
raczej teza o kryzysie w sferze administrowania, kryzysie legitymizacji – maja˛cym wyraz w utracie zaufania obywateli do państwa i reprezentuja˛cych je
organów. „Kryzys ów przejawia sie˛ w niedostatecznej sprawności administrowania (delegitymizacja przez wynik) i biurokratycznym, nierzadko nacechowanym zupełnym brakiem wyobraźni podejściu do spraw obywateli (delegitymizacja przez sposób działania)” (Kmieciak 1997).
Administracja publiczna, a ściślej urze˛dy, zaczyna działać na nowych zasadach, zbliżonych do tych, które obowia˛zuja˛ w firmach prywatnych. Kluczowymi poje˛ciami staja˛ sie˛ polityka jakości, zarza˛dzanie przez cele, zarza˛dzanie
jakościa˛ – elementy do tej pory obce sektorowi publicznemu, szczególnie
w Polsce. Petent staje sie˛ klientem, a praca urze˛dnika usługa˛, wzrasta znaczenie
płynności komunikowania i informacji, docenia sie˛ wage˛ otwartości i inicjatywy
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w pracy urze˛dniczej. Te pozornie banalne elementy maja˛ duże znaczenie
praktyczne. Odczuwaja˛ to samorza˛dy terytorialne, zwłaszcza gminy współpracuja˛ce z inwestorami, którzy precyzuja˛c swoje oczekiwania w stosunku do
gminy jako potencjalnego miejsca lokalizacji swojej działalności, za jeden
z warunków koniecznych uznaja˛ wysoki poziom komunikacji, czytelność
i kompletność informacji, możliwość kontaktu z konkretnymi osobami, jasna˛
strukture˛ organizacyjna˛ i kompetencyjna˛, jednym słowem, chca˛ być sprawnie
i efektywnie obsłużeni. Na przykład jeden z wie˛kszych na rynku polskim
inwestorów, Mc Donald’s, swoje oczekiwania w stosunku do władz lokalnych
opiera na tzw. zasadzie trzech P: promocja, profesjonalizm, partnerstwo.
Nowe standardy powoduja˛, że wiele gmin przyste˛puje do programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarza˛dzanie jakościa˛w administracji publicznej
i ubiega sie˛ o uzyskanie certyfikatu ISO 9000. W Polsce coraz powszechniej
stosuje sie˛ standardy jakości usług – znane m.in. jako ISO 9000 – nie tylko
do firm, ale właśnie do urze˛dów1. Norma ISO 9000 zostaje zamieniona aktualnie na norme˛ ISO 9000–2000. Zwraca sie˛ przy tym szczególna˛ uwage˛ na
przywództwo w organizacji, jego jakość i charakter, urza˛d zaś traktowany jest
jak firma tworza˛ca jeden spójny organizm z wszelkimi wewne˛trznymi (strukturalnymi) i zewne˛trznymi (relacja urze˛dnik–petent) uwarunkowaniami. Pierwsze certyfikaty wdrażania systemu jakości zgodnego z norma˛ ISO 9002
w urze˛dach przyznane zostały w końcu 1999 r. najpierw Dzierżoniowowi,
potem Stalowej Woli. O certyfikaty ubiega sie˛ obecnie 30 podmiotów (w tym
Małopolski Urza˛d Wojewódzki w Krakowie, 5 starostw powiatowych, 6 urze˛dów gmin i 19 urze˛dów miast). Na przykład jedna z gmin – Wieleń pod
hasłem: „Jakość – siła˛ nape˛dowa˛ urze˛du miasta i gminy w Wieleniu” stawia
na usprawnienie obsługi klienta przez pełnym serwis usług, doste˛pność do
urze˛du, działanie oparte na relacjach baza–wiedza, umieje˛tności–motywacja.
Baza to nowoczesny urza˛d ze sprawnie funkcjonuja˛ca˛ struktura˛ organizacyjna˛
i systemem recepcyjno-biurowym, na parterze sala dla klienta z otwartymi
stanowiskami pracy, kompleksowa˛ obsługa˛, informacja˛, systemami komputerowymi. Wiedza i umieje˛tności maja˛ wpłyna˛ć na profesjonalizm i kulture˛ obsługi,
kontakty interpersonalne, współdziałanie i prace˛ w zespole, kreatywność,
innowacyjność, gotowość na zmiane˛ i własny rozwój, znajomość je˛zyków
obcych, skuteczność, odpowiedzialność i doskonalenie zawodowe. Motywacja
natomiast to m.in. rozwój instytucji przez system ocen zaawansowania i skuteczności, szkolenia, okresowe oceny pracowników, sprawny system obiegu
informacji.
1
W połowie 1998 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpocze˛to przygotowania do
wprowadzenia w życie programu Zarza˛dzanie jakościa˛ w administracji publicznej, w którym
partnerem jest Projekt UMBRELLA – prowadzony i finansowany wspólnie przez rza˛d polski
i Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych, UNDP (Projekt działa w Polsce już od 1990 r.
i ma za zadanie wprowadzanie czynnika eksperckiego w administracji zarówno rza˛dowej, jak
i samorza˛dowej; w 1996 r. realizowano w jego ramach program pomocy w zakresie zarza˛dzania
jakościa˛ w przedsie˛biorstwach – wprowadzanie norm ISO).
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Wszystko to sprawia, że dużo uwagi poświe˛ca sie˛ analizie kondycji administracji, dyskutuje o przyszłych kierunkach rozwoju i opracowuje założenia
nowych rozwia˛zań. Podstawowe dziedziny zmian to: popularyzacja zarza˛dzania
przez jakość (normy ISO), antykorupcyjność, debiurokratyzacja, nowe struktury
organizacyjno-techniczne, preferowany styl zarza˛dzania przez cele oraz zmiany
proceduralne. Poniżej zaprezentowane zostana˛ niektóre najistotniejsze kwestie
zwia˛zane z omawianym problemem, w tym stan obecny administracji w odbiorze społecznym, podstawowe problemy i propozycje zmian.
Rys. 1. Podstawowe dziedziny zmian we współczesnej administracji
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
➘

➘
zarza˛dzanie
przez cele

zarza˛dzanie
jakościa˛
➘

➘
antykorupcyjność

debiurokratyzacja
➘

zmiany organizacyjno-techniczne
i proceduralne
Tab. 1. Główne elementy i narze˛dzia realizacji misji współczesnej administracji
Elementy zarza˛dzania
Styl
Polityka urze˛du
Struktura urze˛du

Kryteria realizacji celów

Główne zasady działania
Motywacja

Baza
Mierniki oceny
Źródło: opracowanie własne.

Narze˛dzia działania
Zarza˛dzanie przez cele
Jakości
Misja i cele strategiczne, komunikacja mie˛dzy jednostkami organizacyjnymi urze˛du, jasny podział
kompetencji i odpowiedzialności, przejrzystość procedur
Doste˛pność, informacja, kompetencja, funkcjonalność, otwartość, zaufanie, szybkość, elastyczność,
niezawodność
Legalność, celowość, efektywność, antykorupcyjność, debiurokratyzacja, etyka
Kategorie w zależności od funkcji i odpowiedzialności, system szkoleń, kształcenie ustawiczne, stabilność zatrudnienia
Odpowiednie wyposażenie techniczne, komputeryzacja
Audyt wewne˛trzny
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Badania opinii publicznej wskazuja˛, że ocena funkcjonowania urze˛dów
administracji publicznej wydawana przez tych, którzy załatwiali w nich jakieś
sprawy w ostatnich miesia˛cach, jest raczej negatywna. Opinia ta nie jest
jednak zbyt kategoryczna, a przy tym okazała sie˛ zróżnicowana i regionalnie,
i ze wzgle˛du na pewne inne cechy odpowiadaja˛cych. Według raportu Diagnoza
społeczna 2000, ocena jakości funkcjonowania administracji publicznej wygla˛dała w naste˛puja˛cy sposób:
Tab. 2. Opinie społeczeństwa na temat jakości działania administracji (w %)
Cze˛sto

Zdarzyło sie˛

Nigdy

Czy można było sprawnie, szybko i bez trudności załatwić sprawe˛ urze˛dowa˛?

18,7

61,7

19,6

Czy wyste˛powała konieczność poszukiwania
znajomości, aby załatwić sprawe˛ urze˛dowa˛,
która˛ normalnie powinno sie˛ załatwić bez
żadnych kłopotów?

11,6

49,2

39,2

Czy ankietowani czuli sie˛ całkowicie bezsilni
i upokorzeni przy załatwianiu jakiejś sprawy
urze˛dowej?

9,6

48,0

42,4

Czy kontakty z urze˛ dnikami przysparzały
zmartwień i utrudniały życie bardziej niż zazwyczaj?

10,6

54,6

34,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza społeczna...

Tab. 3. Opinie społeczeństwa na temat jakości działania administracji (w %)

Ile czasu w porównaniu z latami
ubiegłymi należy poświe˛cić na załatwienie spraw urze˛dowych?

Wie˛cej

Tyle
samo

16,9

22

Nie
Trudno załatwia
Mniej powie- spraw
dzieć urze˛dowych

4,5

22,5

34,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza społeczna...

Podobne wnioski płyna˛ z badań sprawności instytucjonalnej w gminach
omówionych w opracowaniu sporza˛dzonym przez zespół Instytutu Badań nad
Gospodarka˛ Rynkowa˛. Ciekawym wnioskiem z tych badań jest stwierdzenie,
że bardziej zadowoleni z obsługi w urze˛dzie sa˛ przecie˛tni mieszkańcy, znacznie
mniej natomiast przedsie˛biorcy i właściciele firm. 46% mieszkańców dostrzegło
che˛ć pomocy i życzliwość urze˛dników, 19% narzekało na biurokracje˛ i trud-
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ności w załatwianiu spraw, wśród przedsie˛biorców zaś odpowiedzi te ukształtowały sie˛ odpowiednio na poziomie 18% i 27%. Ponadto autorzy zwrócili
uwage˛, że wie˛kszość osób w celu załatwienia sprawy musi zwolnić sie˛ z pracy
ze wzgle˛du na godziny przyjmowania interesantów w urze˛dach (co najmniej
do 16.30 urze˛dy pracowały raz w tygodniu jedynie w 16% badanych gmin).
W uje˛ciu regionalnym najsprawniej działaja˛ce okazały sie˛ urze˛ dy w województwach zachodniej cze˛ści kraju (pierwsza szóstka), słabo zaś – cze˛ści wschodniej
(z wyja˛tkiem województwa podkarpackiego).
Już tylko te opinie skłaniaja˛ do dyskusji nad kondycja˛ stanu urze˛dniczego
w Polsce. Jest to zagadnienie złożone, a na jakość funkcjonowania administracji
wpływa wiele czynników, takich jak specyfika administrowania sprawami
publicznymi, jakość kadry urze˛dniczej, aspekty organizacyjno-techniczne,
polityczne i społeczne (kultura administrowania i kodyfikacja zasad etycznych).
Charakteryzuja˛c krótko wszystkie wyżej wymienione, szerzej zajme˛ sie˛ dwoma
z nich: jakościa˛ kadry urze˛dniczej oraz wybranymi elementami społecznymi;
wskaże˛ też na możliwości poprawy sytuacji.
Specyfika administracji
Mówia˛c o specyfice administracji, należy zwrócić uwage˛ na cechy szczególne urze˛dniczego zakresu działań. Charakteryzuje go przede wszystkim konieczność dokonywania wyboru jednego spośród wielu możliwych do zrealizowania
wariantów, konieczność zastosowania optymalnego rozwia˛zania w obliczu
cze˛stokroć niejednoznacznych sytuacji. Niezbe˛dność dokonywania wyborów
stawia niejednokrotnie przedstawicieli administracji wobec złożonych, ekonomicznie i społecznie, zjawisk i sytuacji konfliktowych. Wbrew potocznej opinii,
że administracja rozpatruje sprawy proste, o jednoznacznym charakterze, a wie˛c
łatwe do rozstrzygnie˛cia, rzeczywistość nie zawsze to potwierdza. Dlatego też
coraz cze˛ściej pojawiaja˛ sie˛ głosy o konieczności zmiany nie tylko wizerunku
urze˛dnika, ale także metod jego pracy. Od urze˛dnika wymaga sie˛ już nie jedynie
znajomości przepisów prawa i umieje˛tności ich stosowania w konkretnych
wypadkach, ale doświadczenia i skrupulatności. Duża˛ role˛ odgrywać zaczynaja˛
tzw. „mie˛kkie” cechy osobowości typu: ciekawość, kierowanie sie˛ powszechnie
uznawanym systemem wartości, kultura osobista, che˛ć poznawania i uczenia sie˛
nowych rzeczy, dzie˛ki którym działanie nabiera znamion twórczych, pozbawionych rutyny i szablonowych rozstrzygnie˛ć, zaangażowanie, samodzielność etc.
Nie oznacza to oczywiście dowolności działań i swobodnych reguł w decydowaniu o sposobach rozstrzygania konkretnych spraw. Służyć ma jedynie
poprawie efektywności przez zwie˛kszenie elastyczności działań, reagowanie na
zmiany w powstałych nagle sytuacjach, gotowość współpracy z innymi instytucjami, organizacjami pozarza˛dowymi, partnerami zewne˛trznymi (działania jako
ogniwo sprawnego systemu instytucji, działaja˛cego przy wykorzystaniu jasnego
i szybkiego przepływu informacji). Obywatele coraz powszechniej oczekuja˛ na
obsługe˛ kompleksowa˛, na miejscu i możliwie najszybsza˛.
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W ostatnich latach w Polsce ponownie powrócił problem wartości etycznych
urze˛dników, jakości ich działań, poje˛cie służby publicznej, a co wie˛ cej – nowoczesnego zarza˛dzania. W myśl tych nowoczesnych wymagań urza˛d powinien
zachowywać sie˛ tak jak prywatna firma, co oznacza, że zmiany struktur maja˛
naste˛pować tak elastycznie, jak naste˛puje zmiana profilu produkcji wobec
wyzwań rynku, reaguja˛cego na potrzeby ludności. Coraz cze˛ściej mówi sie˛
o potrzebie oddziaływania na postawy urze˛dników przez kształtowanie etyki
administrowania, także w celu zmiany istnieja˛cego w świadomości społecznej
negatywnego wizerunku urze˛dnika-biurokraty. Charakter podejmowanych rozstrzygnie˛ć i coraz szersza gama spraw wymagaja˛cych uregulowania, bezpośrednio rzutuja˛cych na sytuacje˛ jednostki, sprawiaja˛, że nie wystarcza już
tylko znajomość obowia˛zuja˛cych norm i „podpie˛cie” właściwej z nich pod
konkretna˛ sytuacje˛. Procesy decentralizacji, rozwój samorza˛dności ujawniaja˛
odmienny status „starych” i „nowych” urze˛dników, stawiaja˛c ich wobec konieczności sprostania konfliktom interesów, wobec problemów lojalności,
jawności działania, samodzielności myślenia, szybkiego decydowania itp.
Powszechnie wiadomo, że administracja publiczna, aby właściwie wypełniać
powierzone zadania i przystosowywać sie˛ do wyzwań cywilizacyjnych i społecznych, nie może funkcjonować w sztywnych, sformalizowanych i cia˛gle
jednakowych strukturach. Jednakże na przeszkodzie stoi m.in. bagaż jej doświadczeń – lata, gdy jej działanie nie miało nic wspólnego z cechami działań
rynkowych. W administracji dopuszczalne było wszystko, co byłoby nie do
przyje˛cia w warunkach wolnego rynku, a wie˛c opieszałość, nieefektywność,
marnotrawstwo, niska jakość świadczonych usług, złe traktowanie petenta,
brak polityki informacyjnej i promocyjnej.
Jakość kadry urze˛dniczej
Polska należy do krajów o bardzo rozbudowanej ilościowo administracji,
zarówno rza˛dowej, jak i samorza˛dowej. Dotyczy to nie tylko grupy pracowników stricte administracyjnych – urze˛dników, ale także polityków w administracji. Od dłuższego czasu toczy sie˛ dyskusja o nadmiernym rozrastaniu
sie˛ struktur administracji publicznej. Uległa ona szczególnemu ożywieniu
przy okazji przeprowadzonej w ostatnich latach reformy decentralizacyjnej.
Faktem jest, iż w cia˛gu ostatniego dziesie˛ciolecia udział administracji publicznej w zatrudnieniu w gospodarce narodowej wzrósł o 100% – z 1,5% w 1990 r.
do 3% w końcu lat 90. (Hausner, Marody, 2000).
W tym kontekście rozważenia wymaga kwestia relacji: liczba urze˛dników
a jakość pracy kadry urze˛dniczej. Fakt istnienia licznej kadry urze˛dniczej nie
zawsze musi oznaczać złe, biurokratyczne i powolne załatwianie spraw. Nie
zwracano by zapewne tak powszechnie uwagi na wzrost zatrudnienia w administracji, gdyby wyraźniej odczuwalna była poprawa jakości jej działania,
podniósł sie˛ standard świadczonych usług, skrócił czas załatwiania spraw
i usprawnione zostały procedury. Czym jednak jest owa „jakość”? Co mamy
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na myśli, mówia˛c o zarza˛dzaniu jakościa˛? „Jakość” to jedno z tych słów, które
każdy intuicyjnie rozumie, ale ma trudności z jego zdefiniowaniem. Jest to
wie˛c poje˛cie dobrze znane, ale trudne do zinterpretowania. Definicja jakości
(jedna z wielu) mówi, że jest to „stopień, w jakim ogół właściwości i cech
wyrobu, usługi lub procesu zaspokaja potrzeby klienta”. Widać zatem, że
„jakość” jest poje˛ciem wzgle˛dnym: kluczowa˛ role˛ odgrywaja˛ tu potrzeby
klienta (użytkownika lub konsumenta). Coraz cze˛ściej słyszy sie˛ teze˛, że
sprawność działania administracji, jego klarowność i zgodność z normami
etycznymi współtworza˛ poje˛ cie jakości. Potrzeby i ża˛dania firm, społeczeństwa
jako całości oraz poszczególnych obywateli nie zawsze sa˛ ze soba˛ zgodne, co
wywołuje skomplikowane dyskusje i ostre różnice zdań. Klienci władz lokalnych stawiaja˛ im coraz wyższe wymagania. Długie oczekiwanie na decyzje˛,
konieczność kilkakrotnego wyste˛powania o różne świadczenia, urze˛dniczy
żargon – dziś już po prostu nie maja˛ racji bytu. Oczekuje sie˛, że działania
władz lokalnych musza˛ być zorientowane na klienta. Aby to zapewnić, środki
masowego przekazu, organizacje konsumenckie i społeczności lokalne bacznie
obserwuja˛ poczynania administracji. Dużego znaczenia nabieraja˛ funkcje organizatorskie, przesuwaja˛c na plan dalszy funkcje orzeczniczo-reglamentacyjne.
Istotne jest przy tym, że świadomość konieczności zmian pojawia sie˛ wśród
samych urze˛dników.
Już socjalistyczny, scentralizowany, zasadniczo odmienny od dzisiejszego
system administracji wyraźnie stawiał kwestie˛ kwalifikacji urze˛dniczych. Po
reformie systemu rad narodowych, przeprowadzonej w latach 1972–19752,
podkreślano, że rewolucyjny wre˛cz charakter ma podniesienie wymogów
kwalifikacyjnych w urze˛dach. Zmierzano do tego, aby na stanowiska kierownicze powoływać tylko osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednia˛ praktyka˛
zawodowa˛. Obecnie nie wystarcza już tylko znajomość określonej dziedziny
działania i przepisów, które ja˛ reguluja˛. Dlatego też sporym powodzeniem
ciesza˛ sie˛ szkolenia, które z jednej strony dostarczaja˛ nowej wiedzy, a z drugiej
ucza˛ otwartości i twórczego podejścia do rozwia˛zywania problemów, krusza˛
opór przed zmianami. Duże znaczenie przypisuje sie˛ kwestii przywództwa,
opartego nie tylko na autorytecie formalnym, ale także osobistym. Potwierdza
sie˛ to w nowym systemie norm oceny jakości zarza˛dzania – przejście z ISO
9000 (uwzgle˛dniaja˛cej szereg kryteriów technicznych) na ISO 9000–2000
(kłada˛cej nacisk na przywództwo). Sprawność działania administracji (i nie
tylko) to przecież nic innego jak właściwie zorganizowany zespół należycie
dobranych ludzi, odpowiednio zarza˛dzanych, motywowanych i ocenianych.
Dalszym zmianom ulegać musza˛ zasady rekrutacji, oceny pracy i awansów
– wszystko według możliwie obiektywnych kryteriów, pozwalaja˛cych unikać
sytuacji zatrudniania przypadkowych ludzi, konfliktów wynikaja˛cych z niejasnego systemu wynagradzania, a co za tym idzie – braku motywacji.
2
Por. ustawe˛ z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. 1973,
nr 47, poz. 276.
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Regulacje dotycza˛ce urze˛dników państwowych określone sa˛ w ustawie
o służbie cywilnej z 1998 r.3, która zasta˛piła krytykowana˛ ustawe˛ z 1996 r.,
oraz w ustawie z 1982 r. o pracownikach urze˛dów państwowych4. Wymagaja˛
one od urze˛dników państwowych działań opartych na profesjonalizmie, rzetelności, politycznej neutralności w wykonywaniu zadań państwa. Gorzej wygla˛da
sytuacja w wypadku pracowników samorza˛dowych. Aktualnie obowia˛zuja˛ce
w tym zakresie przepisy prawne sa˛ niepełne i niespójne. Status tej grupy
urze˛dników normuja˛ postanowienia ustawy z 1990 r. o pracownikach samorza˛dowych5 oraz posiłkowo przepisy kodeksu pracy6. Stosuje sie˛ tu także:
rozporza˛dzenie Rady Ministrów z 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorza˛dowych7 i rozporza˛dzenie Rady Ministrów z 1997 r. w sprawie
wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych8. Istnieja˛
również odesłania do innych ustaw szczegółowych oraz obowia˛zuja˛ wewne˛trzne przepisy: statuty jednostek samorza˛du terytorialnego, zakładowe układy
zbiorowe pracy, regulaminy, nakładaja˛ce szczególne unormowania i przywileje
na poszczególne grupy pracowników urze˛du. W tym samym czasie w zwia˛zku
z reforma˛ administracyjna˛ 1997/1998 r. weszła w życie ustawa Przepisy wprowadzaja˛ce ustawy reformuja˛ce administracje˛ publiczna˛9, w której wprowadzono
regulacje dotycza˛ce także pracowników samorza˛dowych. Taki charakter przepisów prawnych nie może tworzyć jasnych i przejrzystych reguł zatrudnienia.
Podkreśla sie˛, iż zarówno zasady rekrutacji pracowników administracji publicznej, jak też system motywacji (i finansowy, i pozamaterialny) pozostawiaja˛
wiele do życzenia. Jak wskazuja˛ badania, stanowisko urze˛dnicze pojmowane
jest nadal w pierwszej kolejności jako źródło udziału we władzy, naste˛pnie
źródło utrzymania i miejsce pracy. Dopiero na czwartym miejscu wskazuje
sie˛ na fakt, że jest to służba czy rodzaj usługi świadczonej dla społeczeństwa.
Wia˛że sie˛ to ściśle z systemem motywowania, w którym zarówno wynagrodzenia (nieelastyczny system finansowania budżetowego oparty na tabelach
i stawkach zaszeregowania), jak też aspekt pozamaterialny (kursy, szkolenia,
kryteria ocen pracownika, możliwości awansu czy wreszcie stabilność zatrudnienia) wykorzystuja˛ różne inne, z wyła˛czeniem merytorycznych, zasady.
Postuluje sie˛ opracowanie nowej ustawy o pracownikach samorza˛dowych,
kompleksowo reguluja˛cej zasady rekrutacji, prawa i obowia˛zki urze˛dnika,
system ocen i awansów, relacje z przełożonymi, ale przede wszystkim jasno
precyzuja˛cej grupy pracowników, zależnie od charakteru ich pracy (urze˛dnicy
samorza˛dowi, pozostali pracownicy samorza˛dowi, pracownicy techniczni). Do
najwyższej grupy – urze˛dników samorza˛dowych – powinny mieć zastosowanie
3
4
5
6
7
8
9

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

1999,
1982,
1990,
1998,
1993,
1997,
1998,

nr 49, poz. 483 z późn. zm.
nr 31, poz. 214 z późn. zm.
nr 21, poz. 124 z późn. zm.
nr 21, poz. 94 z późn. zm.
nr 111, poz. 493 z późn. zm.
nr 77, poz. 482 z późn. zm.
nr 133, poz. 872 z późn. zm.
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szczególne zasady, takie jak stabilność zatrudnienia, ochrona prawna stosunku
pracy. Brak dobrych regulacji i powszechna praktyka uznaniowości zatrudniania składaja˛ sie˛ na to, że do pracy w administracji nie garna˛ sie˛ ludzie
ambitni, twórczy i pracowici, zaś prestiż zawodu urze˛dnika w odbiorze społecznym jest znikomy.
Duże nadzieje wia˛zano ze zmianami, które wprowadziła reforma administracyjna 1997/1998 r. Podstawowe znaczenie miała tu zmiana relacji w układzie podporza˛dkowania pracowników administracji. Pionowa˛, hierarchiczna˛
podległość pracowników administracji rza˛dowej (urze˛dów wojewódzkich i rejonowych) zasta˛piono podporza˛dkowaniem organom wybieralnym (radom
powiatów, sejmikom województw). Bezpośrednim przełożonym pracowników
urze˛dów samorza˛dowych jest starosta powiatu i marszałek województwa,
a wie˛c politycy. Zmienia sie˛ zatem system zależności i powstaje specyficzna
relacja urze˛dnik–polityk. Można przypuszczać, że teraz w interesie władz
(polityków) be˛dzie leżało działanie na rzecz podnoszenia sprawności, efektywności i fachowości pracy administracji. Efekty jej działań be˛da˛ bowiem
oceniane przez społeczeństwo, a od niego z kolei zależy przyszły los polityków.
Można przy tym przypuszczać, że pozycja dobrych urze˛dników ulegnie wzmocnieniu, a ich opinie be˛da˛ miały decyduja˛cy wpływ na decyzje polityków.
Wszystko to, ła˛cznie ze zmiana˛ orientacji z funkcji władczych administracji
na organizatorskie, sprawia, że coraz cze˛ściej pojawiaja˛ sie˛ propozycje stworzenia obiektywnych zasad rekrutacji kadr, gdyż obecne prawodawstwo nie
przewiduje możliwości obsadzania stanowisk urze˛dniczych w samorza˛dzie
w drodze konkursu, egzaminu konkursowego czy egzaminu wste˛pnego. Pojawiaja˛ sie˛ sugestie organizowania w samorza˛dzie konkursów menedżerskich,
zapewniaja˛cych urze˛dnikom merytoryczna˛ kariere˛ i gwarantuja˛cych zatrudnienie najlepszych fachowców. Precedensowe rozwia˛zania, dotycza˛ce ogłaszania konkursów menedżerskich na stanowiska prezydentów, burmistrzów,
wójtów sa˛ w Polsce rzadkie, choć znane (statut miasta Lubawa przewiduje
wymóg przeprowadzenia konkursu na stanowisko burmistrza, w 1999 r. rozpisano także konkurs na stanowiska dyrektorów wydziałów Urze˛du Miasta
Krakowa).
Czynniki organizacyjno-techniczne
Trudno odmówić słuszności stwierdzeniu, że „administracja to nie tylko
administrowanie. Sa˛ pewne schematy poje˛ciowe, zgodnie z którymi zwykło
sie˛ uważać, że poważny urza˛d musi być wielki, nieruchawy i trudny do
zniesienia” (Wysocki).
Nowe realia wymagaja˛ jednak nowego schematu. Zadania z zakresu administracji to świadczenie usług na rzecz różnych odbiorców, pocza˛wszy od
wydania zaświadczenia, decyzji po szeroko rozumiane usługi komunalne,
których standard jest miara˛ jakości zarza˛dzania. Jak powinien wygla˛dać urza˛d,
jaka˛ powinien mieć strukture˛? Rozpatrzmy to na przykładzie administracji
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samorza˛dowej. Podobnie jak to ma miejsce w wypadku gminy, także nowe
ustawy ustrojowe: o samorza˛dzie powiatowym10, o samorza˛dzie województwa11
– powołuja˛c do życia struktury administracji publicznej na dwóch dodatkowych
szczeblach samorza˛du – umożliwiły władzom samorza˛dowym swobodne kształtowanie schematów organizacyjnych podległych im urze˛dów, tak by możliwie
najpełniej mogły być realizowane przypadaja˛ce na te jednostki zadania, przy
uwzgle˛dnieniu lokalnych potrzeb. Reorganizacja struktur jest wie˛c bezpośrednio
pozostawiona w re˛kach ludzi – teoretycznie najlepiej – zorientowanych, jakie
rozwia˛zania sa˛ najefektywniejsze i najbardziej ekonomiczne. W wie˛kszości
urze˛dów administracji samorza˛dowej dominuje struktura liniowa (wydziałowa),
w której poszczególne jednostki sa˛ w znacznym stopniu od siebie niezależne.
Utrudnia to komunikacje˛ wewne˛trzna˛ i koordynacje˛ pracy i usuwa z pola
widzenia misje˛ urze˛du jako całości.
W ramach prac nad usprawnianiem działalności urze˛dów proponuje sie˛
organizowanie Punktów Obsługi Interesantów (POI). Jest to w założeniu
jednostka skupiaja˛ca te zadania (cze˛sto kilku wydziałów), które moga˛ być
załatwione „od re˛ki”. POI jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta
z urze˛dem i jednocześnie miejscem „regulacji ruchu” w urze˛dzie. Udziela sie˛
tam wyczerpuja˛cej informacji o tym, gdzie i jakie sprawy sa˛ załatwiane, gdzie
należy udać sie˛ w celu załatwienia danej z nich i jakie sa˛ przy tym wymagane
dokumenty, informuje sie˛ o rozmieszczeniu poszczególnych jednostek w budynku, o lokalizacji w mieście innych urze˛dów i instytucji itp. Ponadto proponuje sie˛, aby w budynku urze˛du mieściła sie˛ kasa, placówka banku, kiosk,
bankomat, placówka poczty, ksero, stanowisko agenta ubezpieczeniowego,
punkt informacji turystycznej i miejsce oczekiwania interesanta i wypełniania
dokumentów. W takiej wersji urza˛d jawi sie˛ jako miejsce, w którym można
uzyskać pełna˛ informacje˛ niemal na każdy temat i załatwić wie˛kszość spraw.
Upolitycznienie administracji rza˛dowej i samorza˛dowej
Postulowana przez opinie˛ publiczna˛ i media jasność w identyfikacji ról
polityk–urze˛dnik na dobra˛ sprawe˛ nie jest możliwa. Nie sposób znaleźć właściwe rozwia˛zania, które pozwoliłyby wyznaczyć wyraźna˛ granice˛ mie˛dzy
tymi dwiema rolami. Przez konieczność wzajemnych relacji, zadanie przekładania politycznych wizji na realne działania administracyjne, polityka
w działaniu urze˛dnika be˛dzie obecna. Jednak role polityka i urze˛dnika zasadniczo sie˛ różnia˛. Odróżnia je przede wszystkim filozofia pracy, sposób pojmowania interesu państwa, cele i narze˛dzia ich realizacji. Mówia˛c wprost
– polityk da˛ży do szybkiego, spektakularnego sukcesu, nie bacza˛c na jakiekolwiek ograniczenia. Urze˛dnika charakteryzuje znacznie bardziej powścia˛gliwy
sposób działania, zmuszony jest on do poruszania sie˛ w dość ściśle wy10
11

Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
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znaczonych normami prawa granicach, musi przestrzegać obowia˛zuja˛cych
procedur, a jego działania zdecydowanie mniej nasycone sa˛ pierwiastkiem
widowiskowości i zdobywania popularności.
Mówia˛c o upolitycznieniu administracji, rozumie sie˛ przez nie obecność
polityki w jej działaniach w takim stopniu, że podstawowy cel administracji
– jej służebna rola wobec interesu ogólnospołecznego – praktycznie zanika.
Środkiem zapobiegawczym powstawaniu takich sytuacji stała sie˛ idea służby
cywilnej. Powołanie do życia nie tylko apolitycznego korpusu urze˛dników, ale
postawienie również na ich profesjonalizm, bezstronność, predyspozycje moralne, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość problemów otaczaja˛cej rzeczywistości, stanowić miało pocza˛tek nowej jakości w administrowaniu. W lipcu
1996 r. weszła w życie ustawa o służbie cywilnej. W myśl jej postanowień
korpus państwowej służby cywilnej tworzyli mianowani i usuwalni tylko
w wyja˛tkowych wypadkach pracownicy administracji rza˛dowej. Pierwsze
nominacje pod rza˛dami nowej ustawy wywołały dyskusje˛ i spory, w czasie
których sformułowano zarzuty dotycza˛ce niewłaściwej konstrukcji przepisów,
głównie w kwestiach trybu egzaminów kwalifikacyjnych i nieścisłości w określaniu kategorii zaszeregowania.
Nowe regulacje zawarł ustawodawca w ustawie o służbie cywilnej z grudnia
1998 r., której postanowienia zacze˛ły obowia˛zywać od lipca 1999 r. Definiuje
ona podstawowe wartości, jakimi powinien odznaczać sie˛ urze˛dnik służby
cywilnej. Sa˛ to: rzetelność w wykonywaniu obowia˛zków, bezstronność oraz
neutralność polityczna.
Tematyka ta jest aktualna także na szczeblu ponadnarodowym. Opracowuje
sie˛ wspólne dla wielu państw dokumenty, uznaja˛ce role˛ administracji publicznej
w społeczeństwach demokratycznych i formułuja˛ce zalecenia. 24 lutego 2000 r.
Komitet Rady Ministrów Rady Europy przyja˛ł rekomendacje˛ nr R/2000/6,
dotycza˛ca˛ statusu pracowników publicznych w Europie. Formułuje ona 17
zasad reguluja˛cych status służb wykonuja˛cych zadania państwa. Spełniać ma
to funkcje˛ integracyjna˛ na płaszczyźnie porozumiewania sie˛ mie˛dzy państwami
i ich administracjami wobec rozwoju administracji ponadnarodowych (ponadkrajowych).
Czynniki społeczne – kultura administrowania, zaufanie, uczciwość,
korupcja
Podstawowe wymagania stawiane obecnie przed administracja˛ publiczna˛
to sprawna i przyjazna obsługa petentów (raczej już klientów), efektywne
zarza˛dzanie finansami publicznymi, szeroka oferta usług publicznych i dostosowanie sposobów realizacji owych zadań do wymagań współczesnego
człowieka, aktywna współpraca z innymi instytucjami, w tym z organizacjami
pozarza˛dowymi, „upublicznianie” działań itp. Tymczasem w zazwyczaj zbiurokratyzowanej administracji panuje reguła: „Ważniejszy byle jaki papierek
niż najporza˛dniejszy petent” (Rybicki 1988). „Przełożone na je˛zyk prawa
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procesowego, oznacza to przywia˛zywanie szczególnego znaczenia dla wszystkich dokumentów z pomniejszeniem roli osobistych oświadczeń obywatela,
jego postawy oraz wniosków”. Cze˛sto jest to swoista, wykształcona przez lata
praktyki, rzeczywista kultura administracji. Ogólnie jednak rzecz biora˛c, kultura administracji oznacza taki sposób realizowania powierzonych zadań,
który ma oparcie w określonych zasadach i wartościach nie tylko poża˛danych
i skodyfikowanych, ale i stosowanych przez urze˛dników w praktyce. W skład
kultury organizacji administracyjnych wchodza˛ także relacje wewna˛trz aparatu administracyjnego, sieć powia˛zań zewne˛trznych i metod komunikacji oraz
zasady przepływu informacji.
Trzon kultury administracji stanowi zbiór reguł, zasad i wartości, które
wyznaczaja˛ jej zachowania. Cze˛sto zostaja˛ one skodyfikowane i staja˛ sie˛
kodeksami etycznymi. Zatrzymajmy sie˛ dłużej przy tym, cze˛ sto bulwersuja˛cym
opinie˛ publiczna˛, problemie: problemie etyki urze˛dników administracyjnych.
Z szeroka˛ problematyka˛ etyki i uczciwości w działaniach administracji publicznej nierozerwalnie zwia˛zana jest kwestia zachowań korupcyjnych wśród
urze˛dników i polityków, w tym w szczególności samorza˛dowych (radni).
Potocznie określane „łapownictwo” w odniesieniu do administracji to nic
innego jak czerpanie indywidualnych korzyści maja˛tkowych w zwia˛zku z zajmowanym stanowiskiem, w sytuacji gdy osobiste interesy urze˛dnika wchodza˛
w kolizje˛ z interesem publicznym, staja˛c sie˛ działaniami sprzecznymi z obowia˛zuja˛cym prawem. Zjawisko korupcji jest w ostatnim czasie bardzo dyskutowanym problemem, zarówno w publicystyce, jak też w nauce. W końcu
2000 r. Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu przeciw korupcji
realizował szeroki program badawczy Korupcja w życiu codziennym. W przedstawionych badaniach starano sie˛ dotrzeć do społecznego postrzegania tego
zjawiska, jak również do informacji o zachowaniach korupcyjnych – ich
cze˛stotliwości, miejscach i okolicznościach wyste˛powania, wysokości i rodzajach wre˛czanych łapówek, a wie˛c do opisu interakcji korupcyjnych i odtworzenia społecznego mikroklimatu korupcji. Zwrócono także uwage˛ na
budza˛ca˛ społeczne kontrowersje kwestie˛ karalności łapówkarstwa oraz przyczyny jego wyste˛powania.
Całkowite wyeliminowanie korupcji, podobnie jak odpolitycznienie administracji, jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Można sie˛ natomiast zastanawiać, jak
dalece możliwe jest zredukowanie tego zjawiska, które obecnie sie˛ nasila.
W raportach organizacji mie˛dzynarodowych badaja˛cych rozmiary korupcji
w świecie Polska jawi sie˛ jako kraj o sukcesywnie nasilaja˛cej sie˛, pocza˛wszy
od lat 60., korupcji. Najbardziej jaskrawa jest ona na najwyższych szczeblach
władzy, w sferze polityki. Nie jest jednak czymś rzadkim także w administracji,
w tym samorza˛dowej, gdzie szczególnie widać ja˛ w takich dziedzinach jak
zamówienia publiczne, prywatyzacja, pozwolenia na budowe˛, nieruchomości.
Przyczyny tych zjawisk sa˛ złożone. Zalicza sie˛ tu zarówno predyspozycje
indywidualne jednostki, jej system wartości i moralność, jak również czynniki
organizacyjne, aż po skuteczność egzekucji. Podstawowe sankcje przewidziane
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za tego rodzaju przewinienia określone sa˛ w kodeksie karnym. Wyszczególnia
on określone typy przeste˛pstw, kwalifikuja˛ce sie˛ do przeste˛pstw urze˛dniczych.
Należa˛ do nich: niegospodarność, płatna protekcja, przyjmowanie łapówek,
poświadczenie nieprawdy w celu osia˛gnie˛cia korzyści maja˛tkowej, utrudnianie
przetargów publicznych, ujawnianie tajemnicy państwowej lub służbowej,
wykorzystywanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi itp.
W ustawodawstwie polskim filarem prawnej regulacji zapobiegania sytuacjom, gdy urze˛dnik może znaleźć sie˛ w okolicznościach podaja˛cych w wa˛tpliwość jego bezstronność, jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełnia˛ce funkcje publiczne12. Dodatkowe ograniczenia dotycza˛ce urze˛dników znajduja˛ sie˛ w ustawie
o pracownikach samorza˛dowych. Wymienić tu należy m.in. zakaz ła˛czenia
stanowisk w samorza˛dzie, zakaz zatrudniania osób pozostaja˛cych w zwia˛zku
małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, lub stosunku
powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki ba˛dź kurateli,
jeśli powstałby mie˛dzy tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości
służbowej, zakaz wykonywania przez pracownika samorza˛dowego zaje˛ć, które
byłyby sprzeczne z obowia˛zkami lub mogły wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
Ograniczenia w stosunku do organów powoływanych zawieraja˛ przepisy
ustaw ustrojowych: o samorza˛dzie gminnym13, o samorza˛dzie powiatowym
i o samorza˛dzie województwa. I tak członkostwa w zarza˛dzie gminy nie
można ła˛czyć z zatrudnieniem w administracji rza˛dowej oraz z funkcja˛ przewodnicza˛cego i wiceprzewodnicza˛cego rady gminy14. Z kolei członkostwa
w zarza˛dzie powiatu nie można ła˛czyć z członkostwem w organie samorza˛du
gminy i województwa oraz z zatrudnieniem w administracji rza˛dowej, a także
mandatem posła i senatora. Członek zarza˛du nie może być również przewodnicza˛cym i wiceprzewodnicza˛cym rady powiatu15. Członkostwa w zarza˛dzie
województwa nie można ła˛czyć z członkostwem w organach gminy i powiatu,
zatrudnieniem w administracji rza˛dowej, mandatem posła i senatora oraz
funkcja˛ przewodnicza˛cego i wiceprzewodnicza˛cego sejmiku województwa16.
Jeszcze inne ograniczenia dotycza˛ władz pochodza˛cych z wyboru, a wie˛c
radnych. Sa˛ to regulacje zakazuja˛ce ła˛czenia funkcji radnego z zatrudnieniem
na określonych stanowiskach (w urze˛dzie jednostki samorza˛du, w której uzyskał
mandat, zakaz zatrudnienia na stanowisku kierowników jednostek organizacyjnych), podejmowania przez radnych określonych zaje˛ć moga˛cych podważyć
zaufanie wyborców, ograniczenia w prowadzeniu przez nich działalności
gospodarczej (zakaz członkostwa w zarza˛dach, radach nadzorczych, komisjach
rewizyjnych spółek prawa handlowego, spółdzielni, z wyja˛tkiem spółdzielni
12
13
14
15
16

Dz.U. 1997, nr 106, poz. 679 z późn. zm.
Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74 z późn. zm.
Art. 19 ust. 3 i art. 27 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorza˛dzie gminnym.
Art. 26 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorza˛dzie powiatowym.
Art. 20 ust. 4 i art. 31 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorza˛dzie województwa.
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mieszkaniowych, fundacji prowadza˛cych działalność gospodarcza˛, ograniczenia
w nawia˛zywaniu przez radnych stosunków cywilnoprawnych z gmina˛ itp.)17.
Zagadnienie ograniczeń prawnych zwia˛zanych z zatrudnieniem w samorza˛dzie charakteryzuje duża złożoność, a szczegółowe normy w tej dziedzinie
znajduja˛ sie˛ w wielu aktach prawnych. Podstawowa ułomność tych przepisów,
podkreślana także w doktrynie, to brak sankcji za ich naruszenie.
Wydaje sie˛, że pozytywny wpływ na kulture˛ administracji miałaby kodyfikacja zasad etycznych. Takie ujmowanie zasad etyki w zwarty katalog zasad
także w Polsce zaczyna wchodzić w mode˛. Tygodnik „Wspólnota” ogłosił rok
2000 rokiem etyki w samorza˛dzie. Ponadto w lutym 2000 r. gazeta ogłosiła
konkurs Samorza˛dowa Lilia, przyznaja˛cy statuetki za wprowadzanie indywidualnych rozwia˛zań w dziedzinie poprawy jakości działań samorza˛dów (zapobieganie korupcji i nadmiernie wysokim uposażeniom, jawność i racjonalne
wydatkowanie środków publicznych itp.).
Mówi sie˛ nie tylko o etyce urze˛dnika służby cywilnej czy samorza˛dowego,
ale także o etyce radnych, a nawet pracowników o szczególnym statusie,
jakimisa˛ skarbnicy. W czerwcu 2000 r. Stowarzyszenie Skarbników Mazowsza
opracowało, na wzór brytyjskiego Kodeksu Etycznego International City
Managers Association, Kodeks etyczny skarbnika. Kilka polskich gmin uchwaliło także etyczne kodeksy radnego, określaja˛ce obowia˛zki radnego, wartości,
jakimi powinien sie˛ kierować przy pełnieniu swojej funkcji, a także sankcje
za naruszenie zawartych w kodeksie norm. W 1999 r. Krakowski Sejmik
Samorza˛dowy przyja˛ł Honorowy kodeks radnego. Wśród gmin, które uchwaliły
tego typu regulacje, znajduja˛ sie˛ Konstancin-Jeziorna (Kodeks etyczny i obyczajowy radnego) i Pabianice (Regulamin etyki radnego). W grudniu 2000 r.
Kodeks honorowy radnego przyje˛ła rada powiatu gorlickiego. Trwaja˛ także
prace nad opracowaniem Kodeksu urze˛dnika służby cywilnej, który ujednolicałby zasady zawarte w różnych aktach: kodeksie poste˛powania administracyjnego, ustawie o służbie cywilnej, ustawie „antykorupcyjnej”.
Kodyfikacja zasad etycznych (kodeks radnego, kodeks urze˛dnika) to próba
kompleksowego uje˛cia zagadnień, które zwykle zawarte sa˛ cza˛stkowo w wielu
aktach prawnych reguluja˛cych funkcjonowanie służb publicznych (ustrojowych
i proceduralnych). Przyje˛ta latem 1996 r. ustawa o służbie cywilnej była
pierwszym od czasów II Rzeczypospolitej 18 aktem prawnym wpisuja˛cym do
systemu prawa zasady etyki i jasno określaja˛cym zawód urze˛dnika jako służbe˛
państwu, choć także w poprzednim systemie podkreślano służebna˛ role˛ świadczenia usług publicznych w sposób sumienny i staranny (tekst ślubowania
urze˛dnika państwowego, art. 8 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach
urze˛dów państwowych19). Podstawowym kryterium oceny jest efektywność
17
Szczegółowo kwestie te normuja˛ przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełnia˛ce funkcje publiczne.
18
Sytuacje˛ prawna˛ funkcjonariuszy administracji publicznej regulowały wówczas przepisy
ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. (pragmatyka służbowa) – Dz.U. 1922, nr 21,
poz. 164 z późn. zm.
19
Dz.U. 1982, nr 31, poz. 214 z późn. zm.
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pracy widziana oczyma społeczeństwa. „W poczynaniach administracji dominować musi troska o zdobywanie szacunku oraz dbałość o sprawiedliwe
działania – tak stanowiły: Kodeks powinności urze˛dników państwowych Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, Prawa obywatela i obowia˛zki urze˛dnika w urze˛dach
państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – opracowane z inspiracji
i pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego20.
Obowia˛zuja˛ce obecnie ustawy: o pracownikach samorza˛dowych, o samorza˛dzie gminnym, o samorza˛dzie powiatowym, o samorza˛dzie województwa
zawieraja˛ teksty ślubowania, jakie ma obowia˛zek złożyć na piśmie pracownik
zatrudniony na podstawie wyboru, mianowania lub powołania.
Obecnie, głównie wzorem rozwia˛zań zachodnich, podejmuje sie˛ działania
w kierunku tworzenia odre˛bnych, zwartych i całościowych aktów prawnych
reguluja˛cych kwestie etyki działań. Praktyka kodyfikowania norm odnosza˛cych sie˛ do określonej sfery funkcjonowania administracji, rozproszonych
w wielu aktach prawnych, jest charakterystyczna dla amerykańskiego systemu
prawa. Za przykład moga˛ posłużyć sie˛gaja˛ce jeszcze końca lat 70. ułożone
w Kodeks przepisów federalnych przepisy wykonawcze w dziedzinie ochrony
środowiska. Obejmuja˛ one wszelkie reguły poste˛powania dla realizacji polityki ochrony środowiska oraz procedure˛ odwołań. W kodeksie tym określono
cele, zadania, zasady redukowania czynności biurokratycznych, redukowania
zwłoki oraz właściwość urze˛dów. Tak wie˛c urze˛dy i inni „użytkownicy”
przepisów maja˛ zebrane w jednym akcie prawnym zarówno ogólne dyrektywy, jak też opracowana˛ szczegółowa˛ procedure˛ podejmowania decyzji
administracyjnych. Z zawartych w omawianym akcie prawnym przepisów
wynika, że został on opracowany z myśla˛ o bezpośrednich użytkownikach,
tj. przede wszystkim urze˛dnikach państwowych i ich klientach. Procedury
kodeksu wyznaczaja˛ odpowiednio sprawny tok poste˛powania. Należy podkreślić, że sprawność ta bynajmniej nie polega na szybkim wydawaniu decyzji
opartych na „widzimisie˛” urze˛dnika lub/i „sile przebicia” wnioskodawcy.
Polega ona na skrupulatnym wyczerpaniu wymaganych przepisami procedur
w określonym czasie w celu optymalnego przestrzegania wymagań ustawy.
Każdy urze˛dnik, w którego gestii leży podje˛cie określonych prawem rozstrzygnie˛ć, znajduje w Kodeksie przepisów federalnych (KPF) jasno uje˛ty
katalog kwestii do rozstrzygnie˛cia na danym etapie poste˛powania. Rola urze˛dnika sprowadza sie˛ do możliwie starannego wykonania tego, czego wymagaja˛
przepisy, oraz czuwania nad dokładnym zebraniem materiału faktycznego,
przestrzeganiem terminów i wymogów formalnych. Przy tak szczegółowo
opracowanych przepisach rola urze˛dnika sprowadza sie˛ do spełnienia wymagań prawnych na każdym etapie poste˛powania i nadania biegu sprawie.
Omawiany kodeks stwarza wie˛c mechanizm „wymuszaja˛cy” rzetelna˛ prace˛
urze˛dników, którzy w imieniu podatników sprawuja˛ kontrole˛ nad starannym
20
Obydwa dokumenty stanowiły zała˛cznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 22
lipca 1984 r. (MP nr 20, poz. 135).
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pogodzeniem konieczności gospodarczych z dobrem ogólnospołecznym, jakim jest ochrona środowiska. Wyjściowym założeniem tego poste˛powania jest
maksymalizacja korzyści dla decydentów i społeczeństwa oraz idea: „lepiej
zapobiegać niż leczyć”.
W odniesieniu do kwestii etyki role˛ swoistych przewodników po ga˛szczu
przepisów i reguł moralności publicznej pełnia˛ w USA kodeksy etyczne.
Zawieraja˛ nie tylko normy, wskazówki i wytyczne, objaśnienia obowia˛zków
pracowniczych, ale także opisy precedensowych spraw sa˛dowych, zakazy
i sankcje zwia˛zane z nadużywaniem stanowisk, korupcja˛ itp. Owe normy maja˛
charakter płynny, dostosowywane sa˛ do zmieniaja˛cych sie˛ warunków, w jakich
w danym okresie funkcjonuja˛ służby publiczne (dzie˛ki czemu unika sie˛ reguł
martwych, nie maja˛cych zastosowania). Podkreślić też należy, że różne struktury maja˛ swoje odre˛bne kodeksy. W amerykańskiej służbie publicznej swoisty
kanon stanowi pie˛ć zasad etyki urze˛dnika: traktowania urze˛du publicznego
jako służby w interesie publicznym, niezależnego i obiektywnego rozstrzygania
spraw, ponoszenia odpowiedzialności przed społeczeństwem, uwzgle˛dniania
demokratycznego przywództwa, pogłe˛biania zaufania do urze˛du publicznego.
Swój kodeks maja˛ menedżerowie miast; kładzie sie˛ w nim nacisk na szczególna˛ role˛ urze˛dnika w realizowaniu miejskich usług publicznych, zasady
uczestnictwa funkcjonariuszy miejskich w różnego typu organach politycznych
i administracyjnych etc. Z kolei kodeks etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Administracji Publicznej określa zasady ochrony interesu publicznego,
korzystania z władzy dyskrecjonalnej, eliminowania dyskryminacji rasowej,
religijnej itp. Ustalone sa˛ także zasady dla urze˛dników pochodza˛cych z wyboru
oraz osobne dla urze˛dników służby publicznej. Tradycje kodyfikacji zasad etyki
w USA sie˛gaja˛ pocza˛tku lat dwudziestych XX w. Sa˛ to najogólniej sformułowane zasady. Szczegółowe ich interpretacje maja˛ swoje rozwinie˛cia w mechanizmach socjologicznych. Jest to na przykład tzw. „metoda Washington Post”,
nakazuja˛ca urze˛dnikowi w taki sposób konstruować uzasadnienie swojej decyzji, jak gdyby miało sie˛ ono znaleźć na pierwszych stronach poczytnych
czasopism. Inna zasada nakazuje traktować interesanta w sposób, w jaki
samemu chciało by sie˛ być obsłużonym – w myśl motta Spencera Johnsona:
„Traktuj innych tak, jak chciałbyś, żeby inni traktowali ciebie”. Warto wymienić też zasade˛ „Oceniania przez dziecko”, polegaja˛ca˛ na wyobrażeniu sobie, czy
bylibyśmy zadowoleni, gdyby obserwuja˛ce nasze działanie dziecko, układaja˛c
swoje stosunki z nami, kierowało sie˛ takimi samymi zasadami.
Jak nietrudno zauważyć, sa˛ to zasady zbliżone do zasad ogólnych poste˛powania administracyjnego, zawartych na gruncie polskim w kodeksie
poste˛powania administracyjnego 21.
Z kolei w Wielkiej Brytanii specjalnie powołana do życia w 1994 r. Komisja
ds. Standardów w Życiu Publicznym opracowała siedem podstawowych zasad
funkcjonowania sektora publicznego. Sa˛ to: bezinteresowność, prawość, obiek21

Dz.U. 1980, nr 9, poz. 26 z późn. zm.
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tywność (bezstronność), odpowiedzialność, otwartość, uczciwość, przywództwo. Istnieja˛ ponadto m.in.:
– Kodeks etyczny brytyjskiej służby cywilnej (1996 r.);
– Kodeks etyczny wybieralnych członków władz lokalnych i regionalnych
(Code of Conduct for the Political Integrity of Local and Regional Elected
Representatives), opracowany w Radzie Europy na Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w dniach 15–17 czerwca 1999 r. Kodeks
ten, pod nazwa˛ Zasady rzetelności członków lokalnych i regionalnych organów przedstawicielskich, w preambule podkreśla potrzebe˛ budowania
zaufania mie˛dzy władzami a społecznościami lokalnymi, zaufania, które
leży u podstaw skutecznego wykonywania zadań publicznych. Odnosi sie˛
on do polityków lokalnych i regionalnych sprawuja˛cych władze˛ zarówno na
podstawie mandatu uzyskanego w wyborach, jak też wybranych przez rady
do ciał wykonawczych;
– Ogólnokrajowy kodeks pracownika samorza˛dowego (The National Code for
Government Employees), określaja˛cy zbiór zasad, wskazówek i warunków
służby publicznej dla władz lokalnych i ich pracowników, także w kontaktach z organizacjami o nastawieniu komercyjnym. W myśl założeń za cel
kodeksu służyło ustalenie wskazań dla pracowników samorza˛du terytorialnego, pomocnych w utrzymaniu i doskonaleniu standardów i tworza˛cych
„bariere˛ ochronna˛ przed nieporozumieniami i nieuzasadnionym krytycyzmem
wobec urze˛dników”. Podkreśla on obowia˛zek świadczenia usług o wysokim
standardzie, reguluje zasady ujawniania informacji, wzajemnych zależności,
zobowia˛zań zewne˛trznych, powia˛zań osobistych, kwestie nominacji, problem
korupcji i sponsorowania i inne;
– Krajowy kodeks radnego (The National Code of Local Government Conduct
for Councillors), be˛da˛cy rodzajem przewodnika wskazuja˛cego podstawowe
standardy poste˛powania radnych w zwia˛zku z pełnionymi przez nich obowia˛zkami oraz ich relacjami z urze˛dnikami samorza˛dowymi. Zawarte sa˛
w nim m.in. kwestie powia˛zań prywatnego interesu radnego z charakterem
służby publicznej, zasady jawności zwia˛zków finansowych i rzeczowych,
relacje z urze˛dnikami, zasady wykorzystywania posiadanych informacji itp.
Postanowienia te sa˛ powia˛zane z zasadami zawartymi w Ogólnokrajowym
kodeksie pracownika samorza˛dowego.
W porównaniu z przytoczonymi dla przykładu (w bardzo ogólnym zarysie)
rozwia˛zaniami zachodnimi, polskie zbiory zasad etyki to konstrukcje bardzo
ska˛pe. Opracowywane sa˛ na razie na użytek wa˛skich gremiów, głównie władz
lokalnych (szczebla gminnego), i tworzone także przede wszystkim dla sfery
polityki (kodeksy etyki radnego), nie zaś dla urze˛dników administracji samorza˛dowej. W literaturze pojawiły sie˛ już głosy o potrzebie sformułowania
kodeksu etycznego pracownika samorza˛dowego. Opracowanie zbioru uniwersalnych wartości, odzwierciedlaja˛cych oczekiwania społeczeństwa i jednocześnie uświadamiaja˛cych urze˛dnikowi charakter jego relacji nie tylko z petentem-klientem, ale także z przełożonymi czy politykami, mogłoby ułatwić
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działanie w konkretnych sytuacjach, a także zapobiec niepotrzebnym tarciom
i napie˛ciom. W katalogu zasad etycznych znaleźć powinny sie˛ takie wartości
jak: profesjonalizm, bezstronność, odpowiedzialność za wykonywane zadania,
świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji, świadomość charakteru
pracy – służby publicznej, unikanie sytuacji konfliktowych, da˛żenie do możliwie szybkiego załatwienia sprawy, otwartość i jawność działania w relacjach
ze społeczeństwem, dotrzymywanie obietnic, prawdomówność, działanie w sposób wzbudzaja˛cy zaufanie, ścisła współpraca i szybki obieg informacji z władzami pochodza˛cymi z wyboru, uczciwość i rzetelność, dochowanie tajemnicy
służbowej i niewykorzystywanie posiadanej wiedzy do realizacji partykularnych
interesów, wreszcie nakaz działania zgodnego prawem – w myśl zasady
„dozwolone jest to, co wyznaczone (dopuszczone) prawem”, a nie w myśl
reguły „dozwolone wszystko, co nie jest prawem zakazane”.
Konkluduja˛c powyższe rozważania, stanowia˛ce uproszczony zarys problemu
i poruszaja˛ce jedynie wybrane jego wa˛tki, należy stwierdzić, że stajemy sie˛
systematycznie obserwatorami (i uczestnikami) poważnych zmian w modelu
funkcjonowania administracji. Kierunek, w jakim owe zmiany naste˛puja˛, jest
właściwy, istnieje świadomość konieczności nowych działań i doceniana staje
sie˛ jakość. Podejmuje sie˛ próby sformułowania takich kryteriów oceny sprawności funkcjonowania urze˛dów, które z jednej strony byłyby wartościowe
„intelektualnie”, z drugiej zaś – możliwe i użyteczne w praktycznym ich
zastosowaniu.
Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Reformy Administracji
Publicznej rozpocza˛ł realizacje˛ projektu Metodologia oceny zdolności dostosowawczych polskiej administracji publicznej w zwia˛zku z implementacja˛
acquis communautaire. W skład zespołu realizacyjnego wchodza˛: prof. Janusz
Zaleski (kierownik projektu), prof. Mirosław Stec, prof. Stanisław Prutis oraz
prof. Jacek Szlachta. Celem działań ma być opracowanie metodologii oceny
zdolności dostosowawczych administracji publicznej Polski jako jednego z krajów kandyduja˛cych w zwia˛zku z implementacja˛ acquis communautaire. Efektem prac jest próba opracowania kwestionariusza pozwalaja˛cego na maksymalnie obiektywne zmierzenie stopnia spełniania przez dana˛ organizacje˛ jej zadania
lub celu. Pierwszy etap badań polegał na dokonaniu przegla˛du 19 stanowisk
negocjacyjnych Polski z punktu widzenia możliwości wdrożenia do polskiego
systemu administracji podstawowych regulacji dla każdego ze stanowisk.
Naste˛pnie sporza˛dzono liste˛ jednostek administracyjnych wraz z omówieniem
zadań, które one realizuja˛. W sumie analizie poddano trzy kategorie urze˛dów:
odpowiedzialne za tworzenie prawa oraz wykonywanie i koordynowanie polityki w określonym polu negocjacyjnym (23 urze˛dy, w tym 19 ministerstw
i urze˛dów centralnych i 4 urze˛dy na szczeblach niższych), urze˛dy administracyjne odpowiedzialne za wykonywanie określonych w prawie materialnym
kompetencji o charakterze władczym – inspekcje, służby i straże (43 urze˛dy
administracyjne administracji zespolonej i niezespolonej na szczeblu centralnym i terenowym), instytucje pełnia˛ce funkcje administracyjne, ale nie be˛da˛ce
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urze˛dami – instytuty badawcze i fundacje (13 instytucji wspieraja˛cych działalność urze˛dów). Opracowany projekt kwestionariusza ma umożliwić pomiar
stopnia spełniania przez dana˛ organizacje˛ jej zadania lub celu. Jak wie˛c widać,
problem wydajności, skuteczności i jakości funkcjonowania administracji jest
obecnie niezwykle aktualny i angażuje zarówno środowiska naukowe, jak też,
a może przede wszystkim, praktyków administracji.
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Biuletyn Służby Cywilnej, nr 3.
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