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Od Redaktora
Polski system administracji publicznej, jaki ukszta³towa³ siê w ostatnich
dziesiêciu latach, porównywany jest niekiedy do tzw. systemu ³upów. Termin ten pochodzi od amerykañskiego prezydenta Andrew Jacksona, który
u¿y³ go w 1829 r., stwierdzaj¹c, ¿e nikt nie jest stworzony dla urzêdu, a zarazem ka¿dy ma wystarczaj¹ce kwalifikacje, by zostaæ urzêdnikiem. Wszystkie federalne urzêdy administracyjne, od najni¿szych do najwy¿szych, powinny jako ³upy przypadaæ zwyciêskiej partii politycznej. Mechanizm ten
nie sprzyja zachowaniom etycznym powoduj¹c, ¿e w³adzê traktuje siê jako
okazjê do zapewnienia sobie osobistych korzyci, a nie jako s³u¿bê innym
czy d¹¿enie do wspólnego dobra.
Zawód urzêdnika bezporednio zwi¹zany jest z wykonywaniem w³adzy
nad obywatelami, wydawaniem decyzji ich dotycz¹cych, regulowaniem dostêpu do dóbr rzadkich a po¿¹danych (koncesje, zgody, zasi³ki, pozwolenia,
dokumenty). Na dzisiejsz¹ kondycjê etyczn¹ urzêdników wp³yw maj¹ uwarunkowania historyczne. W okresie PRL urzêdników obowi¹zywa³a przede
wszystkim lojalnoæ wobec aparatu politycznego. To ona decydowa³a o mo¿liwociach awansu. Brakowa³o czytelnych regu³ prawnych okrelaj¹cych
system s³u¿by publicznej zarówno w sferze wartoci, jak i praktyki, rozumianej jako procedura rekrutacji, model promocji, doskonalenia umiejêtnoci zawodowych oraz system szkoleñ.
Regu³a zale¿noci politycznej sprzyja³a zachowaniom korupcyjnym,
czyli wykorzystywaniu w³adzy publicznej dla korzyci osobistych lub grupowych. Urzêdnicy mogli podejmowaæ decyzje o charakterze arbitralnym
niemal we wszystkich dziedzinach ¿ycia, pocz¹wszy od przyznania paszportu, poprzez talony na samochód, po przesuniêcie w kolejce po mieszkanie w spó³dzielni. Niedostatek wszelkiego rodzaju dóbr u³atwia³ kupowanie
lojalnoci politycznej. Istnia³a mo¿liwoæ wymieniania tego specyficznego
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dobra przez dysponentów w³adzy na korzyci osobiste. W systemie nomenklatury lojalnoæ polityczna gwarantowa³a pewien immunitet.
Wed³ug badañ prowadzonych przez Bank wiatowy, korupcja jako zjawisko spo³eczne nie ma zwi¹zku z cechami narodowymi danego spo³eczeñstwa, a jest zawsze rezultatem wad strukturalnych systemu politycznego i gospodarczego, zw³aszcza za z³ego funkcjonowania instytucji publicznych. Nie mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e Polacy s¹ z natury bardziej podatni na
korupcjê ni¿ inne narody. To nie jest kwestia charakteru narodowego, ale
struktur spo³ecznych, które mog¹ sprzyjaæ b¹d przeciwdzia³aæ zachowaniom etycznym. W³aciwe rozpoznanie tych wad i sanacja struktur ¿ycia
publicznego jest drog¹ do ograniczenia zjawisk korupcji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e jakoæ s³u¿by publicznej ma istotne znaczenie dla
szeroko rozumianego rozwoju pañstwa. W wiecie globalizacji pañstwa konkuruj¹ ze sob¹, chc¹ przyci¹gn¹æ inwestycje i kapita³. Tymczasem kapita³
jest kierowany tam, gdzie wystêpuje lepsza s³u¿ba publiczna. Innymi s³owy,
pañstwa konkuruj¹ jakoci¹ s³u¿by publicznej, która mo¿e mieæ decyduj¹ce
znaczenie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.
W raporcie okresowym Komisji Europejskiej zwraca siê szczególn¹
uwagê na jakoæ s³u¿by cywilnej w Polsce i jej przygotowanie do wdro¿enia
systemu prawa europejskiego. Korupcjê i niski poziom etyczny urzêdników
publicznych uznano za dwa g³ówne problemy na drodze do cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej.
Powszechne zachowania nieetyczne to dzisiaj za³atwianie posad dla rodziny i znajomych, organizowanie zamówieñ publicznych pod ustawionego wykonawcê w zamian za korzyci osobiste lub korzyci dla ugrupowania, z którym dany urzêdnik jest zwi¹zany. Niektórzy autorzy do takich zachowañ zaliczaj¹ równie¿ pochlebstwo, dzia³anie na emocje urzêdnika oraz
na jego poczucie wartoci w celu uzyskania korzystnej dla siebie decyzji.
Spo³eczeñstwo le postrzega uczciwoæ i rzetelnoæ zawodow¹ urzêdników.
Podczas badañ przeprowadzonych przez CBOS respondenci, oceniaj¹c zawody ze wzglêdu na uczciwoæ i rzetelnoæ, na pierwszych miejscach posta-
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wili naukowców (62%), pielêgniarki (57%) i nauczycieli (43%). Najgorzej
oceniono polityków (tylko 6% uwa¿a, ¿e rzetelnie i uczciwie wykonuj¹ swoje
obowi¹zki), nastêpnie urzêdników samorz¹dowych i pañstwowych (po 9%)
oraz dzia³aczy zwi¹zków zawodowych (10%). Z innych badañ wynika, ¿e
59% spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e wielu urzêdników pañstwowych czerpie nieuprawnione korzyci z wykonywania swojej funkcji. Zarazem 86% respondentów s¹dzi, ¿e korupcja stanowi powa¿ny problem (46%  ¿e bardzo
powa¿ny). Sfera polityki uwa¿ana jest przez opiniê publiczn¹ za jedn¹
z dziedzin, w których korupcja wystêpuje najczêciej. Niepokoj¹ce jest, ¿e
liczba osób przekonanych o przekupstwie urzêdników pañstwowych ci¹gle
ronie.
Tymczasem od polityków i urzêdników bardziej ni¿ od innych wymagaæ siê powinno przestrzegania norm uczciwoci i bezinteresownoci oraz
dzia³ania w interesie publicznym. Obywatele oczekuj¹, ¿e politycy i urzêdnicy publiczni bêd¹ przestrzegaæ standardów etycznych dotycz¹cych uczciwoci w sposób bardziej rygorystyczny ni¿ inne grupy zawodowe oraz ¿e
bêd¹ dzia³aæ na rzecz interesu wspólnego.
Mechanizmy, które zapobiegaj¹ korupcji urzêdników, to administracja
przyjazna dla obywatela, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i wiadomoci etycznej urzêdników oraz w³aciwy system wynagradzania
urzêdników. Wynagrodzenia w sferze publicznej nie powinny byæ ra¿¹co
ni¿sze ni¿ w sferze prywatnej.
Uczciwoci zachowañ urzêdników powiêcony jest artyku³ prof. Marka
Kosewskiego. Urzêdnik, tak jak ka¿dy obywatel, chcia³by zachowywaæ siê
godnie, w sposób etyczny, zgodnie z ogólnie przyjêtymi normami postêpowania. Stawiany jest on jednak nieustannie w sytuacji pokusy uzyskania
jakiej korzyci. Czêsto szuka usprawiedliwieñ, akceptacji spo³ecznej dla
swoich w¹tpliwych etycznie dzia³añ. Gdy znajduje wiarygodne usprawiedliwienia, uspokaja swoje sumienie (np. wszyscy tak robi¹, muszê z czego
utrzymaæ rodzinê, nale¿y korzystaæ z okazji). Dla przerwania dzia³añ nie-
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etycznych wa¿ne jest, aby nie znajdowa³y one akceptacji spo³ecznej, aby
przecinaæ praktykê dostarczania usprawiedliwieñ.
Prof. Pertti Ahonen kontynuje tematykê zarz¹dzania strategicznego w administracji publicznej, podjêt¹ w poprzednim numerze S³u¿by Cywilnej.
Artur Nowak-Far podejmuje temat sprawiedliwoci rozdzielczych decyzji
administracyjnych, a Filip Jasiñski i Rafa³ Pelc opisuj¹ pozycjê Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie zarz¹dzania administracj¹ Unii
Europejskiej. Artur Górski kontynuuje tematykê historyczn¹, zapocz¹tkowan¹ w pierwszym numerze S³u¿by Cywilnej, porównuj¹c, na podstawie
dyskusji sejmowych, wp³yw wiata polityki na wiat urzêdniczy w pocz¹tkach II Rzeczypospolitej (19191922) i III Rzeczypospolitej (19921998).
W numerze tym po raz pierwszy zamieszczamy sprawozdania z wa¿nych
kongresów i konferencji miêdzynarodowych, w których uczestniczyli polscy naukowcy i praktycy.

Jacek Czaputowicz
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Kiedy urzêdnicy naruszaj¹ wartoci
moralne i jak mo¿na to ograniczaæ?
Marek Kosewski*
Dlaczego urzêdnik pañstwowy (lub samorz¹dowy) z kilkunastoletnim
sta¿em pracy na stanowiskach decyzyjnych, ceni¹cy sobie rzetelnoæ, praworz¹dnoæ, bezstronnoæ i polityczn¹ neutralnoæ, uwa¿any za cz³owieka z
takimi przymiotami nie tylko przez siebie samego, ale przez zwierzchników,
rodzinê, przyjació³ i kolegów z pracy  narusza te wartoci, które osobicie
ceni? Trudno przecie¿ przypuszczaæ, ¿e kto przez ca³e ¿ycie siê kamuflowa³, aby w koñcu podpisaæ niekorzystny dla skarbu pañstwa kontrakt, stworzyæ kole¿eñsk¹ sitwê, która opanowa³a na krótko urz¹d, przyj¹æ do pracy
szwagierkê bez kwalifikacji lub niezbyt godziwie dorabiaæ poza urzêdem.
Przyczyn¹ naruszania przez urzêdników standardów etycznych jest znalezienie siê w sytuacjach pokusy lub upokorzenia i zbyt ³atwe uznanie wiarygodnoci usprawiedliwieñ. Kiedy mówimy o usprawiedliwieniach, nie chodzi nam o zwyk³e racjonalizacje, lecz o przekonania redukuj¹ce dysonans
godnociowy, które czerpane s¹ z podkultury rodowiska zawodowego i urzêdu lub uzgadniane w ma³ych grupach kole¿eñskich. Przyk³ady najczêciej
spotykanych usprawiedliwieñ:
1. Powo³ywanie siê na b³êdy, niekompetencjê, straty i marnotrawstwo
powodowane przez tych z góry  polityków i szefów. Z góry nie id¹ demoralizuj¹ce przyk³ady, lecz usprawiedliwienia.
2. Tak siê zawsze robi³o  przywo³ywanie z³ej tradycji, wygodnej lub
osobicie korzystnej.

* Marek Kosewski  dr hab. psychologii, doc. w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego.
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3. Tak siê robi i zarabia w systemie prywatnej gospodarki  np. nie
biorê ³apówki, lecz prowizjê od za³atwianych spraw.
4. Niegospodarnoæ i rozrzutnoæ w gospodarowaniu funduszami pomocowymi lub zagranicznymi usprawiedliwiana jest tym, ¿e s¹ to pieni¹dze
darowane i nikt szkody nie ponosi.
Przedstawiona dalej analiza wynika z badañ wykonanych na zlecenie
USC w okresie od czerwca do listopada 2000 r. Wynika z nich, ¿e jeli nie
nast¹pi koincydencja dwóch czynników:
 urzêdnik nie znajdzie siê w sytuacji pokusy lub upokorzenia,
 nie bêdzie mia³ wiarygodnych usprawiedliwieñ,
wówczas bêdzie mocno obstawa³ przy podstawowych wartociach urzêdniczej etyki, ryzykuj¹c przykrociami lub nawet karier¹. Referuj¹c wyniki tych
badañ, na pocz¹tku przedstawiê urzêdnicz¹ sytuacjê w³adzy i konsekwencje spo³eczno-psychologiczne, do jakich czêsto prowadzi sprawowanie lub
podleganie w³adzy. W drugiej czêci omówiê pomocn¹ rolê, jak¹ mog¹ odegraæ regulacje etyczne w radzeniu sobie przez urzêdników z pu³apkami godnociowymi spotykanymi w trakcie pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych.

Sytuacja w³adzy nad innymi
Urzêdnik  czy to pañstwowy, czy te¿ samorz¹dowy  stawiaæ musi czo³a
wyzwaniom stwarzanym przez pe³nion¹ rolê zawodow¹, których istotê dobrze opisuje to, co siê dzieje pomiêdzy ludmi w spo³ecznej sytuacji w³adzy nad innymi. Sytuacja w³adzy nad innymi charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi w³aciwociami:
 Dysponowanie przez stronê posiadaj¹c¹ w³adzê jakim dobrem rzadkim, do którego zainteresowanemu trudno jest znaleæ alternatywny dostêp.
 Wysoka u¿ytecznoæ tego dobra dla strony podlegaj¹cej w³adzy.
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 Du¿a uznaniowoæ (arbitralnoæ) decyzji urzêdnika oraz brak jej transparentnoci.
Iloczyn trzech czynników  trudnoci alternatywnego dostêpu, u¿ytecznoci dobra i uznaniowoci decyzji okrelaj¹ stopieñ posiadanej w³adzy nad
innymi lub jej podlegania. Dwa pierwsze czynniki s¹ nieod³¹cznie przypisane do sprawowania w³adzy pañstwowej lub samorz¹dowej i nie mamy na
nie wp³ywu. Natomiast du¿a arbitralnoæ decyzji i brak przejrzystych procedur s¹ niekorzystne dla systemu w³adzy. Powoduj¹, ¿e kusiæ korzyci¹ lub
wywieraæ nacisk na urzêdnika dla uzyskania przychylnej decyzji bêdzie
wówczas tak¿e ten zainteresowany, który ma po swojej stronie wszelkie racje merytoryczne. Arbitralnoæ wynikaæ mo¿e z szeregu niezale¿nych czynników: pocz¹wszy od ba³aganu w dokumentacji i niejasnych lub sprzecznych przepisów prawa, a¿ po kwestie merytoryczne zwi¹zane z charakterem
sprawy, stopniem jej komplikacji, spo³ecznymi uwarunkowaniami etc.

Prze³o¿eni i podw³adni
Ka¿dy, kto w³adzê posiada, czyjej w³adzy podlega  w³adza zawsze
poci¹ga za sob¹ jak¹ podleg³oæ. Patrz¹c od tej strony, w³adza urzêdnicza
tworzy dwie wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce role spo³eczne:
 sprawowania w³adzy nad innymi,
 podlegania w³adzy innych.
Urzêdnik pañstwowy lub samorz¹dowy jest wobec petenta w sytuacji
posiadania w³adzy, za wobec innych urzêdników czasem bywa w takiej sytuacji jako zwierzchnik. Badani urzêdnicy rzadko wskazywali na petentów
jako ród³o stresu:
W relacjach z petentami nie spotka³em siê w swojej pracy z sytuacjami
trudnymi. Jeli chodzi o prze³o¿onych  czêsto spotyka siê brak kompetencji
i dowiadczenia, cynizm, ob³udê.
Spotykam siê czasem z agresj¹ interesantów, osób starszych, które czuj¹
siê pokrzywdzone systemem podzia³u rekompensat.
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Dobrze radziæ sobie w sytuacji w³adzy nad innymi potrafi cz³owiek
o du¿ej dojrza³oci i wykszta³conym w³aciwie systemie wartociowo-normatywnych przekonañ, posiadaj¹cy przy tym pewne umiejêtnoci i techniki
spo³ecznego zachowania siê. Urzêdnik z regu³y wystêpuje jednoczenie w roli
sprawuj¹cego w³adzê (prze³o¿onego innego urzêdnika lub tego, który ma
w³adzê nad petentem) i podw³adnego. Z chwili na chwilê musi umieæ przejæ
od roli, w której ma w³adzê, do roli tego, co w³adzy podlega  nie powinien przy tym przenosiæ zasad postêpowania, wyuczonych technik bycia z
innymi czy te¿ emocji i postaw z jednej roli do drugiej.
Konflikt miêdzy ministrem a wiceministrem (z ró¿nych partii)  urzêdnik porodku, zdezorientowany  sprzeczne polecenia (...) starano siê nie
podpaæ ¿adnemu.
W jednym z urzêdów przeprowadzono reorganizacjê, po³¹czono dwie
komórki organizacyjne w jedn¹, w celu stworzenia nowego stanowiska dyrektora dla osoby z klucza partyjnego, a z dotychczasowych dyrektorów zrobiono zastêpców nowego dyrektora. Jeden z nich odszed³ do innego urzêdu
w zwi¹zku z niemo¿noci¹ wspó³pracy z niekompetentnym nowym prze³o¿onym.
Zmiana co pó³ roku ekip rz¹dz¹cych, o innych pogl¹dach na meritum
spraw w urzêdzie (...). M¹drzy ludzie bojkotowali g³upie polecenia i starali
siê przeczekaæ (...).

Pu³apki godnociowe
 sytuacje pokusy i upokorzenia
Urzêdnik jest poddawany manipulacji i naciskowi, które nieod³¹cznie
zwi¹zane s¹ ze sprawowaniem w³adzy.
1. Ten, kto stoi po drugiej stronie jego biurka, próbuje postawiæ go w sytuacji pokusy i kupiæ jego ¿yczliwoæ, proponuj¹c w zamian jakie dobro
posiadane  pieni¹dze, uk³ady i wp³ywy, swój czas i wysi³ek etc. Korzyæ
jest oferowana urzêdnikowi za postêpek niezgodny z tym, jak powinno wy-
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gl¹daæ rozstrzygniêcie s³uszne, sprawiedliwe i rzetelne. Jeli ulegnie pokusie, zyska jakie korzyci, lecz sprzeniewierzy siê wartociom i tym samym
utraci godnoæ w oczach tego, kto go kupi³ oraz w opinii innych ludzi:
Przez okres 2 lat podatnik nie p³aci³ nale¿nego podatku i zwróci³ siê
z wnioskiem o umorzenie zaleg³ych nale¿noci. Kiedy poinformowano go, ¿e
decyzja bêdzie odmowna, wówczas zaproponowa³ 20% kwoty umorzonej jako
gratyfikacjê. Kaza³am mu wyjæ z pokoju.
Adwokat za³atwiaj¹cy sprawê (czêsto tak¿e inni adwokaci) próbuje
obejæ przepisy i za³atwiæ j¹, czyni¹c wiadome propozycje.
Z regu³y proponowane korzyci nie s¹ tak jawnie niegodne  dla urzêdników redniego i wy¿szego szczebla dysponuj¹cych wiedz¹ i dowiadczeniem czêsto przybieraj¹ np. postaæ dobrze p³atnych konsultacji, referatów
lub wyk³adów:
Moja przyjació³ka pracuje w skarbowych s³u¿bach kontrolnych. Kiedy
przysz³a i powiedzia³a, ¿e ma propozycjê dorobienia sobie paru z³otych u pewnego przedsiêbiorcy, którego wczeniej kontrolowa³a. Radzi³a siê, co ma zrobiæ, czy przyj¹æ propozycjê, bo ma du¿e wydatki, a p³acê redni¹. Z tego, co
wiem, moja rada nie zosta³a wys³uchana, znajoma przyjê³a tê propozycjê,
poniewa¿ stwierdzi³a, ¿e wiêkszoæ kolegów z pracy tak robi. Dzi ma paru
takich klientów i w ten sposób dorabia do pensji urzêdnika skarbowego.
(...) Etyka etyk¹, a ona z dzieckiem chce ¿yæ przynajmniej na rednim poziomie.
Kolega prowadz¹cy firmê szkoleniow¹ zaproponowa³ za du¿e pieni¹dze wyk³ady na temat omijania przepisów prawa w zakresie przedmiotu
dzia³ania mojego urzêdu.
Brak jest jasnych regu³ okrelaj¹cych pobieranie wynagrodzenia za wyk³ady dotycz¹ce spraw, rozstrzyganych przez urzêdnika. Jeli organizuj¹ca
konferencjê firma jest zale¿na od niego, zakres kompetencji decyzyjnych obejmuje obszar dzia³alnoci firmy, wówczas sprawa jest jasna. Jeli brak jest
takiego bezporedniego zwi¹zku  utrudnia to rozstrzygniêcie. Ja w takich
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przypadkach nie odmawiam udzia³u w konferencji i pobieram wynagrodzenia. Odmowa udzia³u mo¿e byæ potraktowana jako brak chêci do przekazywania informacji, naruszenie jawnoci dzia³añ urzêdu i obowi¹zku informowania partnerów spo³ecznych. (...) Z obserwacji kolegów mogê wnioskowaæ,
¿e nie broni¹ siê przed wspó³prac¹ nawet z takimi firmami, które s¹ zale¿ne
od ich decyzji.
2. Urzêdnik jest stawiany w sytuacji upokorzenia poprzez naciski ró¿nego rodzaju. Usi³uje siê na nim wymusiæ decyzjê korzystn¹ dla kogo, lecz
niezgodn¹ z przepisami, tak strukturalizuj¹c sytuacjê, aby lêka³ siê nie¿yczliwoci prze³o¿onych, kolegów, utrudnieñ w rozwoju kariery zawodowej ze
strony polityków, ostracyzmu rodziny etc. To, co zdaniem urzêdnika s³uszne, sprawiedliwe i rzetelne, jest zagro¿one kar¹. Unikniêcie tej kary i ewentualne zyskanie innych korzyci wiedzie poprzez naruszenie wartoci moralnych i wynikaj¹c¹ st¹d utratê godnoci zarówno w opinii tego, który sytuacjê upokorzenia urzêdnikowi stworzy³, jak i w opinii otoczenia.

Naciski prze³o¿onych
Prze³o¿ony ³atwo mo¿e stwarzaæ drugiemu urzêdnikowi sytuacje upokorzenia, ¿¹daj¹c wykonania poleceñ niezgodnych z jego przekonaniami
o s³usznoci takiego postêpowania:
Naciski prze³o¿onego w sprawie przyjêcia do pracy osoby nie posiadaj¹cej kwalifikacji wymaganych na wolnym stanowisku pracy. Broni³am siê
przed tym, nikt mi nie pomóg³, kole¿anki i koledzy w pracy radzili: daj sobie
spokój, i tak nic nie zmienisz. Przyjaciele byli tego samego zdania.
Kierownik jednostki organizacyjnej postêpowa³ z pracownikami despotycznie, przyjmowa³ korzyci materialne od niektórych podw³adnych i przekracza³ obowi¹zuj¹ce przepisy. Komisja badaj¹ca sprawê napotka³a na du¿e
przeszkody i naciski, aby rzecz zbagatelizowaæ  wed³ug oceny zwierzchników dobry szef to taki, którego pracownicy siê boj¹, a on sam rz¹dzi siln¹
rêk¹. (...) Du¿e znaczenie ma dobór osób do komisji badaj¹cej sprawê. Mo¿na powo³aæ osoby uleg³e, które podejm¹ decyzje, jakich ¿ycz¹ sobie zwierzch-

"

KIEDY

URZÊDNICY NARUSZAJ¥ WARTOCI MORALNE

nicy. Wystarczy jednak, ¿e komisja bêdzie mia³a przynajmniej jedn¹ osobê
niepokorn¹  trudniej bêdzie sprawê zatuszowaæ.
Bezporednia praca z protegowan¹ szefa (powi¹zania rodzinne), która
przychodzi³a do pracy na 15 minut celem podpisania listy. Niewykonanie jej
pracy przez innych grozi³o im represjami s³u¿bowymi. Jednak¿e zainteresowane osoby nie broni³y siê, bo nie mia³y wymaganego wykszta³cenia i by³y
w okrelonym wieku.
Bezporedni prze³o¿ony prosi³ o udostêpnienie materia³ów egzaminacyjnych przygotowanych do postêpowania, w którym bierze udzia³ jako kandydat. Odmówi³am. Udzieli³am informacji i zaproponowa³am szczegó³ow¹ rozmowê na temat dostêpnego ogólnie zakresu postêpowania egzaminacyjnego.
Wiceminister lub dyrektor departamentu wzywa specjalistê i dyktuje mu:
proszê napisaæ tak a tak, przygotowaæ tak¹ a tak¹ decyzjê. Nie przyjmujê
pani argumentów, to ja podpisujê decyzjê i ja ponoszê odpowiedzialnoæ.
Wykonaæ.
Niedawno z³o¿ono skargê na wojewodê, ¿e zatrudni³ osobê karan¹ jako
swojego doradcê ds. bezpieczeñstwa. Urzêdnicy sprawdzili sprawê i przygotowali decyzje dyscyplinuj¹ce wojewodê, po czym nagle okaza³o siê, ¿e sprawa jest polityczna, a nie merytoryczna. Wszystko posz³o do kosza.

Naciski kole¿eñskie
Bliski przyjaciel prosi³ mnie o udostêpnienie indywidualnych danych statystycznych, do których mam dostêp s³u¿bowy. Odmówi³em. (...) Przyjaciel
przy okazji spotkania w gronie prywatnym g³ono opowiedzia³ wszystkim
z wyran¹ pretensj¹ o tym zdarzeniu. Do dzisiaj ma do mnie pretensjê o to,
¿e jestem niekole¿eñski. Czêæ obecnych tam osób by³a zdziwiona, ¿e nie
udostêpni³em informacji. Tego typu zdarzenia wystêpuj¹ czêsto, a reakcj¹
ludzi jest albo brak stanowiska, albo zdziwienie, ¿e siê czego nie za³atwi³o
koledze.
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Znajomy zwróci³ siê o udzielenie pomocy jego bratu, tj. ¿eby tak pokierowaæ spraw¹, aby brat nie musia³ rozbieraæ budynku objêtego nakazem rozbiórki z art. 48 prawa budowlanego (samowola).
Czasem zdarzaj¹ siê próby uzyskania przez znajomych dodatkowych informacji dotycz¹cych przetargów. Informacje takie mog¹ mieæ wp³yw na
wyniki wyboru oferenta. Je¿eli z prob¹ tak¹ zwraca siê bliski znajomy, sytuacja jest trudna, ale udzielam jedynie informacji ogólnodostêpnych.
Najczêciej zdarzaj¹ siê dwa rodzaje trudnych sytuacji:
1. Petent, który przychodzi z prob¹ o szybsze lub stronnicze za³atwienie
jego sprawy, przynosz¹c ze sob¹ prezent lub inn¹ gratyfikacjê,
2. Kolega, który zwraca siê z prob¹ o zatrudnienie osoby mu bliskiej,
o miernych kwalifikacjach.

Naciski rodzinne
Mimo podrzêdnego stanowiska jakie zajmujê, kto z rodziny prosi³ mnie
o pomoc w egzaminie, który mia³ siê odbyæ z udzia³em komisji wojewódzkiej. Oferowano dowód wdziêcznoci. Moja decyzja by³a negatywna, pomóg³
mi w tym wspó³ma³¿onek.
Rodzina naciska³a  grozi³a mi utrata kontaktów rodzinnych  abym protegowa³a brata, którego zwolniono z powodu nadu¿ywania alkoholu w miejscu pracy. Nie za³atwi³am mu tej pracy. Nie mog³am naraziæ moich szefów i siebie na kompromitacjê. Brat pi³ na³ogowo, sprawa wysz³aby prêdzej
czy póniej i trudno by³oby sobie spojrzeæ w oczy. Przyjaciele doradzili mi,
gdzie brat mo¿e zg³osiæ siê na leczenie.

Naciski polityczne
To, co badani nazywaj¹ naciskami politycznymi, i zwi¹zana z tym ich
refleksja etyczna obracaj¹ siê w rzeczywistoci wokó³ zwyk³ej korupcji uprawianej pod szyldem politycznym:
1) przyjmowanie do pracy swoich i zaufanych,
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2) nepotyzm, faworyzowanie opcji rodzinno-politycznych,
3) koteryjnoæ przy rozdziale rozmaitych bonusów i korzyci.
Szef jednej z komórek urzêdu podj¹³ decyzje faworyzuj¹ce okrelon¹
opcjê rodzinno-polityczn¹, pozostaj¹ce w sprzecznoci z obowi¹zuj¹c¹
w urzêdzie pragmatyk¹. Zg³osi³am nieprawid³owoci szefowi urzêdu. Brak
ci¹gu dalszego  nie tylko konsekwencji w stosunku do sprawcy, lecz tak¿e
upomnienia, aby zaniecha³ podobnego postêpowania w przysz³oci. Powód
 dobro urzêdu jako spójnej ca³oci i jednoci mówi¹cej wspólnym g³osem.
W zwi¹zku z podzia³em stanowisk z klucza partyjnego zastêpca zwierzchnika stara³ siê omijaæ mnie przy powierzaniu pewnych zadañ (podw³adnym)
i szukaæ osób bliskich jego przekonaniom politycznym. Tworzy³a siê nieformalna sieæ obiegu informacji i decyzji poza plecami regulaminowego
zwierzchnika.
Podzia³ stanowisk z partyjnego klucza powoduje mafijne uk³ady w administracji. Nieetyczne zachowanie siê jest aprobowane, poniewa¿ jest to
kole. Dopóki wiêc zatrudnienie urzêdników bêdzie odbywa³o siê na zasadzie: mierny, ale swój  a ma to ca³y czas miejsce  szkoda czasu na takie
badania.
Trudne sytuacje zdarzaj¹ siê wtedy, gdy przysy³ane s¹ na rozmowy kwalifikacyjne osoby, które do dokumentów sk³adanych na dan¹ ofertê do³¹czaj¹ rekomendacjê (wrêcz skierowanie) organizacji politycznej, zwi¹zkowej
lub spo³ecznej, po³¹czone z okrelonym naciskiem (rozmowy telefoniczne etc.)
ze strony wysy³aj¹cych.
Moja instytucja w du¿ym stopniu jest uodporniona na dzia³anie korupcyjne, poniewa¿ nie wydaje decyzji, które stanowi¹ o wa¿nym interesie petentów. (...) Instytucja dysponuje zagranicznymi rodkami, które s¹ niezbyt
efektywnie wydawane. Czy jest to problem etyczny? Inny problem to uzasadnienie istnienia instytucji. Czy us³ugi (produkty) instytucji s¹ potrzebne odbiorcom  pañstwu, samorz¹dom, odbiorcom indywidualnym? Znowu jest to
problem globalny, okrelenia efektów po¿¹danych przez pañstwo i spo³eczeñ-
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stwo oraz ponoszonych na to nak³adów. (...) Mówi siê o restrukturyzacji przedsiêbiorstw, lecz jako nikt nie zajmuje siê restrukturyzacj¹ (autentyczn¹, a
nie udawan¹) urzêdów publicznych, zw³aszcza na szczeblu centralnym (czy¿by
obrona stref wp³ywów politycznych?). Takie zjawiska s¹ chyba gorsze od klasycznej korupcji.
Zauwa¿my, ¿e ka¿da próba przekupstwa lub nacisku stanowi zagro¿enie dla poczucia w³asnej wartoci i godnoci urzêdnika  druga strona widaæ
zak³ada, ¿e mo¿na go kupiæ lub nastraszyæ. Poradzenie sobie z sytuacj¹ wymaga z jednej strony du¿ej dojrza³oci emocjonalnej, a z drugiej asertywnoci godnociowej, czyli znajomoci technik nonwiolencyjnego zachowania siê, pozwalaj¹cych unikn¹æ uleg³oci, omin¹æ odpowied agresywn¹ i
znaleæ trzeci¹ drogê, chroni¹c¹ w³asn¹ godnoæ i nie naruszaj¹c¹ godnoci
innych.

Kilka definicji teoretycznych
W dalszych rozwa¿aniach bêdê u¿ywa³ zamiennie terminu dysonans
godnociowy z dysonansem moralnym, poniewa¿ dla wiêkszej jasnoci wywodu ograniczê siê do zgodnoci zachowania z elementarnymi wartociami
moralnymi, które w powszechnym odczuciu maj¹ wa¿ne znaczenie godnociowe.
Dysonans moralny to niezgodnoæ przekonañ o w³asnym uczynku oraz
przekonañ o sobie i o cenionych osobicie wartociach. Stanowi on szczególny przypadek dysonansu poznawczego. Dysonans moralny powstaje wówczas, gdy cz³owiek w sytuacjach pokusy lub sytuacjach upokorzenia siêgnie
po korzyci.
Sytuacje pokusy tym odró¿niaj¹ siê od innych, ¿e postêpowanie cz³owieka znajduje siê pod wp³ywem tylko dwóch d¹¿eñ  godnociowego d¹¿enia do wartoci i d¹¿enia do korzyci. Jednoczenie struktura sytuacji zmusza jednostkê do alternatywnego wyboru pomiêdzy cenion¹ wartoci¹ a korzyci¹ w³asn¹, czyni¹c niemo¿liwym zaspokojenie obydwu tych motywów
naraz.
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Sytuacje upokorzenia stanowi¹ kwalifikowan¹ postaæ sytuacji pokusy
i zdarzaj¹ siê wtedy, gdy alternatywa ma trochê inn¹ postaæ:
a) wybór osobicie cenionej wartoci jest zagro¿ony surow¹ kar¹,
b) jej unikniêcie (i ewentualne uzyskanie jeszcze innych korzyci) wymaga uleg³oci i demonstracyjnego zanegowania, zaparcia siê tej wartoci.
Dysonans moralny redukowany jest usprawiedliwieniami. S¹ to  zgodnie z teori¹ dysonansu poznawczego L. Festingera  pewne przekonania,
oceny i twierdzenia, jakimi kto mo¿e siê pos³u¿yæ, aby zredukowaæ swój
dysonans moralny. S¹ to tak¿e okolicznoci, które nadaj¹ wiarygodnoæ tym
przekonaniom, i tym samym czyni¹ tak¹ redukcjê dysonansu mo¿liw¹. Usprawiedliwienia to wiêc tak¿e zdarzenia, stany rzeczy, zachowania w³asne i innych ludzi, przekonania, uznane obyczaje i normy spo³eczne etc. Wspólna
jest dla nich jedna w³aciwoæ: przywo³ane przez cz³owieka maj¹ zdolnoæ
redukcji dysonansu moralnego.
Wiarygodnoæ usprawiedliwieñ powstaje i utrzymuje siê dziêki procesowi spo³ecznego ich uzgadniania  np. bierze siê z g³onego lub milcz¹cego wspierania ich przez osoby znacz¹ce, z poparcia grupy, w której ramach cz³owiek ¿yje: rodziny, kolegów w pracy; z akceptacji usprawiedliwieñ przez podkulturê grupy lub szersz¹ kulturê macierzyst¹. Usprawiedliwienia maj¹ ró¿ny poziom subiektywnej wiarygodnoci, wyra¿aj¹cy siê w ich
ró¿nej zdolnoci do redukowania dysonansu moralnego. Spora czêæ wyzwañ etycznych urzêdników pañstwowych dotyczy kwestii zawik³anych,
zrozumia³ych tylko dla specjalistów i objêtych z natury tajemnic¹ lub klauzul¹ poufnoci. Bliscy z rodziny nie s¹ w nich stron¹, z któr¹ mo¿na by uzgodniæ usprawiedliwienia. Wiêkszoæ usprawiedliwieñ odstêpowania od zasad,
wartoci i norm postêpowania urzêdnicy uzgadniaj¹ wiêc w pracy, w grupach i kontaktach kole¿eñskich pomiêdzy sob¹.
Najczêciej usprawiedliwienia wiarygodnoæ uzyskuj¹ tylko w pewnym
zakresie zmiennoci sytuacji pokusy. Na przyk³ad panie, wynosz¹ce z biura papier i mazaki dla swoich dzieci, nigdy nie oszukaj¹ ekspedientki, która
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wyda³a im za du¿o reszty. Paniom z innego biura nie zdarza siê wynoszenie
czego do domu, ale bez ¿enady prowadz¹ prywatne rozmowy ze s³u¿bowego telefonu itp.
Po to, aby usprawiedliwienia utrzyma³y sw¹ wiarygodnoæ, proces spo³ecznych uzgodnieñ nie mo¿e ulec przerwaniu. Ludzie nie uzgadniaj¹ usprawiedliwieñ raz na zawsze, lecz stale musz¹ je z ró¿n¹ intensywnoci¹ podtrzymywaæ. Proces ten najczêciej przerywany bywa wtedy, gdy zjawia siê
kto odwa¿ny i znika jednomylnoæ w uzgadnianiu ich wiarygodnoci. Dlatego ludzie jawnie korzystaj¹ z okazji, nie kryj¹c siê z tym w pewnym
krêgu lub grupie, jakie i za co czerpi¹ korzyci. Taka jawnoæ i brak protestu
innych stwarza domniemanie spo³ecznej akceptacji i pozwala ka¿demu z
osobna uwa¿aæ, ¿e jest moralnie w porz¹dku.

Wnioski dla unormowañ etycznych
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e urzêdnikom nie brakuje ani wiedzy normatywnej, okrelaj¹cej, co jest legalne, a co jest niezgodne z przepisami, ani wiedzy etycznej, okrelaj¹cej, co jest dobre, a co z³e moralnie:
Zachodzi³a koniecznoæ wydania decyzji o charakterze socjalnym, istotnie wp³ywaj¹cej na sytuacjê ¿yciow¹ znajomego wnioskodawcy. Pozytywne
za³atwienie sprawy mia³o dla niego charakter byæ albo nie byæ. Litera
przepisu nie pozwala³a jednak na wydanie decyzji pozytywnej  parametr
okrelaj¹cy jej dopuszczalnoæ by³ u³amkowo przekroczony. Mimo tego sprawê za³atwi³em na tak  gdyby trafi³a do weryfikacji drugoinstancyjnej,
nie zosta³aby utrzymana. Uprawomocni³a siê, bo nikt siê nie odwo³ywa³.
Zanim podj¹³em decyzjê, przeprowadzi³em d³ug¹ rozmowê ze wspó³ma³¿onkiem, rozwa¿aj¹c dylemat: prawo czy ¿ycie. Jaki czas po tym znajomy niespodziewanie zaproponowa³ mi zajêcie eksponowanego stanowiska  jego
poparcie by³o decyduj¹ce. Poprosi³em o kilka dni do namys³u, sprawê zachowa³em w absolutnej dyskrecji, nawet przed wspó³ma³¿onkiem. Odmówi³em propozycji.
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Jestem mieszkañcem ma³ego 20-tysiêcznego miasteczka, wiêkszoæ znacz¹cych ludzi zna mnie osobicie i niezrêcznie mi mówiæ o konkretnych przypadkach zmuszaj¹cych mnie do trudnego etycznie wyboru. Wielu tych ludzi
podjê³o próby za³atwiania korzystnych dla siebie spraw poza kolejnoci¹,
bez stosowania w³aciwych procedur etc. Kategorycznie wówczas odmawiam
 odczuwam na skutek tego ch³odny stosunek do mnie w czasie spotkañ
prywatnych.
Bliskiemu znajomemu, czuj¹c siê zobowi¹zany osobistymi powi¹zaniami, za³atwia³em sprawê, wymagaj¹c¹ z mojej strony znacznego zaanga¿owania. Petent w trakcie drugiej wizyty z tym zwi¹zanej przyniós³ do mojego
gabinetu prezent, sugeruj¹c, abym potraktowa³ to jako co osobistego.
Mimo naszych zwi¹zków pozas³u¿bowych sytuacja by³a jednoznaczna. Odmówi³em.
Trudne sytuacje:
1. Jak odmówiæ przyjêcia do pracy osoby narzucanej z góry przez
zwierzchników,
2. Jak zwolniæ po okresie próbnym pracownika, który nie nadaje siê do
pracy, lecz by³ polecany przez kolegê.
Dla skutecznoci oddzia³ywania unormowañ etycznych najwa¿niejsze
s¹ szczegó³owe omówienia konkretnych przypadków, wskazuj¹ce, jak post¹piæ w najczêciej spotykanych sytuacjach trudnego wyboru  pokusy
lub upokorzenia. Ich znaczenie polega nie na tym, ¿e mówi¹ urzêdnikowi,
co etyczne, a co nieetyczne, lecz na tym, ¿e w najczêciej przezeñ spotykanych sytuacjach pokusy nie pozwalaj¹ mu zaakceptowaæ usprawiedliwieñ
dla odst¹pienia od wartoci moralnych.
Urzêdnikom brakuje z regu³y umiejêtnoci trafnego rozpoznania ma³ej
wiarygodnoci utartych i podtrzymywanych w otoczeniu usprawiedliwieñ.
W konsekwencji brakuje im trafnego ogl¹du sytuacji ich osobicie dotycz¹cych  te bowiem, które dotycz¹ innych, widz¹ wyranie i w³aciwie oceniaj¹. Urzêdnikom brakuje tak¿e technik spo³ecznego bycia w trudnych
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rolach stwarzanych przez sytuacjê w³adzy nad innymi, w radzeniu sobie
z manipulacj¹ ze strony prze³o¿onych, kolegów i przyjació³ oraz rodziny.
Ci, którzy radz¹ sobie dobrze z wyzwaniami sytuacji zawodowej, osi¹gnêli
to na drodze ¿yciowego dowiadczenia, metod¹ prób i b³êdów, a nie systematycznego instrukta¿u lub szkolenia.

Monitoring strategiczny
w procesie decyzyjnym: aspekty
koncepcyjne, dowiadczenia Polski
i pañstw Unii Europejskiej
Pertti Ahonen*

Kontekst analizy
Wiele pañstw Europy rodkowej i Wschodniej stara siê obecnie o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Polska jest krajem najwiêkszym z nich zarówno gdy idzie o liczbê ludnoci, jak i wielkoæ gospodarki. Jest tak¿e znacznie zaawansowana w swych przygotowaniach do wejcia do Unii. Badania
prowadzone przez instytucje UE wskazuj¹ jednak, i¿ Polska musi jeszcze
wprowadziæ nieco zmian, by jak najszybciej staæ siê pe³noprawnym jej cz³onkiem.
Bardzo interesuj¹cych, wartych wnikliwszej analizy wniosków dostarczy³y badania przeprowadzone w ramach jednego z projektów Phare. Projekt ten, zakoñczony w listopadzie 2000 r., skupi³ siê na ocenie rozwoju polskiej administracji publicznej ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii jego
monitorowania. Projekt obj¹³ m.in. analizê dowiadczeñ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i mo¿liwoci ich zastosowania w Polsce jako wzorów dobrej praktyki czy standardów. W tym aspekcie projekt mia³ charakter strategiczny  jego celem by³o wsparcie wysi³ków polskiego rz¹du
o stworzenie efektywnej administracji publicznej.

*Dr Pertti Ahonen  profesor Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej, Maastricht, Holandia.
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Monitoring a reforma administracji publicznej
w Polsce
Okrelenie monitoring (lub monitorowanie) pochodzi z jêzyka angielskiego i ma zakres znaczeniowy zbli¿ony do okrelenia ocena. To ostatnie jest terminem u¿ywanym czêsto w odniesieniu do dzia³añ pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, OECD, instytucji UE, a w szczególnoci Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju administracji publicznej.
Okrelenia monitorowanie i ocena nie zawsze jednak s¹ ³¹czone
w publikacjach naukowych. Wyj¹tek czyni¹ tu w swej niedawno opublikowanej ksi¹¿ce Owen i Rogers1. Pojêcie monitorowania odnosz¹ oni do pewnego podstawowego rodzaju oceny, w której:
 uwagê skupiamy na czystej efektywnoci, wyra¿anej albo w kategoriach liczbowych, albo jedynie w postaci ogólnej oceny wydajnoci i sprawnoci administracyjnej,
 wystêpuje tendencja do obejmowania badaniem nowych programów
polityki rz¹du oraz ich zmian dostosowawczych,
 badaniem obejmujemy rzeczywiste zmiany zachowañ wynikaj¹ce z reform strukturalnych.
Tym, co odró¿nia monitorowanie od jakiegokolwiek innego rodzaju oceny, jest zakres czasowy dzia³añ nañ siê sk³adaj¹cych:
 typowe jest monitorowanie ex nunc, tj. obejmowanie badaniem tego,
co dzieje siê tu i teraz. S³u¿y ono do sterowania w czasie rzeczywistym i zmiany polityk oraz programów zaraz po zidentyfikowaniu b³êdów w ich realizacji;
 monitorowanie nie skupia siê na najlepiej znanych czynnikach oceny,
tak jak to jest w przypadku oceny ex post, chocia¿ zawiera tak¿e elementy
analizy ju¿ po wyst¹pieniu zjawiska. Jest wykorzystywane do stwierdzenia,

1

J. M. Owen, P. Rogers, Program Evaluation: Forms and Approaches. London 1999.
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czy osi¹gniêto zamierzone cele, a jeli wyst¹pi³y efekty uboczne  do odpowiedniego ich skorygowania;
 monitorowanie obejmuje tak¿e ocenê ex ante, chocia¿ okazuje siê
w tym zakresie narzêdziem nie najlepszym. Wa¿nym przyk³adem europejskiej praktyki tego rodzaju monitoringu jest ocenianie propozycji krajowych
w ramach realizacji programów funduszy strukturalnych jeszcze przed dokonaniem alokacji zasobów finansowych na ich wdro¿enie.
Niniejszy artyku³ opiera siê na materia³ach opracowanych w trakcie realizacji wspomnianego projektu Phare oraz na badaniach w³asnych autora2.
Projekt obejmowa³ badania praktyki monitorowania w pañstwach cz³onkowskich UE i niektórych innych krajach. W projekcie Phare dowiadczenia innych administracji publicznych traktowano jako potencjalne ród³a dobrej
praktyki czy wzory standardu, które mog³yby zostaæ wziête pod uwagê
przez polski rz¹d.
Wa¿nym aspektem badañ by³a identyfikacja wyzwañ stoj¹cych przed
Polsk¹ w zakresie monitorowania oraz wdro¿enia owej dobrej praktyki
i standardów. Takie podejcie wymaga³o tak¿e okrelenia potencjalnych
przysz³ych potrzeb, jakie mog¹ wyst¹piæ w polskiej administracji publicznej.

Dowiadczenia pañstw UE i innych krajów
w zakresie monitorowania
Na podstawie dowiadczeñ innych krajów w zakresie wypracowywania
rozwi¹zañ systemowych mo¿na sformu³owaæ pewne wskazówki dla Polski.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ praktyki te s¹ bardzo zró¿nicowane. Niektóre
z nich mog¹ jednak okazaæ siê przydatne dla polskiej reformy administracji
publicznej.

2
P. Ahonen: Hallituksen evaluaatiotuki (w jêzyku fiñskim z angielskim podsumowaniem pt. Evaluation Support for Government). Fiñskie Ministerstwo Finansów, Helsinki 1997.
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Monitorowanie i ocenianie efektywnoci wdra¿ania programów rz¹dowych jest na tyle ugruntowane, by usprawniæ i zinstytucjonalizowaæ ocenianie reform administracji publicznej. Szczególnie wartociowy jest tu dorobek Wielkiej Brytanii i Francji.
W Anglii istnieje d³uga tradycja monitorowania i oceniania reform przez
urz¹d premiera. Kolejni premierzy zwykle organizowali te procesy w ró¿ny
sposób. Tego rodzaju elastycznoæ mo¿e jednak okazaæ siê niemo¿liwa w systemach wielopartyjnych i takich, gdzie rz¹d tworz¹ koalicje dwu lub wiêcej
partii.
Innowacje wypracowane we Francji dotycz¹ m.in. tworzenia specjalnych komitetów sk³adaj¹cych siê z ekspertów orodków naukowych, powo³anych do prowadzenia oceny i monitorowania. Cia³a takie dzia³aj¹ pod auspicjami premiera. Podobne struktury funkcjonuj¹ tak¿e w Holandii. Cech¹
szczególn¹ rozwi¹zania francuskiego jest jednak bardzo silna koordynacja
dzia³añ osi¹gana dziêki licznym miêdzyministerialnym spotkaniom roboczym.
Kanada  kraj cz³onkowski OECD  stanowi najlepszy znany przyk³ad,
w jaki sposób rz¹d stosuje planowanie strategiczne do tworzenia swojego
g³ównego programu oraz do usprawniania procesów decyzyjnych. Typowo
kanadyjskim okreleniem jest tzw. rz¹dowa teka strategiczna. Oznacza ona
baga¿, którego niesienia i wykorzystania w swoich pracach, a¿ do nastêpnych wyborów, podejmuje siê ka¿dy rz¹d po rozpoczêciu dzia³alnoci. Zawartoæ teki musi byæ odpowiednio dobrana i zawieraæ szczególnie preferowane przez rz¹d obszary strategiczne wyposa¿one w odpowiednie wytyczne, zasady i narzêdzia, które pozwol¹ uzyskaæ po¿¹dane wyniki.
Sporód krajów cz³onkowskich UE Finlandia wiadomie czerpie z dowiadczeñ kanadyjskich. Jej rz¹dy próbuj¹ okrelaæ tekê strategiczn¹ w zakresie polityk, programów oraz monitorowania. Obejmuje ona tak¿e inicjatywy legislacyjne, które dany rz¹d chce wnieæ pod obrady parlamentu podczas kadencji. W Finlandii monitoring s³u¿y do sprawdzania, czy teka strategiczna jest wdra¿ana: ministrowie sk³adaj¹ sprawozdania, w których mu-
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sz¹ stwierdziæ, czy wdra¿aj¹ jej elementy  czy opracowali projekty aktów
do przed³o¿enia parlamentowi. To, i¿ w Kanadzie jest system dwupartyjny,
a w Finlandii wielopartyjny, stanowi interesuj¹cy element kontekstu, w którym realizuje siê proces monitorowania.
Mo¿liwa jest tak¿e daleko id¹ca instytucjonalizacja oceniania; najlepszym tego przyk³adem jest Holandia. Holendrzy wprowadzili u siebie system, w którym ocenianie wykorzystywane jest ju¿ przy tworzeniu bud¿etu
na najni¿szym szczeblu zarz¹dzania pañstwem. Z jego koncepcji i narzêdzi
korzysta siê równie¿ do badania wydajnoci na wy¿szym szczeblu. Na szczeblu najwy¿szym bada siê efektywnoæ strategii spo³ecznych i ekonomicznych. Dzia³ania oceniaj¹ce s¹ wspomagane przez specjaln¹ jednostkê wspieraj¹c¹ holenderskiego Ministerstwa Finansów, jednak¿e ocenianie jest zasadniczo obowi¹zkiem ka¿dego z ministerstw w zakresie jego kompetencji
zwi¹zanych z tworzeniem strategii spo³ecznych i ekonomicznych.
Warto zauwa¿yæ, i¿ premier Holandii nie jest wspomagany przez silnych ministrów, ponadto ma w stosunku do innych cz³onków pozycjê primi
inter pares. To, i¿ wielu ostatnio urzêduj¹cych premierów wykazywa³o wyran¹ inicjatywê administracyjn¹, jest raczej wynikiem ich silnych osobowoci politycznych, nie za szczególnego wsparcia administracji.
Poszczególne programy reform, inicjowane w krajach cz³onkowskich
UE, czêsto zawiera³y elementy monitorowania i oceniania. Przyk³ad stanowiæ tutaj mog¹ Wielka Brytania, Finlandia oraz Szwecja. Rz¹d premiera Tonyego Blairea poda³ nawet na swojej stronie internetowej oko³o 170 celów
strategicznych. Wiele z tych celów jest opatrzonych wskazówkami dotycz¹cymi sposobów ich osi¹gniêcia, choæ czêsto s¹ to tylko ogólnie sformu³owane cele jakociowe, zrozumia³e z natury rzeczy.
Finlandia dokona³a wszechstronnej oceny kilku reform administracji
publicznej. Wykorzysta³a w tym celu rozleg³e dowiadczenia naukowców
brytyjskich, wynikiem ich prac by³o równie¿ studium opublikowane w 1997 r.
Szwecja natomiast przystêpuje obecnie do wdra¿ania wszechstronnej reformy administracji publicznej, wyranie d¹¿¹c do prowadzenia jej systema-
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tycznej oceny przy u¿yciu wczeniej przygotowanych wskaników osi¹gniêcia celów.
Polska mo¿e skorzystaæ z dowiadczeñ krajów cz³onkowskich w przypadkach, gdy przyjête przez nie rozwi¹zania dowiod³y swej dostatecznej elastycznoci. Mog¹ byæ to rozwi¹zania wdra¿ane ad hoc. Polska mo¿e siê tak¿e oprzeæ na zinstytucjonalizowanym podejciu do problemu monitorowania i oceniania. Na poziomie minimum instytucje rz¹dowe mog¹ jedynie nabywaæ wiedzê fachow¹ z zakresu monitoringu i oceny, zlecaj¹c prowadzenie odpowiednich badañ podmiotom zewnêtrznym, a nastêpnie wykorzystywaæ ich wyniki. Nawet w ramach rz¹du ministerstwa mog¹ zlecaæ dokonywanie ocen podmiotom zewnêtrznym w stosunku do nich, tzn. rz¹dowym
agencjom badawczym, które dodatkowo mog¹ na tym polu konkurowaæ z uniwersytetami oraz innymi, nawet prywatnymi firmami. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ tego typu praktyka wymaga odpowiednio du¿ych zdolnoci oceny
jakoci us³ug, znacznego ustabilizowania instytucjonalnego, dowiadczenia
ekspertów podejmuj¹cych siê prac, jak równie¿ du¿ego zaufania w relacjach
pomiêdzy osobami zlecaj¹cymi badania i osobami je przeprowadzaj¹cymi.
Pañstwa cz³onkowskie UE oraz inne kraje OECD maj¹ ró¿ne, ale zasadniczo wartociowe dowiadczenia z korzystania z rz¹dowych orodków intelektualnych (think tanks) w procesie tworzenia strategii rz¹dowych oraz
ich monitoringu i oceny. Ogólnie jednak mo¿na stwierdziæ, ¿e tylko orodki
cile zwi¹zane z rzeczywistym tworzeniem strategii s¹ w stanie szybko s³u¿yæ rad¹. Praca wielu innych placówek tego typu ma zdecydowanie inny
charakter  bardziej podstawowy i zarazem d³ugoterminowy. Brak jest rozwi¹zañ uniwersalnych, trzeba je za ka¿dym razem tworzyæ w konkretnym
celu.
Publiczne instytucje kontrolne zmierzaj¹ w wielu krajach cz³onkowskich
UE w kierunku prowadzenia kontroli osi¹gniêæ (performance auditing) oraz
oceniania. Najbardziej znanym przyk³adem takiej tendencji jest G³ówne Biuro
Rachunkowe (General Accounting Office) dzia³aj¹ce od lat 60. w Stanach
Zjednoczonych, które na wielk¹ skalê zajmuje siê obecnie ocen¹ programów
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rz¹dowych. Wiele pañstw cz³onkowskich tworzy podobne struktury. Tak by³o
na przyk³ad w Szwecji, gdzie wiod¹c¹ instytucj¹ oceniaj¹c¹ sta³o siê ju¿ w latach 70. Pañstwowe Biuro Kontroli oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie Krajowy
Urz¹d Kontroli nabra³ podobnego znaczenia na pocz¹tku lat 90.
Podobne procesy maj¹ miejsce nie we wszystkich krajach cz³onkowskich Unii. Szybkie postêpy na tym polu poczyni³a pó³noc i pó³nocny zachód Europy, natomiast na zachodzie i po³udniu proces ten jest wolniejszy.
Istniej¹ tu inne sposoby badania osi¹gniêæ i prowadzenia ocen ni¿ za pomoc¹ instytucji kontrolnych. Dzia³alnoæ instytucji kontrolnych jest jednak jedn¹ z szans na promowanie osi¹gniêæ i oceniania. Mog¹ one równie¿ podj¹æ
siê monitorowania i oceniania reform realizowanych przez rz¹d.
Nie da siê ustaliæ jednego prawid³owego sposobu organizacji funkcji
rozwoju administracji publicznej. W krajach cz³onkowskich UE ministerstwa
do spraw administracji publicznej podlegaj¹ najczêciej nie premierowi, lecz
innemu ministrowi. Spotyka siê tu tak¿e rozwi¹zania dualne, polegaj¹ce na
tym, ¿e dwa ministerstwa realizuj¹ funkcjê rozwojow¹. Co wiêcej, nawet
je¿eli za funkcje zwi¹zane z ogóln¹ administracj¹ publiczn¹ odpowiada jedno ministerstwo, to same funkcje faktycznie mog¹ byæ oddzielne. To samo
odnosi siê do monitoringu administracji publicznej  rozwi¹zania s¹ tu ró¿ne, od zunifikowania do rozdzielenia. Ponadto niezale¿ne instytucje, takie
jak najwy¿sze organy kontrolne, mog¹ ewentualnie przyj¹æ aktywn¹ rolê
w monitorowaniu i ocenianiu strategii i reform. Tutaj równie¿ istnieje wiêcej ni¿ jedno prawid³owe rozwi¹zanie, a tak¿e mnóstwo rozwi¹zañ niedobrych.

Monitorowanie w Polsce i wyzwania jego rozwoju
Monitorowanie polityk i programów rz¹dowych okazuje siê byæ w Polsce interesuj¹cym zagadnieniem, a jednoczenie du¿ym wyzwaniem. Uderza wieloæ organizacji zajmuj¹cych siê tym procesem  zlecaj¹cych monitorowanie, wykorzystuj¹cych jego wyniki, prowadz¹cych badania oraz wspomagaj¹cych je w ten czy inny sposób. Organizacje te oraz zwi¹zki pomiêdzy
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Tabela 1
Przegl¹d organizacji zajmuj¹cych siê monitoringiem w rz¹dzie Polski
Organizacja

Ministerstwo
Departament Departament Finansów (MF)
Monitoringu
Analiz
(po³¹czony
i Prognoz
w 2000 r.)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM)
Ogólnie

Departament
Programowy

Ministerstwo
Spraw
Wewnêtrznych
i
Administracji
(MSWiA)

Podwójny: od
lipca 2000
wspomaga
KPRM oraz
premiera;
w przesz³oci
wa¿niejsza
Plan utworzenia
Powi¹zania po
nowego
miêdzy
departamentu
organizacjami
planowania
bud¿etowego

Pomaga rz¹dowi
w
programowaniu
jego strategii

Bada opiniê
publiczn¹
w odniesieniu
do strategii
rz¹dowych

Powo³any do
monitorowania
czterech
kluczowych
reform

W latach
1997  2000
bardzo
niezale¿ne

Wyspecjalizowane
ministerstwo,
nacisk na
terenow¹
administracjê
publiczn¹

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Po³¹czy³ siê z
departamentami
programowym
oraz analiz
i prognoz

Niewykluczone
utworzenie
lustrzanej
jednostki
w KPRM

Terenowa
administracja
publiczna
podleg³a rz¹dowi
centralnemu
(wojewodowie)

Mocne punkty Znaczne kadry;
mieszanka
urzêdników
s³u¿by cywilnej
i z nadania
politycznego
S³abe punkty Raczej zbyt
du¿e kadry;
zbyt sztywne
struktury

Powinien
odegraæ
zasadnicz¹ rolê
we wspieraniu
programowania

Charakter

Opinia publiczna
jest wa¿nym
elementem
udanego
governance
(rz¹dzenia)
Móg³by lepiej Sam nie
s³u¿yæ swojemu wystarczy;
potrzebne s¹
celowi
tak¿e
analityczne
aspekty
monitoringu

Wyspecjalizowane Solidna jednostka
ministerstwo
monitoruj¹ca
reformê
regionalnej
administracji
publicznej
Zbyt s³abe, by
Mo¿e os³abiæ
Reformy
zajmowaæ siê
lustrzan¹
postêpowa³y
ogólnokrajow¹
swoim tempem; jednostkê
administracj¹
monitoring nie za³o¿on¹
publiczn¹
odegra³ chyba w KPRM
istotnej roli
Wraz
z postêpem
reform byæ
mo¿e wype³ni³
swoj¹ rolê

Szanse

Mo¿e skutecznie
prowadziæ
i kierowaæ
tworzeniem
strategii

Mo¿e znacznie
pomóc
w
programowaniu

Mo¿e zostaæ
w³¹czony
w monitoring
analityczny

Monitoring jest Nale¿y
wci¹¿ potrzebny rozwa¿yæ rolê
w monitoringu

Zagro¿enia

Wiele;
centralizacja,
ale tak¿e
dezintegracja

Odsuniêcie od
faktycznego
tworzenia
strategii

Pozostaje
funkcj¹ PR

Zanikanie
monitoringu
i oceniania
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KPRM tworzy
konkurencyjn¹
jednostkê

Szans¹ jest
zajêcie siê
ogólnokrajow¹
administracj¹
publiczn¹
Ogólnokrajow¹
administracj¹
publiczn¹ nie
zajmuje siê
¿adna jednostka
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G³ówny Urz¹d
Ministerstwa Rz¹dowe
Centrum
Statystyczny
bran¿owe
Studiów
(GUS)
Strategicznych (RCSS)

Odpowiedzialne Niezale¿na
za poszczególne instytucja
podleg³a
dzia³y
KPRM

Potrzebna jest
koordynacja np.
w monitorowaniu reform

Powinno by³o
wykonaæ
specjalne
badania
odnonie
monitoringu

Koordynacja
obiecuje dobre
wyniki

Komitet
Badañ
Naukowych
(KBN)

Niezale¿na in- Niezale¿na
instytucja
stytucja

Powinien by³
dostarczaæ
danych dla
monitoringu

Powinien
proponowaæ
ekspertów od
monitoringu
reform

Najwy¿sza
Izba
Kontroli
(NIK)

Regionalne
Izby
Obrachunkowe (RIO)

Bardzo
niezale¿na
instytucja

Podlega
Kontroluje
finanse gmin KPRM
i sektorowi
rz¹du
kierowanemu
przez
premiera
Koordynacja Powinien
miêdzy NIK a ³¹czyæ
g³ównych
RIO
decydentów
w rz¹dzie

Powi¹zania
z MF

Komitet
Integracji
Europejskiej
i UKIE

Wspiera
dzia³ania
przedakcesyjne
i procesy
integracyjne
Bardzo
Dane statystycz- Brak ugrunto- Nie jest jeszcze Cechuje siê Postrzegany
jako
niezale¿ne
ne le skoordy- wanego
z³o¿onym
gotowy na
wymagaj¹cy
i s³abo
nowane
zaufania
kontrolê
systemem
zwi¹zane
czasowo,
pomiêdzy
szczegó³owej wzmocnienia
osi¹gniêæ
potencja³u
z innymi
by wspieraæ
administracj¹ i ocenê
kontroli
organizacjami podejmowanie publiczn¹ a
programów
decyzji
naukowcami
politycznych
akademickimi
Stwarza
Po³¹czenie
Obiecuje
Integracja, by Integracja, by
Szansa po
dobre szanse
s³u¿yæ rz¹dowi wspieraæ rz¹d
dopracowaniu wprowadzenie z NIK?
po wzmocStosunki
kontroli
dzia³añ
nieniu
z MF?
osi¹gów
badawczych
potencja³u
i oceny

Wyspecjalizowa- Potencja³
ne ministerstwa analityczny

Ministerstwa
pracuj¹
oddzielnie,
zw³aszcza
w rz¹dach
koalicyjnych
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Brak koordynacji Pozostaje
w rz¹dach
bardzo
koalicyjnych
niezale¿ne

Potencja³
analityczny

Zbyt s³abo
zintegrowany,
by s³u¿yæ
rz¹dowi

Zasadniczo
mo¿e dzia³aæ
jako bank
danych

Nie pomo¿e
rz¹dowi
w ³¹cznoci
z badaczami

Kontroluje
Zajmuje siê
gminy
podstawow¹
kontrol¹
w odniesieniu
do regularnoci

Biurokratyza- Nie bêdzie
Nie
spe³ni obietnic cja, nadmiar dostarcza³
kontroli
zasadniczego
wsparcia

Planowany
G³ówny
Urz¹d
Administracji Publicznej (GUAP)
Zunifikowana
agencja ds.
administracji
publicznej
podleg³a
KPRM
i premierowi
Z
elementów
MSWiA,
RCSS,
KPRM
Po³¹czy³by
obecnie
rozdzielone
funkcje
Czy KPRM
i premier
bêd¹ w stanie
dobrze
zarz¹dzaæ
scentralizowanym
rozwojem?
Szansa, je¿eli
zostanie
spokojnie
wdro¿ona
Przerost
organizacyjny, le
zintegrowane
czêci
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Tabela 2
Analiza funkcji monitoringu stosowanego w Polsce
Temat monitoringu G³ówny program rz¹du (jego program
polityczny, niezale¿nie od tego, czy
spisany w formie porozumienia
koalicyjnego, czy te¿ nie)
Aspekty monitoringu
1. Wstêpne
Normy, plany i standardy monitoringu

Rzeczywiste programy i projekty monitoringu
Rozwój monitoringu

Zgodne z decyzj¹ rz¹du

Po umowie koalicyjnej 1997 r. poczyniono
zdecydowane kroki
Brak oznak, jako ¿e wysi³ki nie by³y w pe³ni
owocne

2. Rzeczywiste wdro¿enie monitoringu
Podejcia teoretyczne (np. ksiêgowoæ, analiza ekonometryczna, wskaniki Mocny nacisk na poszczególne wskaniki
spo³eczne, jakociowe case studies itp.)
Metody i plan monitoringu (np. porównania ex ante  ex post, tylko ex post, Decyzje ex ante czy ex post powinny
porównania np. z innymi pañstwami lub regionami i gminami w kraju)
zapadaæ po rozwa¿eniu, czy program
wykonano, osi¹gaj¹c cele?
Zbieranie danych (np. statystyki publiczne, badania opinii, analiza
przypadków jakociowych, ich mieszanki)
Analiza i przetwarzanie (np. analiza statystyczna danych statystycznych lub
opinii, analiza jakociowa)
Sprawozdawczoæ (np. niepubliczna dla przywódców politycznych,
sprawozdawczoæ publiczna, ró¿ne raporty w zale¿noci od odbiorców)
Rozpowszechnianie informacji (np. konferencje prasowe, owiadczenia
premiera itp.)
3. Wykorzystanie wyników monitoringu
Przez g³ównych decydentów politycznych

Opónienia statystyczne; przypadki
jakociowe oraz mieszane
Istota tego monitoringu nie wymaga
szczególnego przetwarzania
Tak
Czasem mia³o miejsce
Tak, je¿eli prowadzony jest monitoring

Przez ministerstwa odpowiedzialne za poszczególne elementy spo³ecznych lub Prawdopodobnie do pewnego stopnia
ekononomicznych procesów decyzyjnych lub ich czêci
Przez zorganizowane si³y spo³eczne (partie, zwi¹zki, organizacje Raczej niewielkie, poza partiami koalicji,
pracodawców, firmy, inwestorów, organizacje trzeciego sektora, UE, inne je¿eli wszystkie monitorowane zagadnienia
nie s¹ ju¿ znane
pañstwa)
Przez zwyk³ych obywateli
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Prawdopodobnie raczej niewielkie

MONITORING

STRATEGICZNY W PROCESIE DECYZYJNYM

Specjalne programy rz¹dowe (np. dotycz¹ce
kwestii jedynie poruszonych w programie
g³ównym, zwalczaj¹ce powa¿ne bol¹czki
spo³eczne lub poruszaj¹ce na potrzeby, które
powsta³y ju¿ po przyjêciu g³ównego programu)

Szczegó³owy program lub
programy zwi¹zane z d¹¿eniem
Polski do cz³onkostwa w UE
(oraz z pierwszymi etapami jej
pe³nego cz³onkostwa)

Szczegó³owy program
i projekty w ró¿nych
dziedzinach
podejmowania
decyzji spo³ecznych
i ekonomicznych

Inne
(np.
monitoruj¹ca
rola rozliczeñ
i statystyk
rz¹dowych itp.)

Wyznaczone przez rz¹d w odniesieniu do czterech
wielkich reform

Na tym etapie
niemo¿liwe jest
wyci¹gniêcie ogólnych
wniosków

Tak; w KPRM oraz szczególnie w MSWiA

Bardzo wa¿ne; jednak Unia
nigdzie nie okreli³a, jak ma
pracowaæ administracja publiczna
kraju d¹¿¹cego do cz³onkostwa
lub kraju cz³onkowskiego
Do sprawdzenia

jw.

Na tym etapie
niemo¿liwe jest
wyci¹gniêcie
ogólnych
wniosków
jw.

Poprzez naukê, wraz z gromadzeniem dowiadczeñ

jw.

jw.

jw.

Mocny nacisk na trudne do oszacowania wskaniki
ilociowe; zajmie siê tym nadchodz¹ca ocena raportu,
oceniaj¹cego reformê podzia³u administracyjnego
pañstwa, opracowywana przez dr. Nowaka
Reforma podzia³u administracyjnego pañstwa
(najmniej kontrowersyjna) oceniona najlepiej; a co
z reformami s³u¿by zdrowia, edukacji i ubezpieczeñ
spo³ecznych?

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

Do sprawdzenia

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

Reforma podzia³u administracyjnego pañstwa, 100
egzemplarzy z ograniczonym obiegiem
jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

Tak
Tak, przez MSWiA

Ca³kowicie pewne
Ca³kowicie pewne, je¿eli
rozpowszechnianie informacji
jest odpowiednie
Mo¿e w pewnym stopniu mieæ
miejsce

jw.
jw.

jw.
jw.

jw.

jw.

Niewykluczone; jednak na ile
obywatele siê tym interesuj¹?

jw.

jw.

Raczej niezbyt du¿e

Raczej nie s¹ oni zorientowani w tych kwestiach
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PERTTI AHONEN
nimi prezentuje tabela 1. Tabela obejmuje niektóre elementy analizy SWOT
(tj. analizy rodowiska wewnêtrznego i zewnêtrznego pod k¹tem wystêpuj¹cych w nich s³aboci i si³y, z jednej strony  oraz mo¿liwoci i zagro¿eñ z drugiej strony) w zakresie monitorowania, zawiera tak¿e wstêpne oceny.
Wnioski, jakie siê na tej podstawie da wysnuæ, maj¹ trzy ród³a. Po pierwsze, pochodz¹ z konstatacji faktów dotycz¹cych monitorowania w ramach
polskiego rz¹du. Po drugie, wynikaj¹ z analizy najlepszych praktyk stosowanych w tym zakresie w pañstwach cz³onkowskich UE i innych krajach.
Po trzecie wreszcie, s¹ rezultatem porównania faktów i tych praktyk.
W Polsce bardzo wyraziste s¹ kompetencje Urzêdu Prezesa Rady Ministrów dotycz¹ce monitorowania. Istotn¹ rolê w tym procesie odgrywaj¹ tak¿e ministerstwa sektorowe. Ministerstwo Finansów i Najwy¿sza Izba Kontroli w istocie nie s¹ silnie zaanga¿owane w monitorowanie i ocenê dzia³añ.
S¹ to jednak instytucje, które mog¹ skutecznie wspieraæ prowadzone dzia³ania monitoringowe i oceniaj¹ce. Nale¿y wiêc jak najszybciej zakoñczyæ proces ich organicznej integracji w tym zakresie.
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Sprawiedliwoæ decyzji
administracji publicznej
Artur Nowak-Far*

Sprawiedliwoæ a podstawowe funkcje
administracji publicznej
Sprawiedliwoæ jest pojêciem nieostrym, które w europejskiej kulturze
prawnej i administracyjnej wywodzi siê z filozofii greckiej. Szczególny
wp³yw na jego ukszta³towanie siê mia³ Arystoteles. Uzna³ on sprawiedliwoæ za cnotê ducha, umiarkowanie chroni¹c¹ przed skrajnociami, dziêki
której mo¿na zachowaæ wewnêtrzn¹ spoistoæ i harmoniê1. W stosunkach
miêdzyludzkich to sprawiedliwoæ mia³a  wed³ug tego wielkiego filozofa 
zapewniaæ w³aciw¹ wspó³pracê poszczególnych cz³onków spo³eczeñstwa.
Arystoteles zauwa¿y³ tak¿e, ¿e sprawiedliwoæ ma ró¿norodne, alternatywnie stosowane postacie: rozdzielcz¹, wyrównuj¹c¹, proporcjonaln¹ i polityczn¹2.
Ju¿ w staro¿ytnoci zaczêto okrelaæ sprawiedliwoæ na dwa sposoby.
Po pierwsze, stosowano pojêcie iustitia, które odnosi³o siê do nierelatywnej
kwalifikacji zachowañ (tzn. nie opieraj¹cego siê na porównaniu osób do siebie, ale raczej skupiaj¹cego siê na opisie ich postêpowania ocenianego autonomicznie). Po drugie, wyró¿niano okrelenie aequitas, które  znacz¹c tyle
co równoæ, s³usznoæ, prawoæ  odnosi³o siê m.in. do sposobu stosowania dobra przy u¿yciu formalnych regu³ prawa (st¹d Celsusowska definicja prawa, mówi¹ca, i¿ jest ono sztuk¹ stosowania tego, co dobre i s³usz* Dr Artur Nowak-Far  adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznym Szko³y G³ównej Handlowej.
1
Arystoteles: Etyka nikomachejska: 1129 i nn.
2
Ibidem, 1131 A  1135 A.

S£U¯BA CYWILNA, JESIEÑZIMA 2001/2002, NR 3, S. 3554.
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ne  ius est ars boni et aequi3). Dla staro¿ytnych aequitas stanowi³a te¿
wytyczn¹ wyk³adni (interpretacji) prawa, nakazuj¹cej dawaæ pierwszeñstwo
zasadom s³usznoci i zdrowego rozs¹dku przed formalizmem prawnym4.
W chrzecijañskiej doktrynie etycznej sprawiedliwoæ jest uwa¿ana zarówno za szczególn¹ cnotê moraln¹, która kszta³tuje stosunki pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami spo³eczeñstwa i nakazuje zrealizowaæ to, co siê
bliniemu nale¿y, jak i  w nowszym ujêciu  za stan, w którym zapewniona jest mo¿liwoæ egzekwowania naturalnie nale¿nych ka¿demu uprawnieñ.
ród³em tak pojêtej sprawiedliwoci jest po pierwsze, naturalny porz¹dek
ustanowiony przez Boga, po drugie, wewnêtrzna relacja cz³owieka do tego
porz¹dku (dysponuj¹c woln¹ wol¹, mo¿e go przyj¹æ i realizowaæ albo odrzuciæ), a po trzecie, ustanowione przez samo spo³eczeñstwo prawa5. Porz¹dkowi temu odpowiada obowi¹zek realizowania przez w³adze swych funkcji z poszanowaniem prawa naturalnego i przyrodzonej godnoci cz³owieka6.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e sprawiedliwoæ jest istotnym wyznacznikiem
dzia³añ administracji publicznej, maj¹cym zarówno postaæ norm prawnych,
jak i pozaprawnych regu³ jej postêpowania. Zgodnie ze wspó³czesnym ujêciem, celem tej administracji jest tworzenie b¹d nabywanie oraz rozdzia³
dóbr i us³ug, które z wielu przyczyn nie mog¹ byæ w pe³ni efektywnie wiadczone w ramach danego spo³eczeñstwa w inny sposób. Podstawow¹ przyczyn¹ tej niemo¿noci jest trwa³e zak³ócenie w jakim istotnym zakresie
mechanizmu rynkowego (tzw. market failure) wyra¿aj¹ce siê niemo¿noci¹
uzyskania w nim optymalnego z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych zestawu dóbr oraz prawid³owego ich rozdzielenia.
Wówczas w miejsce prywatnych uczestników mechanizmu rynkowego
wchodzi  zarówno jako producent, jak i jako nabywca szeroko rozumianych dóbr i us³ug  administracja publiczna. Konsekwencj¹ jej funkcjonoCelsus: Digesta 1.1.1.
W. Wo³odkiewicz (red.): Prawo rzymskie. S³ownik encyklopedyczny. Warszawa 1986, s. 2122.
5
S. T. Pinckaers OP: ród³a moralnoci chrzecijañskiej. Poznañ 1994, s. 5760.
6
Katechizm Kocio³a Katolickiego, 2234.
3
4
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wania w tych rolach jest tak¿e regulacja prawna niemal wszystkich aspektów jej poczynañ w tym zakresie. Odnosi siê ona w szczególnoci do finansowania wydatków administracji publicznej i sposobów nabywania przez ni¹
dóbr w sektorze prywatnym, jak te¿ do dystrybucji dóbr przez ni¹ nabytych
lub wytworzonych w jej ramach. Wprowadzane regulacje maj¹ na celu po
pierwsze, zapewnienie przestrzegania podstawowych regu³ sprawiedliwoci
(tak¿e poprzez pos³ugiwanie siê okrelonymi w prawie sankcjami), a po drugie  gospodarnoci (tzn. wydajnoci i efektywnoci) w dzia³aniu administracji publicznej. Z uwagi na te dwie role regulacji nale¿y konstytutywne
regu³y dzia³ania instytucji administracji, okrelaj¹ce jej kompetencje oraz
ustanawiaj¹ce sankcjonowane prawa i obowi¹zki, odró¿niæ od strategii i regu³ postêpowania s³u¿¹cych jak najlepszemu wykorzystaniu zasobów, jakimi administracja dysponuje przy realizacji konkretnych celów spo³ecznych.
Warto przy tym podkreliæ, i¿ pomiêdzy obydwoma aspektami istnieje bardzo istotny zwi¹zek polegaj¹cy na tym, i¿ nawet najbardziej sprawiedliwych
regu³ sprawiedliwoci dotycz¹cych wytwarzania, nabywania i podzia³u dóbr
oraz us³ug przez administracjê publiczn¹ nie da siê zrealizowaæ bez zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania tak¿e w ujêciu wewn¹trzorganizacyjnym. Bez spe³nienia tego warunku, w skrajnych przypadkach mo¿emy mieæ
do czynienia z marnotrawieniem zasobów.
Kwestia szeroko pojmowanej sprawiedliwoci nie jest wiêc obojêtna dla
prawid³owego wykonywania przez administracjê jej funkcji. Co wiêcej, wydaje siê, i¿ im dok³adniej okreli siê, co ta sprawiedliwoæ w konkretnych
przypadkach oznacza, tym lepiej jej zadania bêd¹ wykonywane, a ona sama
bardziej pozytywnie postrzegana przez obywateli.
Administracja publiczna spe³nia dwie istotne role: alokacyjn¹ i  powi¹zan¹ z ni¹  redystrybucyjn¹. Pierwsza polega na przenoszeniu zasobów zarówno w ujêciu socjalnym (pomiêdzy grupami spo³ecznymi), jak i geograficznym (pomiêdzy spo³ecznociami lokalnymi). Funkcja redystrybucyjna
administracji dotyczy ju¿ wytworzonych lub nabytych dóbr lub us³ug. Tu jej
rol¹ jest ich rozdzielenie tak, i¿ dokonuje siê rozdzia³ wtórnie koryguj¹cy

!%

ARTUR NOWAK-FAR
zaistnia³y ju¿ podzia³ dochodów (np. poprzez udzielenie zapomogi najbardziej potrzebuj¹cym lub p³acenie za obiady dziecka w sto³ówce). Obie te
funkcje administracji s¹ ze sob¹ silnie spojone  zbiorczo nazwê je funkcjami rozdzielczymi.
W ka¿dej z nich w podjêtych dzia³aniach musz¹ byæ stosowane regu³y
sprawiedliwoci. Mamy wiêc do czynienia nie tylko ze sprawiedliwoci¹ w
rozdziale wytworzonych lub zakupionych przez administracjê publiczn¹ dóbr
i us³ug. Regu³y sprawiedliwoci nale¿y te¿ stosowaæ w procesie poprzedzaj¹cym ów rozdzia³  tam, gdzie np. nabywane s¹ dobra i gdzie istotn¹ kwesti¹ jest, kto dostanie zamówienie publiczne, a kto nie. Warto podkreliæ, i¿
nawet uzasadnione decyzje administracji dotycz¹ce zakupów pewnych dóbr
i us³ug w sektorze prywatnym b¹d  alternatywnie  ich wytworzenia w
sektorze publicznym maj¹ czêsto d³ugookresowe konsekwencje polegaj¹ce
na wykluczeniu tej grupy dostawców (a nawet ca³ego sektora), która nie uzyska³a zamówieñ. Niekiedy te wtórne skutki decyzji mog¹ byæ zgo³a niepo¿¹dane, prowadz¹c do trwa³ej i niekorzystnej z punktu widzenia makroekonomicznych interesów spo³eczeñstwa nierównowagi miêdzysektorowej. Podejmuj¹c decyzje, organy administracji publicznej powinny zdawaæ sobie sprawê z wystêpowania tych alokacyjnych skutków i je analizowaæ.
Celem tego artyku³u jest bli¿sze przedstawienie podstawowych problemów dotycz¹cych podejmowania rozdzielczych decyzji w administracji publicznej oraz podjêcie próby sformu³owania ogólnych wskazówek, którymi
mo¿na siê w tym zakresie kierowaæ. Poniewa¿ chcia³bym, by przedstawiane
rozwa¿ania nie by³y oderwane od rzeczywistoci, postaram siê najwa¿niejsze kwestie ukazaæ w kontekcie funkcjonowania administracji w Szwecji,
która ze wzglêdu na skutecznie realizowan¹ tam reformê mo¿e s³u¿yæ jako
inspiracja do zmian w innych krajach.
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Sprawiedliwoæ w administracji publicznej
jako pojêcie prawne
Sprawiedliwoæ jest pojêciem funkcjonuj¹cym w systemach prawnych
wszystkich pañstw europejskich zarówno w postaci wyranie sformu³owanej w przepisach, jak i z nich wynikaj¹cej, a rekonstruowanej czêsto w postaci zasad prawnych tj. norm szczególnie donios³ych dla systemu prawnego, stanowi¹cych pewne ogólne dyrektywy dotycz¹ce ukierunkowania prawotwórstwa w okrelonej dziedzinie spraw, wyra¿aj¹ce pewne ogólne za³o¿enia aksjologiczne lub odwo³uj¹ce siê do przes³anek prakseologicznych przy
rozwi¹zywaniu zadañ spo³ecznych jakiego typu7. W stanowionym prawie
polskim prawodawca najczêciej u¿ywa okrelenia bardziej z³o¿onego, a mianowicie pojêcia sprawiedliwoæ spo³eczna. Jest ono w zasadzie to¿same
z pojêciem sprawiedliwoæ  podkrela siê w nim jedynie szczególny kontekst jego stosowania: stosunki spo³eczne i przyjête powszechnie wartoci
moralne. Tê to¿samoæ potwierdza tak¿e polska praktyka prawna8.
Trzeba dodaæ, i¿ niekiedy przepisy prawa  tak¿e te wyznaczaj¹ce zakres kompetencji organów administracji publicznej oraz okrelaj¹ce, w jaki
sposób powinny one z nich korzystaæ w konkretnych przypadkach  maj¹
postaæ dyrektyw nakazuj¹cych stosowanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
zasad równoci, rzetelnoci itp. Zygmunt Ziembiñski zauwa¿y³, i¿ w takich przypadkach mamy do czynienia z normatywnymi odes³aniami do pozaprawnego systemu wartoci  do niezdefiniowanych bezporednio w przepisach zasad sprawiedliwoci9. Owe odes³ania formu³uj¹ tak¿e dodatkowe
kryteria spo³ecznej akceptacji dzia³añ administracji publicznej, odnosz¹ce
siê do ocen efektywnoci jej funkcjonowania oraz wiadczenia przez ni¹ dóbr
i us³ug. Nowsze koncepcje dotycz¹ce tej kwestii podkrelaj¹ wrêcz nieroz7
Z. Ziembiñski: O stanowieniu i obowi¹zywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1995, s. 70.
Ujêcie to jest odbiciem teorii zaprezentowanej jeszcze w latach 70. g³osz¹cej dychotomiê podzia³u zasad prawa na tzw. zasady dyrektywalne i opisowe. Zob. bli¿ej S. Wronkowska, M. Zieliñski, Z. Ziembiñski: Zasady
prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1974, s. 29 i nn. Zob. tak¿e analizê podstawowych koncepcji
zasad prawa w: A. Nowak-Far: Konstytucyjne refleksy prawodawstwa o stabilnej sile nabywczej pieni¹dza
w Unii Gospodarczej i Walutowej. W: C. Mik: Europeizacja prawa krajowego. Toruñ 2000, s. 85106.
8
E. £êtowska: Promocja praw cz³owieka w dzia³alnoci polskiego ombudsmana. Materia³y RPO, Zesz. 7, s. 13.
9
Z. Ziembiñski: Sprawiedliwoæ spo³eczna jako pojêcie prawne. Warszawa 1996, s. 5262.
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³¹cznoæ sprawiedliwoci i efektywnoci w tym zakresie. James Buchanan
pisze na przyk³ad, ¿e kryteria «efektywnoci» i «sprawiedliwoci» zlewaj¹
siê i staj¹ siê identyczne w podejciu dotycz¹cym wyboru instytucjonalnego10.
Praktyczne stosowanie zasady sprawiedliwoci w administracji publicznej dotyczy przede wszystkim jej szeroko rozumianej funkcji rozdzielczej,
dotycz¹cej tak dóbr publicznych, jak i nabywanych przez ni¹ produktów przekazywanych potem poszczególnym obywatelom do indywidualnego spo¿ycia (np. w postaci kubka mleka dla ka¿dego ucznia). Owe dzia³ania podejmuje siê w szczególnej sferze jej funkcjonowania, a mianowicie w zakresie
okrelanym jako tzw. obszar uznania administracyjnego. Owo uznanie administracyjne jest instytucj¹, która  w kontekcie wspomnianej funkcji rozdzielczej  daje poszczególnym organom publicznym pewn¹ swobodê w wyborze istoty i wielkoci wiadczeñ dla poszczególnych obywateli. Z uznaniem administracyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy wykonuj¹c swe okrelone przepisami prawa zadania, organ mo¿e w wyznaczonym zakresie wybraæ z dwu lub wiêcej mo¿liwoci decyzyjnych. Zgodnie z okreleniem zaproponowanym przez Zbigniewa Janowicza, polega ona na przyznaniu organom administracji mo¿liwoci wyboru dwóch lub wiêcej dopuszczalnych
przez ustawê a równowartociowych prawnie rozwi¹zañ11.
Jak widaæ z podanych ni¿ej przyk³adów regulacji prawnych, wyznacznikami zachowañ organów administracji publicznej w toku sprawowania
przez nie ich funkcji s¹ takie wartoci, jak sprawiedliwoæ, bezstronnoæ,
rzetelnoæ, zgodnoæ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego itp. Jak siê wydaje, s¹ to wszystko pojêcia ze sob¹ spowinowacone. Niew¹tpliwie maj¹
one bardzo podobne uzasadnienie etyczne12. S¹dzê, i¿ z uwagi na podkrelon¹ ju¿ wieloznacznoæ oraz szeroki zakres znaczeniowy  hierarchicznie rzecz
bior¹c  najwa¿niejszym z tych pojêæ jest w³anie sprawiedliwoæ.
J. M. Buchanan: Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa 1997, s. 347.
Z. Janowicz: Kodeks Postêpowania Administracyjnego. Komentarz. WarszawaPoznañ, s. 270271.
12
Ciekawy przegl¹d i analizê uregulowañ prawnych dotycz¹cych etyki administracji publicznej znajdujemy w:
W. Krajewski: Uregulowania prawne dotycz¹ce etyki w s³u¿bie publicznej w Polsce. S³u¿ba Cywilna, nr 1,
2000/2001, s. 97121.
10
11
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PRZYK£ADY OBOWI¥ZUJ¥CYCH W POLSCE PRZEPISÓW
O CHARAKTERZE USTROJOWYM, KTÓRE ODWO£UJ¥ SIÊ
DO ZASAD SPRAWIEDLIWOCI W UJÊCIU FORMALNYM ALBO REALNYM
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78,
poz. 483)
Art. 2: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej.
Art. 32: Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne.
Art. 153 ust. 1: W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa, w urzêdach administracji rz¹dowej dzia³a korpus s³u¿by cywilnej.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U., nr 49, poz. 483 z pón.
zm.)
Art. 1: W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa ustanawia siê s³u¿bê cywiln¹ oraz okrela zasady
dostêpu do tej s³u¿by, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.
Art. 5: Ka¿dy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w s³u¿bie cywilnej, a nabór do s³u¿by cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Art. 39 ust. 1: Urzêdnik s³u¿by cywilnej sk³ada uroczyste lubowanie nastêpuj¹cej
treci: lubujê s³u¿yæ Pañstwu Polskiemu, przestrzegaæ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywaæ obowi¹zki urzêdnika s³u¿by cywilnej zgodnie
z najlepsz¹ wiedz¹ i wol¹.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.,
nr 91, poz. 577 z pón. zm.)
Art. 11 ust. 2: Nadzór nad dzia³alnoci¹ wojewody sprawowany jest pod wzglêdem
zgodnoci jego dzia³ania z prawem oraz polityk¹ rz¹du, a tak¿e pod wzglêdem rzetelnoci
i gospodarnoci.
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U., 1991,
nr 109, poz. 471 z pón. zm.)
Art. 1 ust. 3: W sprawach o ochronê praw i wolnoci obywateli Rzecznik bada, czy
wskutek dzia³ania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowi¹zanych do przestrzegania i realizacji tych praw i wolnoci, nie nast¹pi³o naruszenie prawa, a tak¿e zasad
wspó³¿ycia i sprawiedliwoci spo³ecznej.
Art. 4: Przed przyst¹pieniem do wykonywania obowi¹zków Rzecznik sk³ada przed
Sejmem nastêpuj¹ce lubowanie: lubujê uroczycie, ¿e przy wykonywaniu powierzonych
mi obowi¹zków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wiernoci Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bêdê strzec praw i wolnoci obywateli, kieruj¹c siê przepisami prawa
oraz zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i sprawiedliwoci. lubujê, ¿e powierzone mi obowi¹zki wype³niaæ bêd¹ bezstronnie, z najwy¿sz¹ sumiennoci¹ i starannoci¹, ¿e bêdê strzec
godnoci powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.
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To z niej bowiem wynikaj¹ inne wymogi dzia³ania administracji publicznej,
które s¹ tak ró¿nie okrelane w regulacjach prawnych.
Treæ pojêcia sprawiedliwoæ w prawie jest w zasadzie ró¿na, w zale¿noci od kontekstu danego aktu, jego celu spo³ecznego, a w szczególnoci uzasadnienia aksjologicznego, czyli  mówi¹c najprociej  wskazania
powszechnie akceptowanych, wa¿nych wartoci spo³ecznych, w tym szczególnie norm moralnych, które wyjaniaj¹ oraz ukierunkowuj¹ okrelone dzia³ania administracji. Ziembiñski zwróci³ uwagê, i¿ chodzi tu o normy rzeczywicie uznawane przez spo³eczeñstwo, a nie normy deklarowane, bez oddwiêku w postaci szerszego uznania spo³ecznego13. Z analizy tego badacza wynika wszak¿e, ¿e nawet odwo³anie do tych wartoci nie mo¿e mieæ
charakteru sprawozdawczego  musi byæ bowiem skorygowane w sposób
uszlachetniaj¹cy. Oznacza to, i¿ nie powinno dotyczyæ jakich statystycznie ujmowanych preferencji spo³ecznych, ale tego, co jest dobre z punktu
widzenia spo³ecznego i osadzone w podstawowych wartociach wypracowanych przez wieki przez nasz¹ cywilizacjê. Mówi¹c o uszlachetnieniu
wartoci, do których mo¿na siê odwo³aæ przy okrelaniu, co jest sprawiedliwe, a co takie nie jest, Ziembiñski zadaje retoryczne pytanie: bo jakie¿ mia³yby byæ konsekwencje tego, ¿e spo³eczeñstwo w swej masie nie jest demokratyczne, nie jest chrzecijañskie ani uspo³ecznione, natomiast jest egoistyczne, mciwe, zazdrosne i ksenofobiczne, a ponadto zgubi³o poczucie
troski o dobro wspólne?14. Wydaj¹c decyzje, organy administracji publicznej musz¹ wiêc mieæ na wzglêdzie istotne ograniczenie w odwo³ywaniu siê
do spo³ecznego poczucia sprawiedliwoci. Musz¹ posi³kowaæ siê jak¹ spójn¹ wizj¹ ³adu spo³ecznego, która mo¿e byæ zrekonstruowana na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz poprzez odwo³anie do fundamentalnych kierunków polityki wyznaczonej przez parlament (a to dlatego, ¿e wybór polityczny jest w pañstwach demokratycznych w znacznym zakresie
postaci¹ wyboru preferowanej przez spo³eczeñstwo wielkoci i struktury
wiadczeñ dóbr i us³ug publicznych). Praktyczne rozwi¹zanie znajduje siê
13
14
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wiêc w po³owie drogi pomiêdzy tym, co jest uznawane za sprawiedliwe
w ujêciu maksymalistycznym, a tym, co jest daj¹cym siê moralnie zaakceptowaæ wyborem najwy¿szego w pañstwie ustawodawcy.

Zasady optymalizacji decyzji w administracji
publicznej a zasady sprawiedliwoci i problemy
ich stosowania w praktyce
Sprawiedliwoæ decyzji podejmowanych w administracji publicznej powinna byæ oceniana z trzech punktów widzenia: formalnego, realnego (materialnego) i  jak mi siê wydaje  funkcjonalnego. Aspekt formalny jest
realizowany wtedy, gdy instytucje decyzyjne traktuj¹ w taki sam sposób podmioty maj¹ce podobn¹ charakterystykê (np. znajduj¹ce siê w podobnej sytuacji). Wa¿na jest tu wiêc równie¿ przyjêta metoda oraz kryteria oceny istotnych, z punktu widzenia ostatecznej treci decyzji, cech podmiotów, których
bêdzie ona dotyczyæ. Zwykle kwestiê tê reguluj¹ obowi¹zuj¹ce, przyjête niearbitralnie regu³y prawa. Organ administracji musi je wszak¿e stosowaæ w dobrej wierze, odwo³uj¹c siê przy tym do istniej¹cego systemu wartoci pozaprawnych. Tu w grê wchodzi realny (materialny) aspekt sprawiedliwoci.
Aby ca³y system dzia³ania administracji by³ sprawiedliwy, nie wystarczy
samo uzasadnienie, ¿e administracja stosuje siê do norm prawnych (tj. do
tzw. uzasadnienia tetycznego, polegaj¹cego na tym, i¿ dana regu³a zachowania obowi¹zuje, gdy¿ zosta³a wydana przez uprawniony do tego organ prawodawczy). Dlatego istotny jest równie¿ realny (materialny) aspekt sprawiedliwoci, i to tak¿e wtedy, gdy rozwa¿a siê dzia³ania administracji publicznej dotycz¹ce hierarchizacji potrzeb i rodków ich zaspokojenia oraz
ewentualnego obci¹¿ania przysz³ych pokoleñ obecnymi kosztami wiadczenia dóbr i us³ug. Sprawiedliwy system powinien byæ silnie osadzony aksjologicznie, tzn. normy prawne, jakie obowi¹zuj¹ administracjê publiczn¹ powinny mieæ dobre uzasadnienie w powszechnie akceptowanych, acz uszlachetnionych, wartociach. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ skoro to nie organy
administracji publicznej najczêciej tworz¹ prawo, lecz jedynie je stosuj¹,
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ewentualny brak dobrego uzasadnienia aksjologicznego stosowanych przez
nie norm prawnych stanowiæ mo¿e bardzo istotne ograniczenie w realizacji
przez nie zasad sprawiedliwoci. W takiej sytuacji nie mo¿na mówiæ jedynie
o mo¿liwych wtórnych niesprawiedliwych decyzjach administracji publicznej, ale trzeba tak¿e zauwa¿yæ po prostu z³¹ jakoæ etyczn¹ prawa15. Jak to
podkrela wielki teoretyk sprawiedliwoci, John Rawls, si³a sprawiedliwoci formalnej, pos³uszeñstwa wobec systemu, wyranie zale¿y od rzeczywistej sprawiedliwoci instytucji i mo¿liwoci ich reformowania16. W polskim
systemie prawnym rzeczywisty wp³yw na to, czy system zakupu, tworzenia
i rozdzia³u dóbr oraz us³ug publicznych jest sprawiedliwy, maj¹ te organy
administracji publicznej, które albo w jakim zakresie maj¹ kompetencje do
tworzenia prawa o mocy kszta³tuj¹cej ten system, albo które korzystaj¹ z tzw.
uznania administracyjnego w podejmowaniu przez siebie decyzji.
Rozwa¿ana w kontekcie funkcjonowania administracji publicznej
sprawiedliwoæ ma tak¿e aspekt funkcjonalny, rozumiany jako realizacja
swoistych zasad efektywnoci. Administracja jest sprawiedliwa, je¿eli minimalizuje koszty swojego dzia³ania, a dodatkowo przerzuca konieczn¹ ich
porcjê na poszczególne podmioty (zw³aszcza obywateli) w dostrzegalnej proporcji do osi¹ganych przez nich korzyci z jej dzia³ania. Owe koszty nale¿y
przy tym rozumieæ szeroko  tak¿e jako wszelkiego rodzaju uci¹¿liwoci
wynikaj¹ce z kontaktów obywateli i innych podmiotów z organami, które
maj¹ kompetencjê do w³adczego kszta³towania ich sytuacji.
Podejmuj¹c decyzje, organy administracji powinny pamiêtaæ o funkcjonalnym aspekcie sprawiedliwoci równie¿ dlatego, i¿ w³anie w tym zakresie w grê wchodz¹ tak¿e szersze ich skutki, odnoszone do wszystkich
sfer swojego oddzia³ywania (tj. do alokacji, redystrybucji, stabilizacji oraz
do ewentualnych relacji zewnêtrznych). W tym kontekcie mo¿na mówiæ
o sprawiedliwoci ka¿dej z tych funkcji, oceniaj¹c przede wszystkim sto15
Przyk³adem takiej sytuacji by³o stosowanie prawa w III Rzeszy. O problemie zob. bli¿ej w: F. Ryszka:
Pañstwo stanu wyj¹tkowego. Rzecz o systemie pañstwa i prawa Trzeciej Rzeszy. Wroc³aw 1985, szczególnie s.
375 i nn.
16
J. Rawls: Teoria sprawiedliwoci. Warszawa 1994, s. 85.
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pieñ, w jakim w jej ramach realizowane s¹ uznane wartoci oraz nie wystêpuj¹ niepo¿¹dane  z punktu widzenia realizacji tych wartoci oraz ich wp³ywu na obywateli  skutki uboczne.
W odniesieniu do decyzji maj¹cych charakter rozdzielczy, sprawiedliwoæ stanowi kryterium spo³ecznej akceptacji zarówno sposobu ich podejmowania, jak i ich skutków. W pierwszym aspekcie chodzi zw³aszcza o to,
by procedury, stosowane do okrelania komu i w jakiej wielkoci przyznaæ
dane wiadczenie, by³y przejrzyste, a tak¿e o to, by korzystano z jasnych,
a przy tym spo³ecznie uzasadnionych wymagañ kwalifikuj¹cych do uczestnictwa w konsumpcji danego dobra publicznego lub us³ugi publicznej. W drugim aspekcie, odnosz¹cym siê do akceptacji skutków decyzji organu o rozdzieleniu danego dobra lub us³ugi, ocenia siê w szczególnoci to, czy jej
rzeczywisty alokacyjny skutek jest tak¿e akceptowany. Mo¿e siê bowiem
zdarzyæ, ¿e procedury stosowane przez administracjê publiczn¹ w procesie
podejmowania decyzji o rozdziale dóbr i us³ug bêd¹ uznawane za sprawiedliwe, ale takiej pozytywnej oceny odmówi ono samym ich skutkom np. ze
wzglêdu na to, i¿ z uczestnictwa w spo¿yciu danego dobra czy us³ugi faktycznie wy³¹czono szczególnie potrzebuj¹ce grupy ludzi lub  wrêcz odwrotnie  jaka grupa uzyska³a wiêcej i bardziej wartociowego dobra/us³ugi ni¿
na to  w powszechnym odczuciu  by zas³ugiwa³a. Warto zwróciæ uwagê
i na to, i¿ aby oceny spo³eczne tego rodzaju dzia³añ administracji, o których
tu mowa, by³y adekwatne, organy je podejmuj¹ce powinny prowadziæ odpowiedni¹ politykê informacyjn¹ nakierowan¹ na wyjanianie intencji, jakimi
kieruj¹ siê one w podejmowaniu decyzji. Tylko bowiem za pomoc¹ tak rozumianego dialogu spo³ecznego bêd¹ one w stanie odpowiednio oceniæ, czy
ich poczynania znajduj¹ akceptacjê, czy nie. Jak to okreli³ wspomniany ju¿
Rawls, sprawiedliwy system dystrybucji musi byæ u³o¿ony tak, aby wytwarza³ u swoich cz³onków odpowiadaj¹ce mu poczucie sprawiedliwoci, rzeczywiste pragnienie dzia³ania w zgodzie z jego prawami, powodowanego
sprawiedliwoci¹17.
17

J. Rawls: op. cit., s. 359.
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Jak ju¿ wspomniano, odwo³anie siê do spo³ecznego poczucia sprawiedliwoci w ocenie decyzji administracji publicznej mo¿e siê okazaæ mimo
wszystko zawodne  bêdzie tak zw³aszcza wtedy, gdy wartoci, do których
mia³aby siê odwo³ywaæ administracja, nie s¹ faktycznie silnie zakorzenione
w spo³eczeñstwie (zinternalizowane, czyli realnie przez nie stosowane), a jedynie s¹ wynikiem uszlachetnienia rzeczywicie wystêpuj¹cych, mniej
wartociowych moralnie postaw i ocen. St¹d wielokrotnie podejmowano próby bardziej zdyscyplinowanego okrelenia kryteriów podejmowania sprawiedliwych decyzji administracji. Mo¿na tu wymieniæ wiele koncepcji, np.
utylitariañsk¹, prawa natury czy umowy spo³ecznej.
Podstawowa zasada sformu³owana przez pierwsz¹ z wymienionych koncepcji g³osi, ¿e powinno siê podejmowaæ decyzje maksymalizuj¹ce korzyæ
wszystkich, których dotycz¹. Jak siê wydaje, powszechnie znana regu³a tzw.
optimum Pareto, uznaj¹ca za prawid³ow¹ z punktu widzenia sprawiedliwoci redystrybucyjnej decyzjê, która pozwala³a odnieæ korzyci choæby jednej osobie bez pogarszania sytuacji innych, wykazuje du¿e powinowactwo
w³anie z utylitariañsk¹ koncepcj¹ sprawiedliwoci.
Zgodnie z najprostsz¹ wersj¹ koncepcji prawa natury, uzasadnione etycznie s¹ takie decyzje, które po prostu zapewniaj¹ prawid³owy, naturalnie zdeterminowany rozwój danej osoby. Z kolei koncepcja umowy spo³ecznej g³osi, i¿ sprawiedliwe decyzje to takie, które wszyscy ludzie podjêliby, gdyby
zdo³ali odrzuciæ fundamentalne ograniczenie ich racjonalnoci spo³ecznej 
niewiedzy18. Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, i¿ mo¿liwoæ praktycznego stosowania wszystkich wspomnianych teorii jest bardzo ograniczona.
Jedn¹ z bardziej rozbudowanych, ale daj¹cych siê zastosowaæ w istotnym stopniu w administracji publicznej koncepcji jest teoria Johna Rawlsa.
Zasady sprawiedliwoci sformu³owane przez tego wybitnego wspó³czesnego filozofa s¹ nastêpuj¹ce:

18

J. P. Serpa: Morality in Practice. Belmont 1988, s. 24.
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a) wszystkie najwy¿ej cenione spo³eczne dobra powinny byæ rozdzielane równo, o ile nierówny podzia³ którego z nich nie s³u¿y polepszeniu sytuacji ludzi znajduj¹cych siê w najgorszej sytuacji;
b) rozdzia³ korzyci spo³ecznych i ekonomicznych powinien nastêpowaæ w warunkach równego dostêpu do stanowisk i urzêdów, w ramach których podejmuje siê decyzje w tym przedmiocie19.
Postulaty Rawlsa  podobnie zreszt¹ jak jakiekolwiek inne propozycje
sprawiedliwego rozdzia³u dóbr  powinny byæ traktowane jedynie jako wskazania ukierunkowuj¹ce realne decyzje organów administracji publicznej.
Trzeba pamiêtaæ, i¿ ich stosowanie w praktyce mo¿e okazaæ siê trudne, co
nie oznacza, ¿e niewykonalne. Zak³adaj¹ przecie¿ pe³n¹ racjonalnoæ w podejmowaniu decyzji (która implikuje tak¿e pe³n¹ wiedzê o rzeczywistoci) 
a ta w praktyce mo¿e byæ ograniczona np. brakiem wszystkich istotnych informacji. Pomijaj¹ tak¿e istotny problem sprawiedliwoci alokacyjnej i dystrybucyjnej, z jakim spotykaj¹ siê organy administracji publicznej, a mianowicie to, i¿ dokonuje siê ich w kontekcie ju¿ ustalonych, generalnych wymogów w zakresie alokacji, redystrybucji, stabilizacji oraz relacji zewnêtrznych, zdeterminowanych przez wybory polityczne spo³eczeñstwa. Konsekwencj¹ istnienia tych wymogów jest to, i¿ dzia³ania administracji s¹ w istotnym stopniu ograniczone zarówno w skali makro, jak i mikro. Determinantami w pierwszym wymiarze s¹ przede wszystkim:
a) wielkoæ sektora publicznego w porównaniu do sektora prywatnego,
co oznacza koniecznoæ podjêcia decyzji, które dobra i us³ug bêd¹ finansowane z pieniêdzy publicznych, które z nich bêd¹ w sektorze publicznym
wytwarzane, a które bêdzie mo¿na zakupiæ w sektorze prywatnym,
b) struktura bud¿etu publicznego, z którego finansowane s¹ dzia³ania
administracji publicznej,
c) ustawowe okrelenie sposobu korzystania z dostarczanych w ramach
danego sektora dóbr i us³ug (np. w formie wprowadzenia swobodnego wy19

J. Rawls: op. cit., s. 72162.
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boru kas chorych przez pacjentów lub pozostawienie im mo¿liwoci pozostawania poza sektorem publicznym w tym zakresie).
W skali mikro decyzje alokacyjne i redystrybucyjne dotycz¹ podzia³u
znajduj¹cych siê w danym segmencie sektora publicznego rodków na finansowanie konkretnych dóbr i us³ug oraz ich wiadczeniu konkretnym grupom osób. W³anie w tym wymiarze decyzji najsilniej do g³osu dochodz¹
preferencje spo³eczeñstwa, za których najpe³niejszy wyraz uwa¿a siê po
pierwsze, jego wybory polityczne (szczególnie uzewnêtrznione w g³osowaniach do organów prawodawczych), a po drugie, decyzje podejmowane w
procesie politycznym przez wybranych przez nie przedstawicieli. Najnowsz¹ tendencj¹  uwidocznion¹ w ostatniej reformie administracji publicznej
w Szwecji  jest zdanie siê w niektórych przypadkach na aktualne preferencje osób, dla których dane dobra i us³ugi s¹ przeznaczone. Polega to na tym,
i¿ administracja jest odpowiedzialna za przygotowanie pewnej dostatecznie
zró¿nicowanej oferty owych dóbr i us³ug, natomiast obywatele maj¹ znaczn¹ swobodê wyboru formy i iloci wiadczeñ. Tak wiêc w tym systemie dokonano próby zast¹pienia zbyt niedok³adnego wyboru politycznego przez
bardziej wyrafinowany wybór indywidualny. Nale¿y dodaæ, i¿ dope³nieniem
tego mechanizmu jest w Szwecji szczególne wyczulenie organów administracji publicznej na reakcje obywateli dotycz¹ce podejmowanych decyzji,
prowadz¹ce nieraz do szybkich zmian wielkoci, a nawet treci wiadczeñ20.
Zarysowane rozwi¹zanie szwedzkie jest  jak siê wydaje  dobrym sposobem na eliminacjê widocznych w mikroskali zjawisk ograniczenia racjonalnoci decyzji alokacyjnych i redystrybucyjnych, które s¹ potencjalnym
ród³em niesprawiedliwoci ca³ego systemu nabywania, wytwarzania i rozdzia³u dóbr i us³ug w ramach administracji publicznej. Zjawiska te wynikaj¹
m.in. z poddania podzia³u rodków bud¿etowych decyzjom ró¿nego rodzaju
komitetów bud¿etowych, które swoich preferencji nie musz¹ opieraæ na dok³adnej analizie kosztów i korzyci, ale na innych kryteriach, mniej racjo20
Wskazuje na to wyranie opracowanie Opgavekommissionen: Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor. Opgavefordelingen i udvalgte lande. København 1999, s. 42.
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nalnych i obiektywnych  tak, ¿e ostatecznie decyzje mog¹ byæ np. wynikiem si³y przebicia lub skutecznoci argumentacyjnej (ale nie si³y argumentacji). Drugim czynnikiem, o którym warto w tym kontekcie wspomnieæ,
jest swoista inercja administracji, przejawiaj¹ca siê w (niekiedy uzasadnionej) niechêci do zerwania z istniej¹cym ju¿ schematem rozdzia³u rodków,
co najczêciej objawia siê tym, ¿e za podstawê planowania bierze siê plany
z poprzednich okresów, przez co nawet sama struktura bud¿etu jest w praktyce petryfikowana (nie mówi¹c ju¿ o przypadkach pañstw, w których zachowanie owej struktury jest wrêcz wymogiem przepisów prawa)21. Trzecim wreszcie czynnikiem zak³ócaj¹cym prawid³owoæ podjêtych decyzji rozdzielczych w skali mikro jest trudnoæ, z jak¹ stosuje siê uzasadnion¹ wzglêdami efektywnoci i wydajnoci zasadê subsydiarnoci (pomocniczoci). Nakazuje ona przydzielaæ poszczególne zadania najni¿szemu z mo¿liwych
szczeblowi administracji lub wrêcz pozostawiæ ich wykonanie samym, pojedynczo traktowanym obywatelom, je¿eli tylko istotne wzglêdy wydajnoci
i efektywnoci nie przemawiaj¹ za przesuniêciem tych zadañ na wy¿szy
szczebel administrowania pañstwem. Problemy ze stosowaniem zasady subsydiarnoci pojawiaj¹ siê ju¿ w procesie legislacyjnym, w którym podejmowana jest decyzja o rozdziale zadañ, tote¿ póniejsze przejawy braku optymalnoci wynikaj¹ z ewentualnych b³êdów w tym zakresie. Nale¿y równie¿
wspomnieæ, i¿ realizuj¹c omawian¹ zasadê w praktyce, konieczne jest podjêcie równie¿ podstawowej decyzji o tym, czy i w jaki sposób obywatele
bêd¹ mogli bezporednio wp³ywaæ na kszta³t i sposób wdro¿enia programów wiadczenia dóbr i us³ug przez poszczególne szczeble administracji.
W Szwecji na podstawie prawa z 1991 r. taki bezporedni, najszerszy wp³yw
zapewnia siê obywatelom w odniesieniu do programów realizowanych przez
gminy. ród³a szwedzkie podaj¹ jednak, i¿ równie¿ w tym zakresie system
podejmowania decyzji nie jest pozbawiony wad  na przyk³ad, z uwagi na
wymóg konsultacji spo³ecznej niekiedy cia³a reprezentuj¹ce samych obywateli s¹ tworzone z inicjatywy organów administracji. Mo¿na wiêc pow¹tpiewaæ w niezale¿noæ tego rodzaju przedstawicielstwa oraz zadawaæ pytanie
21
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o racjonalnoæ takiego systemu zapewniania obywatelom wp³ywu na kszta³t
decyzji alokacyjnych i redystrybucyjnych lokalnej administracji publicznej22.
Oczywicie, równolegle w¹tpliwoci budzi to, czy w takim systemie odwo³ywanie siê do opinii obywatelskiej prowadziæ mo¿e do rzeczywistego
okrelenia wartoci sk³adaj¹cych siê na spo³eczne poczucie sprawiedliwoci.

Zagadnienie sprawiedliwoci procesu
podejmowania decyzji w administracji publicznej
Opisane przyk³adowo rozwi¹zania dotycz¹ce stosowania zasady subsydiarnoci, w tym te¿ zapewniania udzia³u samych obywateli w podejmowaniu decyzji o alokacji i redystrybucji zasobów publicznych, wskazuj¹, i¿ okrelenie mechanizmów rz¹dz¹cych tym procesem nie jest obojêtne dla sprawiedliwoci jego ostatecznych rezultatów. Nie ulega to w¹tpliwoci. Problem pojawia siê wtedy, gdy rozwa¿a siê kwestiê, czy istnieje sprawiedliwy system podejmowania decyzji redystrybucyjnych i alokacyjnych w administracji publicznej. Chodzi tu nie o treæ tych decyzji, lecz sam sposób
ich formu³owania, czyli stosowane w tym celu metody, procedury oraz struktury organizacyjne. Problem dotyczy wiêc narzêdzi  nie za rezultatów ich
wykorzystania.
Aby odpowiedzieæ na to istotne pytanie, nale¿y odwo³aæ siê do wczeniej sformu³owanej w tym artykule tezy, ¿e nie jest sprawiedliwa taka
administracja publiczna, która nie zapewnia efektywnego i wydajnego wykorzystania zasobów, jakie zosta³y jej powierzone do spo³ecznego rozdzia³u, a przez to marnotrawi je tak, i¿ obywatele mog¹ korzystaæ z mniejszej
iloci dóbr i us³ug. Ponadto nieobojêtne dla realizacji zasad sprawiedliwoci
s¹ procedury stosowane w administracji, szczególnie pomocne w okrelaniu, czy dane dobro ma byæ wytworzone w sektorze publicznym, czy prywatnym, jak równie¿ komu daæ zamówienie publiczne. Równie wa¿ne dla
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efektywnej realizacji zasad sprawiedliwoci jest zapewnienie sobie przez
administracjê sta³ego dostêpu do informacji pozwalaj¹cych na rozpoznanie,
czy prawid³owo przyjmuje ona kryteria spo³ecznej akceptacji jej decyzji.
Samo dzia³anie administracji w szeroko pojmowanym sensie technicznym mo¿e byæ wiêc istotnie kwalifikowane jako sprawiedliwe lub nie. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ ocena taka odnosi siê po pierwsze, do skutecznoci
okrelonych rozwi¹zañ natury technicznej w realizacji zasad sprawiedliwoci, a po drugie, ich zdolnoci zapobiegania takim zachowaniom osób pracuj¹cych w organach administracji, które prowadzi³yby do naruszeñ tych w³anie zasad. Dotyczy wiêc realnych (to znaczy odnosz¹cych siê do konkretnych ludzi i wynikaj¹cych z konkretnych sytuacji) lub prawdopodobnych
skutków przyjêtych przez te organy sposobów dzia³ania i za³atwiania spraw.
St¹d uzasadnione jest twierdzenie, i¿ sprawiedliwy system podejmowania decyzji w administracji publicznej to taki, który pozwala jej na ekonomicznie efektywn¹ i wydajn¹ alokacjê zasobów oraz który umo¿liwia adekwatn¹  z punktu widzenia (uszlachetnionych) wartoci spo³ecznych  redystrybucjê wytwarzanych oraz nabywanych przez ni¹ dóbr i us³ug. Przez
pojêcie adekwatnoci decyzji, u¿yte w kontekcie dzia³añ administracji publicznej w pañstwie demokratycznym, rozumiem ich zgodnoæ z liter¹ i duchem prawa, niesprzecznoæ z ogólnymi celami wyznaczonymi przez w³adzê prawodawcz¹, spójnoæ wewnêtrzn¹ oraz mo¿liwoæ znalezienia dla nich
solidnego uzasadnienia aksjologicznego. Wymogi te uznajê równie¿ za wa¿ne (chocia¿ nie jedyne) kryteria oceny zarówno jakoci decyzji administracji publicznej, jak i  porednio  sprawnoci dzia³ania jej rozwi¹zañ natury
techniczno-organizacyjnej.
Wydaje mi siê, i¿ obecnie obowi¹zuj¹cy system podejmowania decyzji
w Szwecji jest dobrym przyk³adem ilustruj¹cym sformu³owane tu twierdzenia oraz wskazuj¹cym na prawid³owe ich osadzenie w praktycznym dzia³aniu administracji publicznej. Poruszone przeze mnie kwestie dotycz¹ce oceny tego systemu w administracji publicznej by³y rozwa¿ane w trakcie opracowywania jej reformy w Szwecji w 1991 r. W warstwie aksjologicznej pod-
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krelano, i¿ kwestii sprawiedliwoci nie da siê wyranie oddzieliæ od innych
wartoci o znacznym ³adunku gatunkowym, jak np. efektywnoæ dzia³ania
organów administracji. Podkrelano, i¿ kluczowe wartoci demokratyczne
obejmuj¹ wolnoæ polityczn¹, prawn¹ ochronê praw obywatelskich oraz
uczciwoæ publiczn¹ (etykê). Z drugiej strony podstawowe wartoci gospodarcze, takie jak racjonalnoæ funkcjonalna, produktywnoæ i efektywnoæ,
s¹ równie wa¿nymi aspektami dobrego zarz¹dzania pañstwem. Dodatkowo
sytuacjê administratora publicznego komplikuje potrzeba harmonizacji tych
niekiedy podobnych, a niekiedy ró¿nych wartoci w ujednolicony sposób23.
W rezultacie szwedzka reforma administracji publicznej opiera siê na nastêpuj¹cych zasadach:
a) zwiêkszania racjonalnoci decyzji administracji, co ma polegaæ przede
wszystkim na powiêcaniu wiêkszej uwagi ocenie rezultatów dzia³añ administracji publicznej (i powi¹zaniu jej z alokowanymi rodkami) oraz na tworzeniu bud¿etu tylko i wy³¹cznie w oparciu o dostêpne rodki oraz szczegó³ow¹ ocenê istniej¹cych potrzeb;
b) zwiêkszenia produktywnoci sektora publicznego poprzez poszerzenie zakresu autonomii lokalnego szczebla administracji oraz swobody ustalania sposobu dzia³ania poszczególnych organów (np. w zakresie okrelania
wielkoci i struktury zatrudnienia, kszta³towania wynagrodzeñ, jak równie¿
struktury organizacyjnej urzêdów) oraz odpowiednie wyposa¿enie ich w nowoczesne systemy monitorowania obejmuj¹ce m.in. wydatki celowe;
c) zwiêkszenia sprawnoci administracji przede wszystkim poprzez zapewnienie zgodnoci pomiêdzy struktur¹ urzêdów oraz treci¹ ich zadañ (np.
w odniesieniu do szczebla centralnego administracja jest zorganizowana
w formie ministerstw oraz wyspecjalizowanych agend  o strukturze pierwszych decyduje premier, za drugich rz¹d wspó³dzia³aj¹cy z parlamentem).
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Wnioski
Podstawowy, acz nieco trywialny wniosek, jaki mo¿na sformu³owaæ
w oparciu o przedstawion¹ w artykule analizê, jest taki, ¿e proces decyzyjny
organów administracji publicznej nie jest obojêtny etycznie. Istotna w tym
zakresie jest jednak nie tylko sama treæ decyzji, ale równie¿ sposób ich podejmowania, a nawet ich t³o organizacyjne. Nieobojêtna etycznie jest tak¿e
ocena tego, czy dany organ dzia³a efektywnie i wydajnie, czy nie.
Sprawiedliwoæ jest wa¿n¹ kwalifikacj¹ dobrych decyzji administracji
publicznej podejmowanych w sferze jej szeroko pojêtego swobodnego uznania, obejmuj¹cego tak¿e alokacjê oraz redystrybucjê zasobów. Funkcjonuje
ona jako taka tak¿e w regulacjach prawnych dotycz¹cych sposobu jej funkcjonowania oraz okrelaj¹cych metody i kierunki podejmowania przez ni¹
dzia³añ. W przyjmowanych przez organy ustawodawcze aktach pojêcie sprawiedliwoci jest u¿ywane razem z pokrewnymi mu okreleniami odnosz¹cymi siê do efektywnoci i sprawnoci organizacyjnej, takimi jak bezstronnoæ, rzetelnoæ i gospodarnoæ.
W procesie podejmowania decyzji wskazane jest, by organ administracji publicznej odwo³a³ siê zarówno do litery i ducha obowi¹zuj¹cego prawa,
jak i do wartoci uznawanych za istotne w spo³eczeñstwie. Odwo³anie w tym
drugim zakresie nie mo¿e dotyczyæ jednak wartoci wydumanych (tzn.
w rzeczywistoci nie funkcjonuj¹cych). Podobnie nie nale¿y niewolniczo nawi¹zywaæ do istniej¹cych w danej spo³ecznoci praktyk, zw³aszcza je¿eli,
z punktu widzenia ogólnowiatowego dorobku intelektualnego i etycznego,
odzwierciedlaj¹ one zachowania i preferencje nie zas³uguj¹ce na nadanie im
wysokiej rangi wartoci moralnych. Je¿eli ju¿ organ administracji poszukuje
wartoci odniesienia dla swojej decyzji, to musi to byæ wartoæ uszlachetniona, odzwierciedlaj¹ca zarówno istniej¹ce przekonania spo³eczne o tym,
co jest dobre i sprawiedliwe, a co z³e i niesprawiedliwe, jak te¿ idee wy¿szej sprawiedliwoci, jak np. ta sformu³owana przez Johna Rawlsa.
W praktyce dzia³ania administracji publicznej niezbêdne jest równie¿
zapewnienie odpowiednich warunków do podejmowania sprawiedliwych
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decyzji. Podstawowe z nich dotycz¹ efektywnoci i wydajnoci funkcjonowania, w tym równie¿ monitorowania ich skutków. Wa¿ne w tym zakresie
jest tak¿e zapewnienie odpowiedniej koordynacji systemów podejmowania
decyzji z wymogami technicznie i ekonomicznie rozumianej efektywnoci
dzia³ania administracji zarówno w skali makro (dotycz¹cej ogólnej struktury zasobów oraz ogólnych zasad ich podzia³u), jak i mikro (dotycz¹cej ich
bardziej konkretnego rozdzia³u spo³ecznego i geograficznego).
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Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich w systemie
zarz¹dzania administracj¹ UE
Filip Jasiñski,
Rafa³ Pelc*
Jednym z podstawowych praw przyznanych obywatelom w ramach przepisów dotycz¹cych instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, wynikaj¹cym
z art. 21 Traktatu Rzymskiego ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹
(TWE), jest prawo skargi do Ombudsmana Europejskiego. Instytucja Mediatora1 zosta³a powo³ana na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., który
wprowadzi³ do Traktatu Rzymskiego m.in. nowy art. 195, celem zagwarantowania przestrzegania praw obywateli UE przez unijne struktury administracyjne. Stanowi ona element procesu zmierzaj¹cego do wzmocnienia
demokratycznej kontroli dzia³alnoci Wspólnot2. Zadaniem Rzecznika Praw
Obywatelskich jest pomaganie obywatelom, którzy znaleli siê w konflikcie
z administracj¹ unijn¹. Ombudsman ma chroniæ prawa obywateli oraz wykrywaæ i zwalczaæ przypadki z³ego zarz¹dzania w dzia³alnoci unijnej administracji. Rola Ombudsmana zauwa¿alnie wzros³a w ostatnim okresie, tak
jak i wzros³y statystyki przypadków z³ego zarz¹dzania.
Zgodnie z art. 195 TWE Euro-Ombudsman ma prawo przyjmowania
skarg od wszystkich obywateli Unii lub osób fizycznych i prawnych miesz* Filip Jasiñski  specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.
Rafa³ Pelc  asystent Rzecznika Praw Obywatelskich.
1
Inne nazwy stosowane w odniesieniu do niniejszej instytucji to m.in.: Mediator, Wspólnotowy Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Obywateli. Warto podkreliæ, i¿ na mocy Decyzji Rady 94/776/WE z 28 listopada 1994 r. powo³ano odrêbnego Ombudsmana UE dla Mostaru podczas sprawowania tam administracji przez
Uniê Europejsk¹ (OJ L 312 z 6 grudnia 1994 r.).
2
N. Banaszak: Rzecznik Obywateli Unii Europejskiej. Przegl¹d Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, 1998, t. XLI, red. B. Banaszak, s. 75.

S£U¯BA CYWILNA, JESIEÑZIMA 2001/2002, NR 3, S. 5569.

##

FILIP JASIÑSKI, RAFA£ PELC
kaj¹cych lub posiadaj¹cych swoj¹ siedzibê statutow¹ w pañstwie cz³onkowskim, które dotycz¹ przypadków z³ego zarz¹dzania (maladministration)
podczas dzia³añ instytucji lub organów Wspólnoty, z wyj¹tkiem Trybuna³u
Sprawiedliwoci i S¹du Pierwszej Instancji pe³ni¹cych swoje funkcje s¹downicze. Z kolei na mocy art. 21 TWE obywatele UE dysponuj¹ prawem bezporedniego zg³aszania skargi do Ombudsmana Europejskiego.

Geneza powstania instytucji
Ombudsmana Europejskiego
W wiêkszoci przypadków rzecznicy praw cz³owieka s¹ powo³ywani
przez krajowe parlamenty i maj¹ konstytucyjnie zagwarantowan¹ niezale¿noæ. Instytucja ombudsmana krajowego (s³owo to oznacza w jêzyku szwedzkim osobê, która ma upowa¿nienie do reprezentowania kogo, tj. innej osoby lub osób, sk³adaj¹cej lub sk³adaj¹cych skargê na domnieman¹ niesprawiedliwoæ administracji publicznej) wywodzi siê ze Szwecji, gdzie zosta³a
wprowadzona po raz pierwszy w 1809 r. Mia³ on pierwotnie bardzo siln¹
pozycjê w pañstwie oraz szerokie uprawnienia do kontroli innych instytucji,
podobnie jak ustanowiony w fiñskiej konstytucji z 1919 r. ombudsman tego
kraju.
Pierwsze propozycje dotycz¹ce powo³ania organu ombudsmana w ramach Wspólnot Europejskich pojawi³y siê ju¿ w 1979 r., a nastêpnie zosta³y
rozbudowane przez tzw. Komitet Adonnino Parlamentu Europejskiego. Nie
znalaz³y jednak wówczas szerszego poparcia politycznego i nadal trwa³a
debata nad instytucjonalizacj¹ tej idei.
W dokumencie koñcowym z posiedzenia Rady Europejskiej w Rzymie
z grudnia 1990 r. znalaz³ siê zapis o mo¿liwoci ustanowienia mechanizmu
dla ochrony praw obywateli w sprawach wspólnotowych (Ombudsman). W
tym samym roku rz¹d Danii zaproponowa³ (a w³aciwie popar³ wczeniejsz¹ o miesi¹c propozycjê Hiszpanii) powo³anie ombudsmana, na wzór funkcjonuj¹cego efektywnie duñskiego modelu tej instytucji. Podczas dalszych
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prac koncepcja ta zosta³a ukierunkowana w stronê przyznania decyduj¹cej
roli w mianowaniu, okrelaniu zasad dzia³ania ombudsmana, kontroli jego
sprawozdañ oraz wnioskowania o dymisjê Parlamentowi Europejskiemu
(PE). 9 marca 1994 r. Parlament Europejski wyda³ decyzjê3, zaaprobowan¹
nastêpnie przez Radê4, dotycz¹c¹ Statutu i ogólnych warunków wykonywania funkcji Ombudsmana. 12 lipca 1995 r. na stanowisko pierwszego Ombudsmana Europejskiego powo³ano Fina Jacoba Södermana5, a w padzierniku
1999 r. PE zaaprobowa³ go na drug¹ kadencjê na lata 199920046.

Procedura powo³ywania Ombudsmana
oraz gwarancje jego pozycji ustrojowej
Ustanowiony przez Parlament Europejski Statut okrela sposób powo³ania i odwo³ania Ombudsmana oraz jego relacje z innymi instytucjami wspólnotowymi, a w szczególnoci z PE7.
Procedura mianowania Ombudsmana Europejskiego wi¹¿e siê z przeprowadzanymi wyborami do Parlamentu. Po ka¿dych wyborach Rzecznik
Praw Obywatelskich Unii zostaje powo³ywany przez PE na okres równy
okresowi kadencji Parlamentu. Osoba kandyduj¹ca na to stanowisko musi
posiadaæ obywatelstwo Unii, korzystaæ z pe³ni praw cywilnych i politycznych, dawaæ gwarancje niezale¿noci i spe³niaæ w pañstwie, którego jest obywatelem, warunki pozwalaj¹ce powo³aæ j¹ na najwy¿sze stanowiska w s¹downictwie lub wykazywaæ siê powszechnie uznanym dowiadczeniem
i kwalifikacjami koniecznymi do wykonywania funkcji Ombudsmana [art. 6
(2) Statutu]. Ta sama osoba mo¿e byæ wybrana powtórnie na drug¹ kadencjê. Jednak¿e pomimo wymogów, które maj¹ gwarantowaæ niezale¿noæ organu, przepis stanowi¹cy o identycznym okresie kadencji Ombudsmana i PE
Decyzja Parlamentu i Rady 94/114/WE (OJ L 054 z 1994 r.).
Decyzja Parlamentu i Rady 94/262/WE (OJ L 113 z 1994 r.).
5
Decyzja Parlamentu 95/376/WE, EWWiS, Euratom (OJ L 225 z 22 wrzenia 1995 r.).
6
Decyzja Parlamentu 99/780/WE, EWWiS, Euratom (OJ L 306/32 z 1 grudnia 1999 r.).
7
Postanowienia dotycz¹ce Ombudsmana umieszczono w sekcji 1. rozdzia³u 1. tytu³u I czêci V TWE, powiêconej Parlamentowi Europejskiemu.
3
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stwarza niebezpieczeñstwo jego uzale¿nienia od Parlamentu oraz wp³ywu
grup parlamentarnych, posiadaj¹cych w danym czasie przewagê polityczn¹.
Tryb powo³ania jest regulowany szczegó³owo Regulaminem PE. Po og³oszeniu przez przewodnicz¹cego Parlamentu wezwania o zg³aszanie kandydatur na to stanowisko, kandydatury zg³oszonych osób s¹, po wczeniejszym
ich przes³uchaniu, poddawane pod g³osowanie cz³onków izby. Osoba, która
uzyska wiêkszoæ g³osów (w obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby
cz³onków PE) zostaje wybrana i jest obowi¹zana niezw³ocznie z³o¿yæ przysiêgê przed Trybuna³em Sprawiedliwoci WE (art. 159 Regulaminu PE).
Chocia¿ Ombudsman jest niew¹tpliwie instytucj¹ pomocnicz¹ w stosunku do Parlamentu, to Traktat Rzymski expressis verbis przyznaje mu gwarancje niezale¿noci i niezawis³oci w art. 195 (3). Z przepisem tym powi¹zany jest art. 9 (1) Statutu Rzecznika, mówi¹cy, i¿ Ombudsman wykonuje
swe funkcje w sposób w pe³ni niezale¿ny w interesie ogólnym Wspólnot
i obywateli Unii. Podczas wykonywania swych obowi¹zków nie zwraca siê
o instrukcje ani nie przyjmuje instrukcji od ¿adnego rz¹du ani ¿adnego organu. Powstrzymuje siê od wszelkich czynnoci nie daj¹cych siê pogodziæ
z charakterem jego funkcji. Przepis art. 195 (3) TWE in fine zabrania
Ombudsmanowi podejmowania jakiejkolwiek dzia³alnoci zawodowej w czasie pe³nienia urzêdu (zarówno odp³atnej, jak i nieodp³atnej). Statut uzupe³nia to postanowienie zakazuj¹c w art. 10 (1) sprawowania innych funkcji
politycznych i administracyjnych. Ombudsman zosta³ pod wzglêdem wynagrodzenia zrównany z sêdziami Trybuna³u Sprawiedliwoci (zapewnienie
niezale¿noci materialnej), a ponadto on sam oraz urzêdnicy jego sekretariatu s¹ wyposa¿eni w przywileje i immunitety funkcjonariuszy miêdzynarodowych [art. 10 (2) i (3) oraz art. 11 Statutu].
Gwarancj¹ stabilnoci sprawowanej przez niego funkcji jest równie¿
ograniczona mo¿liwoæ odwo³ania z urzêdu. Zgodnie ze Statutem, Ombudsman przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z up³ywem kadencji, w wyniku rezygnacji lub dymisji. Odwo³aæ go mo¿e tylko Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich na wniosek Parlamentu Europejskiego, a procedura w PE
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poprzedzaj¹ca wniosek kierowany do Luksemburga, jest doæ skomplikowana i wymaga m.in. wys³uchania zdania samego zainteresowanego w tej
sprawie.

Kompetencje i zakres dzia³alnoci Ombudsmana
Podmiotami uprawnionymi do sk³adania skarg do Ombudsmana na z³e
zarz¹dzanie s¹, zgodnie z art. 195, nie tylko obywatele Unii Europejskiej
(tak, jak by to wynika³o z zapisów art. 21 TWE), lecz tak¿e obywatele
pañstw trzecich, przy spe³nieniu jednego koniecznego warunku, a mianowicie zamieszkiwania na terytorium Unii. W przypadku osób prawnych warunkiem jest posiadanie siedziby statutowej na terytorium UE.
Podmiotami, na których dzia³ania mo¿e byæ wniesiona skarga, s¹ instytucje Wspólnot wymienione w art. 4 Traktatu Rzymskiego: Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Trybuna³ Obrachunkowy. Ombudsman mo¿e te¿ badaæ dzia³alnoæ Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego,
Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, a tak¿e, na mocy innych aktów prawnych, m.in. Europejskiej Agencji Ochrony rodowiska, Urzêdu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku, Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
czy odrêbnie Europolu8 (obecnie ³¹cznie 17 organów pomocniczych). Wy³¹czone z zakresu dopuszczalnoci skarg na z³e zarz¹dzanie s¹ Trybuna³ Sprawiedliwoci i S¹d Pierwszej Instancji, ale tylko wówczas, gdy wykonuj¹
powierzone im przez Traktat funkcje jurysdykcyjne. Nie ma natomiast przeszkód w kierowaniu skarg dotycz¹cych innych dziedzin dzia³alnoci organów s¹downiczych Wspólnot, g³ównie spraw administracyjnych. Poza kompetencjami Ombudsmana pozostaj¹ równie¿ organy w³adzy pañstw cz³onkowskich Wspólnot, tak¿e w przypadkach, gdy s¹ odpowiedzialne za wprowadzenie acquis communautaire do krajowych porz¹dków prawnych9. RzeczNa podstawie mandatu Ombudsmana, chocia¿ Europol nie jest cia³em wspólnotowym.
Opinia Komitetu ds. Petycji Parlamentu Europejskiego dla Komitetu Spraw Instytucjonalnych dotycz¹ca
wyników IGC i Traktatu o Unii Europejskiej. Doc. A3  123/92 cz. II, PE 155.444.
8
9
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nik nie ma te¿ prawa do kontroli dzia³alnoci podejmowanej w ramach tzw.
drugiego i trzeciego filaru Unii Europejskiej, a wiêc Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych.

Skarga oraz jej zakres podmiotowy
Zgodnie ze statutem osoba sk³adaj¹ca skargê powinna poinformowaæ
o jej przedmiocie (tj. czyjego i jakiego z³ego zarz¹dzania dotyczy) oraz
podaæ swoje dane, bowiem skarga nie mo¿e byæ anonimowa. Na ¿yczenie
sk³adaj¹cego ta ostatnia informacja mo¿e pozostaæ poufna. Skarga powinna
zostaæ wniesiona w terminie dwóch lat od momentu, w którym osoba zainteresowana dowiedzia³a siê o faktach stanowi¹cych jej podstawê. Musi te¿ byæ
poprzedzona odpowiednimi administracyjnymi procedurami odwo³awczymi w stosunku do instytucji i organów, których dotyczy. Ombudsman nie
rozpatruje równie¿ skarg bêd¹cych w momencie ich sk³adania przedmiotem
postêpowania s¹dowego. Niespe³nienie wy¿ej wymienionych warunków
powoduje odrzucenie skargi.
Szczególn¹ procedurê przewidziano przy skargach od funkcjonariuszy
i pracowników Wspólnot, dotycz¹cych stosunku pracy miêdzy nimi a instytucjami Wspólnot, w których s¹ zatrudnieni. Skarga zostaæ musi wtedy poprzedzona wyczerpaniem administracyjnych rodków odwo³awczych przewidzianych w Regulaminie pracowników WE.
Po wniesieniu skargi, zgodnie z art. 195 (1) TWE, Ombudsman przeprowadza kontrole, które uwa¿a za uzasadnione. Ombudsman bada sprawy
przekazane mu bezporednio przez obywateli (w 2000 r. by³o 1729 skarg)
lub za porednictwem deputowanego do Parlamentu Europejskiego (w 2000 r.
by³y to jedynie 2 skargi), b¹d te¿ z w³asnej inicjatywy. O rozpoczêciu kontroli Mediator informuje zainteresowan¹ instytucjê. Wszystkie organy Wspólnoty oraz pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek wspó³pracowaæ z Ombudsmanem przy wykonywaniu jego funkcji: dostarczaæ mu wszelkich informacji oraz umo¿liwiaæ dostêp do ¿¹danych dokumentów. Jedynym argumen-
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tem uzasadniaj¹cym odmowê ich udostêpnienia jest klauzula tajnoci. W razie nieuzasadnionej odmowy okazania powy¿szych form pomocy, Ombudsman informuje o tym fakcie Parlament Europejski, który podejmuje dalsze
rodki.
Pierwsz¹ fazê postêpowania Mediatora, po uznaniu skargi za spe³niaj¹c¹ wymagane warunki, mo¿na nazwaæ dochodzeniem wstêpnym (preliminary investigation). Jego celem jest zebranie podstawowych informacji pozwalaj¹cych przypuszczaæ, i¿ maladministration rzeczywicie mia³o miejsce. W przypadku potwierdzenia tych podejrzeñ Rzecznik kieruje do instytucji, w której stwierdzono z³e zarz¹dzanie, probê o opiniê. Odpowied
musi byæ udzielona w terminie trzech miesiêcy (tzw. wstêpna opinia  preliminary opinion). Opinia ta przekazywana jest nastêpnie osobie sk³adaj¹cej
skargê; ma ona miesi¹c na zg³oszenie ewentualnych zastrze¿eñ i uwag. Rzecznik mo¿e zakoñczyæ sprawê, jeli uzna, ¿e nieprawid³owoci w postêpowaniu administracji zosta³y usuniête. Mo¿e te¿ prowadziæ j¹ dalej. Niestety, ani
Traktat, ani Statut nie przyznaje Rzecznikowi kompetencji decyzyjnych; jego
mo¿liwoci w³adcze koñcz¹ siê na propozycjach, jak dana sprawa mog³aby byæ rozwi¹zana. Zalecenia Ombudsmana brane s¹ (lub nie) pod uwagê
przy kolejnej opinii zaskar¿onej instytucji w jej drugiej odpowiedzi. O wszelkich podjêtych dzia³aniach informowany jest równie¿ skar¿¹cy. Na zakoñczenie ka¿dego przypadku przesy³ane jest szczegó³owe sprawozdanie do
Parlamentu Europejskiego. Ombudsman mo¿e te¿ osobie, która wed³ug niego skierowa³a swoj¹ sprawê do niew³aciwej instytucji, wskazaæ innego adresata skargi np. Komisjê Europejsk¹, krajowych ombudsmanów czy parlamentarn¹ Komisjê ds. Petycji.
Poza tym Ombudsman przedstawia Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdania z efektów przeprowadzonych przez siebie kontroli.
Zarówno Traktat Rzymski, jak i decyzja Parlamentu Europejskiego dotycz¹ca Statutu Ombudsmana, nie zawieraj¹ definicji z³ego zarz¹dzania.
Nie by³a ona równie¿ przedmiotem badania Trybuna³u Sprawiedliwoci
Wspólnot Europejskich. Decyduj¹ca w tej kwestii okaza³a siê wiêc praktyka
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poszczególnych pañstw cz³onkowskich i opinia urzêduj¹cego Rzecznika Praw
Obywatelskich UE. Wiele cennych uwag w tej kwestii zawiera jego raport
z dzia³alnoci z 1997 r. Przedstawione wówczas przez Jacoba Södermana
spostrze¿enia, zawiera³y te¿ elementy zapisane w jego poprzednim raporcie
z 1996 r.
Mimo ró¿nic w interpretacji spotykanych w prawie europejskim, mo¿na
stwierdziæ, ¿e z³e zarz¹dzanie ma miejsce, gdy instytucja lub organ wspólnotowy nie podejmuje czynnoci, do której jest zobowi¹zany na podstawie
traktatów lub aktów prawa wtórnego, robi to w sposób b³êdny b¹d te¿ dzia³a, gdy dzia³anie takie jest zbêdne i niepo¿¹dane. Skarga mo¿e byæ skierowana do Ombudsmana Unii, gdy zajdzie przypadek:
 dyskryminacji;
 nadu¿ycia w³adzy przez administracjê;
 nieuzasadnionych opónieñ lub zw³oki w postêpowaniu;
 braku lub odmowy udzielenia w³aciwej informacji;
 nieuczciwoci przy wydawaniu decyzji;
 dzia³añ wbrew zasadom równoci;
 niedbalstwa i zaniedbania w pracy administracji;
 dzia³añ podjêtych na podstawie wadliwych procedur.

Rzecznik w systemie instytucjonalno-prawnym WE/UE
Utworzenie instytucji Ombudsmana Europejskiego w ramach obywatelstwa Unii jest faktem o du¿ym znaczeniu. Jeli efekty jego pracy oka¿¹
siê zgodne z oczekiwaniami obywateli, a Ombudsman bêdzie skutecznie likwidowa³ przypadki nadu¿ywania w³adzy przez administracjê Unii, mo¿e to
znacznie podnieæ poziom zaufania spo³eczeñstw do administracji wspólnotowej.
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Mianowanie na stanowisko Ombudsmana UE w 1995 r. fiñskiego prawnika i ombudsmana tego kraju w latach 19891995, Jacoba Södermana, by³o
jedn¹ z najlepszych decyzji personalnych podjêtych przez instytucje wspólnotowe. Sama osoba Rzecznika UE i jego personalne zaanga¿owanie, profesjonalizm w dzia³aniu oraz charyzma maj¹ zdecydowany wp³yw na jakoæ
prac tego urzêdu. Söderman od momentu objêcia swego urzêdu czêsto podró¿uje po krajach 15 promuj¹c dobre praktyki w dzia³aniach administracji
i krytykuj¹c dzia³ania niew³aciwe. Rzecznik otworzy³ w³asn¹ stronê internetow¹ (http://www.euro-ombudsman.eu.int), powi¹zan¹ ze stron¹ PE. Istotnym krokiem by³o nawi¹zanie wspó³pracy z krajowymi ombudsmanami,
rzecznikami praw obywatelskich krajów cz³onkowskich lub organami spe³niaj¹cymi w tych krajach analogiczne funkcje. Dziêki inicjatywie Mediatora
powsta³a sieæ powi¹zañ miêdzy tymi urzêdami, poparta wymian¹ informacji
na temat ich funkcjonowania. Organizuje wspólne seminaria i konferencje,
na których wymieniaj¹ oni wzajemne dowiadczenia i zg³aszaj¹ propozycje
pomocy obywatelom.
Temu samemu celowi ma s³u¿yæ stworzony przez urz¹d Ombudsmana,
i popierany przez Parlament Europejski, Kodeks dobrego postêpowania administracyjnego (Code of Good Administrative Behaviour). Kodeks taki
by³by pomocny zarówno dla obywateli, jak i dla administracji unijnej, promuj¹c zasadê, ¿e to instytucje i organy s¹ dla ludzi, a nie odwrotnie, i by³by
krokiem naprzód pokazuj¹cym, jakich us³ug obywatele Unii mog¹ oczekiwaæ od administracji europejskiej10. Kodeks zawiera po¿yteczne wskazówki i zasady etyczne dla urzêdników oraz regu³y odnosz¹ce siê do wszelkich
aspektów oficjalnych stosunków Unii z obywatelami; regu³y obiektywnoci,
bezstronnoci, sprawiedliwoci i uczciwoci, nakazuj¹ce podawanie powodów podjêtych decyzji, informowanie obywateli o dostêpnych rodkach odwo³awczych czy przesy³anie obywatelom odpowiedzi w ich jêzyku ojczystym. Rzecznik liczy³, ¿e przyjêcie tego Kodeksu przezwyciê¿y istniej¹cy
od pewnego czasu kryzys zaufania obywateli do administracji UE. Obecnie
10

Wypowied prasowa Ombudsmana z 5 grudnia 1999 r.
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wszystkie najwa¿niejsze instytucje wspólnotowe, z wyj¹tkiem Rady, przyjê³y w³asne, odrêbne Kodeksy.
W 1996 r., który by³ pierwszym pe³nym rokiem dzia³alnoci Jacoba
Södermana, Ombudsman przeprowadzi³ kontrole w 1041 sprawach, z czego
842 wniesiono w tym samym roku, 717 pochodzi³o od indywidualnych obywateli, 46 od stowarzyszeñ, 40 od przedsiêbiorstw. 29 skarg skierowali do
Rzecznika przedstawiciele PE, a w odniesieniu do 10 petycji Komitet ds.
Petycji PE uzna³, ¿e powinny byæ rozpatrzone przez Ombudsmana jako skargi. W latach nastêpnych liczba skarg od obywateli wzros³a wynosz¹c
w 1997 r.  1181, w 1998 r.  1372, w 1999 r.  1577, a w roku 2000  1732
(z czego ponad 400 przes³ano poczt¹ elektroniczn¹11). Z w³asnej inicjatywy
Ombudsman przeprowadzi³ w 1996 r. trzy kontrole, w 1999 r.  piêæ,
a w 2000 r.  tylko 1. ledztwa w 1997 r. ujawni³y m.in. nieprawid³owoci
w procedurach dostêpu dla osób niepe³nosprawnych do budynków Parlamentu Europejskiego czy nieposzanowanie przez Komisjê tajnoci danych
medycznych. W 1996 r. 17 % skarg pochodzi³o z Wielkiej Brytanii, 14%
z Niemiec, 11% z Hiszpanii, 11% z Francji oraz 10% z W³och. W roku 2000
proporcje te uleg³y zmianie: najwiêcej za¿aleñ wnieli obywatele francuscy
(16%), nastêpnie niemieccy (13%), hiszpañscy (13%) i w³oscy (11%).
Zmiany zasz³y te¿ w samym przedmiocie skarg: parê lat temu dotyczy³y
one g³ównie braku wykonywania obowi¹zków traktatowych przez Komisjê
(83 sprawy), uchybieñ w procedurze wydawania decyzji lub braku poszanowania prawa do obrony (30 spraw), braku przejrzystoci w podejmowaniu
decyzji (30 spraw), braku równoci lub nadu¿ycie w³adzy (16 spraw), niedbalstwa i zaniedbañ (18 spraw). W 2000 r. skargi do Ombudsmana z art.
226 stanowi³y ju¿ tylko bardzo ma³y procent za¿aleñ (7 spraw, 2%; podobnie w 1999 r.  9 spraw, 3%), nast¹pi³ natomiast lawinowy wzrost spraw
³¹cz¹cych siê z brakiem dostêpu lub odmow¹ realizacji prawa do informacji
(95 przypadków, czyli 28%; wzrost o 5% w stosunku do 1999 r.) oraz niedo11
Od po³owy 2001 r. spod adresu internetowego Euro-Ombudsmana istnieje mo¿liwoæ wys³ania skargi na
dowoln¹ z instytucji WE/UE w formule elektronicznej.
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puszczalnymi opónieniami i dyskryminacj¹ (z 15% w 1996 r. do 24%
w 2000 r.).
Gdy skarga jest niedopuszczalna lub wykracza poza kompetencje
Ombudsmana, jego rol¹ jest tak¿e doradzenie, która z pozosta³ych agencji
unijnych lub krajów cz³onkowskich Unii mog³aby zaj¹æ siê dan¹ spraw¹.
W 2000 r. sporód 1241 takich spraw, w 435 Ombudsman Europejski zasugerowa³ przes³anie skargi do krajowego lub regionalnego Rzecznika Praw
Obywatelskich (lub organu dzia³aj¹cego na podobnej zasadzie), 72 osobom
poradzono, aby zainteresowali sw¹ spraw¹ Komitet ds. Petycji PE, 3 zosta³y
bezporednio skierowane do tego organu, a 155 do Komisji Europejskiej.
Stale wzrasta liczba spraw, w których, po przeprowadzonej kontroli, nie
stwierdzono przypadków z³ego zarz¹dzania  w 1998 r. by³o to 52%, rok
póniej  53%. Wed³ug Jacoba Södermana wiadczy to o tym, ¿e w trakcie
procedury badania, czy mia³o miejsce z³e zarz¹dzanie, nierzadko nastêpuje wyjanienie przez administracjê powodów podjêcia danej decyzji, co przekonuje ostatecznie skar¿¹cego o bezzasadnoci skargi.
Wa¿n¹ rolê odgrywa wspó³praca miêdzy Europejskim Ombudsmanem
a Komitetem ds. Petycji Parlamentu Europejskiego. Komitet ds. Petycji,
oprócz swej g³ównej funkcji  rozpoznawania petycji kierowanych do Parlamentu Europejskiego  jest ³¹cznikiem PE z Ombudsmanem, jak równie¿
opiniuje roczne i specjalne raporty Rzecznika. Jak podkrela³ Jacob Söderman, nawi¹zane zosta³o owocne, efektywne wspó³dzia³anie, kontynuowane
w dobrej i konstruktywnej atmosferze12. Kompetencje obu instytucji z powodzeniem siê uzupe³niaj¹. Gdy Ombudsman otrzymuje skargê wykraczaj¹c¹ poza zakres jego ograniczonych kompetencji, mo¿e sk³adaj¹cemu skargê wskazaæ Parlament Europejski jako ewentualnego adresata pisma lub nawet samemu przekazaæ j¹ do PE. Z kolei Komitet ds. Petycji mo¿e przes³aæ
petycjê dotycz¹c¹ z³ego zarz¹dzania organów Wspólnoty do Rzecznika
Praw Obywatelskich Unii13.
12
13

Por. tekst przemówienia Ombudsmana Europejskiego z 28 wrzenia 1999 r.
Por. art. 174 (9) Regulaminu PE.
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Wsparcie instytucjonalne dla Ombudsmana stanowi Biuro maj¹ce dwie
siedziby: g³ówn¹ w Strasburgu w budynku nale¿¹cym do kompleksu PE oraz
pomocnicz¹ w Brukseli. Pracuje w nich zaledwie 27 osób (22 w Biurze
w Strasburgu oraz 5 w Brukseli), z czego wykszta³cenie prawnicze posiada
9 ekspertów. Wynika to m.in. z ograniczonego bud¿etu na finansowanie prac
Rzecznika. Eksperci zatrudniani s¹ w Biurze na zasadzie ponadnarodowoci
i nie reprezentuj¹ swoich krajów pochodzenia, podobnie jak w Komisji Europejskiej.

Realizacja ochrony praw obywateli Unii
w ostatnich dzia³aniach Ombudsmana UE
W chwili obecnej najwa¿niejsze zadania realizowane przez Rzecznika
to prace na rzecz zapewnienia dostêpu do oficjalnych dokumentów oraz archiwów instytucji wspólnotowych oraz przeciwdzia³anie dyskryminacji ze
wzglêdu na wiek i rasê podczas procedur rekrutacyjnych wewn¹trz instytucji wspólnotowych. W marcu 2001 r. Jacob Söderman wszcz¹³ z w³asnej
inicjatywy wa¿ne ledztwo w zakresie wolnoci wypowiedzi pracowników
Komisji Europejskiej. Mimo i¿ poprzednie badania nie wykaza³y w tej materii z³ego zarz¹dzania, to w konkluzji z grudnia 2000 r. Ombudsman UE
stwierdzi³, i¿ wytyczne Komisji dla swoich pracowników pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia i powinny zostaæ zmienione. Ostatnia inicjatywa jest wiêc
w zasadzie kontrol¹, czy Komisja zastosowa³a siê do uprzednich wskazówek Rzecznika. W kwestii dyskryminacji ze wzglêdu na wiek Mediator UE
zwróci³ siê z zapytaniem, która z 21 instytucji wspólnotowych przewiduje
w swych procedurach rekrutacyjnych limity wieku, a jeli tak, to jaki maj¹
one charakter i podstawê prawn¹. Problem ten ma swe ród³o w zapisach
Karty Praw Fundamentalnych UE14, mówi¹cych, i¿ ka¿dy ma prawo do pracy (art. 15) oraz ¿e dyskryminacja ze wzglêdu na wiek jest zakazana (art.
21). Nierespektowanie tych praw, uroczycie proklamowanych podczas
szczytu Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 r. by³oby, zdaniem
14

OJ C 364/01 z 18 grudnia 2000 r.
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Ombudsmana UE, przyk³adem maladministration. Karta Praw Fundamentalnych wzmocni³a wczeniejsze dzia³ania Ombudsmana15, który ju¿ od dawna zwalcza limity wiekowe w rekrutacji do urzêdów wspólnotowych. Ostatnie dzia³ania powiêcone dyskryminacji ze wzglêdu na rasê zosta³y podjête
przez Södermana na podstawie skargi obywatela holenderskiego, który zauwa¿y³, i¿ pomimo oko³o 30-milionowej liczby osób tworz¹cych mniejszoæ
etniczn¹ zamieszka³¹ na terenie pañstw-cz³onków UE, jedynie promil sporód nich jest zatrudniony w instytucjach wspólnotowych. Pytanie skierowane przez obywatela do Ombudsmana zawiera probê o sprawdzenie, w ramach kompetencji przyznanych Rzecznikowi UE, czy to nie wzglêdy rasowe le¿¹ u podstaw takiej ma³ej liczby zatrudnionych osób o odmiennych
korzeniach etnicznych. Ombudsman przes³a³ w czerwcu br. list do Komisji
Europejskiej z ¿¹daniem sporz¹dzenia w terminie do 31 padziernika 2001 r.
raportu zawieraj¹cego dane statystyczne o proporcji obywateli UE pochodzenia etnicznego zamieszka³ych na terenie UE do liczby urzêdników i pracowników Wspólnot pochodzenia etnicznego.

Polska s³u¿ba cywilna i ewentualnoæ
jej wspó³pracy z Biurem Rzecznika UE
Karta Praw Fundamentalnych UE zawiera nie tylko sformu³owane w art.
41 prawo do dobrego zarz¹dzania, lecz tak¿e zapis o roli samego Rzecznika (art. 43) we wspólnotowym systemie ochrony praw fundamentalnych.
Podczas ostatniego spotkania ombudsmanów z pañstw ca³ego wiata
w ramach Miêdzynarodowego Kongresu Ombudsmanów w listopadzie
2000 r. projekt Karty oraz opracowany przez Jacoba Södermana Kodeks
dobrego postêpowania administracyjnego zosta³y zaprezentowane jego
uczestnikom. Sta³y siê te¿ przedmiotem rezolucji koñcowej, w której podkrelono wagê prawa obywateli do dobrej administracji we wspó³czesnym

15
Karta, nie maj¹c w zasadzie w chwili obecnej mocy prawnie wi¹¿¹cej, zyskuje j¹ stopniowo dziêki jurysdykcji Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich.

$%

FILIP JASIÑSKI, RAFA£ PELC
wiecie. Ombudsmani wszystkich pañstw zostali zobowi¹zani do promowania i propagowania tego uprawnienia.
Projekt takiego Kodeksu powinien zostaæ równie¿ opracowany dla urzêdników pañstwowych i urzêdników s³u¿by cywilnej. Polski Rzecznik Praw
Obywatelskich znajduje siê w posiadaniu tekstu Kodeksu opracowanego
przez Ombudsmana UE. Jego treæ jest aktualnie poddawana w Biurze RPO
szczegó³owej analizie.
Ombudsman UE nawi¹za³ tak¿e wstêpn¹ wymianê informacji o swojej
dzia³alnoci z przedstawicielami podobnych urzêdów w pañstwach kandyduj¹cych do cz³onkostwa. W trakcie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami Biura w marcu 2000 r. delegacja polska otrzyma³a nieformalne
zapewnienie, i¿ po przyst¹pieniu naszego kraju do Unii bêdzie mo¿liwe uzyskanie trzech miejsc pracy w Biurze dla polskich ekspertów. Na stronie internetowej Ombudsmana mo¿na ju¿ znaleæ link do strony polskiego RPO.
Do umocnienia tej wspó³pracy powinno dojæ jeszcze w 2001 r., podczas
wizyty Ombudsmana UE w Polsce. Mo¿liwoæ nawi¹zania dalszej wspó³pracy b¹d wymiany informacji miêdzy Rzecznikiem UE a polskim Urzêdem S³u¿by Cywilnej, przede wszystkim w zakresie tzw. dobrych praktyk,
równie¿ by³aby niezwykle wskazana. Wiedza na temat jakoci pracy unijnych biurokratów mo¿e staæ siê przydatna tak¿e dla polskiego korpusu SC.

Europejski Ombudsman gwarancj¹
wysokiej jakoci dzia³ania biurokracji unijnej
Trudno spodziewaæ siê, aby mandat Ombudsmana UE w pe³ni zaspokoi³
¿¹dania wszystkich osób zg³aszaj¹cych przypadki z³ego zarz¹dzania w administracyjnych strukturach unijnych. Niew¹tpliwie te¿ ograniczenie jego
kompetencji do rozpatrywania skarg dotycz¹cych domniemanego z³ego zarz¹dzania znacznie zawê¿a mo¿liwoci tego urzêdu. By³o to ju¿ zreszt¹ niejednokrotnie podnoszone podczas debat nad przysz³ym rozwojem tej instytucji.
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EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Nale¿y jednak¿e wyranie zaznaczyæ, i¿ instytucja Ombudsmana zrobi³a  bior¹c pod uwagê zasobnoæ jej bud¿etu oraz relatywnie nied³ugi okres
funkcjonowania  bardzo du¿o dla obywateli UE, wskazuj¹c im drogê ku
skutecznemu przeciwstawianiu siê przypadkom z³ego zarz¹dzania w kontaktach z instytucjami wspólnotowymi. Stanowi ona, obok Parlamentu Europejskiego, kolejny filar zapewniaj¹cy demokratyczne zarz¹dzanie integracj¹ europejsk¹ w wymiarze instytucjonalnym. Jednym ze sposobów na
wzmocnienie roli oraz si³y sprawczej Rzecznika by³oby z pewnoci¹ zasadnicze powiêkszenie jego bud¿etu operacyjnego i rozszerzenie mandatu.
Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ prowadzona przez Biuro Ombudsmana nieustaj¹ca akcja informacyjna i propagandowa skierowana do mieszkañców UE. Pomimo rosn¹cej iloci skarg kierowanych do urzêdu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich UE wci¹¿ pozostaje on najs³abiej
znan¹ i rozpoznawan¹ przez obywateli pañstw 15 instytucj¹ w Unii Europejskiej (wed³ug danych opublikowanych w kwietniu 2001 r. w ramach Eurobarometru nr 5416). O tym za, jak istotna jest to funkcja i jak wiele po¿ytku mog¹ z jej dzia³añ odnieæ obywatele, wiadczyæ mog¹ polskie rozwi¹zania prawne dotycz¹ce Rzecznika i osi¹gniêcia pe³ni¹cych tê funkcjê osób17.

http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb54/eb54.html.
Opracowano na podstawie dokumentów wydawanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prasy
zagranicznej, materia³ów w³asnych i oficjalnych dokumentów publikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich UE.
16
17
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Civil servans czy politicus servans
 w okresie miêdzywojennym i obecnie
(Zagadnienie wp³ywu wiata polityki na wiat urzêdniczy
w dyskusjach sejmowych w latach 19191922 i 19921998)
Artur Górski*
Jednym z najwa¿niejszych i najtrudniejszych zadañ, jakie stanê³o przed
ustawodawc¹ tak w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, jak i po 1989 r.,
by³o uchronienie korpusu s³u¿by cywilnej od nadmiernego na ni¹ wp³ywu
partii politycznych, który by³ i jest przemo¿ny. Problem ten, do dzisiaj do
koñca nie rozstrzygniêty, by³ ¿ywo dyskutowany. Bowiem ró¿nie rozumiano
zarówno polityczn¹ kontrolê nad s³u¿b¹ cywiln¹, jak równie¿ dopuszczalny
udzia³ urzêdników w ¿yciu politycznym, czy szerzej  w ¿yciu publicznym.
Zreszt¹ sama debata nad apolitycznoci¹ s³u¿by cywilnej mia³a zawsze wymiar polityczny, by³a elementem walki politycznej i przez sam ten fakt zaciemnia³a problem, zamiast go wyjaniaæ i rozstrzygaæ.
Poniewa¿ dylemat civil servans czy politicus servans towarzyszy³ i wci¹¿
towarzyszy dyskusji o administracji pañstwowej, warto przeledziæ i porównaæ poszczególne jej w¹tki oraz propozycje rozwi¹zañ, które pojawi³y siê
w ustawach o s³u¿bie cywilnej z 1922, z 1986 i obecnie funkcjonuj¹cej
z 1998 r. Dla przybli¿enia siê do zrozumienia problemu istotne wydaje siê
tak¿e ukazanie argumentów poselskich czy ogólnej atmosfery parlamentarnej, zrodzonej z obawy ugruntowania siê pañstwa partyjniackiego, poprzedzaj¹cej uchwalenie trzech wspomnianych pragmatyk s³u¿bowych.
Jeli poni¿ej wychodzimy poza zakres debat nad projektami trzech ustaw
o s³u¿bie cywilnej, to dlatego, by pokazaæ pewne analogie w sposobie my* Dr Artur Górski  w latach 19992001 dyrektor Sekretariatu Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

S£U¯BA CYWILNA, JESIEÑZIMA 2001/2002, NR 3, S. 7097.
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lenia pos³ów w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i w m³odej III Rzeczypospolitej, analogie doæ wyraziste mimo up³ywu ponad szeædziesiêciu
lat i zmiany warunków spo³eczno-gospodarczych. Z tego samego wzglêdu
pominiêto pewne inicjatywy i wypowiedzi poselskie; zadecydowa³y o tym
nierównomierna rozpiêtoæ czasowa (formalnie okres naszego zainteresowania w II RP to ledwie nieco ponad 3 lata, gdy w III RP to 8 lat), jak równie¿ fakt, ¿e w pierwszych latach III RP w Sejmie dominowa³ temat dekomunizacji administracji, którego analogii z przyczyn oczywistych nie mo¿na odnaleæ w II Rzeczypospolitej.
Przez kilkadziesi¹t lat sprawowania w³adzy przez partiê komunistyczn¹
zasada nomenklatury, czyli obsadzania urzêdów moc¹ decyzji rz¹dz¹cej partii, by³a podstawowym wyró¿nikiem praktyki ustroju PRL. Tê praktykê opozycja demokratyczna systematycznie poddawa³a krytyce. Po 1989 r. problem
uwolnienia urzêdników od nadmiernego wp³ywu polityki i partii politycznych ujmowano przede wszystkim jako jeden z aspektów szerszego problemu rozliczenia dziedzictwa PRL.
Poszczególne rz¹dy centrowe czy centroprawicowe, pocz¹wszy od rz¹du Tadeusza Mazowieckiego, a skoñczywszy na rz¹dzie Jerzego Buzka,
kwestiê odpolitycznienia korpusu s³u¿by cywilnej widzia³y w³anie w tym
kontekcie. Sam premier Jerzy Buzek procesu dekomunizacji w administracji nie móg³ uznaæ za zakoñczony, skoro w swoim exposé mówi³ m.in.: Warunkiem zbudowania pañstwa uczciwego i sprawnego, zrywaj¹cego ostatecznie z komunistyczn¹ przesz³oci¹, jest zapewnienie kompetentnej obsady
personalnej w urzêdach. Oddzielimy dzia³alnoæ polityczn¹ od pracy fachowego korpusu urzêdniczego. Do tego niezbêdna by³a odpowiednia ustawa
o s³u¿bie cywilnej.
* * *
W Sejmie odrodzonego pañstwa polskiego czêsto pojawia³ siê zarzut, ¿e
przy nominacjach urzêdniczych nie kierowano siê przes³ankami natury merytorycznej, tj. fachowoci¹ kandydatów, ale wzglêdami osobistymi i politycznymi  przynale¿noci¹ kandydata do rz¹dz¹cej partii politycznej.
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Ju¿ w marcu 1919 r., a wiêc ledwie cztery miesi¹ce po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci, zajêto siê wnioskiem pos³ów Zwi¹zku Sejmowego
Ludowo-Narodowego Ernesta Adama i Stanis³awa G³¹biñskiego w sprawie obsadzania stanowisk w s³u¿bie administracyjnej Pañstwa Polskiego1.
Stwierdzili oni, ¿e na stanowiska kierownicze dopuszczani s¹ jedynie kandydaci, którzy na podstawie osobistych stosunków, starañ i znajomoci
w Warszawie maj¹ o nich wiadomoæ, a wprost wy³¹czone s¹ od ubiegania
siê o stanowiska si³y nieraz nierównie lepiej kwalifikowane, ale nie maj¹ce
tych stosunków lub nie chc¹ce z nich korzystaæ.
Podczas dyskusji nad wnioskiem2 pose³ Wac³aw Wojtulanis z Narodowego Zwi¹zku Robotniczego mocno skrytykowa³ zasady obsady stanowisk
w administracji za czasów pierwszego, lewicowego rz¹du niepodleg³ej Polski, kierowanego przez premiera Jêdrzeja Moraczewskiego (od 18 listopada
1918 r. do 16 stycznia 1919 r.). W jego ocenie wówczas w administracji
znaleli siê ludzie, którzy nie s¹ winni, ¿e kiepsko ich nauczono czytaæ,
a ju¿ najmniej winni, ¿e ich prawie wcale nie nauczono pisaæ. Ale za to markê wyranie partyjn¹ mieli. Otó¿ na tym punkcie niew¹tpliwie du¿o, du¿o
grzechów na sumieniu poprzedniego gabinetu ci¹¿y. Za nieszczêcie Wojtulanis uzna³ fakt, ¿e przy tworzeniu urzêdów rz¹dowych nie zwracano uwagi na wysoki poziom moralny, najbardziej gwarantuj¹cy wartoæ urzêdnika
jako cz³owieka i obywatela, tylko górowa³y tendencje natury partyjno-politycznej.
Pose³ Stanis³aw Æwikowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast
broni³ urzêdników politycznych twierdz¹c, ¿e wród nich jest bardzo wielu, tak¿e o pogl¹dach lewicowych, którzy odznaczaj¹ siê najgruntowniejsz¹ znajomoci¹ rzeczy, przepisów, ustaw i praw, którzy odznaczaj¹ siê wielkim poczuciem obowi¹zku i g³êbokim patriotyzmem. Musia³ jednak przyznaæ, ¿e wród zwyk³ych ludzi, obserwuj¹cych system obsadzania wy¿szych
stanowisk w administracji przez partie polityczne, utrwali³o siê to przekonanie, ¿e tutaj nie wartoæ osobista i zawodowa, nie kwalifikacje zawodowe
1
2

Druk nr 95.
14 posiedzenie Sejmu RP w dniu 14 marca 1919 r.
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decyduj¹ o nadaniu urzêdnikowi wy¿szej posady, ale zabiegi osobiste, stosunki osobiste z osobami wp³ywowymi i protekcja.
W nadziei, ¿e kwestie zwi¹zane z budow¹ korpusu urzêdniczego zostan¹ rozstrzygniête w ustawie o pañstwowej s³u¿bie cywilnej, pos³owie kilkakrotnie apelowali do rz¹du o przed³o¿enie projektu pragmatyki s³u¿bowej
dla urzêdników pañstwowych. Rz¹dowy projekt ustawy o pañstwowej s³u¿bie cywilnej pojawi³ siê dopiero z pocz¹tkiem 1921 r. i trafi³ najpierw do
Komisji Administracyjnej, która podda³a go ostrej krytyce, a nastêpnie 
z licznymi zmianami  na plenum Sejmu we wrzeniu 1921 r. Debatê nad
projektem zdjêto jednak z porz¹dku dziennego, gdy¿ niektóre Kluby za¿¹da³y, aby Komisja Administracyjna jeszcze raz go rozpatrzy³a. Tak te¿ siê
sta³o i po kolejnej modyfikacji projekt trafi³ pod obrady Sejmu w listopadzie
1921 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji Administracyjnej3.
W artykule 25 ustêp 2 projektu znalaz³ siê nastêpuj¹cy zapis:
Urzêdnikowi nie wolno nale¿eæ do stowarzyszeñ lub zrzeszeñ, których
cele, d¹¿noci lub sposób dzia³ania nie dadz¹ siê pogodziæ z jego stanowiskiem; nie wolno mu równie¿ wchodziæ w zwi¹zki lub zmowy, które mog¹
zak³óciæ nale¿yty bieg zarz¹du pañstwowego, lub normalnego toku urzêdowania.
Ustêp ten zosta³ bardzo wnikliwie przedyskutowany zarówno w podkomisji, która specjalnie w tym celu zosta³a wy³oniona, jak i w samej Komisji
Administracyjnej.
Pose³  sprawozdawca Komisji Administracyjnej Jan Godek ze Zwi¹zku Ludowo-Narodowego wyjania³ podczas debaty sejmowej4, ¿e brzmienie
ustêpu 2 wzbudzi³o sprzeciw cz³onków Komisji, bowiem nie mo¿na urzêdnikowi odbieraæ prawa nale¿enia do stowarzyszeñ lub zrzeszeñ i w ten sposób uniemo¿liwiæ mu wszelk¹ dzia³alnoæ polityczn¹. Komisja postanowi³a skreliæ pierwsz¹ czêæ tego ustêpu, poniewa¿  jak wyjani³ pose³ Godek
 proponowany przez rz¹d zapis nie by³ jasny i nie pozwala³ na cis³e okre3
4

Druk nr 2905 i Za³¹cznik nr 1 do Druku nr 2905.
263 posiedzenie Sejmu RP w dniu 22 listopada 1921 r.
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lenie stowarzyszeñ, których dzia³alnoci nie da siê pogodziæ ze stanowiskiem urzêdnika pañstwowego, co mog³oby spowodowaæ nadu¿ycia i stronnicze traktowanie. Komisja zachowa³a jednak dalsz¹ czêæ tego ustêpu, gdy¿
nie mog³a pozwoliæ, ¿eby urzêdnik, któremu Pañstwo powierza obronê
i opiekê nad bezpieczeñstwem i ³adem publicznym, móg³ wchodziæ w zwi¹zki
lub zmowy, które godz¹ w interesy Pañstwa i zak³óciæ mog¹ normalny tok
jego urzêdowania.
W dyskusji pose³ Mieczys³aw Tomczak z Narodowego Ko³a Robotniczego stwierdzi³, ¿e ustawa nie mo¿e ograniczaæ wolnoci zrzeszeñ, wolnoci stowarzyszeñ i przekonañ politycznych, bo wówczas, chc¹c, czy nie
chc¹c, stworzymy anormalne stosunki w wewnêtrznym ¿yciu administracyjnym, stworzy siê atmosfera wzajemnej denuncjacji, podejrzeñ na tle politycznym, co bêd¹ inni ludzie wyzyskiwali dla celów osobistych i wskutek
tego wytworz¹ siê stosunki nieznone, co odbije siê znowu na sprawnoci,
na funkcjonowaniu administracji.
Pose³ W³adys³aw Herz z Narodowego Chrzecijañskiego Klubu Robotniczego podczas obrad Komisji zg³osi³ wniosek mniejszoci5, który postulowa³ nastêpuj¹ce brzmienie ustêpu 2:
Urzêdnikowi nie wolno nale¿eæ do stowarzyszeñ lub zrzeszeñ, nie stoj¹cych na gruncie pañstwowoci polskiej; wolnoæ przekonañ politycznych jest
urzêdnikom zapewniona.
Podczas debaty pose³ Herz ubolewa³, ¿e we wszystkich prawie urzêdach
zwierzchnicy szykanuj¹ podw³adnych, je¿eli nale¿¹ do stowarzyszeñ politycznych i zrzeszeñ spo³ecznych, które to organizacje nie podobaj¹ siê w³adzy wy¿szej. A przecie¿ Konstytucja nasza powiada, ¿e nie mo¿na gwa³ciæ nikogo, ¿e prawo koalicyjne, ¿e równouprawnienie obywateli jest dla
wszystkich obywateli, nawet dla urzêdników naszych  argumentowa³.
Jego zdaniem, urzêdnik pañstwowy w czasie pracy nie mo¿e zajmowaæ
siê polityk¹, wykonuj¹c swe zadania s³u¿bowe musi byæ bezstronny i bez5

Za³¹cznik nr 3 do Druku nr 2905.
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partyjny. ¯adn¹ miar¹ nie mo¿na by nawet poczytaæ tego za uczciwe 
stwierdza³ pose³ Herz  co uchodziæ by mog³o u obywatela cywilnego, nieurzêdnika, gdyby urzêdnik obowi¹zki swe, albo s³u¿bê uzale¿nia³ od swych
przekonañ partyjnych. Jako urzêdnik, na stanowisku swym musi on byæ jednakim dla wszystkich w ca³ym s³owa tego znaczeniu. Z chwil¹ kiedy urzêdnik podejmuje zwyk³¹ sw¹ czynnoæ urzêdow¹, jest on s³ug¹ obywateli Pañstwa, bez wyj¹tku wszystkich. Nie wolno mu wyró¿niaæ magnata od robotnika, albo inteligenta b¹d mniejszego obywatela od prostaczka lub nêdzarza. A za wcale ju¿ nie powinien urzêdnik w urzêdowaniu swym daæ nawet
poznaæ, ¿e jako wspó³obywatel kraju innych jest przekonañ politycznych.
Prócz sumiennoci w spe³nianiu obowi¹zków swoich, urzêdnik polski winien pokazaæ na ka¿dym miejscu stycznoci z obywatelem, ¿e jest cz³owiekiem w ca³ym s³owa tego znaczeniu, godnym zaufania i urzêdu, jaki piastuje. Stanie przed nim interesant, o którym wie, ¿e zalicza siê do obozu przeciwnego jego przekonaniom, zasie temu urzêdnikowi do przekonañ obywatela, którego ma obs³u¿yæ. Za³atwia sprawy jego sumiennie bez okazywania
niechêci, z szczer¹ gotowoci¹, jakoby samemu sobie.
Poza prac¹ jednak, zdaniem Herza, urzêdnik nie mo¿e byæ skrêpowany,
musi mieæ takie same prawa jak inni obywatele, w tym prawo przynale¿enia
do partii i stowarzyszeñ, bo urzêdnik je¿eli nie jawnie to tajnie bêdzie nale¿a³ do takiego czy innego stowarzyszenia. Stwierdzaj¹c, ¿e sama Konstytucja ju¿ tê sprawê uregulowa³a6, pose³ perorowa³: Nie s¹dmy, ¿e przez represje mo¿emy, ¿e siê tak wyra¿ê, okulbaczyæ nasz wiat urzêdniczy, ¿e on
pójdzie akurat w tym kierunku politycznym, w jakim idzie pan minister, czy
wojewoda, czy która inna jego w³adza prze³o¿ona. Takie zapory spacz¹ podstawê naszego ¿ycia i pañstwowego i demokratycznego.
Ostatecznie przeg³osowano propozycjê Komisji i w ustawie, która zosta³a uchwalona w dniu 17 lutego 1922 r.,7 w ustêpie 2 artyku³u 25 pojawi³
siê jedynie zapis:
6
W Konstytucji marcowej znalaz³ siê art. 104 o nastêpuj¹cej treci: Ka¿dy obywatel ma prawo swobodnego
wyra¿ania swoich myli i przekonañ, o ile przez to nie narusza przepisów prawa, a tak¿e art. 108 g³osz¹cy, ¿e:
Obywatele maj¹ prawo koalicji, zgromadzania siê i zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków.
7
Dz.U., nr 21, poz. 164.
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Urzêdnikowi nie wolno wchodziæ w zwi¹zki lub zmowy, które mog¹ zak³óciæ nale¿yty bieg zarz¹du pañstwowego, lub normalnego toku urzêdowania.
Tym samym w pierwszych latach II Rzeczypospolitej zwyciê¿y³o stanowisko, ¿e urzêdnik pañstwowy mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, pod warunkiem, ¿e nie jest to partia antypañstwowa, a polityczne zaanga¿owanie
urzêdnika poza prac¹ nie bêdzie mia³o negatywnego wp³ywu na wykonywanie przez niego obowi¹zków s³u¿bowych.
* * *
Po 1989 r. prace nad projektem, a w³aciwie nad projektami ustawy
o pañstwowej s³u¿bie cywilnej trwa³y niemal nieprzerwanie. Zanim w 1998 r.
podjêto w Sejmie dyskusjê nad projektem przygotowanym przez Akcjê Wyborcz¹ Solidarnoæ i Uniê Wolnoci, trzy lata wczeniej podobna debata mia³a
miejsce nad projektem, który skierowa³ do Sejmu rz¹d Waldemara Pawlaka, a odziedziczy³ po nim kolejny rz¹d. Wczeniej jeszcze dwa projekty doczeka³y siê formalnego wniesienia do laski marsza³kowskiej. Pierwszy, przed³o¿ony u schy³ku Sejmu X kadencji (1991 r.), nie móg³ byæ ju¿ poddany
procedurze legislacyjnej, natomiast drugi, wniesiony jako pilny w padzierniku 1993 r. przez rz¹d Hanny Suchockiej, zosta³ wycofany w zwi¹zku ze
zmian¹ gabinetu.
Niezale¿nie od rz¹dowych inicjatyw legislacyjnych, pojawia³y siê inicjatywy pojedynczych pos³ów lub grupy pos³ów, którzy  czy to w wypowiedziach sejmowych, czy w interpelacjach  apelowali o uporz¹dkowanie
sfery udzia³u urzêdników w ¿yciu politycznym, pocz¹wszy od precyzyjnego
okrelenia, jakie stanowiska nale¿y zaliczyæ do s³u¿by cywilnej, a które pozostan¹ polityczne. Jako przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ interpelacja do Prezesa
Rady Ministrów w sprawie kryteriów oceny przydatnoci do pracy w administracji pañstwowej, wniesiona 10 stycznia 1992 r. przez pos³ów Unii Demokratycznej: Jana M. Rokitê, W³adys³awa Frasyniuka, Olgê Krzy¿anowsk¹ i Andrzeja Wielowieyskiego.
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Podkrelaj¹c potrzebê g³êbokich zmian kadrowych w administracji pañstwowej, pozwalaj¹cych na uczynienie z niej sprawnego aparatu demokratycznego pañstwa, wymienieni pos³owie przeciwstawili siê jednak próbom
przyjmowania innych ni¿ merytoryczne kryteriów w obsadzie stanowisk administracyjnych. Nasze zaniepokojenie realizowan¹ polityk¹ jest tym wiêksze, ¿e podejmowane obecnie rozstrzygniêcia mog¹ przybraæ charakter precedensów i prowadziæ do ukszta³towania siê w naszym kraju anachronicznej, destabilizuj¹cej funkcjonowanie pañstwa praktyki wymiany kadr wy¿szych urzêdników wraz z ka¿d¹ zmian¹ rz¹du  napisali pos³owie Unii Demokratycznej. W swej interpelacji przypomnieli, ¿e wy¿si urzêdnicy nie
pe³ni¹ funkcji politycznych lecz administracyjne, by wreszcie prosiæ Prezesa Rady Ministrów o wyjanienie, czy zamiarem rz¹du jest kontynuowanie
zmian personalnych w administracji pañstwowej przy zastosowaniu przynale¿noci partyjnej jako podstawowego kryterium.
Jak widaæ, interpelacja ta wykracza³a poza problem postkomunistycznej administracji, zawiera³a bowiem krytykê wp³ywu poszczególnych si³
politycznych, aktualnie bêd¹cych u w³adzy, na s³u¿bê cywiln¹. Dotyczy³a
tak¿e stanowisk, które dzi jednoznacznie uwa¿ane s¹ za polityczne  sekretarzy i podsekretarzy stanu, a tak¿e wojewodów i wicewojewodów.
Na interpelacjê w imieniu premiera odpowiedzia³ minister  szef Urzêdu Rady Ministrów Wojciech W³odarczyk8. Przyzna³ on, ¿e dotychczasowy aparat, wyrastaj¹cy w swej istotnej treci ze starego systemu, zupe³nie
nie przystaje do dzisiejszej i przysz³ej rzeczywistoci i potrzeb Polski. Dlatego te¿ rz¹d podj¹³ siê gruntownej przebudowy administracji pañstwowej,
uznaj¹c, jako jeden z g³ównych kierunków tych zmian, rozdzielenie funkcji
politycznych i administracyjnych w administracji. Do czasu przeprowadzenia tych zmian  mówi³ minister  aparat ten pozostaje jednak ze wszystkimi
konsekwencjami, niestety, spolityzowany.

8

6 posiedzenie Sejmu RP w dniu 23 stycznia 1992 r.
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Szef URM zaznaczy³, ¿e rz¹d nie zamierza z przynale¿noci partyjnej
czyniæ podstawowego kryterium oceny przydatnoci do pracy w administracji pañstwowej; nie zamierza jednak nie braæ tego kryterium pod uwagê.
Rz¹d musi pracowaæ z osobami, które odpowiadaj¹ nie tylko kryterium
sprawnoci, ale tak¿e zdyscyplinowania i lojalnoci. Jest te¿ oczywiste, ¿e
osoby te powinny podzielaæ liniê polityczn¹ i generaln¹ wizjê przemian prezentowan¹ przez rz¹d. Tylko bowiem taka zgoda z zasadniczymi celami rz¹du mo¿e daæ gwarancjê skutecznej realizacji jego zamierzeñ.
Konsekwencj¹ tego generalnego za³o¿enia musi byæ inne: nie mo¿na
odmówiæ poszczególnym cz³onkom rz¹du prawa do prowadzenia w³asnej
polityki personalnej w powierzonych im ministerstwach; ka¿dy minister musi
mieæ prawo swobodnego doboru wspó³pracowników. Nie mo¿e ponosiæ
pe³nej odpowiedzialnoci minister, któremu usi³owano by narzuciæ wspó³pracê z osobami reprezentuj¹cymi zasadniczo odmienne pogl¹dy.
W konkluzji minister W³odarczyk zaznaczy³, ¿e skazanie rz¹du na wspó³pracê z urzêdnikami o odmiennych pogl¹dach prowadzi³oby do braku spoistoci ka¿dego rz¹du i w praktyce uniemo¿liwia³oby jego skuteczn¹ dzia³alnoæ. Szef URM jednoznacznie zasugerowa³, ¿e nie ma i nie bêdzie grubej kreski w administracji. Rz¹d centroprawicowy, jeli ma byæ skuteczny,
jeli ma realizowaæ mia³¹ politykê, jeli ma wcielaæ w ¿ycie swój program,
musi oprzeæ siê na swoich urzêdnikach, na ludziach myl¹cych podobnie,
rozumiej¹cych cele rz¹du i identyfikuj¹cych siê z nimi. Urzêdnik ma byæ
tylko narzêdziem w rêkach w³adzy, w rêkach polityków i musi byæ nie tylko
sprawnym, ale tak¿e lojalnym narzêdziem. Jeli nie bêdzie lojalny, jeli nie
bêdzie identyfikowa³ siê z polityk¹ rz¹du, nie bêdzie sprawny.
Pose³ Jan M. Rokita stwierdzi³ podczas dyskusji, ¿e rodzi siê nam
powoli, na wzór mo¿e lat dwudziestych, pañstwo partyjniackie, mianowicie
pañstwo, w którym partie walcz¹ miêdzy sob¹ o urzêdy w administracji, (...)
o brutalny wp³yw personalny na administracjê pañstwow¹.
Pose³ Aleksander Kwaniewski, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie zdecydowa³ siê na frontaln¹ krytykê koncepcji ministra W³odarczy-
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ka. Uzna³ bowiem, ¿e fakt politycznego kszta³towania ekip w ministerstwach
mia³ miejsce ju¿ wczeniej i nie ma w tym nic z³ego. Jest to naturalne, choæ
oczywicie czasami trac¹ na tym kwestie merytoryczne, bowiem ludzie kompetentni ze wzglêdu na swoje polityczne powi¹zania musz¹ odejæ. Dostrzegaj¹c jednak wagê problemu upolitycznienia ca³ej administracji, lider SLD
zada³ szefowi URM pytanie, czy rz¹d zak³ada stworzenie formu³y administracji pañstwowej ponadpartyjnej czy pozapartyjnej. Czy mo¿emy w Polsce doczekaæ siê sytuacji civil servans  ludzi aparatu administracji centralnej i terenowej, którzy pe³ni¹ swoje funkcje, którzy s¹ dobrze op³acani i którzy na swoich urzêdach maj¹ poczucie stabilnoci? Pose³ Kwaniewski
stwierdzi³ przy tym, ¿e kwesti¹ absolutnie pierwszoplanow¹ i piln¹ jest
wyst¹pienie z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w sprawie administracji pozapartyjnej, która powinna obejmowaæ szczebel dyrektora generalnego i ni¿sze.
Ci pracownicy byliby chronieni przed koniunkturami politycznymi, przed
zmianami koalicji rz¹dowych, przed zmianami rz¹dów, poniewa¿, s¹dzê,
wszyscy na tym skorzystamy.
* * *
Zagadnienie oddzielenia wiata polityki od wiata urzêdniczego podjêto ponownie w 1995 r., w trakcie prac nad kolejnym projektem ustawy
o pañstwowej s³u¿bie cywilnej9. W projekcie rz¹dowym, przed³o¿onym przez
premiera Waldemara Pawlaka w styczniu 1995 r., zapisano w artykule 39,
w dwóch ustêpach:
1. Urzêdnik s³u¿by cywilnej nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznych ani
braæ udzia³u w ¿adnej dzia³alnoci politycznej.
2. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych nie wolno kierowaæ siê interesem ¿adnej grupy politycznej ani w³asnymi przekonaniami politycznymi, jak równie¿ manifestowaæ publicznie swoich przekonañ politycznych10.
Druk nr 870.
W obszernym Uzasadnieniu do³¹czonym do projektu ustawy na s. 8 napisano w komentarzu do art. 39:
Pañstwowa s³u¿ba cywilna musi dzia³aæ profesjonalnie i sprawnie na rzecz interesu publicznego bez wzglêdu
na to, jaki jest uk³ad polityczny w najwy¿szych w³adzach pañstwowych. Nale¿a³o zatem wybraæ model, który
najlepiej przygotowanych fachowców uwolni od emocjonalnego zaanga¿owania i wp³ywu sceny politycznej.
9

10

%'

ARTUR GÓRSKI
Projekt ustawy, który przej¹³ kolejny rz¹d premiera Józefa Oleksego,
zaprezentowa³ Wysokiej Izbie podsekretarz stanu w Urzêdzie Rady Ministrów Janusz Wojciechowski11. Podkrelaj¹c powszechne zapotrzebowanie
na stworzenie korpusu wysoko kwalifikowanej kadry urzêdniczej, stabilnej
zawodowo i niezale¿nej od bie¿¹cych koniunktur politycznych, minister
przekonywa³, ¿e jednym z najistotniejszych zapisów tego projektu jest apolitycznoæ urzêdników pañstwowych. Takie jest zamierzenie,  mówi³ podsekretarz stanu w URM  aby urzêdnicy tej s³u¿by s³u¿yli pañstwu i obywatelowi, a nie jakiejkolwiek partii politycznej czy innej grupie wp³ywów. Obowi¹zywaæ ich bêdzie zakaz przynale¿noci do partii politycznych oraz zakaz
manifestowania przekonañ politycznych. Uzale¿nienie polityczne jest dla
administracji szkodliwe, o tym przekonuj¹ dowiadczenia zarówno dalsze,
jak i bli¿sze, le na tym wychodzi zarówno sama administracja, jak i ludzie,
o których sprawach ona decyduje. Dlatego te¿ proponuje siê w projekcie
koncepcjê s³u¿by cywilnej apolitycznej, niezale¿nej od bie¿¹cych koniunktur politycznych. Mylê, ¿e owa apolitycznoæ powinna byæ jedn¹ z najistotniejszych gwarancji stabilnoci pañstwowej s³u¿by cywilnej.
W dyskusji pose³ Ryszard Grodzicki z SLD za zasadne uzna³ propozycje przepisów gwarantuj¹cych apolitycznoæ i lojalnoæ wobec pañstwa
korpusu s³u¿by cywilnej. Inny pose³ Sojuszu, Marek Lewandowski, poruszaj¹c kwestiê zakazu dzia³alnoci politycznej stwierdzi³, ¿e chodzi tu nie
tylko o zakaz przynale¿noci do partii. Mylê, ¿e chodzi równie¿ o to, ¿eby
urzêdnik nie prowadzi³ akcji politycznej, kampanii, a nawet ¿eby nie robi³
«propagandy szeptanej»  u¿ywaj¹c starego jêzyka  w odpowiednich momentach przed czasem kampanii. A wiêc, ¿eby nie wp³ywa³ na opiniê publiczn¹, wykorzystuj¹c to, ¿e przez urz¹d przechodzi wielu urzêdników12.

48 posiedzenie Sejmu RP w dniu 26 kwietnia 1995 r.
Jednak nieco wczeniej pose³ Marek Lewandowski otwarcie wyrazi³ opiniê, ¿e równie¿ w administracji
nale¿y uwzglêdniaæ wynik demokratycznych wyborów: Tak, jest demokracja przedstawicielska, nie ma co
wstydliwie ukrywaæ, ¿e do pewnego momentu musz¹ to byæ stanowiska polityczne. Partia, która wygra wybory, musi mieæ mo¿liwoæ realizowania swojego programu. Nie mo¿e byæ innego wyjcia. To jest sprawiedliwe,
tak musi byæ, to nale¿y siê wyborcy.
11

12
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W opinii pos³a Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego,
pracownicy urzêdów pañstwowych powinni staæ siê silnym aparatem organów pañstwa, który by nie podlega³ wp³ywowi aktualnego uk³adu politycznego, zmieniaj¹cego siê wraz ze zmian¹ w demokratycznych wyborach.
Jego zdaniem, zasada neutralnoci politycznej w dzia³aniach powinna byæ
norm¹ postrzegan¹ jako swoista racja stanu pañstwa demokratycznego.
Pose³ Janusz Koza z Konfederacji Polski Niepodleg³ej wyrazi³ przekonanie, ¿e niezale¿na politycznie kadra urzêdnicza gwarantuje ci¹g³oæ prowadzenia spraw publicznych w demokratycznym pañstwie.
Wed³ug pos³a Piotra Czarneckiego z Unii Pracy urzêdnicy musz¹ byæ
niezale¿ni od wszelkich mocodawców. Patrz¹c z tej perspektywy niezbyt
szczêliwy wydaje siê pomys³ oddania prawie kompletnych kompetencji
decyzyjnych co do pañstwowej s³u¿by cywilnej w rêce premiera. Zak³adaj¹c
nawet najlepsz¹ wolê premiera, nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e jest on zwi¹zany bardzo silnymi zobowi¹zaniami w ramach koalicji czy partii, która go
powo³a³a, i z tego powodu nie mo¿e byæ w pe³ni obiektywny. Podobnie wygl¹da sprawa zbyt silnego wp³ywu ministrów na obsadê personaln¹ w s³u¿bie cywilnej  mówi³ pose³ Czarnecki i postulowa³, aby podporz¹dkowaæ
s³u¿bê cywiln¹ parlamentowi. Jego partyjny kolega Zbigniew Bujak dowodzi³ natomiast, ¿e odpowiednio zorganizowana s³u¿ba, odpowiednio niezale¿na, równie¿ od premiera i ministrów, jest elementem powstrzymywania
w³adzy wykonawczej, elementem kontroli tej¿e w³adzy. Ten dwubiegunowy
uk³ad, który dziêki pañstwowej s³u¿bie cywilnej powstanie w urzêdzie, stwarza nadziejê i szansê na skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem w³adzy
wykonawczej. Bêdzie zabezpiecza³ przed korupcj¹.
Pose³ Leszek Zieliñski z Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform zwróci³ uwagê, ¿e Komisja Pañstwowej S³u¿by Cywilnej jest, wed³ug proponowanych rozwi¹zañ, ca³kowicie uzale¿niona od Prezesa Rady Ministrów, co
spowoduje upolitycznienie. Pose³ Zieliñski zarzuci³ projektowi, ¿e b³êdnie definiuje apolitycznoæ urzêdników, k³ad¹c nacisk na administracyjny
zakaz przynale¿noci do partii, jednoczenie nie zawiera mechanizmów gwa-
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rantuj¹cych niezale¿noæ pañstwowej s³u¿by cywilnej i jej organów od sfery
polityki, a to jest w³anie fundament, na jakim opiera siê pañstwowa s³u¿ba
cywilna w krajach demokratycznych.
Nie wszyscy pos³owie wierzyli w skutecznoæ formalnych rozstrzygniêæ w tej kwestii. Pose³ Andrzej S³omski z SLD wyrazi³ w¹tpliwoæ, czy
ca³kowita apolitycznoæ urzêdników pañstwowej s³u¿by cywilnej jest mo¿liwa do osi¹gniêcia i czy rzeczywicie istnieje w znanych nam systemach
demokratycznych. Czêsto padaj¹ce dzi stwierdzenia o potrzebie apolitycznoci korpusu urzêdników, uchronienia urzêdów przed wp³ywami politycznymi, a tak¿e zapewnienia stabilnoci pañstwowej s³u¿by cywilnej wobec
zmiennoci politycznych uk³adów prowadz¹ do prostego pytania: czy nie
szybciej uda nam siê stworzenie stabilnego systemu politycznego ni¿ fachowej, apolitycznej, kompetentnej pañstwowej s³u¿by cywilnej?
Na 48 posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1995 r. Sejm skierowa³ projekt
ustawy o pañstwowej s³u¿bie cywilnej do Komisji Nadzwyczajnej, która
ukonstytuowa³a siê 24 maja 1995 r. Poniewa¿ w trakcie 19 posiedzeñ wprowadzono bardzo du¿o poprawek13, mo¿na mówiæ w³aciwie o nowym projekcie ustawy. Trafi³ on pod obrady Sejmu w czerwcu 1996 r. (zatem prace
nad nim trwa³y w Komisji Nadzwyczajnej prawie 23 miesi¹ce!) wraz ze sprawozdaniem Komisji14.
W projekcie komisyjnym zagadnienie styku s³u¿by cywilnej z polityk¹
zosta³o ujête w artykule 49, w trzech ustêpach:
1. Urzêdnik s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych
nie mo¿e kierowaæ siê swoimi przekonaniami politycznymi ani interesem jednostkowym lub grupowym.
2. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej nie wolno publicznie manifestowaæ swoich przekonañ politycznych.

13
Wprowadzono m.in. kategorie urzêdnicze: A  dla stanowisk kierowniczych wy¿szego szczebla, a tak¿e B, S
i C.
14
Druk nr 1724.
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3. Urzêdnik s³u¿by cywilnej zaliczony do kategorii urzêdniczej A nie ma
prawa tworzenia ani uczestniczenia w zwi¹zkach zawodowych lub partiach
politycznych. W dniu zaliczenia urzêdnika do kategorii A jego cz³onkostwo
w zwi¹zkach zawodowych i partii politycznej ustaje z mocy prawa.
W czasie prac Komisji zosta³y zg³oszone liczne wnioski mniejszoci,
w tym dwa wnioski dotycz¹ce art. 49. W pierwszym zaproponowano rozdzielenie zagadnienia udzia³u w partiach politycznych i zwi¹zkach zawodowych na dwa artyku³y15. Artyku³ 49 mia³ mieæ dwa ustêpy:
1. Urzêdnik s³u¿by cywilnej nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznej ani
braæ udzia³u w dzia³alnoci politycznej. Urzêdnik nie mo¿e manifestowaæ
publicznie swoich przekonañ politycznych.
2. Urzêdnik s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych
nie mo¿e kierowaæ siê ¿adnym interesem jednostkowym lub grupowym.
Ci sami wnioskodawcy proponowali te¿ kolejny artyku³ (jednak nie podaj¹c jego numeracji), tak¿e posiadaj¹cy dwa ustêpy:
1. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej przys³uguje prawo tworzenia i wstêpowania do zwi¹zków zawodowych na zasadach okrelonych w ustawie o zwi¹zkach zawodowych, z wy³¹czeniem urzêdników zaliczanych do kategorii urzêdniczej A.
2. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej nie wolno uczestniczyæ w strajkach ani
w akcjach zak³ócaj¹cych funkcjonowanie urzêdu.
W drugim wniosku mniejszoci do artyku³u 49 zaproponowano, by
w ustêpie 1 po wyrazach przekonaniami politycznymi dodaæ wyrazy ani
religijnymi16. Autor tej poprawki argumentowa³, ¿e w warunkach polskich
ten ostatni zakaz mo¿e mieæ bardzo istotne znaczenie, poniewa¿ takie s¹
spo³eczne realia.
Kiedy dosz³o do omawiania rezultatów prac Komisji Nadzwyczajnej17,
pose³ sprawozdawca Ryszard Grodzicki z SLD poinformowa³, ¿e intencj¹
Wniosek mniejszoci nr 6 w Druku nr 1724.
Wniosek mniejszoci nr 7 w Druku nr 1724.
17
81 posiedzenie Sejmu RP w dniu 12 czerwca 1996 r.
15
16
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Komisji by³o wyrane rozgraniczenie urzêdników obsadzanych wed³ug kryterium politycznego i urzêdników apolitycznych, stanowi¹cych korpus s³u¿by cywilnej. Pose³ wyrazi³ nadziejê, ¿e po wejciu w ¿ycie ustawy nast¹pi
ograniczenie wp³ywu polityków na sk³ad urzêdników pañstwowych i do historii przejd¹ sytuacje, w których po ka¿dej zmianie rz¹du nastêpuj¹ zmiany
w obsadzie stanowisk w systemie administracji rz¹dowej praktycznie od
góry do do³u. Do ograniczenia wp³ywu na sk³ad s³u¿by cywilnej osób, które pe³ni¹ funkcje pañstwowe, obsadzane wedle kryteriów politycznych, mia³a
siê przyczyniæ kompetencja dyrektora generalnego urzêdu, którego zadaniem
by³o wyznaczanie urzêdnikom stanowisk.
Pose³ Grodzicki skrytykowa³ tych, którzy proponowali w³¹czenie do
korpusu s³u¿by cywilnej kierowników urzêdów centralnych i ich zastêpców,
co by oznacza³o, ¿e maj¹ byæ oni obsadzani z pominiêciem kryteriów politycznych. Komisja uzna³a,  referowa³ pose³ Grodzicki  ¿e tutaj sytuacja
jest bardzo skomplikowana i przynajmniej czêæ urzêdów centralnych pe³ni
tak istotne zadania w funkcjonowaniu pañstwa, i¿ mówienie o ich apolitycznoci jest nieporozumieniem.
Innym za wytkn¹³ niekonsekwencjê w podejciu do zagadnienia wp³ywu politycznego na urzêdników. Spogl¹daj¹c retrospektywnie na prace Komisji Nadzwyczajnej przypomnia³, ¿e byli pos³owie, którzy na pocz¹tku posiedzeñ deklarowali pe³n¹ apolitycznoæ i apartyjnoæ s³u¿by cywilnej,
a w którym momencie zmieniali nagle zdanie i wyra¿ali opiniê, ¿e w zasadzie to bardzo dobrze, gdyby urzêdnicy s³u¿by cywilnej nale¿eli do partii,
bo wtedy by³oby wiadomo, dlaczego s¹ zwalniani. I by³y to s³owa  twierdzi³ pose³ Grodzicki  wypowiadane nie z przymru¿eniem oka, ale z ca³kowit¹ powag¹.
Pose³ Krzysztof Budnik, reprezentuj¹cy Uniê Wolnoci, podkreli³, ¿e
jego partia przywi¹zuje bardzo du¿¹ wagê do kwestii utworzenia silnego
korpusu urzêdniczego, niezale¿nego od zmieniaj¹cych siê wp³ywów politycznych. S³u¿ba cywilna jest przeznaczona przede wszystkim dla fachowców i ludzi gotowych powiêciæ swoj¹ karierê zawodow¹ s³u¿bie w admini-
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stracji pañstwowej, a nie dla polityków czy ludzi z ró¿nych uk³adów politycznych.
Dla pos³a Andrzeja G¹sienicy-Makowskiego, który wypowiada³ siê w
imieniu Federacyjnego Klubu Parlamentarnego BBWR i KPN, by³o wa¿ne,
aby urzêdy zasili³y m³ode kadry, nie splamione nawykami s³u¿alczoci partyjnej. Jednoczenie pose³ G¹sienica-Makowski wyrazi³ w¹tpliwoæ, czy
ustawa rozstrzygnie kwestiê udzia³u urzêdnika w dzia³alnoci partyjnej. Nie
ukrywajmy, ka¿dy cz³owiek ma swoje sympatie polityczne, które przy okazji kolejnych zmian ekipy rz¹dz¹cej bêd¹ siê uzewnêtrznia³y, co jest w oczywisty sposób zwi¹zane z chêci¹ zajêcia odpowiednich stanowisk. Zakaz przynale¿noci do partii sprawy nie za³atwi. Konieczne s¹ mechanizmy gwarantuj¹ce niezale¿noæ pañstwowej s³u¿by cywilnej i jej organów od sfery polityki.
Podobne w¹tpliwoci zg³osi³ pose³ Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla którego zapis zakazuj¹cy urzêdnikowi przynale¿noci do partii politycznej stwarza mo¿liwoæ gry pozorów. Mo¿emy oczywicie zapisaæ, ¿e [urzêdnik] nie mo¿e byæ cz³onkiem partii politycznej, ale
czy mo¿emy jednoczenie zakazaæ, ¿eby mia³ przekonania polityczne? Wydaje siê, ¿e kryterium, które mo¿e decydowaæ o dyskwalifikacji urzêdnika
s³u¿by cywilnej, to jest raczej kwestia manifestowania przekonañ politycznych czy sugerowania siê swoimi przekonaniami politycznymi, a nie przynale¿noæ partyjna  przekonywa³ pose³ Grzyb. Jako przyk³ad gry pozorów
i sztucznych ograniczeñ wskaza³ mo¿liwoæ kandydowania urzêdników do
Sejmu: A jeli bêdzie chcia³ [urzêdnik] kandydowaæ do Sejmu, to oczywicie zawiesi dzia³alnoæ w pañstwowej s³u¿bie cywilnej, uzyska zgodê i bêdzie móg³ kandydowaæ. Czyli co? W³¹czy siê w grê polityczn¹.
W¹tpliwoæ, w jakiej mierze zasada neutralnoci politycznej urzêdnika
mo¿e potwierdziæ siê w rzeczywistoci, nurtowa³a innego pos³a PSL Wies³awa Pi¹tkowskiego. Zwróci³ on uwagê na fakt, ¿e ka¿dy cz³owiek ma
okrelony system wartoci i jeli nawet nie bêdzie manifestowa³ swoich pogl¹dów, to i tak determinuj¹ one jego konkretne dzia³ania i w tym mo¿e
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ujawniæ siê w³anie duch partyjnoci. Zagadnienia polityczne s¹ bowiem w
sposób oczywisty powi¹zane z szeroko rozumianymi wartociami.
Pos³owi Andrzejowi S³omskiemu z SLD wyda³ siê niezrozumia³y
punkt 3 w artykule 49, zakazuj¹cy uczestniczenia w partiach politycznych
urzêdnikom jednej tylko kategorii  kategorii A. Nie ma powodów, by zasada apartyjnoci, bêd¹ca czêci¹ zasady apolitycznoci, nie obejmowa³a
wszystkich kategorii urzêdniczych w pañstwowej s³u¿bie cywilnej. To jest
kwestia konsekwencji w przyjmowaniu pewnych zasad przy tworzeniu pañstwowej s³u¿by cywilnej  mówi³ pose³ S³omski. Inny pose³ Sojuszu, Franciszek Potulski, w duchu wniosku mniejszoci nr 7, postulowa³ zakaz kierowania siê w dzia³alnoci s³u¿bowej zarówno przekonaniami politycznymi,
jak i religijnymi. Mylê, ¿e ani jedno, ani drugie nie mo¿e mieæ wp³ywu na
s³u¿bow¹ dzia³alnoæ urzêdnika. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ma to daleko
id¹ce konsekwencje.
Ostatecznie ustawa o s³u¿bie cywilnej zosta³a uchwalona w dniu 5 lipca
1996 r.18 Artyku³ 49 w brzmieniu proponowanym przez Komisjê zosta³ uzupe³niony zgodnie z propozycj¹ wniosku mniejszoci nr 7. Ustêp 1 otrzyma³
nastêpuj¹cy kszta³t:
1. Urzêdnik s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych
nie mo¿e kierowaæ siê swoimi przekonaniami politycznymi ani religijnymi,
ani interesem jednostkowym lub grupowym.
* * *
Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucji RP zmusi³o ustawodawców do ponownego zajêcia siê kwesti¹
s³u¿by cywilnej. Pragmatykê s³u¿bow¹ nale¿a³o dostosowaæ do regulacji
zawartych w nowej ustawie zasadniczej19. Tak¿e aspekt polityczny odegra³
tu pewn¹ rolê. Krytykowano bowiem polityków Sojuszu Lewicy DemokraDz.U. nr 89, poz. 402.
W Konstytucji znalaz³ siê art. 153 nastêpuj¹cej treci: 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego,
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa, w urzêdach administracji rz¹dowej dzia³a korpus s³u¿by cywilnej. 2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu s³u¿by cywilnej.
18
19
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tycznej, którym zarzucono dzielenie ³upów, czyli dokonanie mianowañ
urzêdniczych ludzi z nimi zwi¹zanych, bez wczeniejszego ustalenia kompletnego wykazu osób, które pomylnie przesz³y postêpowanie kwalifikacyjne20. Ostatecznie 25 czerwca 1998 r. premier Jerzy Buzek skierowa³ do
Sejmu nowy projekt ustawy o s³u¿bie cywilnej21.
W projekcie rz¹dowym Akcji Wyborczej Solidarnoæ i Unii Wolnoci
znalaz³ siê artyku³ 66, który w szeciu ustêpach zawiera³ nastêpuj¹c¹ propozycjê uregulowania udzia³u cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej w ¿yciu politycznym i zwi¹zkowym:
1. Cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych nie mo¿e kierowaæ siê swoimi pogl¹dami politycznymi ani religijnymi, ani interesem jednostkowym lub grupowym.
2. Cz³onkowi korpusu s³u¿by cywilnej nie wolno publicznie manifestowaæ swoich pogl¹dów politycznych.
3. Cz³onkowi korpusu s³u¿by cywilnej nie wolno uczestniczyæ w strajku
lub akcji protestacyjnej zak³ócaj¹cej normalne funkcjonowanie urzêdu.
4. Urzêdnik s³u¿by cywilnej nie mo¿e pe³niæ funkcji zwi¹zkowej.
5. Urzêdnik s³u¿by cywilnej nie ma prawa tworzenia ani uczestniczenia
w partiach politycznych.
6. Urzêdnik s³u¿by cywilnej nie mo¿e ³¹czyæ pracy w s³u¿bie cywilnej
z mandatem radnego.
Projekt rz¹dowy prezentowa³ w Sejmie szef Urzêdu S³u¿by Cywilnej
Jan Pastwa22, wed³ug którego dziêki zaproponowanym rozwi¹zaniom nie
20
Na 3 miesi¹ce przed wyborami w 1997 r. ówczesny szef s³u¿by cywilnej og³osi³ konkursy na urzêdników,
a ówczeni ministrowie  szef Urzêdu Rady Ministrów, minister spraw wewnêtrznych i administracji, minister
spraw zagranicznych i inni mianowali z konkursu w trybie przyspieszonym swoich dyrektorów generalnych
i wielu innych urzêdników s³u¿by cywilnej w organach administracji rz¹dowej w centrum i województwach.
Jak mówi³ Józef Górny z AWS, mia³y miejsce nominacje na kluczowe stanowiska w s³u¿bie cywilnej, dokonywane w wielkim popiechu w ostatnich tygodniach, a nawet dniach pracy rz¹du W³odzimierza Cimoszewicza.
21
Druk nr 450.
22
24 posiedzenie Sejmu RP w dniu 17 lipca 1998 r.

&%

ARTUR GÓRSKI
bêdzie ju¿ pozornie elitarnej i przeznaczonej dla ka¿dorazowych «swoich»
warstwy stanowisk; ani sta¿ pracy, ani rekomendacja polityczna nie bêd¹
podstaw¹ doboru osób na konkretne stanowiska. Projekt ustawy zrywa w
sensie politycznym tê zas³onê przemilczeñ, która w toku kilkunastoletniej
praktyki okry³a dowolne poczynania w zakresie obsadzania stanowisk stanowi¹cych zwyczajowo ³up polityczny w myl odziedziczonej po PRL zasady nomenklatury, tyle ¿e podzielonej pomiêdzy rozmaite partie.
Minister zapowiedzia³ wprowadzenie zasady obsadzania stanowisk
urzêdniczych w drodze publicznego og³oszenia i wyboru najlepszej oferty.
Stanowiska kierownicze by³yby obsadzane osobami wy³onionymi w konkursach prowadzonych przez szefa s³u¿by cywilnej i dyrektorów generalnych urzêdów. Do umocnienia stabilnoci i neutralnoci politycznej s³u¿by
cywilnej mia³o siê przyczyniæ wprowadzenie kadencyjnoci na stanowisku
szefa s³u¿by cywilnej. Na zasadzie wy³¹cznoci by³oby ono obsadzane przez
urzêdnika s³u¿by cywilnej najwy¿szej kategorii A. Aby zagwarantowaæ neutralnoæ polityczn¹ s³u¿by cywilnej, mia³ zostaæ wprowadzony bezwzglêdny zakaz przynale¿noci urzêdnika s³u¿by cywilnej do partii politycznych
i ³¹czenia pracy w s³u¿bie cywilnej z mandatem radnego.
Przyjêcie takich zasad i procedur proponuje rz¹d. Proponuje te¿ radykalne zerwanie z utrwalon¹, niestety, w administracji tradycj¹ «karuzeli kadrowej» i czystek wynikaj¹cych ze zmian politycznych. Poprzez ten projekt
Rada Ministrów proponuje na³o¿enie sobie i wszystkim swoim nastêpcom,
zajmuj¹cym kierownicze stanowiska pañstwowe, ustawowych ograniczeñ
w doranym, motywowanym politycznie lub koteryjnie manipulowaniu personaliami w administracji. Nie likwiduje tym samym politycznej kontroli
mandatariuszy wyborców nad s³u¿b¹ cywiln¹, ale koncentruje j¹ w rêkach
konstytucyjnego zwierzchnika s³u¿by cywilnej, jakim jest prezes Rady Ministrów  powiedzia³ na koniec swego wyst¹pienia szef USC.
Wyst¹pienie ministra Pastwy wspar³ pose³ Wojciech Hausner, który zabra³ g³os w imieniu Akcji Wyborczej Solidarnoæ. Zachowanie neutralnoci
politycznej s³u¿by cywilnej, a nie jej apolitycznoci, uzna³ on za najwa¿niej-
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szy problem przy konstruowaniu s³u¿by cywilnej, która w ¿adnym wypadku
nie powinna staæ siê instrumentem w rêkach aktualnie rz¹dz¹cych. Szef s³u¿by cywilnej i dyrektorzy generalni urzêdów stawali siê w tym ujêciu swoistym buforem. Z jednej strony maj¹ aktualn¹ w³adzê polityczn¹, z drugiej
maj¹ obywateli i korpus s³u¿by cywilnej. We wszystkich krajach to funkcjonuje w ten sposób, ¿e taki bufor musi istnieæ. (...) Moim zdaniem jest to,
przy odpowiedniej konstrukcji ustawy, gwarancj¹ tej neutralnoci  przekonywa³ pose³ AWS. Zwróci³ te¿ uwagê na pewien mechanizm neutralizowania politycznego korpusu s³u¿by cywilnej: szef s³u¿by cywilnej otrzyma³ kadencjê piêcioletni¹, a wiêc nie pokrywaj¹c¹ siê z kadencj¹ parlamentu, a tak¿e poredni¹ kontrolê w postaci wielonurtowej politycznie Rady S³u¿by Cywilnej.
Generalny atak na projekt ustawy przypucili pos³owie Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Pose³ Lech Nikolski stwierdzi³, ¿e przed³o¿ony projekt nie
wychodzi naprzeciw idei neutralnoci politycznej s³u¿by cywilnej i ¿e w stosunku do obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ nie tylko nie czyni poprawy, ale wrêcz
grozi regresem. Jako dowód wskaza³ uproszczenie procedur, obni¿enie progu wymaganych kwalifikacji i zlikwidowanie zbyt niezale¿nych od dzisiejszej koalicji instytucji uczestnicz¹cych w procesie tworzenia s³u¿by cywilnej23, a to wszystko ma umo¿liwiæ zajmowanie ró¿nych stanowisk swoim
ludziom  pos³usznym, wiernym i lojalnym. Tu nie chodzi o dobrych urzêdników, a o swoich urzêdników.
Pose³ Nikolski skrytykowa³ równie¿ propozycjê obsadzania stanowisk
kierowniczych w drodze konkursów, których zasady, przebieg i wynik podlegaj¹ pe³nej kontroli i woli premiera oraz szefa s³u¿by cywilnej: Kuriozalnym pomys³em jest wprowadzenie przepisu uprawniaj¹cego premiera do
podwa¿enia wyników konkursu, po zasiêgniêciu opinii ministra, kierownika
urzêdu centralnego lub wojewody. W praktyce oznacza to mo¿liwoæ odmowy nominacji osoby, która wygra³a konkurs, i uprawnia szerok¹ gamê funk23
W projekcie ustawy o s³u¿bie cywilnej, przygotowanym przez AWSUW, zrezygnowano z kolegialnych
organów s³u¿by cywilnej, pierwotnie maj¹cych gwarantowaæ jej profesjonalizm i neutralnoæ polityczn¹ 
z komisji kwalifikacyjnej i komisji odwo³awczej.

&'

ARTUR GÓRSKI
cjonariuszy politycznych rz¹du (a tak naprawdê struktury partyjne formacji
rz¹dz¹cych) do udzia³u w decydowaniu o obsadzie stanowisk, formalnie na
mocy prawa apolitycznych i podlegaj¹cych wy³¹cznie kryteriom merytorycznym. Oznacza to stworzenie prawnego mechanizmu do arbitralnego, politycznego sterowania przebiegiem konkursu i czyni z tej instytucji karykaturê rzetelnej procedury. Zatem wprowadzenie w ¿ycie zaproponowanych
regu³, to ju¿ nie upolitycznienie, to zamach na sam¹ ideê tworzenia takiej
s³u¿by, to stworzenie pseudoprawnych instytucjonalnych i organizacyjnych
warunków, które umo¿liwi¹ rz¹dz¹cej obecnie koalicji niczym nie skrêpowane zatrudnianie i obsadzanie stanowisk w administracji rz¹dowej przez
osoby odpowiadaj¹ce jej interesom i oczekiwaniom.
Grzegorz Gruszka z SLD skrytykowa³ propozycjê konkursów na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej, rozpisywanych przez szefa s³u¿by cywilnej, który bêdzie z nadania towarzysko-politycznego Akcji Wyborczej
Solidarnoæ. Jego zdaniem, nowa ustawa ma byæ narzêdziem uw³aszczenia tych nowych urzêdników, tak popiesznie ostatnio mianowanych. Ma
regulowaæ system ³upów kadrowych w administracji rz¹dowej. To mocne
s³owa, przyznajê  mówi³ pose³ Gruszka  ale taka jest rzeczywistoæ  w bardzo wielu urzêdach pañstwowych panuje zasada «mw» (mierny, ale wierny), no i przede wszystkim «swój», to znaczy g³ównie z AWS. Na koniec
pose³ Sojuszu zaapelowa³, aby zmian kadrowych w administracji nie dokonywaæ, kieruj¹c siê wzglêdami politycznymi, bez podania przyczyn, aby
kompetentnych i wykszta³conych urzêdników nie zastêpowaæ komisarzami
politycznymi z AWS, bowiem  w jego opinii  takie dzia³ania os³abiaj¹
powagê pañstwa i skutecznoæ dzia³ania jego organów.
Stanowisko Sojuszu popar³ pose³ Wies³aw Woda z PSL, który uzna³, ¿e
zast¹pienie komisji kwalifikacyjnej i komisji odwo³awczej dzia³alnoci¹ organów politycznych, takich jak np. premier, b¹d politycznie uwik³anych,
jak szef s³u¿by cywilnej, mo¿e spowodowaæ dalsze upolitycznienie s³u¿by
cywilnej i os³abienie jej bezstronnoci. Skrytykowa³ równie¿ projekt uprawnienia szefa s³u¿by cywilnej do niezaskar¿alnego zwalniania urzêdnika z zaj-
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mowanego stanowiska, je¿eli przemawia za tym interes s³u¿by cywilnej.
Jeli pracownik nie kwalifikuje siê do negatywnej oceny i w³aciwie wykonuje swoje obowi¹zki, to tego rodzaju instrument s³u¿yæ bêdzie zapewne
jedynie quasi-politycznej wiernoci, a nie urzêdniczej lojalnoci osób zajmuj¹cych te stanowiska i bêdzie bram¹ do dalszej karuzeli stanowisk w administracji rz¹dowej przy ka¿dej zmianie ekip rz¹dz¹cych  przestrzega³
pose³ Woda.
Przedstawiciel Ruchu Odbudowy Polski pose³ Wojciech W³odarczyk
by³ zdania, ¿e poprzednia ustawa o s³u¿bie cywilnej wyranie by³a pisana
dla obrony interesów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, skoro preferowa³a
d³ugi sta¿ pracy, mo¿liwy do spe³nienia przede wszystkim przez by³ych komunistów i uznawa³a za naganne przekonania religijne urzêdnika. Ale i proponowany projekt nowej ustawy nie by³, jego zdaniem, zadowalaj¹cy, gdy¿
by³ pe³en nieprecyzyjnych zapisów. Bo co to znaczy, ¿e urzêdnik korpusu
s³u¿by cywilnej nie ma prawa, cytujê, uczestniczenia w partiach politycznych. Obecnie, czy wiele lat wczeniej? Czy chodzi tu o cz³onkostwo, czy
o udzia³ w imprezach i spotkaniach wewn¹trzpartyjnych?  pyta³ pose³ W³odarczyk.
Mimo wniosku SLD o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, trafi³ on do Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych, która powiêci³a mu 6 posiedzeñ. 18 listopada 1998 r. skierowane zosta³o do Sejmu
sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych24. W za³¹czonym, w wielu miejscach poprawionym przez Komisjê projekcie ustawy, m.in.
uleg³ modyfikacji ustêp 1 artyku³u 66, z którego wykrelono zakaz kierowania siê przez cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej swoimi pogl¹dami politycznymi i religijnymi. Ostatecznie w artykule 69  bo w projekcie, który wyszed³ z prac Komisji, tak¹ nadano mu numeracjê  punkt 1 otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
1. Cz³onek korpusu s³u¿by cywilnej przy wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych nie mo¿e kierowaæ siê interesem jednostkowym lub grupowym.
24

Druk nr 709.
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Komisja, kieruj¹c siê chêci¹ umo¿liwienia cz³onkom korpusu s³u¿by
cywilnej kandydowania na radnego i piastowania mandatu, wprowadzi³a
ponadto mo¿liwoæ uzyskania urlopu bezp³atnego na czas prowadzenia kampanii wyborczej i wykonywania mandatu radnego. Rozstrzygaj¹cy tê kwestiê w dwóch ustêpach artyku³ 70 wygl¹da³ nastêpuj¹co:
1. Przepisu art. 69 ust. 2 nie stosuje siê wobec urzêdnika s³u¿by cywilnej
w czasie urlopu bezp³atnego udzielonego mu, zgodnie z art. 55 ust. 1, w zwi¹zku z ubieganiem siê o mandat radnego na czas kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu  na czas jego wykonywania.
2. Przepisu art. 69 ust. 2 nie stosuje siê tak¿e wobec cz³onka korpusu
s³u¿by cywilnej w czasie urlopu bezp³atnego udzielonego mu, zgodnie z art.
174 Kodeksu pracy, w zwi¹zku z ubieganiem siê o mandat radnego na czas
kampanii wyborczej.
Propozycje Komisji sta³y siê przedmiotem drugiego czytania projektu
ustawy o s³u¿bie cywilnej25. W czasie debaty pose³ Wojciech Hausner
z AWS jeszcze raz podkreli³, ¿e ani na poziomie centralnym, ani terenowym s³u¿ba cywilna nie mo¿e byæ budowana w atmosferze gry; gry stronnictw czy jakichkolwiek koterii. Za wa¿ny mechanizm regulacji uzna³ proponowan¹ w projekcie ustawy siln¹, zdecydowan¹ rêkê premiera i szefa
s³u¿by cywilnej oraz sposób powo³ywania cz³onków Rady S³u¿by Cywilnej,
którzy mieli byæ delegowani przez poszczególne kluby parlamentarne. Oczywicie mo¿e paæ zarzut, ¿e jest to upolitycznienie. Natomiast mo¿na na to
popatrzeæ z drugiej strony. Czy to jest upolitycznienie, czy tak naprawdê
wprowadzenie jasnego, zapisanego w ustawie elementu i czynnika neutralizacji politycznej?  pyta³ retorycznie.
Zdaniem pos³a Lecha Nikolskiego z SLD, mimo licznych poprawek
projekt nadal razi polityczn¹ intencjonalnoci¹, a jego podstawow¹ funkcj¹
jest nie tyle doskonalenie tworzenia i zarz¹dzania s³u¿b¹ cywiln¹, co realizacja kadrowych interesów Akcji Wyborczej Solidarnoæ. Pose³ Sojuszu
25
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skrytykowa³ rz¹d, który  w jego opinii  oczekuj¹c na now¹ ustawê o s³u¿bie cywilnej podejmuje intensywnie decyzje kadrowe, niestety wed³ug regu³, dla których nie jest przesad¹ okrelenie «partyjna protekcja», «uk³ady
kole¿eñskie» czy «rodzinne powi¹zania». Jako przyk³ad poda³ nominacje
awuesowskich dyrektorów generalnych w ministerstwach i urzêdach wojewódzkich, którzy teoretycznie s¹ ludmi bezpartyjnymi, tak o sobie pisz¹
w ankietach, ale w rzeczywistoci okazuj¹ siê partyjnymi funkcjonariuszami.
W sukurs Nikolskiemu posz³a pos³anka Sojuszu Sylwia Pusz, która
stwierdzi³a, ¿e przed³o¿ony projekt nale¿y traktowaæ jako zabieg o wy³¹cznie politycznym charakterze. O jednoznacznie politycznym, a nie merytorycznym wydwiêku proponowanych rozwi¹zañ mia³o wiadczyæ znaczne
okrojenie form spo³ecznej i prawnej kontroli nad procesem naboru, zatrudniania, oceny i awansowania urzêdników w stosunku do rozwi¹zañ zawartych w ustawie z 1996 r. Pos³anka Pusz zaproponowa³a skrelenie zapisu
w art. 48 ust. 1 mówi¹cego o tym, ¿e urzêdnika s³u¿by cywilnej, którego
wy³oniono w drodze konkursu, premier przenosi na to stanowisko po zasiêgniêciu opinii w³aciwego ministra, kierownika urzêdu centralnego lub wojewody. Jej zdaniem, doprowadzi on do sytuacji, w której to nie szef s³u¿by
cywilnej kreuje zatrudnienie, tylko politycy: w nieskoñczonoæ bêd¹ mogli
negatywnie opiniowaæ, jeli to nie bêdzie ich cz³owiek. Na koniec pos³anka
Pusz powiedzia³a: Dzisiaj na tej sali zmierzamy do uchwalenia aktu prawnego tworz¹cego nie korpus s³u¿by cywilnej, ale korpus s³u¿by partyjnej.
Dziwnymi drogami wchodzimy do Europy  drogami ksenofobii, partykularyzmów, nietolerancji prowadz¹cej wprost na autostradê ku despotii partyjnej.
Pose³ Ryszard Hayn z SLD skrytykowa³ z kolei bardzo mocno obci¹¿ony politycznie zapis, powtarzaj¹cy siê w art. 82, 83 i 87, ¿e do okresu
pracy nie wlicza siê okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej
Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej).
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Pose³ Andrzej Szkaradek z AWS przypomnia³, ¿e w czasach PRL ludzie bez legitymacji pezetpeerowskiej nie mogli ubiegaæ siê o stanowiska
w administracji rz¹dowej. Po likwidacji PRL, mimo wysi³ków, nie uda³o siê
doprowadziæ do odpolitycznienia administracji publicznej  zbyt wielu polityków przywi¹za³o siê bowiem do modelu rozdzielania stanowisk w administracji pañstwowej jako premii powyborczych. Pose³ Szkaradek dostrzeg³
pewne skrzywienie u urzêdników, którzy zdobyli dowiadczenie zawodowe w okresie skrajnego upolitycznienia administracji peerelowskiej. Nauczyli siê mianowicie nie tyle spe³niaæ swoje obowi¹zki zgodnie z prawem,
ile zrêcznie u¿ywaæ jego przepisów w celu zadowolenia swoich politycznych patronów. Takie nastawienie administracji powodowa³o, ¿e nader czêsto nie starano siê rozwi¹zywaæ problemów obywateli i instytucji zwracaj¹cych siê o pomoc.
Mimo tak ewidentnego braku politycznej zgody projekt zosta³ zatwierdzony. Ustawa uchwalona 18 grudnia 1998 r. ze zmianami wynikaj¹cymi
z orzeczenia NSA obowi¹zuje do dzi.
* * *
Zarysowany wy¿ej przebieg dyskusji nie jest kompletny; wiele elementów powtarzaj¹cych siê lub nie maj¹cych wiêkszego znaczenia zosta³o pominiêtych. Nawet te wybrane fragmenty wypowiedzi pos³ów ró¿nych formacji i ró¿nego dowiadczenia politycznego, zarówno z okresu II Rzeczypospolitej jak i nam wspó³czesnych, wyranie pokazuj¹ jednak wagê zagadnienia, jak równie¿ skalê jego trudnoci.
O ile bowiem dla wszystkich jest oczywiste, ¿e sprawna i kompetentna
administracja, jej kszta³t i funkcjonowanie musz¹ mieciæ siê w standardach
pañstwa demokratycznego, a jednym z tych standardów jest civil servans, to
zarazem okazuje siê, ¿e nie wszyscy podobnie rozumiej¹ zakres tego pojêcia. Maj¹ tu znaczenie wzglêdy natury ideologicznej i praktycznej, ale tak¿e
politycznej.
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Niektórzy pos³owie, w tym pos³owie Unii Pracy, zarysowywali i postulowali osi¹gniêcie stanu idealnego: apolitycznoæ urzêdników, wolnych od
wp³ywów partyjnych, neutralnoæ polityczn¹ urzêdników w ich codziennej
pracy administracyjnej. Mia³oby temu s³u¿yæ odebranie premierowi i ministrom mo¿liwoci wp³ywu na administracjê, a tak¿e zakaz kierowania siê
przez urzêdników w ich codziennej pracy swoimi przekonaniami politycznymi czy religijnymi, zakaz przynale¿enia do partii politycznych i otwartego manifestowania pogl¹dów politycznych.
Podczas gdy prawicowe formacje polityczne  Ruch Odbudowy Polski
i Akcja Wyborcza Solidarnoæ  postulowa³y zdekomunizowanie administracji, widz¹c w PRL ród³o pierwotnego jej upolitycznienia, lewica postkomunistyczna  g³ównie radykalni pos³owie Sojuszu Lewicy Demokratycznej  akcentowa³a zw³aszcza postulat zakazu kierowania siê przez urzêdników pogl¹dami religijnymi, które czêstokroæ uto¿samia³a z pogl¹dami politycznymi.
Zarówno pos³owie lewicy, jak i prawicy wyra¿ali sceptycyzm co do
mo¿liwoci osi¹gniêcia ca³kowitej apolitycznoci urzêdników. Przypomnijmy pogl¹d pos³a S³omskiego z SLD, który uwa¿a³, ¿e apolitycznoæ urzêdników nie istnieje w sposób idealny w ¿adnym pañstwie demokratycznym.
Bowiem  to ju¿ opinia pos³a G¹sienicy-Makowskiego z BBWR  ka¿dy
cz³owiek ma swoje sympatie polityczne, które wczeniej czy póniej musz¹
siê ujawniæ. Poniewa¿  jak twierdzi³ pose³ Grzyb z PSL  nie mo¿na zakazaæ urzêdnikom przekonañ politycznych, najwa¿niejszym problemem jest
nie apolitycznoæ urzêdników, lecz  co postulowa³ pose³ Hausner z AWS 
zachowanie neutralnoci politycznej s³u¿by cywilnej, która w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ instrumentem w rêkach aktualnie rz¹dz¹cych.
Czy zatem neutralnoæ polityczna s³u¿by cywilnej jest mo¿liwa? Czy da
siê ca³kowicie zlikwidowaæ karuzelê kadrow¹ w administracji rz¹dowej?
I to jest w¹tpliwe, jak wynika z wypowiedzi na niwie sejmowej. Przedstawiciel rz¹du prawicowego minister W³odarczyk wyjania³ (a mylê, ¿e przedstawiciel ka¿dego rz¹du przy odrobinie odwagi móg³by powiedzieæ to samo),
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i¿ rz¹d musi pracowaæ z osobami sprawnymi, ale i lojalnymi, identyfikuj¹cymi siê z nim politycznie, bowiem tylko osoby zgadzaj¹ce siê z zasadniczymi celami rz¹du mog¹ daæ gwarancjê skutecznej realizacji jego zamierzeñ. Równie¿ pose³ Kwaniewski z SLD uzna³ za naturaln¹ wymianê czêci
administracji wraz z wymian¹ rz¹du, zaznaczaj¹c przy tym jednak, ¿e przynajmniej czêæ kadry urzêdniczej powinna byæ ponadpartyjna czy pozapartyjna, ze wzglêdu na potrzebê zachowania ci¹g³oci pracy i stabilnoci w tej
grupie zawodowej.
Czy zatem postulat apolitycznoci i neutralnoci politycznej urzêdników
nie jest przypadkiem tylko gr¹ pozorów, czy nie jest to wy³¹cznie postulat
polityczny? Jeli siê przyjrzymy dzia³aniom poszczególnych rz¹dów oraz
poselskiej ocenie dwóch ostatnich ustaw o s³u¿bie cywilnej, jeszcze w stadium ich projektów, jeli powa¿nie potraktujemy zarzuty intencyjnoci politycznej  to faktycznie wielkie s³owa o apolitycznoci i neutralnoci politycznej s³u¿by cywilnej zdaæ siê mog¹ tylko swoist¹ gr¹ pozorów.
Przypomnijmy, kolejne rz¹dy, mimo deklaracji o odpolitycznieniu administracji, dokona³y gruntownej wymiany kadr w urzêdach administracji
centralnej i terenowej, wymiany czêstokroæ siêgaj¹cej bardzo g³êboko. Pos³owie zarówno lewicy jak i prawicy wypomnieli sobie te dzia³ania, w których  mówi¹c s³owami pos³a Wojtulanisa  górowa³y tendencje natury partyjno-politycznej.
Równie¿ intencje ka¿dego rz¹du, wnosz¹cego projekt ustawy o s³u¿bie
cywilnej, za ka¿dym razem by³y dla opozycji podejrzane lub wrêcz oczywiste. I odwrotnie: krytyka opozycji mia³a zawsze kontekst polityczny. W ustawie z 1996 r. i w krytyce projektu ustawy z 1998 r. pos³owie prawicy wyranie widzieli próbê obrony interesów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeszcze w dniu uchwalenia obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o s³u¿bie cywilnej
pose³ Andrzej Szkaradek z AWS twierdzi³26, ¿e jeli pos³owie z SLD zaczynaj¹ mówiæ o nietolerancji i upolitycznieniu stanowisk w kontekcie projek-
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39 posiedzenie Sejmu RP w dniu 18 grudnia 1998 r.

'$

CIVIL

SERVANS CZY POLITICUS SERVANS

tu ustawy o s³u¿bie cywilnej, oznacza to, ¿e nie chc¹ siê rozstaæ z monopolem tak¿e w tej dziedzinie.
Pos³owie SLD nie pozostawali d³u¿ni, widz¹c w poszczególnych zapisach projektu przygotowanego przez rz¹d AWSUW rozliczne mechanizmy
mniej lub bardziej subtelnego wp³ywu prawicy na administracjê rz¹dow¹,
³¹cznie z mo¿liwoci¹ swobodnej wymiany urzêdników, zastêpowanych 
jak mówi³ pose³ Gruszka z SLD  komisarzami politycznymi z AWS.
Emocje poselskie wywo³ywane zmianami kadrowymi w administracji
rz¹dowej, dokonanymi przez poszczególne gabinety, a tak¿e kolejnymi debatami sejmowymi nad projektami ustaw o s³u¿bie cywilnej wiadcz¹ dobitnie, ¿e zagadnienie jest równie powa¿ne, co dra¿liwe. Kontrowersyjne dzia³ania kolejnych rz¹dów  mimo coraz wiêkszej iloci zapór ustawowych,
maj¹cych chroniæ administracjê przed nadmiernym upolitycznieniem 
wiadcz¹ natomiast, ¿e sprawy tej do dzi nie za³atwiono ostatecznie, a tak¿e prawdopodobnie o tym, ¿e jej ca³kowite uregulowanie nie jest mo¿liwe.
Wp³yw polityczny na administracjê bêdzie zawsze przemo¿ny: determinuje
to sam charakter administracji, która ma byæ swoistym narzêdziem w rêkach
ka¿dej w³adzy.
Podczas drugiego czytania projektu ustawy o s³u¿bie cywilnej z 1998 r.
pose³ Nikolski z SLD powiedzia³: Polsce grozi sytuacja, w której ka¿dy
nowy rz¹d bêdzie chcia³ mieæ swoj¹ ustawê o s³u¿bie cywilnej, i ka¿dy nowy
rz¹d w z³udnym przekonaniu o swojej wiecznoci bêdzie chcia³ mieæ swoj¹
s³u¿bê cywiln¹. Miejmy nadziejê, ¿e nie s¹ to prorocze s³owa, choæ wobec
dotychczasowej praktyki mog³oby siê to wydawaæ konsekwentne i logiczne.
Bowiem pytanie, czy mo¿na ca³kowicie oddzieliæ civil servans od politicus
servans, pozostaje otwarte.
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Rola wy¿szej kadry administracji publicznej
 wyzwania XXI wieku
(XVI Miêdzynarodowy Kongres Kszta³cenie i Doskonalenie
Wy¿szej Kadry Administracji Publicznej)
Miêdzynarodowe kongresy powiêcone problematyce kszta³cenia i doskonalenia wy¿szych kadr administracji publicznej organizowane s¹ co dwa
lata. Od ponad 30 lat ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem urzêdników s³u¿by
cywilnej, ekspertów, polityków, przedstawicieli szkó³ i orodków przygotowuj¹cych kadry dla sektora publicznego.
XVI Kongres1, który otworzy³ premier Jerzy Buzek, odby³ siê w Warszawie w dniach 2729 czerwca 2001 r. Jego organizacjê powierzono Krajowej Szkole Administracji Publicznej, co traktowaæ nale¿y jako wyraz uznania dla osi¹gniêæ naszego kraju w dziedzinie reformy administracji. Uczestniczy³o w nim ponad 100 przedstawicieli z 26 krajów europejskich i Kanady, w tym szefowie urzêdów s³u¿by cywilnej oraz dyrektorzy krajowych szkó³
administracji. Gociem specjalnym kongresu by³ Ubaldo Zito, wicedyrektor
Komisji Europejskiej ds. kadr i zarz¹dzania.
Prace tego gremium, zorganizowane w dziewiêciu zespo³ach roboczych
(m.in. do spraw oceny strategii dzia³añ publicznych, specyfiki rekrutacji i rozwoju s³u¿by cywilnej, nowych technologii zarz¹dzania, relacji rz¹d  spo³eczeñstwo  przedsiêbiorstwa i in.), zaprezentowano na trzech sesjach plenarnych, powiêconych nastêpuj¹cym obszarom problemowym:
1
Poprzednie kongresy zorganizowano m.in. w Hadze (1988 r.), Atenach (1990 r.), Moskwie (1993 r.), Dublinie (1995 r.), Oslo (1997 r.), Strasburgu (1999 r.). Kolejny, XVII kongres, odbêdzie siê w roku 2003 w Madrycie. Jego organizatorem bêdzie hiszpañski Pañstwowy Instytut Administracji Publicznej.
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 Spo³eczeñstwo, rz¹d i wy¿sza kadra urzêdników  wyzwania wobec
zmieniaj¹cych siê zale¿noci;
 Wy¿sza kadra urzêdników w dobie przemian  nowe strategie rekrutacji i rozwoju;
 Rz¹d i spo³eczeñstwo informacyjne  kszta³towanie przysz³oci.
Samo miejsce spotkania, jak równie¿ perspektywa rozszerzenia Unii
Europejskiej sprawi³y, ¿e obrady zdominowa³y dyskusje nad koniecznoci¹
doskonalenia europejskich standardów pracy i struktury administracji publicznej. Wiele uwagi powiêcono zw³aszcza potrzebie rozwijania jej potencja³u przywództwa na miarê wyzwañ XXI wieku. Rozwijanie tego potencja³u jest szczególnie istotne w przypadku m³odych demokracji, które
koncentruj¹ siê na tworzeniu nowych rozwi¹zañ prawnych, a tak¿e adaptowaniu w sektorze publicznym niektórych metod pracy, w³aciwych dla przedsiêbiorczoci i biznesu. Aktualne wyzwania nie powinny jednak przes³aniaæ
zasadniczego obecnie celu kszta³cenia wy¿szych kadr civil servants  jako
kadr nie tylko zarz¹dzaj¹cych pracownikami i przez pracowników, ale zarz¹dzaj¹cych now¹ jakoci¹ ¿ycia i procesami edukacji spo³ecznej, a tak¿e
doskonal¹cych ustawicznie i w twórczy sposób swoje us³ugi dla spo³eczeñstwa.
W zgodnej opinii uczestników kongresu zmianê dotychczasowego modelu relacji miêdzy spo³eczeñstwem, rz¹dem i kadr¹ wy¿szych urzêdników
wymusi³a rewolucja informacyjna, stymuluj¹ca nowe jakociowo zale¿noci. W nowym modelu administracji publicznej rz¹d powinien byæ raczej
koordynatorem wiadczonych spo³eczeñstwu us³ug. Jakoæ tych us³ug jest
zarazem warunkiem odbudowy zaufania spo³ecznego do s³u¿b publicznych.
Nowe technologie wymuszaj¹ ponadto zmianê sposobu dzia³ania rz¹du i administracji, a w konsekwencji  wiêksz¹ spoistoæ decyzji podejmowanych
na ró¿nych szczeblach, podnoszenie jakoci polityki, a tak¿e wiêksz¹ przejrzystoæ procesu decyzyjnego oraz publiczn¹ odpowiedzialnoæ za decyzje
ju¿ podjête. Administracja on line, upraszczaj¹ca procedury administracyjne
i umo¿liwiaj¹ca szybkie prze³amanie barier logistycznych, prowadzi zara-
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zem do oszczêdnoci czasu i rodków z bud¿etu publicznego. Zachêcaj¹c do
wdra¿ania nowych technologii, uczestnicy kongresu apelowali jednak o zachowanie równowagi miêdzy potrzeb¹ informatyzacji a potrzeb¹ zwyk³ych
kontaktów interpersonalnych miêdzy s³u¿bami publicznymi a obywatelami.
W kontekcie nowych relacji miêdzy spo³eczeñstwem, rz¹dem a kadr¹
wy¿szych urzêdników postulowano upowszechnienie systemu ocen, który
powinien staæ siê nieod³¹czn¹ czêci¹ procedur, kultury administracyjnej
i szerzej  kultury politycznej. Wród zg³aszanych postulatów warto odnotowaæ powszechnie wyra¿an¹ opiniê na temat koniecznoci udro¿nienia kana³ów komunikacji miêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi, a tak¿e miêdzy rz¹dz¹cymi a rodkami masowego przekazu. Konstatowano przy okazji, ¿e polityka i us³ugi civil servants s¹ dla ludzi, tymczasem jêzyk urzêdników
i polityków jest hermetyczny, a obywatele maj¹ problemy ze zrozumieniem
ich specyficznego s³ownictwa. Stanowi to powa¿n¹ barierê w realizacji podstawowej misji wy¿szej kadry administracji publicznej, jak¹ jest inspirowanie procesów zmian. Za jeden z wa¿nych rezultatów spotkania nale¿y uznaæ
wszechstronn¹ wymianê opinii na temat wspó³zale¿noci problematyki etycznej i problematyki przywództwa. W kontekcie zasad prawoci i jawnoci,
zwracano uwagê, ¿e s¹ one wprawdzie okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa i kodeksach etycznych, a tak¿e podbudowane instytucjonalnie
(np. przez instytucjê Rzecznika Praw Obywatelskich), musz¹ byæ jednak stale
wzmacniane w d³ugotrwa³ym procesie rozwijania kultury politycznej. Fundamentem codziennego praktykowania tych zasad musi byæ indywidualne,
jednostkowe poczucie odpowiedzialnoci ka¿dego urzêdnika.
Generalnie rzecz bior¹c, rolê wy¿szej kadry administracji publicznej (co
by³o zasadniczym tematem kongresu w Warszawie), oceniano niejednoznacznie. Odnotowuj¹c niekwestionowane jej atuty (rola gwaranta ci¹g³oci administracji i ci¹g³oci polityki pañstwa niezale¿nie od zmieniaj¹cych siê u sterów rz¹dów koalicji i stronnictw, mobilnoæ, decyduj¹ce znaczenie w przezwyciê¿aniu fragmentacji s³u¿by cywilnej, w rozwoju i doskonaleniu umiejêtnoci przywódczych, inicjowanie wdra¿ania nowych technologii), wska-
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zywano zarazem, ¿e niesie ona pewne niebezpieczeñstwa: ryzyko standardyzacji, stworzenia armii ludzi myl¹cych w identyczny sposób, co mo¿e
zniszczyæ po¿¹dan¹ dzi innowacyjnoæ i kreatywnoæ. Podkrelano brak
chêci, a nierzadko i umiejêtnoci wykorzystania systemu ocen strategii dzia³añ publicznych. Wyra¿ano obawy, ¿e mened¿erskie podejcie wy¿szej kadry s³u¿by cywilnej mo¿e siê przerodziæ w podejcie klientelistyczne, tj. spo³eczeñstwo bêdzie postrzegane wy³¹cznie jako klient pewnego rodzaju us³ug.
Polacy aktywnie i wyranie zaznaczyli sw¹ obecnoæ. Krajowa Szko³a
Administracji Publicznej zaprezentowa³a siê jako bardzo sprawny organizator, kompetentny i wa¿ny orodek szkoleniowy, poszerzaj¹cy zrozumienie
standardów i procedur administracyjnych przyjêtych w Unii Europejskiej.
Warszawski kongres sta³ siê dobr¹ okazj¹ do zaprezentowania polskich rozwi¹zañ i dotychczasowych osi¹gniêæ w zakresie reformy s³u¿by cywilnej
oraz wyjanienia partnerom zagranicznym naszej strategii dzia³ania. Punktem docelowym polskiej reformy administracji, co zaakcentowa³ tak¿e premier Jerzy Buzek, jest osi¹gniêcie równowagi pomiêdzy korpusem politycznym a korpusem s³u¿by cywilnej. Premier, co warto odnotowaæ, wysoko
oceni³ rolê s³u¿by cywilnej RP jako gwaranta ci¹g³oci administracji.
Polscy uczestnicy kongresu podkrelali zw³aszcza znaczenie problematyki etycznej w rozwijaniu potencja³u przywództwa. Nawi¹za³a do niej w
swych wyst¹pieniach prof. Maria Gintowt-Jankowicz, która  jako przewodnicz¹ca Miêdzynarodowego Komitetu Organizacyjnego  otworzy³a i podsumowa³a kongres. Szef S³u¿by Cywilnej Jan Pastwa przybli¿y³ miêdzynarodowemu gremium kolejne etapy tworzenia polskiej s³u¿by cywilnej, odnosz¹c siê do przemian politycznych i spo³ecznych w Polsce. Wyjaniaj¹c
przyjête w polskiej administracji publicznej zasady rekrutacji, podkreli³ m.in.
rolê s³u¿by przygotowawczej, umo¿liwiaj¹cej stworzenie jednolitego systemu apolitycznej s³u¿by cywilnej. Kwestie apolitycznoci i etyki urzêdniczej
umieci³ w kontekcie potrzeby ustawicznego rozwijania kultury politycznej.
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Dyrektor generalny G³ównego Urzêdu Statystycznego Jakub Skiba by³
moderatorem zespo³u Etyka i przywództwo. Liczne grono polskich uczestników wspomagali Polacy z zagranicy. Profesor Marek Dêbicki by³ sprawozdawc¹ prac grupy roboczej Rz¹d a spo³eczeñstwo.
Kongres nale¿y uznaæ za istotny merytoryczny wk³ad RP w procesie
ustalania europejskich standardów administracji publicznej. Sta³ siê zarazem
dobr¹ okazj¹ do wymiany opinii przedstawicieli pañstw Unii Europejskiej
oraz praktyków, naukowców i polityków reprezentuj¹cych m³ode demokracje pañstw kandydackich. Wypracowane wspólnie opinie u³atwi¹ wzajemne
oceny stanu zaawansowania procesu reform administracji publicznej w poszczególnych krajach. Nawi¹zane bezporednie, osobiste kontakty z pewnoci¹ nie pozostan¹ bez znaczenia dla przysz³ej wspó³pracy miêdzynarodowej. W perspektywie naszego cz³onkostwa w UE ma to szczególn¹ wagê.

Maria Gintowt-Jankowicz*

* Dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz  dyrektor Krajowej Szko³y Administracji Publicznej.
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Zarz¹dzanie i administracja publiczna w XXI
wieku: nowe tendencje i nowe techniki
(XXV Miêdzynarodowy Kongres Nauk Administracyjnych)
XXV Miêdzynarodowy Kongres Nauk Administracyjnych odby³ siê
w Atenach w dniach 913 lipca br. W kongresie uczestniczy³o blisko 500
administratywistów i praktyków administracji publicznej z 74 pañstw i 15
organizacji miêdzynarodowych.
Prace toczy³y siê w czterech grupach tematycznych: rz¹dy prawa i administracja publiczna w kontekcie globalnym, nowe technologie informacyjne w administracji publicznej XXI wieku, zmiana pozycji i statusu urzêdników oraz rz¹dzenie a spo³eczeñstwo obywatelskie. Przedstawiciele Polski
brali aktywny udzia³ w pracach Kongresu. Dowodem uznania znaczenia naszego kraju by³o powierzenie prof. Barbarze Kudryckiej, rektor Wy¿szej
Szko³y Administracji Publicznej w Bia³ymstoku, funkcji sprawozdawcy prac
grupy III na temat statusu urzêdników. Przedstawiciele Polski wyg³osili dwa
referaty. Dr Agnieszka Paw³owska z UMCS w Lublinie przedstawi³a w grupie II referat: Informatyzacja administracji samorz¹dowej w Polsce  nowe
technologie, stare dowiadczenia, a dr Jacek Czaputowicz, zastêpca Szefa
S³u¿by Cywilnej zaprezentowa³ w grupie III referat pt. Polski model s³u¿by
cywilnej na tle modeli w Europie Zachodniej. Ponadto w pracach kongresu
uczestniczy³ prof. Marek Dêbicki z WSAP w Bia³ymstoku oraz dr Witold
Miku³owski z Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego w Warszawie.
Podczas obrad pojawi³y siê opinie, ¿e propagowana w latach 90. teoria
i praktyka Nowego Zarz¹dzania Publicznego, stawiaj¹ca na pierwszym miejscu gospodarkê, efektywnoæ i wydajnoæ, nie gwarantuje w pe³ni satysfakcjonuj¹cego funkcjonowania sektora publicznego na miarê wyzwañ XXI
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wieku. Zauwa¿alna jest tendencja do wzmacniania administracji publicznej,
szczególnie w jej funkcji przyczyniaj¹cej siê do rozwoju spo³eczno-gospodarczego (m.in. mo¿liwoci rz¹du kszta³towania strategii rozwoju). Proces
ten wymaga niejednokrotnie restrukturyzacji administracji, reformy s³u¿by
cywilnej oraz zmiany polityki szkoleniowej.
Potrzeba nowego modelu administracji publicznej, który zaspokoi³by
potrzeby spo³eczeñstw w nowym wieku, wynika z procesów o charakterze
globalnym. Wspó³czenie jestemy wiadkami szybkich zmian technologicznych w tworzeniu, przetwarzaniu i dostarczaniu informacji. Obserwuje siê
umiêdzynarodawianie systemów zarz¹dzania, co jest czêciowo konsekwencj¹ ustanowienia precyzyjnych standardów realizacji kredytów udzielanych
przez miêdzynarodowe organizacje (Bank wiatowy i MFW). Wynikiem
umiêdzynarodowienia jest tak¿e wzrost zapotrzebowania na profesjonalizm
urzêdników publicznych. Postêpuj¹cy proces globalizacji zmusza administracjê publiczn¹ do tworzenia warunków wzrostu wydajnoci gospodarki
krajowej  tak, aby mog³a konkurowaæ na rynku wiatowym. Co prawda,
w wielu pañstwach wystêpuje proces decentralizacji administracji publicznej, ale ³¹czy siê on zarazem ze wzmocnieniem kontroli w ramach polityki
fiskalnej, szczególnie wydatków publicznych. Z drugiej strony, coraz bardziej z³o¿ona technika oraz ekonomiczna i organizacyjna specjalizacja prowadz¹ do mylenia sektorowego, co powoduje niebezpieczeñstwo w¹skiego
definiowania potrzeb i celów, a w konsekwencji obni¿anie zdolnoci do adaptacji i strukturalnej reorganizacji administracji publicznej.
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W trakcie Kongresu, 11 lipca, odby³a siê 36. sesja Rady Administracyjnej Miêdzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych (IIAS)1. Rada
Administracyjna jednog³onie zaakceptowa³a wniosek o przyjêcie Polski
i Brazylii do grona pañstw cz³onkowskich IIAS. Polska powróci³a wiêc do
organizacji, której cz³onkiem by³a w latach 30. Kolejnym etapem umocnienia pozycji Polski by³oby powo³anie sekcji krajowej IIAS, która skupi³aby
naukowców i praktyków z zakresu administracji publicznej. Sekcja umo¿liwi³aby lepsz¹ koordynacjê wspó³pracy z Instytutem i, w konsekwencji, szersze i bardziej ukierunkowane na potrzeby naszego kraju uczestnictwo polskich naukowców w pracach IIAS. Przewodnicz¹cy Komitetu Wykonawczego zwróci³ uwagê na znacz¹c¹ rolê naszego kraju w regionie oraz wyrazi³ przekonanie, ¿e Polska bêdzie aktywnie uczestniczyæ w pracach IIAS.
Dyrektor generalny Michael Duggett wskaza³ na koniecznoæ dokonania przegl¹du zasad cz³onkostwa i poszerzenia liczby cz³onków, zorientowania siê na uczestników z Po³udnia oraz podejmowania wyzwañ wspólnych dla Instytutu i ONZ  kluczowego partnera IIAS.
Rada Administracyjna zaakceptowa³a program Miêdzynarodowej Konferencji IIAS, która odbêdzie siê w New Delhi w dniach 59 listopada 2002 r.
Konferencja bêdzie powiêcona roli jakoci rz¹dzenia dla trwa³ego wzrostu
i rozwoju. Prace bêd¹ siê koncentrowaæ wokó³ czterech tematów: trwa³y
wzrost i rozwój w epoce informatyzacji, tworzenie przejrzystej i wydajnej
administracji publicznej, wykorzystanie zasobów ludzkich dla wzrostu i roz-

1
IIAS stawia sobie za cel promowanie rozwoju nauk administracyjnych oraz doskonalenie funkcjonowania
administracji publicznej i zarz¹dzania agencjami publicznymi. Grupa IIAS obejmuje tak¿e Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Szkó³ i Instytutów Administracji (IASIA) oraz Europejsk¹ Grupê Administracji Publicznej
(EGPA). IASIA grupuje organizacje i indywidualnych cz³onków, których dzia³alnoæ i zainteresowania obejmuj¹ administracjê publiczn¹ i zarz¹dzanie w sektorze publicznym, w tym kszta³cenie i szkolenie kadr s³u¿by
cywilnej. Funkcjê wiceprzewodnicz¹cego IASIA pe³ni Maria Gintowt-Jankowicz, dyrektor Krajowej Szko³y
Administracji Publicznej w Warszawie. EGPA stanowi grupê regionaln¹ IIAS, której celem jest wzmacnianie
kontaktów i wymiany miêdzy europejskimi ekspertami, naukowcami i praktykami w zakresie administracji
publicznej. W ramach EGPA funkcjonuje siedem sta³ych grup roboczych: informatyzacja w administracji publicznej; polityka kadrowa; jakoæ i wydajnoæ w sektorze publicznym; finanse publiczne i zarz¹dzanie; wspó³praca w zakresie kszta³cenia ustawicznego, szkoleñ oraz badañ pomiêdzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej; kontraktowanie w sektorze publicznym po 1980 r.; samorz¹d.

#

SPRAWOZDANIA
woju oraz relacje miêdzy organizacjami miêdzynarodowymi a administracjami krajowymi w wietle polityki trwa³ego rozwoju.
Na stanowisko przewodnicz¹cego Komitetu Wykonawczego Rady Administracyjnej IIAS wybrano jednomylnie na 3-letni¹ kadencjê Jean-Marie
Atangana Mebarê z Kamerunu. Wybór przedstawiciela Afryki na nowego
przewodnicz¹cego IIAS, zaplanowanie nastêpnej konferencji w New Delhi
oraz strategiczna wspó³praca z ONZ wskazuj¹, ¿e w dzia³alnoci Instytutu
znacz¹c¹ rolê odgrywaæ bêdzie w najbli¿szym czasie problematyka Pó³noc
 Po³udnie.

Jacek Czaputowicz*

* Dr Jacek Czaputowicz  zastêpca Szefa S³u¿by Cywilnej.
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Kooperacyjne sieci rz¹dzenia
(Sprawozdanie z XXIII dorocznej konferencji Europejskiej
Grupy Administracji Publicznej  EGPA)
W dniach 58 wrzenia br. Uniwersytet w Vaasa w Finlandii by³ gospodarzem dwudziestej trzeciej dorocznej konferencji Europejskiej Grupy Administracji Publicznej. EGPA jest jedn¹ z organizacji afiliowanych przy Miêdzynarodowym Instytucie Nauk Administracyjnych w Brukseli (IIAS), utworzonych w celu zintensyfikowania kontaktów oraz wymiany pomiêdzy naukowcami i praktykami administracji publicznej z poszczególnych regionów
wiata (oprócz Europejskiej istniej¹ tak¿e Grupa Amerykañska i Grupa Azjatycka). Przy okazji dorocznych konferencji tematycznych spotykaj¹ siê równie¿ sta³e grupy robocze realizuj¹ce wieloletnie programy badawcze. W wydanym przez Grupê Europejsk¹ roczniku (EGPA Yearbook), publikowane
s¹ materia³y zwi¹zane z g³ównym tematem dorocznych konferencji oraz opracowania bêd¹ce owocem badañ sta³ych grup roboczych.
W tegorocznej konferencji uczestniczy³o 170 przedstawicieli nauki
i praktyków z 25 krajów (w tym tak¿e z Kanady, USA, Pakistanu i Po³udniowej Afryki). Dyskusje toczy³y siê wokó³ przedstawionych oko³o 60 referatów (w tym jeden z Polski). G³ównym tematem tegorocznej konferencji by³y
Kooperacyjne sieci rz¹dzenia (Governing Networks)1.
Wybór tego tematu wynika³ z konstatacji, ¿e w ostatnich paru dekadach,
rozwój administracji publicznej zmierza³ w kierunku stopniowego zastêpowania wiêzów hierarchicznych (zarówno wewn¹trz organizacji, jak i miê1
Nie jest to ³atwe do przet³umaczenia na jêzyk polski, co wynika, miêdzy innymi, ze s³aboci kontaktów
naszej, nad wyraz skromnej literatury i publicystyki naukowej w dziedzinie nauk administracji i zarz¹dzania
publicznego, z niezwykle dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê terminologi¹ tych dyscyplin w powszechnie dominuj¹cym jêzyku angielskim. Dwa cz³ony tego tytu³u governance i network stanowi¹ tego typowe przyk³ady.
Szczególnie kluczowy obecnie termin governance nie ma innego odpowiednika w jêzyku polskim ni¿ rz¹dzenie, a termin network najlepiej chyba oddaje w tym kontekcie sieæ kooperacyjna.
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dzyorganizacyjnych) przez ró¿nego rodzaju horyzontalne powi¹zania sieciowe. Powi¹zania tego typu wykazuj¹ rosn¹c¹ zale¿noæ w³adz publicznych
od innych aktorów procesów rz¹dzenia w spo³eczeñstwie. Dotyczy to w coraz
szerszym zakresie relacji miêdzy organizacjami publicznymi i prywatnymi.
Funkcjonowanie sieci kooperacyjnych opiera siê na kombinacji metod zarz¹dzania publicznego i prywatnego. Ma ono na celu podniesienie sprawnoci i jakoci us³ug wiadczonych przez organizacje publiczne oraz zdolnoci
szybszego ich reagowania na potrzeby spo³eczeñstwa poprzez decentralizacjê uprawnieñ decyzyjnych. W konsekwencji, rz¹dzenie z pozycji centralnie
usytuowanej w³adzy publicznej zastêpowane jest stopniowo przez zdecentralizowane rz¹dzenie z szerokim udzia³em spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Podstawowym instrumentem i warunkiem podejcia sieciowego w formu³owaniu i wdra¿aniu polityk rz¹dzenia sta³y siê coraz dynamiczniej rozwijaj¹ce siê informacyjne sieci oparte na nowoczesnej technologii informacji i komunikacji (NTiK). Stosunkowo niedawno wprowadzony termin E-Government (elektroniczne rz¹dzenie) oddaje coraz szerszy zakres zastosowañ ICT
w dzia³alnoci wszystkich szczebli administracji. Obecnie, w wiêkszoci krajów europejskich trudno ju¿ wyobraziæ sobie ¿ycie publiczne bez Internetu.
Opieraj¹c siê na tych przes³ankach organizatorzy konferencji przewidzieli pracê w dwóch grupach dyskusyjnych: Administracja publiczna w sieciach kooperacyjnych oraz Rz¹dzenie i technologie informacji. Grupa
pierwsza, w której prym wiedli Brytyjczycy, zajmowa³a siê g³ównie zagadnieniami teoretycznymi i metodologicznymi oraz za³o¿eniami polityki kooperacji sieciowej w wielopoziomowych organizacjach publicznych oraz
pomiêdzy tymi organizacjami. Przedyskutowano tak¿e konkretne problemy
zarz¹dzania sieciami kooperacyjnymi. Druga, bardziej ogólnoeuropejska grupa, zajmowa³a siê szerok¹ gam¹ problemów zwi¹zanych z zastosowaniem
NTiK w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoci publicznej. Omówiono równie¿
wynikaj¹ce z tego zmiany w relacjach pomiêdzy administracj¹ i obywatelami. Ze wzglêdu na temat, grupa obradowa³a wspólnie ze sta³¹ grup¹ robocz¹
EGPA, ju¿ od 15 lat zajmuj¹c¹ siê informatyzacj¹ w administracji publicznej.
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Równoczenie z dyskusj¹ nad g³ównym tematem konferencji toczy³y
siê prace pozosta³ych sta³ych grup badawczych.
1) Grupa zajmuj¹ca siê wydajnoci¹ i jakoci¹ w sektorze publicznym
dyskutowa³a na temat zwi¹zków miêdzy jakoci¹ dzia³ania administracji i zaufaniem, jakim darz¹ administracjê obywatele.
2) Grupa badaj¹ca polityki personalne, która zakoñczy³a prowadzone
w poprzednich latach badania nad zarz¹dzaniem kompetencjami, omówi³a
za³o¿enia metodologiczne nowego tematu badañ: Partycypacja i zaanga¿owanie funkcjonariuszy s³u¿by publicznej w zarz¹dzaniu sektorem publicznym.
3) Grupa zajmuj¹ca siê zarz¹dzaniem w sferze finansów publicznych
przedyskutowa³a kwestiê powi¹zañ kooperacyjnych pomiêdzy ró¿nymi poziomami administracji i samorz¹dem w dziedzinie finansów publicznych.
4) Grupa problemowa do spraw wspó³pracy WschódZachód w sferze
edukacji, badañ naukowych i konsultacji w dziedzinie administracji publicznej zapozna³a siê z kolejnymi przyk³adami tej wspó³pracy oraz dokona³a
podsumowania swych szecioletnich badañ, których owocem jest przygotowywana do druku ksi¹¿ka.
5) Grupa do spraw rozwoju kontraktualizacji w sektorze publicznym
dzia³aj¹ca od lat 80. zajê³a siê tym razem wzajemnymi relacjami pomiêdzy
kontraktualizacj¹ i audytem.
6) Grupa zajmuj¹ca siê wymiarem sprawiedliwoci dyskutowa³a problemy zarz¹dzania jakoci¹ w tym sektorze.
7) Nowo powsta³a grupa badawcza zajmuj¹ca siê samorz¹dem lokalnym (Local Governance) spotka³a siê po raz pierwszy w celu przedyskutowania najlepszych przyk³adów z praktyki samorz¹du lokalnego krajów europejskich.
Ponadto, Komitet Kieruj¹cy EGPA zainicjowa³ tytu³em eksperymentu
obrady grup badawczych m³odych naukowców. Grupy te spotykaæ siê maj¹
jednorazowo, pod kierunkiem dwóch dowiadczonych naukowców z dwóch
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ró¿nych krajów, którzy proponuj¹ temat i zapraszaj¹ kilku swoich równie
dowiadczonych kolegów do wyg³oszenia referatów wprowadzaj¹cych. Ka¿dy z nie wiêcej ni¿ piêtnastoosobowej grupy m³odych naukowców musia³
tak¿e przygotowaæ i przedstawiæ swój referat na dany temat. W programie
tegorocznej konferencji uczestniczy³y dwie takie grupy badawcze. Jedna
dyskutowa³a na temat: Administracja publiczna w zjednoczonej Europie,
a druga  Rz¹dzenie publiczne: perspektywa interdyscyplinarna i miêdzynarodowa. Eksperyment zosta³ uznany za pomylny i bêdzie kontynuowany na nastêpnych konferencjach.
W sumie tegoroczna konferencja zosta³a uznana za bardzo udan¹; nastêpna odbêdzie siê we wrzeniu przysz³ego roku w Poczdamie.
Warto na koniec przypomnieæ, ¿e choæ EGPA ukonstytuowa³a siê
w 1974 r. w Spayer (NRF), przy okazji organizowanych regularnie przez tamtejsz¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Administracji Dni Jesieni, to jej pierwsza doroczna konferencja powiêcona odpowiedzialnoci funkcjonariuszy s³u¿by
publicznej (The Responsability of Civil Servants) mia³a miejsce w 1975 r.
w Warszawie. W roku nastêpnym, przy okazji konferencji w Tempere prof.
Witold Kie¿un (ówczesny kierownik Zak³adu Teorii Organizacji na Wydziale Zarz¹dzania UW) zosta³ cz³onkiem Komitetu Kieruj¹cego EGPA (Steering
Committee) i dzia³a³ w nim aktywnie do roku 1985. By³o to wyrazem du¿ego wówczas zainteresowania w naszym kraju zarz¹dzaniem publicznym i problemami sprawnoci dzia³ania administracji publicznej zarówno w rodowisku prawników administratywistów, jak i specjalistów nauk organizacji i zarz¹dzania. Ten obszar zainteresowañ prawników i politologów zepchnê³y
w cieñ problemy legalnoci dzia³ania administracji, ochrony praw obywatelskich oraz zagadnienia polityczno- i prawnoustrojowe. W tym czasie nasi
specjalici od organizacji i zarz¹dzania przestali siê zajmowaæ administracj¹
publiczn¹, koncentruj¹c siê niemal wy³¹cznie na problematyce zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem. Wydaje siê, ¿e najwy¿szy ju¿ czas nawi¹zaæ do dobrej
tradycji i nadrobiæ powsta³e opónienia, których fatalne skutki da³y siê mocno odczuæ przy okazji nieudolnie przeprowadzonych przez nas reform admi-
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nistracji. Przyczyni³oby siê do tego na pewno bardziej aktywne uczestnictwo polskich naukowców i praktyków w pracach Miêdzynarodowego Instytutu Nauk Administracji, a w szczególnoci EGPA. Mog³oby to mo¿e tak¿e
zaowocowaæ zorganizowaniem w niezbyt odleg³ej przysz³oci kolejnej dorocznej konferencji EGPA w naszym kraju.

Witold Miku³owski*

* Dr Witold Miku³owski  kierownik Studiów Administracji, Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania.
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GRZEGORZ RYDLEWSKI: S³u¿ba cywilna w Polsce.
Przegl¹d rozwi¹zañ na tle dowiadczeñ innych
pañstw i podstawowe akty prawne. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2001, str. 257.
Polska s³u¿ba cywilna nie doczeka³a siê wielu opracowañ stanowi¹cych kompendium wiedzy na jej temat. Lukê tê doskonale wype³nia ksi¹¿ka Grzegorza Rydlewskiego S³u¿ba cywilna w Polsce. Przegl¹d rozwi¹zañ na tle dowiadczeñ innych pañstw i podstawowe akty prawne, powiêcona zarówno polskiej s³u¿bie cywilnej, jak i rozwi¹zaniom przyjêtym w wybranych pañstwach demokratycznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem krajów Unii Europejskiej.
Praca sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza czêæ zawiera rozdzia³y dotycz¹ce
m.in. s³u¿by cywilnej w administracjach publicznych wspó³czesnych pañstw demokratycznych i jej modeli, relacji miêdzy politykami a urzêdnikami w administracji
rz¹dowej, rozwi¹zañ w s³u¿bie cywilnej w pañstwach UE i w Stanach Zjednoczonych, a tak¿e polskich dowiadczeñ w tworzeniu s³u¿by cywilnej, zasiêgu tej s³u¿by i jej organizacji w Polsce, zasad rekrutacji i struktury korpusu s³u¿by cywilnej w
Polsce, statusu cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej i modelu jego awansu, odpowiedzialnoci oraz kar w s³u¿bie cywilnej w Polsce, przeciwdzia³ania konfliktowi interesu w polskiej administracji rz¹dowej.
Druga czêæ zawiera zbiór podstawowych aktów prawnych dotycz¹cych rozwi¹zañ przyjêtych w polskiej s³u¿bie cywilnej. Trzecia dotyczy informacji o wymaganiach stawianych w trakcie postêpowañ kwalifikacyjnych dla kandydatów na
urzêdników s³u¿by cywilnej w roku 2000.
Zdaniem autora, w wyniku przemian spo³eczno-politycznych, jakie zasz³y
w Polsce po 1989 r., zmieni³y siê rola i znaczenie administracji publicznej. Zmianie
uleg³ równie¿ ca³y system prawny, a reforma kadr administracji publicznej sta³a siê
niezbêdnym elementem postêpuj¹cych przemian. Uznano za oczywiste, ¿e przyspieszenie rozwoju gospodarczo-spo³ecznego zale¿y od skutecznego administrowania pañstwem.
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W opinii autora fakt, ¿e system polityczny, gospodarczy i spo³eczny w Polsce
wraz z otoczeniem miêdzynarodowym znalaz³ siê w sytuacji globalnych zmian jakociowych, nastêpuj¹cych w stosunkowo krótkim czasie, spowodowa³ wzrost zapotrzebowania na profesjonalizm oraz kreatywnoæ w dzia³aniu administracji publicznej.
Narastanie z³o¿onoci i tempa procesów spo³ecznych spowodowa³o nowe dylematy w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce i koniecznoæ poszukiwania odpowiedzi na szereg pytañ. Jak uregulowaæ kwestie ci¹g³oci i zmiany w administracji rz¹dowej w warunkach p³ynnoci zaplecza politycznego rz¹du? Jakie
winny byæ relacje miêdzy czynnikiem politycznym i urzêdniczym w kszta³towaniu
kadr? Jak zarz¹dzaæ zasobami ludzkimi w obrêbie administracji publicznej? Jak
powinny kszta³towaæ siê mechanizmy ochronne pozwalaj¹ce na rozstrzygniêcie
konfliktu interesów miêdzy administracj¹ publiczn¹ a interesem ogó³u?
Odpowiedzi na te i inne pytania mo¿emy znaleæ w omawianej ksi¹¿ce. Autor
podkrela, ¿e w Polsce w latach 90., w lad za innymi pañstwami demokratycznymi, uznano koniecznoæ wyranego oddzielenia w p³aszczynie instytucjonalnej
i funkcjonalnej politycznych i wykonawczych elementów administracji publicznej.
Przyjêto, ¿e nale¿y stworzyæ mechanizmy blokuj¹ce podporz¹dkowanie dzia³alnoci administracji publicznej partykularnym interesom poszczególnych partii politycznych.
Podsumowuj¹c interesuj¹ce rozwa¿ania autora na temat zasadnoci oddzielenia polityki od administracji, nale¿y przytoczyæ argumenty mówi¹ce zarówno o zagro¿eniach, jak i pozytywnych skutkach, jakie niesie za sob¹ przestrzeganie zasady
niezale¿noci s³u¿by cywilnej od polityki. Do zagro¿eñ nale¿¹: osi¹gniêcie odwrotnych skutków do pierwotnie zak³adanych (czyli doprowadzenie do niezale¿noci
poszczególnych dzia³ów administracji publicznej i niespójnoci ich funkcjonowania), wykreowanie sytuacji, w której urzêdnicy poprzez selekcjê i sterowanie obiegiem informacji bêd¹ faktycznie wp³ywaæ na politykê rz¹du i jego decyzje oraz
zbytnia stabilnoæ zawodowa urzêdników, prowadz¹ca do zachowañ konserwatywnych i braku d¹¿enia do zmian.
Zdaniem autora, z dowiadczeñ innych pañstw demokratycznych oraz wniosków z okresu PRL wynika, i¿ po³¹czenie sfery politycznej z administracyjn¹ daje
najczêciej skutki negatywne. W Polsce relacje miêdzy politykami i urzêdnikami
w latach 90. uros³y do rangi problemu i, jak pisze Grzegorz Rydlewski, potrzeba
wytworzenia mechanizmów powstrzymywania i blokowania realizacji naturalnej
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sk³onnoci polityków do wprowadzania do aparatu administracyjnego ludzi ze swojego rodowiska sta³a siê problemem pal¹cym.
Wa¿n¹ kwesti¹ dla Polski i innych pañstw demokratycznych jest wybór modelu funkcjonowania s³u¿by cywilnej. Dwa podstawowe to model kariery i model pozycyjny; w praktyce wystêpuj¹ one najczêciej w formie mieszanej. Model kariery,
przyjêty przez takie pañstwa, jak Austria, Belgia, Niemcy czy Portugalia, zak³ada
ewolucyjne przechodzenie pracownika przez poszczególne szczeble hierarchii urzêdniczej i gwarantuje mu w imieniu pañstwa stabilizacjê stosunku pracy. Decyzja o zatrudnieniu zapada po spe³nieniu przez kandydata pewnych warunków wstêpnych,
na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego obejmuj¹cego egzamin lub konkurs,
a zatrudnienie nastêpuje na najni¿sze stanowisko w korpusie s³u¿by cywilnej lub na
najni¿sze stanowisko w danej kategorii wyodrêbnionej w ramach korpusu.
Gwarancje pañstwa dotycz¹ nie tylko stosunku pracy, ale te¿ okrelonego dla
danej kategorii i sta¿u pracy wynagrodzenia oraz wiadczeñ emerytalnych i rentowych.
Model pozycyjny, zwany te¿ modelem stanowisk, wystêpuje w takich krajach,
jak Szwecja, Holandia, Wielka Brytania. Polega on na tym, ¿e pracownik zatrudniany jest nie do korpusu, ale na konkretne stanowisko, nie maj¹c gwarancji trwa³oci
stosunku pracy a¿ do emerytury. Zatrudnienie nastêpuje w imieniu konkretnego urzêdu administracji, a du¿e znaczenie maj¹ konkretne kwalifikacje i dowiadczenie,
a nie sta¿ pracy. W skrajnej postaci, jak np. w Nowej Zelandii, stosowane s¹ zasady
zatrudnienia w³aciwe stosunkowi pracy nawi¹zywanemu z mened¿erami w sektorze prywatnym.
Model mieszany stanowi po³¹czenie systemu kariery z systemem pozycyjnym.
Jest on charakterystyczny równie¿ dla pañstw pozaeuropejskich, takich jak Japonia,
USA czy Kanada.
Dla polskiego czytelnika szczególnie interesuj¹ce jest omówienie przez autora
naszych dowiadczeñ w tworzeniu s³u¿by cywilnej, ³¹cznie z aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z roku 1998. W sposób obiektywny i rzeczowy autor przedstawia status
urzêdnika s³u¿by cywilnej w Polsce. Oceniaj¹c s³u¿bê cywiln¹ w naszym kraju,
uwzglêdnia fakt, ¿e jej istnienie nadal jest jeszcze w wiêkszym stopniu zadaniem
ni¿ stanem faktycznym. Stawia diagnozê na podstawie wnikliwej analizy warunków powstawania w Polsce s³u¿by cywilnej. Przypomina, ¿e system s³u¿by cywilnej w pañstwach demokratycznych by³ tworzony przez wiele lat.
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Zdaniem Grzegorza Rydlewskiego kierunek zachodz¹cych w Polsce zmian
w zakresie kszta³towania i funkcjonowania kadr administracji rz¹dowej, zbli¿a nas
do pañstw demokratycznych, ale niestety w wiêkszym stopniu w zakresie rozwi¹zañ normatywnych ni¿ praktyki. Polityk¹ kadrow¹ w administracji rz¹dowej ci¹gle
rz¹dzi zasada podzia³u ³upów, a dziêki dopuszczeniu przez ustawê okresu przejciowego wiêkszoæ wy¿szych stanowisk zajmuj¹ nadal osoby spoza grona urzêdników
s³u¿by cywilnej.
Autor poddaje pod dyskusjê tak¿e niektóre rozwi¹zania prawne obowi¹zuj¹ce
obecnie w Polsce, a dotycz¹ce braku wyodrêbnienia korpusów s³u¿by cywilnej, niedostatecznego uregulowania sprawy wy¿szych stanowisk w tej s³u¿bie oraz praktycznego wy³¹czenia z niej stanowisk kierowniczych centralnych urzêdów administracji rz¹dowej, wreszcie braku powszechnie obowi¹zuj¹cych wymagañ merytorycznych i formalnych wobec pracowników administracji samorz¹dowej.
Autor dochodzi do konkluzji, ¿e rozwi¹zania polskie s¹ prób¹ wykorzystania
elementów dwóch g³ównych modeli s³u¿by cywilnej: z jednej strony tworz¹ podstawy dla stabilnego rozwoju kariery i premiuj¹ sta¿ w administracji, z drugiej za
uruchamiaj¹ system konkurencyjnej rekrutacji za pomoc¹ otwartych konkursów.
W ocenie autora, aby rozwój polskiej s³u¿by cywilnej nastêpowa³ zgodnie z tendencjami panuj¹cymi w innych pañstwach demokratycznych, nale¿y: konsekwentnie kreowaæ wizerunek pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej jako swoistej s³u¿by wobec pañstwa, preferowaæ i wymuszaæ bezstronnoæ urzêdników administracji
rz¹dowej, rozumian¹ jako obiektywizm i uczciwoæ w wykonywaniu obowi¹zków
oraz wzmacniaæ profesjonalizm urzêdników s³u¿by cywilnej.
W ksi¹¿ce dok³adnie omówiono tak¿e zakres postêpowania kwalifikacyjnego
wobec kandydatów na urzêdników s³u¿by cywilnej w 2000 r., wraz z przyk³adowymi zestawami pytañ. Publikacja zaopatrzona jest w zestaw podstawowych aktów
prawnych, na których opiera siê dzia³alnoæ s³u¿by cywilnej w Polsce, oraz bogat¹
literaturê przedmiotu, co stanowi jej dodatkowy walor dla zainteresowanego t¹ problematyk¹ czytelnika.
Warto dodaæ, ¿e autor ksi¹¿ki  doskona³y znawca tematu  wykorzysta³ w niej
zarówno swoj¹ wiedzê pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, jak
i dowiadczenia z pracy w administracji publicznej oraz w Radzie S³u¿by Cywilnej.
Wszyscy, którzy interesuj¹ siê s³u¿b¹ cywiln¹, powinni siêgn¹æ po omówion¹
publikacjê. Niew¹tpliwie bêdzie ona wa¿na i ciekawa nie tylko dla studentów, pra-
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cowników i kandydatów do pracy w urzêdach administracji publicznej, ale równie¿
dla ka¿dego, kto jest zainteresowany budowaniem spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Jolanta Itrich-Drabarek
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Zarz¹dzanie wiedz¹ w spo³eczeñstwie ucz¹cym
siê. Centrum Badañ nad Edukacj¹ i Innowacj¹.
OECD 2000. (Pol. wyd. Ministerstwo Gospodarki.
Departament Strategii Gospodarczej. Warszawa
2000, str. 247.).
U pod³o¿a wiêkszoci fundamentalnych zmian cywilizacyjnych, kulturowych
i ekonomicznych naszych czasów le¿y nowa, znacznie zwiêkszona w stosunku do
przesz³oci rola wiedzy w spo³eczeñstwie. Staje siê ona centralnym elementem rozwoju gospodarczego i warunkuje przebieg aktualnych procesów transformacyjnych,
których wagê porównuje siê do rozpoczêtej 250 lat temu rewolucji przemys³owej.
Jednoczenie sama znajomoæ procesów tworzenia, wykorzystywania i przekazywania wiedzy jest paradoksalnie bardzo fragmentaryczna, pozbawiona ogólnie uznanych kryteriów ocen, pomiarów i systematyzacji. Jest to wyzwanie, któremu pragnie stawiæ czo³a Centrum Badañ nad Edukacj¹ i Innowacj¹ (CERI), powo³ane
w 1968 r. przy Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Szeroko
zakrojony, interdyscyplinarny program badawczy, skupiaj¹cy rodowiska akademickie, przedstawicieli sektora prywatnego i w³adz publicznych z ró¿nych regionów
rozwiniêtego wiata umo¿liwi³ powstanie publikacji, bêd¹cej obecnie chyba najgruntowniejsz¹ analiz¹ problemu zarz¹dzania wiedz¹ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Autorzy projektu okrelili je jako ucz¹ce siê (learning society), podkrelaj¹c najwa¿niejsz¹  ich zdaniem  tendencjê naszych czasów. Projekt by³ sponsorowany przez Amerykañsk¹ Fundacjê do Spraw Nauki, natomiast osobami odpowiedzialnymi za jego konceptualizacjê i zarz¹dzanie byli profesor Jean-Michel Saussois z École Supérieure de Commerce w Pary¿u oraz g³ówny administrator CERI/
OECD Kurt Larsen.
Publikacja podzielona jest na dwie czêci, z których pierwsza, zatytu³owana
tak jak ca³oæ ksi¹¿ki, stanowi sumaryczne przedstawienie rezultatów projektu, realizowanego przede wszystkim w trakcie czterech miêdzynarodowych konferencji,
przeprowadzonych pocz¹wszy od 1997 r. w Japonii, Francji i USA. W drugiej czêci, powiêconej przyk³adom z zakresu tworzenia, przekazywania i wykorzystania
wiedzy, indywidualni uczestnicy przedsiêwziêcia podjêli analizê szeregu aspektów
zagadnienia stosuj¹c ró¿ne metodologie oraz sektorowe podejcie. Autorami pierwszej czêci byli profesor Bengt-Ake Lundvall z Aalborg University w Danii oraz
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profesor David Hargreaves z Cambridge University w Wielkiej Brytanii; redaktorem merytorycznym czêci drugiej by³ Jean-Michel Saussois.
Czêæ pierwsza o charakterze generalnym ma jednolit¹, konsekwentn¹ konstrukcjê i jest zaopatrzona w noty na marginesach wskazuj¹ce na najwa¿niejsze w¹tki
tekstu. Przedstawiona kategoryzacja wiedzy nawi¹zuje do czasów antycznych. Obecnie rozró¿niane typy wiedzy know-what (wiedzieæ co), know-why (wiedzieæ
dlaczego), know-how (wiedzieæ jak), know-who (wiedzieæ kto) znajduj¹ swoj¹
genezê w arystotelesowskim podziale na phronesis  wiedzê normatywn¹, opart¹
na dowiadczeniach, kontekcie i zdrowym rozs¹dku, epistèmè  wiedzê uniwersaln¹ i teoretyczn¹ oraz technè  wiedzê instrumentaln¹, kontekstow¹ i praktyczn¹. Pomimo tego wiadectwa ci¹g³oci, podjêty przez autorów problem, czy wiedza
jest dobrem publicznym, czy te¿ prywatnym, jawi siê jako typowo wspó³czesny,
wynikaj¹cy z realiów gospodarki opartej na zasadzie konkurencji. W grê wchodzi
tutaj inny, tradycyjnie stosowany podzia³ wiedzy na skodyfikowan¹, podatn¹ na
upublicznienie oraz nieskodyfikowan¹, wiedzê ukryt¹, bêd¹c¹ w³asnoci¹ indywidualn¹. W tym drugim ujêciu wiedza mo¿e byæ wykorzystywana przez prywatne
przedsiêbiorstwo jako zasób ekonomiczny daj¹cy mu przewagê w grze rynkowej.
Sprzyja to innowacyjnoci, wdro¿eniu modelu organizacji ucz¹cej siê i produkcyjnemu podejciu do procesu tworzenia wiedzy, co w sumie oznacza wiêksz¹ efektywnoæ w zarz¹dzaniu wiedz¹ w mikroskali.
Takie ekonomizuj¹ce podejcie uwypukla jednak rolê kapita³u spo³ecznego,
który wspó³tworz¹ publiczne systemy edukacyjne. Kapita³ spo³eczny mo¿e byæ ³atwo roztrwoniony. Sprzyjaj¹ temu zjawiska zachodz¹ce w gospodarce wiedzy,
a zw³aszcza polaryzacja wynikaj¹ca z szybkiego tempa zmian. Prowadzi ona do
eliminacji jednostek ucz¹cych siê wolniej od pozosta³ych. O zachowanie tego kapita³u spo³ecznego troszcz¹ siê w³adze publiczne, sprawuj¹ce nadzór nad redystrybucj¹ wiedzy poprzez systemy edukacyjne, które powinny d¹¿yæ do gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy), zak³adaj¹cej szeroki do niej dostêp i jej
wykorzystanie przez jednostki, firmy, regiony i kraje.
Dokonana przez autorów analiza procesu zarz¹dzania wiedz¹ wykazuje, ¿e tradycyjny, linearny model prowadz¹cy od tworzenia wiedzy poprzez jej przekazywanie do zastosowania nie opisuje procesu w ca³ej jego z³o¿onoci i nale¿y go zast¹piæ
modelem interaktywnym, w którym wszystkie fazy procesu s¹ wzajemnie uzale¿nione i wystêpuj¹ równoczenie. W tym modelu mo¿na uj¹æ takie zjawiska, jak
innowacje, praca zespo³owa oraz odnowa wiedzy, sprzyjaj¹ce obiegowi ca³ego cy-
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klu. Znajduje on tu pogl¹dowe zastosowanie w przedstawionej analizie trzech sektorów wspó³czesnego ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego: edukacji, s³u¿by zdrowia
i sektora przemys³owego, uwydatniaj¹cej zasadnicze ró¿nice pomiêdzy nimi. Autorzy konkluduj¹, ¿e przedsiêbiorstwa przemys³owe, bêd¹ce pod presj¹ rynku, znacznie lepiej radz¹ sobie z zarz¹dzaniem wiedz¹ ni¿ dwa pozosta³e sektory, na które
nacisk wywieraj¹ przede wszystkim politycy i klienci, a w przypadku edukacji 
nawet laicy nie rozumiej¹cy w pe³ni specyfiki tego sektora. W konsekwencji, tworzenie, przekazywanie i wykorzystanie wiedzy osi¹ga najwiêksz¹ szybkoæ i jakoæ
w firmach high-tech, natomiast  niestety  najbardziej niekorzystna pod tym wzglêdem sytuacja wystêpuje w edukacji. Tak¿e wewn¹trz poszczególnych sektorów (nawet najbardziej produktywnych) wystêpuj¹ powa¿ne ró¿nice w zale¿noci od regionalnych powi¹zañ miêdzy przedsiêbiorstwami. Przyk³adem jest tutaj porównanie
spektakularnego sukcesu przemys³u informatycznego w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, gdzie oprócz innowacyjnoci, kreatywnoci i wykorzystywania badañ naukowych wyst¹pi³ efekt wykorzystania kapita³u spo³ecznego jako czynnika u³atwiaj¹cego przep³yw wiedzy pomiêdzy ró¿nymi przedsiêbiorstwami, ze wzglêdnym zastojem podobnego zag³êbia informatycznego w Massachusetts, gdzie osi¹gniêcia
poszczególnych firm by³y zazdronie strze¿one i niedostêpne dla innych.
Ze wzglêdu na opónienia sektora edukacji w tworzeniu nowoczesnych mechanizmów zarz¹dzania wiedz¹ (chodzi o wiedzê dotycz¹c¹ procesu przekazywania wiedzy), autorzy postuluj¹ system pracy w sieci (networking). System ten jest
szczególnie predestynowany do przekazywania wiedzy know-how, typowej dla
rodowiska edukacyjnego. Autorzy zwracaj¹ przy tym uwagê, ¿e bardzo przydatne
technologie informatyczne, nigdy nie s¹ w stanie zast¹piæ bezporedniego kontaktu
zespo³u pracowników, wspólnie eksperymentuj¹cych, rozwi¹zuj¹cych problemy oraz
wzajemnie ucz¹cych siê. Bezporedni kontakt jest zasadniczym elementem teorii
usytuowanego uczenia siê  g³osz¹cej, ¿e wiedza oznacza nabycie kompetencji w danej dziedzinie, za zdobycie tej wiedzy jest kwesti¹ uczestnictwa w grupie, która
ju¿ posiada dane kompetencje i która u³atwia adeptowi ich nabywanie. Zjawiskiem,
które znacznie os³abia efektywnoæ przekazywnia wiedzy jest tzw. lepkoæ (stickiness). Pojêcie to odnosi siê do kosztów transferu informacji lub wiedzy od dostarczyciela do odbiorcy. Lepkoæ jest wprost proporcjonalna do kosztu transferu,
oznacza równie¿ zwi¹zanie wiedzy z konkretnymi osobami. Skuteczne zarz¹dzanie
wiedz¹ polega m.in. na ograniczeniu owej lepkoci, co mo¿na osi¹gn¹æ poprzez
rozwój kapita³u spo³ecznego.
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Kluczowym problemem wspó³czesnych systemów edukacji jest ich nakierowanie na dzia³ania badawczo-rozwojowe, a wiêc stworzenie mechanizmów wspó³pracy pomiêdzy badaczami i praktykami. Autorzy publikacji doszli do wniosku, ¿e
nie ma wyranej granicy miêdzy tworzeniem wiedzy a jej zastosowaniem. Rola szkó³
i instytucji badawczych nie mo¿e byæ jednak zredukowana do wykonywania zamówieñ przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku, gdy¿ grozi to zdeformowaniem tworzonej i przekazywanej wiedzy. Tak wiêc i w tym zakresie w sektorze edukacji niezbêdny jest sta³y nadzór w³adz publicznych.
Pierwsza czêæ publikacji koñczy siê sformu³owaniem zestawu pytañ, stanowi¹cych tezy programu badawczego, którego realizacj¹ OECD, a w szczególnoci
Centrum Badañ nad Edukacj¹ i Innowacj¹ (CERI), powinny siê zaj¹æ w nadchodz¹cych latach. Dotycz¹ one piêciu obszarów:
1. Zarz¹dzanie wiedz¹ i jej przyswajaniem;
2. Nowe wskaniki pomiaru wiedzy i jej przyswajania;
3. Strategie innowacji w edukacji;
4. Nowe wyzwania wobec edukacyjnych systemów badawczo-rozwojowych;
5. Planowanie badañ powiêconych nauce o nauczaniu.
W czêci drugiej opracowania poszczególni konsultanci programu rozwinêli
szereg w¹tków zasygnalizowanych w czêci pierwszej. Rozpoczyna j¹ omówienie
wszystkich prezentowanych raportów, którego autorem jest Jean-Michel Saussois.
Wród raportów o charakterze bardziej ogólnym warto odnotowaæ Systemy wiedzy i innowacji Richarda R. Nelsona z Columbia University oraz Gospodarka
ucz¹ca siê: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji Bengt-Ake Lundvalla.
W pierwszym z nich autor wychodzi z obserwacji, ¿e postêp wiedzy jest bardzo nierówny: spektakularny w takich dziedzinach jak informatyka i komunikacja,
umiarkowany w medycynie i bardzo mierny w edukacji czy umiejêtnoci zapobiegania konfliktom zbrojnym. Na tej podstawie sformu³owa³ tezê, ¿e o postêpie danej
dziedziny wiedzy decyduje zdolnoæ zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów, które prowadz¹ do wyranych i godnych zaufania wyników. Teza ta, byæ mo¿e
nie najbardziej odkrywcza w sensie generalnym, wykazuje swoj¹ wartoæ w konkretnym kontekcie, przy analizowaniu s³aboci sektora edukacji.
W drugim z raportów Bengt-Ake Lundvall przedstawi³ interesuj¹ce porównanie dwóch ró¿nych wystêpuj¹cych we wspó³czesnym wiecie modeli rozwoju go-
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spodarczego, opartych na idei gospodarki ucz¹cej siê. W pierwszym z nich, zachodnim (czy cilej: amerykañskim), organizacja firmy jest wyranie zhierarchizowana, a g³ówna odpowiedzialnoæ za promowanie innowacji spoczywa na szczycie piramidy. Odpowiedzialnoæ ta jest realizowana przez tworzenie systemów motywacyjnych, a tak¿e poprzez politykê kadrow¹. Wiedza specjalistyczna jest najwa¿niejszym elementem w rozwi¹zywaniu problemów. W modelu tym dominuje
konkurencja, natomiast rynki przemys³owe s³u¿¹ce jako rodek wymiany informacji, charakteryzuj¹ siê krótkotrwa³oci¹ i anonimowoci¹ stosunków miêdzy sprzedawc¹ i nabywc¹. W drugim, konkurencyjnym modelu okrelonym jako wschodni, wystêpuj¹cym przede wszystkim w Japonii, trzon procesu innowacyjnego stanowi¹ kierownicy redniego szczebla, natomiast najwy¿sze kierownictwo kieruje
jedynie inwencj¹. Motywacja pieniê¿na ma znaczenie drugorzêdne, a stymulowana
rotacja stanowisk ma zapobiec w¹skiej specjalizacji. Rynki przemys³owe oraz rynki
towarów konsumpcyjnych charakteryzuj¹ siê d³ugotrwa³ymi zwi¹zkami miêdzy
sprzedawcami i nabywcami. Z porównania tych dwóch modeli, a zw³aszcza ich efektów w ¿yciu gospodarczym, wynika³o dotychczas, ¿e bardziej skuteczny by³ model
japoñski. Panuj¹ca od kilku lat recesja w Japonii przy utrzymuj¹cym siê wysokim
tempie wzrostu w gospodarce amerykañskiej podwa¿y³y jednak ten prosty wniosek.
Nie ma miejsca w tym krótkim tekcie na omówienie wszystkich referatów,
spróbujê jednak przynajmniej zasygnalizowaæ ich tematykê, by zobrazowaæ obszary zainteresowañ konsultantów zaproszonych do udzia³u w programie. W ich gronie znaleli siê: Gunnar Eliasson z The Royal Institute of Technology w Sztokholmie oraz Hans G. Schuetze z Centrum Badañ Polityki Szkolnictwa Wy¿szego i Szkolenia przy Uniwersytecie British Columbia w Vancouver, zajmuj¹cy siê polityk¹
przemys³ow¹, blokami kompetencji oraz innowacjami przemys³owymi; Jeffrey C.
Bauer z Centrum Programów i Ochrony Zdrowia w Denver oraz Jean de Kervasdoué z Katedry Ekonomiki Zdrowia Conservatiore National des Arts et Métiers w Pary¿u, zajmuj¹cy siê zmianami w zakresie struktury i sposobów przekazywania wiedzy wykorzystywanej przez s³u¿bê zdrowia odpowiednio w Stanach Zjednoczonych
i Francji, a tak¿e Maurice Kogan z Centre for the Evaluation of Public Policy and
Practice przy Brunei University w Wielkiej Brytanii, Martin Carnoy ze Stanford
University w Stanach Zjednoczonych i wspomniany wy¿ej David H. Hargreaves
z Wielkiej Brytanii, zajmuj¹cy siê uwarunkowaniami bazy wiedzy trzeciego z omawianych w publikacji sektorów, tj. edukacji.
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Warto jednak¿e zwróciæ uwagê na ostatni artyku³ czêci drugiej autorstwa Dominique Foray z Uniwersytetu Paris-Dauphine Charakterystyka bazy wiedzy: dostêpne i brakuj¹ce wskaniki. Stanowi on próbê zdefiniowania zasobu narzêdzi
pomiaru, niezbêdnych do naukowej eksploracji bazy wiedzy ka¿dego z analizowanych sektorów. Wiele z tych wskaników nale¿y dopiero stworzyæ, by jakiekolwiek
uporz¹dkowane metodologicznie badanie mog³o byæ uwieñczone sukcesem. Artyku³ koñczy siê informacj¹, ¿e nad omawianym zagadnieniem pracuje kilkanacie
organizacji krajowych i zespo³ów badawczych, w tym OECD. Stanowi to dodatkowy dowód, i¿ badania nad organizacj¹ i funkcjonowaniem systemów zarz¹dzania
wiedz¹ staj¹ siê jednym z priorytetów rozwiniêtego wiata, znajduj¹c swoje uzasadnienie w ekonomicznej i spo³ecznej roli tego zagadnienia. Mo¿na pokusiæ siê o konkluzjê, ¿e stanowi to wa¿ny sygna³ równie¿ dla Polski (od 1996 r. cz³onka OECD),
i¿ nale¿y zintensyfikowaæ wewnêtrzn¹ dyskusjê na ten temat, a tak¿e uruchomiæ
w³asny program badawczy, obejmuj¹cy zainteresowane instytucje administracji publicznej, rodowiska akademickie oraz sektor prywatny.
Ze wzglêdu na wagê zagadnienia, dobrze siê sta³o, ¿e ju¿ w nieca³y rok po
francuskim i angielskim wydaniu omawianej publikacji ukaza³o siê jej polskie t³umaczenie  dziêki Departamentowi Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki zachowuj¹cemu prawa wydawnicze. Wypada jednak zauwa¿yæ, ¿e t³umaczenie
to posiada szereg mankamentów i w wielu fragmentach niezbyt precyzyjnie oddaje
treæ i terminologiê wersji angielskiej. Pewnym usprawiedliwieniem jest tu jednak
szybkoæ, z jak¹ ukaza³a siê polska edycja tej wa¿nej publikacji.

Jakub Skiba
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B. GUY PETERS: Administracja publiczna w systemie politycznym. Wydawnictwo Naukowe
Scholar. Warszawa 1999, str. 455 (przek³ad: Kazimierz W. Frieske).
Ksi¹¿ka Petersa stanowi ciekaw¹, aczkolwiek raczej podrêcznikow¹ próbê
przedstawienia spójnej koncepcji administracji publicznej, uwzglêdniaj¹c¹ jej rolê
we wspó³czesnych systemach politycznych. Jednoczenie autor stara siê pomóc czytelnikowi zrozumieæ ró¿nice pomiêdzy systemami administracji publicznej w poszczególnych krajach, wynikaj¹ce m.in. z modelu heglowskiego (kontynentalnego)
i utylitarno-liberalnego (anglosaskiego) mylenia o pañstwie.
Dla zarysowania koncepcji administracji publicznej umieszczonej wewn¹trz
systemu politycznego konieczne jest zdefiniowanie samego pojêcia administracja
publiczna. Peters czyni to na wstêpie, porównuj¹c definicje administracji publicznej i biurokracji, zarówno w ujêciu funkcjonalnym, jak i strukturalnym, a tak¿e
zestawiaj¹c metody badañ systemów administracji publicznej z takimi samymi metodami stosowanymi wobec systemów politycznych oraz procesy polityczne z procesami administrowania. Rzadko w literaturze spotyka siê tak szerokie podejcie
do administracji publicznej, aczkolwiek zakres znaczeniowy tego pojêcia nastrêczy³ sporo k³opotów tak autorowi, jak i t³umaczowi.
Mimo ¿e ksi¹¿ka ma przede wszystkim charakter opisowy, autor podkrela
znaczenie badañ porównawczych nad systemami administracji publicznej (tzw. nowy
instytucjonalizm), które wci¹¿ jeszcze nie s¹ zbyt zaawansowane. W tym aspekcie
monografia Petersa stanowi wa¿ny element porównawczego ujêcia spo³ecznych i politycznych uwarunkowañ funkcjonowania administracji publicznej. Podobne zadania administracji publicznej w poszczególnych pañstwach, sposoby realizacji tych¿e zadañ, czy te¿ struktury organizacyjne wykorzystywane dla potrzeb administracji, pozwalaj¹ na wypracowanie teorii redniego zasiêgu, uzupe³nionej teori¹ kontyngencji, która nakazuje przystosowywaæ (a nie odrzucaæ) ogólne tendencje rozwojowe w nauce organizacji i zarz¹dzania do zró¿nicowanych systemów wartoci
i cech porz¹dku spo³ecznego. Zalet¹ ksi¹¿ki Petersa jest to, ¿e autor opisuj¹c ró¿ne
systemy i ich uwarunkowania, nie wskazuje jedynie w³aciwych rozwi¹zañ, pozostawiaj¹c czytelnikowi pole do zastanowienia siê i w³asnego wyboru.
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Administracja publiczna przedstawiona zosta³a z jednej strony jako integralna
czêæ systemu politycznego oraz procesów decyzyjnych tocz¹cych siê w strukturach w³adzy wykonawczej, z drugiej za  jako apolityczny element systemu sprawowania w³adzy.
Podstawow¹ tez¹ prezentowan¹ w ksi¹¿ce jest stwierdzenie, ¿e pomimo podejmowanych przez polityków usilnych prób pomniejszenia roli pañstwa w ¿yciu obywateli, sektor publiczny wci¹¿ rozszerza swój wp³yw na ich codzienne ¿ycie. Sprzyja
temu postêpuj¹cy proces przemieszczania siê orodków w³adzy z instytucji demokratycznych do instytucji administracyjnych. Jest on zwi¹zany z brakiem sukcesów
instytucji parlamentarnych w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych, ilociowym
wzrostem tych¿e problemów, jak równie¿ zmianami jakociowymi w zagadnieniach
stanowi¹cych przedmiot publicznego zainteresowania.
Pomiar sektora publicznego nastrêcza bardzo du¿o trudnoci. Wycofywanie siê
pañstwa z jednych obszarów przeradza siê w interwencjê w innych (np. procesy
prywatyzacyjne), a granica pomiêdzy sektorem prywatnym i publicznym wci¹¿ zaciera siê, o czym wiadcz¹ licznie powstaj¹ce organizacje quasi-publiczne. Czêsto
decentralizacji towarzyszy rozbudowa struktur administracyjnych. Mo¿e to prowadziæ do wniosku, ¿e demokracja sprzyja dynamicznemu wzrostowi administracji
publicznej.
Wzrost sektora publicznego to równie¿ wzrost wydatków publicznych. Uwidacznia siê to szczególnie w kontekcie pracoch³onnoci tego¿ sektora, zwi¹zanej
w du¿ej mierze ze stabilnoci¹ zatrudnienia. Z drugiej strony modne has³o czy wrêcz
 w krajach s³abszych ekonomicznie  koniecznoæ obni¿ania kosztów funkcjonowania sektora publicznego zawiera wewnêtrzn¹ sprzecznoæ. Jak je zrealizowaæ,
jeli my, obywatele, domagamy siê równoczenie coraz bogatszego zestawu us³ug
publicznych? Rzadko obserwowane, analizowane i kontrolowane biurokracje jawi¹
siê wiêc jako swoiste monstra  równie czêsto krytykowane, co potrzebne. Wzrastaj¹cy wp³yw administracji na bieg spraw publicznych przek³ada siê bowiem równie¿
na rezultaty funkcjonowania systemu politycznego rozumiane jako bilans zysków
i strat jednostki, a tak¿e sposób ich odczuwania. Tu w prosty sposób zmierzamy
w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu us³ug wiadczonych przez administracjê publiczn¹, czyli de facto przez jej pracowników.
Rozdzia³ dotycz¹cy rekrutacji personelu administracji publicznej stanowi niew¹tpliwie interesuj¹cy materia³ dla teoretyków pracuj¹cych nad za³o¿eniami polityki i strategi¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi w polskiej administracji publicznej.

 "

RECENZJE  OMÓWIENIA
Peters pokazuje na kilku przyk³adach kulturowe (tak w wymiarze spo³ecznym, jak
równie¿ politycznym i administracyjnym) uwarunkowania metod rekrutacji i kryteriów naboru pracowników do administracji publicznej, stawiaj¹c tezê, ¿e coraz wiêksza z³o¿onoæ spraw publicznych wymagaæ bêdzie od urzêdników coraz wiêkszych
zdolnoci koncepcyjnych, czyni¹c ich pracê bardziej skomplikowan¹. W tym kontekcie szczególnie wa¿ne staje siê stosowanie w³aciwych czynników motywuj¹cych wysoko wykwalifikowany personel, tym bardziej, ¿e polityka p³acowa w administracji publicznej pozostaje ofiar¹ postulowanego obni¿ania kosztów funkcjonowania sektora publicznego.
Sposób rekrutacji czêsto uzale¿niony jest od sposobu podejmowania decyzji
w danym systemie administracji. Istniej¹ kraje, w których dominuj¹ce znaczenie
ma patrona¿ polityczny. Autor podkrela jednak, ¿e lojalnoæ polityczna nie powinna stanowiæ podstawowego kryterium rekrutacji, a nastêpnie awansów w administracji. W wiêkszoci systemów spore znaczenie przywi¹zuje siê do kwalifikacji
merytorycznych kandydatów do kadry urzêdniczej, aczkolwiek znaczenie wiedzy
specjalistycznej w ró¿nych pañstwach jest ró¿ne  w zale¿noci od tego czy spo³eczeñstwo i politycy chc¹ widzieæ w urzêdniku specjalistê w w¹skiej dziedzinie, czy
te¿ generalistê, który potrafi zarz¹dzaæ ca³ym spectrum spraw publicznych. W przypadku generalisty podstawowe znaczenie ma wiedza ogólna. Wybór strategii rekrutacji pracowników do administracji publicznej wi¹¿e siê cile ze specyfik¹ systemów politycznych, z kultur¹ polityczn¹ i spo³eczn¹. A poniewa¿ administracja publiczna jest czêci¹ sk³adow¹ systemu politycznego, kluczowe znaczenie w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi w administracji powinno mieæ wzajemne zaufanie polityków i urzêdników oraz ich harmonijne wspó³dzia³anie dla dobra publicznego.
Peters wskazuje równie¿, ¿e w pañstwach demokratycznych przyk³ada siê
ogromn¹ wagê do zapewnienia reprezentatywnoci i równoci szans w dostêpie do
s³u¿by publicznej. Odpowied na pytanie, czy jest to mo¿liwe, pozostaje jednak
otwarta  przedstawiciele, których spo³eczeñstwo wybiera do zarz¹dzania sprawami publicznymi tworz¹ rodowisko, kieruj¹ce siê swoistymi normami i wartociami, co prowadzi do elitaryzmu. Na szczêcie zjawisko to nie jest specyfik¹ wy³¹cznie administracji publicznej, dotyczy bowiem wielu dziedzin ¿ycia zbiorowego.
Administracja powinna zreszt¹ stanowiæ elitê  w dobrym tego s³owa znaczeniu.
Administracja publiczna funkcjonuje na styku kultury spo³eczeñstwa, kultury
politycznej i administracyjnej. Warunkuje to formy i si³ê wp³ywów politycznych na
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decyzje administracyjne dotycz¹ce spraw publicznych. Tradycyjny rozdzia³ polityki od administracji  jak podkrela autor  jest ewidentnie sztuczny.
Zró¿nicowanie wp³ywu kultury ogólnej na funkcjonowanie systemu administracji publicznej mo¿e staæ siê podstaw¹ wyodrêbnienia dwóch typów spo³eczeñstw
 biurokratycznych i przedsiêbiorczych. Przyk³adem spo³eczeñstwa biurokratycznego s¹ Niemcy. Biurokracja stanowi tu dominuj¹c¹ formê organizacji  tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Co za tym idzie, decyzje s¹ podejmowane w sposób bardzo sformalizowany. Z biurokracj¹ wi¹¿¹ siê ponadto bezosobowoæ i uniwersalizm zasad organizacyjnych. Taki model jest nie do przyjêcia w spo³eczeñstwach przedsiêbiorczych (np. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), gdzie funkcjonowanie administracji publicznej polega na negocjacjach s³u¿¹cych wypracowywaniu kompromisów, a nie na hierarchicznie przekazywanych poleceniach. We
wspó³czesnym wiecie powstaj¹ równie¿ organizacje budowane na zasadzie partycypacji, gdzie nacisk po³o¿ony jest na aktywne zaanga¿owanie cz³onków. Jakkolwiek ta forma jest charakterystyczna raczej dla wszelkiego rodzaju stowarzyszeñ
ni¿ dla organizacji publicznych i gospodarczych, autor postuluje wprowadzenie zasady partycypacji pracowników tak¿e do procesów decyzyjnych w administracji.
Uwa¿a j¹ za czynnik motywuj¹cy, mog¹cy konkurowaæ z motywacj¹ o charakterze
ideologicznym i finansowym.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Petersa jest struktura organizacji
publicznych. Analiza czterech podstawowych schematów organizacyjnych administracji publicznej (zbudowanych wed³ug zasad: terytorialnej, merytorycznej, przedmiotowej i funkcjonalnej) prowadzi go do tezy, i¿ zmiany strukturalne w administracji publicznej s¹ przedsiêwziêciami w du¿ej mierze technicznymi. Wci¹¿ aktualne strukturalne problemy administracji publicznej wi¹¿¹ siê z ci¹g³ym procesem
reorganizowania administracji. Struktura organizacyjna administracji publicznej
powinna siê bowiem opieraæ na zasadzie efektywnoci. Samo budowanie nowych
schematów organizacyjnych nie zapewni jednak odpowiedniej jakoci wiadczenia
us³ug publicznych, jeli w lad za tym nie pójd¹ zmiany w wiadomoci osób kieruj¹cych organizacjami publicznymi oraz ca³ego personelu administracji. Trzeba
te¿ zauwa¿yæ, ¿e reorganizacja jest czêsto form¹ politycznego potwierdzenia spo³ecznej donios³oci ró¿nych problemów ¿ycia spo³ecznego i statusu rozmaitych grup
spo³ecznych.
Niezale¿nie od wewnêtrznej niespójnoci wspó³czesnych systemów administracji publicznej, pozostaje ona (obok polityków oraz grup interesów i nacisku) istot-
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nym czynnikiem procesu zarz¹dzania sprawami publicznymi. Relacje administracji
publicznej z instytucjami w³adzy politycznej s¹ konfliktogenne, bowiem administracja wci¹¿ walczy o zachowanie autonomii organizacyjnej i wp³ywu na zarz¹dzanie. Znamiennym tego przyk³adem jest choæby kszta³towanie bud¿etu, przedstawione przez Petersa jako wa¿ny obszar rozwi¹zywania konfliktu miêdzy elitami
politycznymi i biurokratycznymi.
Analiza form i si³y wp³ywów politycznych na decyzje administracyjne dotycz¹ce spraw publicznych prowadzi autora do wniosku, ¿e rozdzielanie polityki i administracji jest mo¿liwe jedynie na gruncie abstrakcyjnych teorii, w praktyce natomiast jest prawie ca³kowicie nieprzydatne. Formalne i nieformalne kontakty urzêdników z politykami oraz ró¿nymi grupami interesów umo¿liwiaj¹ realizacjê ró¿nych interesów publicznych i organizacyjnych. Polityczn¹ aktywnoæ urzêdników
autor skumulowa³ w dwóch obszarach dzia³añ: (dzia³ania formalne  nieformalne,
interesy publiczne  organizacyjne), wzajemnie siê przenikaj¹cych i ró¿ni¹cych siê
stopniem ich legitymizacji. Jakkolwiek podzia³ ten jest nieco sztuczny, to trudno nie
przyznaæ Petersowi racji, ¿e administracja stanowi grupê nacisku nierozerwalnie
powi¹zan¹ z innymi grupami interesu  dziêki temu mo¿e wp³ywaæ na sprawy publiczne i przetrwaæ w rodowisku politycznym. Na podstawie przeprowadzonych
przez siebie analiz autor wy³ania bezporednie i porednie mechanizmy wspó³pracy
administracji z grupami nacisku (klientelizm, parantelizm, wp³ywy legalne) oraz
formu³uje wniosek, ¿e funkcjonowanie tych mechanizmów przynosi korzyci tak
samej administracji, jak i realizowanym przez ni¹ programom. Konieczna jest jednak spo³eczna kontrola tych form wspó³dzia³ania, aby nie przerodzi³y siê one w budowanie szarej strefy systemu politycznego.
Zasoby administracji publicznej (informacja i techniczna bieg³oæ, sprawnoæ
podejmowania decyzji, zaplecze polityczne w po³¹czeniu z formaln¹ apolitycznoci¹ i bezstronnoci¹, wiedza specjalistyczna oraz stabilnoæ i ci¹g³oæ) w porównaniu z zasobami instytucji politycznych (prawomocnoæ, kontrola nad zasobami publicznymi, autonomia w wyborze sposobu zarz¹dzania sprawami publicznymi),
w opinii autora potwierdzaj¹ wysok¹ pozycjê administracji. Gdyby udowodni³a sw¹
skutecznoæ w zaspokajaniu oczekiwañ obywateli, mog³aby staæ siê najw³aciwszym, akceptowanym przez spo³eczeñstwo, orodkiem podejmowania decyzji
w sprawach publicznych. Potrzeba jej jednak do tego prawomocnoci i podatnoci
na kontrolê ze strony opinii publicznej, jak równie¿ uwolnienia siê od powszechne-
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go przewiadczenia  szczególnie wród polityków  ¿e administracja powinna s³u¿yæ jedynie realizacji celów polityki rz¹du.
Rosn¹ca rola administracji w ¿yciu publicznym warunkuje te¿ wiêkszy zakres
odpowiedzialnoci za sprawy publiczne, co przek³ada siê na spo³eczne d¹¿enie do
rozszerzenia obszaru kontrolowania dzia³alnoci urzêdników. Kluczowym mechanizmem nadzoru, wed³ug autora, powinna byæ kontrola administracji publicznej
oparta na zinternalizowanych normach dobrej praktyki urzêdniczej. Autor wyró¿nia dwie p³aszczyzny kontroli: (1)  kontroli osobistej lub instytucjonalnej, (2) 
aktywnoci urzêdników administracji publicznej. Okazuje siê przy tym, ¿e kontrola
organizacji biurokratycznych jest znacznie ³atwiejsza ni¿ kontrola dzia³alnoci poszczególnych urzêdników, chronionych przywilejami. Poszczególne procedury kontrolne (wewn¹trzorganizacyjne, zewnêtrzne w postaci quasi-rynków tworz¹cych siê
w sektorze publicznym, aktywnoæ opinii publicznej i wykorzystywanie ró¿nych
grup interesów, polityczne i s¹dowe, czy wreszcie  normatywne) urzeczywistniaj¹
ten nadzór w ró¿nym zakresie. Konwencjonalne metody kontroli zawodz¹ w sytuacji profesjonalizacji kadr urzêdniczych, nacjonalizacji rozmaitych segmentów sektora prywatnego (chodzi tu przede wszystkim o przedsiêbiorstwa sektora publicznego), zawierania kontraktów zewnêtrznych w zwi¹zku z prywatyzacj¹ wielu dziedzin ¿ycia publicznego, czy wreszcie  w nastêpstwie dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych pracowników administracji publicznej. Przeprowadzone analizy daj¹
autorowi podstawê do stwierdzenia, ¿e efektywnoæ nadzoru nad administracj¹ publiczn¹ zale¿y w g³ównej mierze od tego, czy urzêdnicy akceptuj¹ i kieruj¹ siê
w praktyce cnotami obywatelskimi oraz czy indywidualni obywatele i ich organizacje aktywnie domagaj¹ siê realizacji swoich praw. Ogólne tendencje do poddania
administracji skuteczniejszemu nadzorowi s¹ jednak silniejsze ni¿ tendencje do autonomizacji administracji.
Peters koñczy swoj¹ monografiê prezentacj¹ najwa¿niejszych wyzwañ, jakie
stoj¹ przed wspó³czesn¹ administracj¹. Uznaj¹c, ¿e szybkie reagowanie na zmieniaj¹ce siê oczekiwania obywateli to podstawowe zadanie administracji prze³omu wieków, autor przedstawia mo¿liwe kierunki rozwoju administracji publicznej.
Najwa¿niejszym czynnikiem zmian w administracji publicznej jest niew¹tpliwie ograniczanie zasobów sektora publicznego, uwarunkowane niskim poziomem
wzrostu gospodarczego. Nale¿y wiêc stworzyæ takie formy zarz¹dzania sprawami
publicznymi, aby maksymalnie zredukowaæ straty spowodowane ograniczeniami
finansowymi  tym bardziej, ¿e kurczeniu siê sektora publicznego nie towarzyszy
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d¹¿enie do jego likwidacji. Wród metod realizacji podstawowych funkcji sektora
publicznego wymienia siê prywatyzacjê us³ug publicznych oraz poszukiwanie alternatywnych metod zaspokajania oczekiwañ obywateli.
Nowe wyzwania stoj¹ce przed administracj¹ publiczn¹ zwi¹zane s¹ równie¿
z coraz wiêksz¹ z³o¿onoci¹ wspó³czesnych spo³eczeñstw, zmieniaj¹c¹ siê struktur¹ demograficzn¹, a tak¿e mno¿eniem skomplikowanych przepisów i wprowadzaniem programów, które na dodatek nie przynosz¹ zapowiadanych rezultatów.
Administracja musi równie¿ sprostaæ zmieniaj¹cym siê oczekiwaniom jej pracowników. Profesjonalny urzêdnik nie jest sk³onny do automatycznego respektowania wydawanych mu poleceñ  konieczne staje siê ich uzasadnianie i zezwolenie
pracownikowi na wspó³decydowanie o sprawach, które maj¹ wp³yw na wykonywan¹ pracê. Wymaga to zarówno zmiany stylu zarz¹dzania, jak i przebudowy hierarchii pozycji organizacyjnych. Nie jest to proste, szczególnie gdy dotyczy osób pe³ni¹cych funkcje kierownicze.
Lata 90. unaoczni³y, ¿e realizacja celów administracji publicznej  w kontekcie rosn¹cego deficytu bud¿etowego, zmieniaj¹cych siê wartoci kulturowych, narastaj¹cej z³o¿onoci struktury organizacyjnej sektora publicznego  nastrêcza coraz wiêcej trudnoci. Jaka jest zatem alternatywa dla status quo w administracji
publicznej? Peters przedstawia kilka modeli nowoczesnej administracji: rynkowy,
partycypacyjny, zadaniowe organizacje publiczne, a nawet deregulacjê.
Omówiona publikacja niew¹tpliwie zas³uguje na uwagê. Przedstawione w niej
przyk³ady i analizy mog¹ byæ przydatne dla administracji pañstw Europy rodkowo-Wschodniej. Jednoczenie jej lektura pozostawia pewien niedosyt zwi¹zany
z brakiem odniesienia do systemów administracji publicznej w krajach postkomunistycznych. Miejmy nadziejê, ¿e nied³ugo doczekamy siê i takiej monografii. Na
razie pozostaje nam korzystaæ z dowiadczeñ pañstw zdecydowanie bardziej zaawansowanych w budowaniu i umacnianiu demokracji. W Polsce, gdzie wci¹¿ trwaj¹
prace nad reformowaniem administracji publicznej, jest to szczególnie wa¿ne.

Lidia Panasiuk
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GRZEGORZ GORZELAK, BOHDAN JA£OWIECKI, MIROS£AW
STEC (RED.): Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata dowiadczeñ. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw
Publicznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Warszawa 2001, str. 297.
JAN SZOMBURG (RED.): Polityka regionalna pañstwa
 poród uwik³añ instytucjonalno-regulacyjnych. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.
Warszawa 2001, str. 319.
Czy reforma administracyjna z roku 1998 zainicjowa³a oczekiwane zmiany?
Czy uporz¹dkowa³a administracjê i wyzwoli³a inicjatywê spo³eczn¹? Rozpoczê³a
procesy rozwoju regionalnego? W wietle spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce kwestia efektywnoci nowego uk³adu terytorialnego wydaje siê byæ
szczególnie istotna. Na postawione pytania próbuj¹ udzieliæ odpowiedzi eksperci
dwóch czo³owych instytutów zajmuj¹cych siê funkcjonowaniem sektora publicznego w Polsce.
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Grzegorza Gorzelaka, Bohdana Ja³owieckiego
i Miros³awa Steca prezentuje wyniki badania KBN monitoruj¹cego rezultaty reformy administracyjnej w dwa lata po jej wprowadzeniu. G³ównym celem badania
by³o przeledzenie kszta³towania siê i funkcjonowania nowych instytucji przedstawicielskich oraz administracyjnych. Wspomniani autorzy skupili siê na analizie efektywnoci dzia³añ nowych jednostek samorz¹dowych oraz finansowych konsekwencji reformy. Zalet¹ opracowania jest nie tylko przedstawienie zmian globalnych,
widzianych z perspektywy ca³ego kraju, ale dostarczenie szczegó³owych wniosków
dla czterech wybranych województw i piêciu powiatów1.
Generalna ocena reformy jest zdaniem autorów pozytywna. Uruchomi³a ona
znaczny potencja³ intelektualny, spo³eczny i polityczny, szczególnie na szczeblu
wojewódzkim. Utworzenie znacznie wiêkszych województw i ich reprezentacji samorz¹dowych spowodowa³o przynajmniej na p³aszczynie formalnej powstanie
Przedmiotem badañ by³o województwo mazowieckie, warmiñsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie oraz
powiat sierpecki, olecko-go³dapski, kronieñski (ziemski oraz grodzki) i powiat ¿arski.
1
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podmiotu polityki regionalnej, zdolnego do bycia partnerem dla rz¹du. Pozytywne
efekty reformy terytorialnej zdaje siê potwierdzaæ opinia spo³eczna, która ocenia j¹
najlepiej sporód innych dokonañ rz¹du Jerzego Buzka.
Omawiana ksi¹¿ka stanowi bogate ród³o wiedzy na temat ró¿norodnych aspektów reformy. Prezentuje jej cele, osi¹gniêcia i pora¿ki, przedstawia wreszcie rekomendacje dla jej usprawnienia. Wród prezentowanych zagadnieñ merytorycznych
pojawiaj¹ siê w¹tki finansowe, organizacyjne i prawne. Omówiono w niej równie¿
badania opinii spo³ecznej na temat reformy, przeprowadzone we wspó³pracy z CBOS
i Polskim Towarzystwem Socjologicznym pod kierunkiem Bohdana Ja³owieckiego
i Marka Szczepañskiego.
Reforma administracyjna wypad³a w tych badaniach pozytywnie. Oko³o 42%
Polaków dobrze ocenia jej wyniki. Jednoczenie niektóre inne rezultaty przeprowadzonych ankiet powinny wzbudziæ niepokój. Otó¿ a¿ trzy czwarte respondentów
uwa¿a, i¿ po dwóch latach od wprowadzenia zmiany terytorialnej organizacji kraju
nic nie zmieni³o siê w ¿yciu ich miejscowoci. Natomiast wed³ug wiêkszoci Polaków reforma zwiêkszy³a biurokracjê i koszt funkcjonowania urzêdów (75%), a jej
g³ównym celem by³o zorganizowanie posad dla kolesiów partyjnych (61%). Tylko 12% respondentów uzna³o, ¿e reforma przynios³a wiêcej po¿ytku ni¿ strat, i tylko 19% zgodzi³o siê z has³em promocyjnym szefa rz¹du, i¿ reforma odda³a w³adzê
w rêce obywateli.
Szczegó³owa merytoryczna ocena reformy wydaje siê potwierdzaæ niepokój
wyra¿ony przez opiniê publiczn¹. Bodaj najbardziej fundamentalnym zarzutem stawianym przez specjalistów reformie terytorialnej jest brak decentralizacji finansów
publicznych. Jest to szczególnie dobrze widoczne na przyk³adzie jednostek powiatowych. Nie dysponuj¹ one ¿adnymi dochodami z podatków w³asnych, a jedynie
udzia³ami w pañstwowych podatkach dochodowych. W sumie obejmuj¹ one zaledwie 6% dochodów powiatowych. Reszta to subwencje i dotacje celowe z bud¿etu
pañstwa, przy czym dotacje siêgaj¹ a¿ 50% wszystkich przychodów powiatowych.
Taka konstrukcja finansowania sprawia, ¿e powiaty przestaj¹ byæ niezale¿nymi instytucjami samorz¹du terytorialnego, zdolnymi prowadziæ w³asn¹ politykê,
w tym d³ugofalowe dzia³ania inwestycyjne. Wed³ug autorów publikacji powiaty s¹
jedynie przekanikami pieniêdzy bud¿etu pañstwa dla ró¿nych instytucji lokalnych.
Utworzono wiêc jednostkê administruj¹c¹, a nie samorz¹d gospodaruj¹cy i zdolny
do prowadzenia samodzielnej polityki. Wiêkszoæ bud¿etu powiatowego jest skupiona na sztywnych wydatkach bie¿¹cych, g³ównie przewidzianych na pensje pra-
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cownicze i koszty administracyjne. Na ewentualne inwestycje powiaty przeznaczaj¹ w skali kraju jedynie ok. 6% swoich wydatków. Ponadto podzia³ dotacji i subwencji przez centrum odbywa siê w trybie uznaniowym, w sposób ma³o zobiektywizowany i niestabilny. Stwarza to du¿e mo¿liwoci dla nieformalnych powi¹zañ
klientalnych pomiêdzy administracj¹ centraln¹ a terytorialn¹ lub wrêcz pospolitej
korupcji.
W tej sytuacji poprawianie kondycji gospodarczej w powiecie i podnoszenie
tym samym w³asnych dochodów podatkowych nie bêdzie najlepszym rozwi¹zaniem
dla elit powiatowych d¹¿¹cych do zwiêkszenia dochodów. Wrêcz przeciwnie  jak
wykaza³a Zyta Gilowska, powiaty bogatsze s¹ poszkodowane przez pañstwo w przyznawaniu wielkoci dofinansowania. Bardziej op³acaln¹ strategi¹ jest wiêc zani¿anie udzia³ów w dochodach podatkowych i ubieganie siê o dofinansowanie ze strony
pañstwa. Tego typu strategie zamiast budowaæ lokaln¹ odpowiedzialnoæ i aktywnoæ spo³eczn¹, pog³êbiaj¹ postawy roszczeniowe, centralizm decyzyjny i zniechêcaj¹ lokalne elity do celów reformy.
Na przyk³adzie powiatów widaæ tak¿e inne niedostatki reformy. Aleksander
Nelicki wyra¿a opiniê, i¿ powiatów jest zbyt wiele i dlatego s¹ w du¿ym stopniu
instytucjami o zbyt s³abym potencjale spo³ecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Powa¿nym wyzwaniem politycznym staje siê wiêc jego zdaniem w najbli¿szej przysz³oci nie tylko gruntowna zmiana finansów powiatowych, ale równie¿
znacz¹ce ograniczenie liczby powiatów. Autorzy omawianej ksi¹¿ki zwracaj¹ kilkakrotnie uwagê na szkodliwoæ oddzielenia powiatów ziemskich od powiatów
grodzkich. W ten sposób powiaty ziemskie pozbawione s¹ odpowiedniej infrastruktury znajduj¹cej siê w miastach. Pojawiaj¹ siê problemy w zarz¹dzaniu niektórymi
us³ugami (np. s³u¿by zdrowia i owiaty) pomiêdzy s¹siaduj¹cymi samorz¹dami.
Zdaniem ekspertów podzia³ na powiat ziemski i grodzki jest wiêc niefortunny. Ka¿de wiêksze miasto powinno mieæ jedynie status gminy, za ograniczone przestrzennie powiaty grodzkie nale¿y po³¹czyæ z okalaj¹cymi je powiatami ziemskimi. Dla
najwiêkszych polskich metropolii trzeba stworzyæ szczegó³owe rozwi¹zania organizacyjne.
Wed³ug specjalistów reforma administracyjna by³a niedostatecznie powi¹zana
z innymi reformami wprowadzanymi przez rz¹d Jerzego Buzka. Ilustracj¹ tej tezy
jest przyk³ad ochrony zdrowia, omówiony przez Janusza Halika. Zbyt s³abe jednostki samorz¹du powiatowego przejmowa³y zbyt du¿e i kosztowne szpitale i przychodnie. Ponadto nie zapewniono odpowiedniego wspó³dzia³ania powiatów i kas
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chorych. Relacje przedstawicieli powiatów z kasami s¹ wrêcz bardzo z³e. Kasy finansuj¹ oko³o 60% ogó³u kosztów zwi¹zanych z utrzymywaniem placówek, g³ównie przeznaczonych na wydatki bie¿¹ce. Powiaty jako organ za³o¿ycielski nie maj¹
za funduszy na dzia³ania modernizacyjne i inwestycyjne w ochronie zdrowia. Nie
posiadaj¹ równie¿ ¿adnych instrumentów wp³ywu na decyzje finansowe kas chorych, które nie traktuj¹ ich jako strony w negocjacjach.
Podobne zjawiska zachodz¹ w sferze owiaty. Zdaniem Miko³aja Herbsta powiaty nie dysponuj¹ odpowiednimi rodkami finansowymi na prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego. W konsekwencji nauczyciele gminnych szkó³ podstawowych s¹ zazwyczaj lepiej op³acani ani¿eli powiatowi nauczyciele szkó³ rednich.
Zbyt s³abe w³adze powiatowe nie anga¿uj¹ siê te¿ w prowadzenie d³ugofalowej polityki owiatowej na swoim terenie, a jedynie reaguj¹ na sytuacje kryzysowe lub
postulaty dyrektorów szkó³.
Omawiana pozycja przedstawia równie¿ ocenê reformy terytorialnej na poziomie wojewódzkim. Podstawowym zarzutem s¹ oczywicie niewystarczaj¹ce finanse w³asne nowych sejmików samorz¹dowych, które nie pozwalaj¹ na rozwiniêcie
w³asnej i d³ugofalowej polityki rozwoju regionalnego. Autorzy wskazuj¹ równie¿
na inne braki reformy, m.in. z³e wyposa¿enie nowych instytucji samorz¹dowych
w maj¹tek. Ponadto administracja rz¹dowa nie przekaza³a sejmikom wa¿nych jednostek organizacyjnych oddzia³uj¹cych na rozwój regionalny. Janusz Hryniewicz
przytacza jako przyk³ad orodki doradztwa rolniczego. Nie przekazano równie¿ sejmikom kompetencji, rodków finansowych i maj¹tkowych bêd¹cych w dyspozycji
agencji rz¹dowych, którze zajmuj¹ siê rozwojem regionalnym. Ponadto w dalszym
ci¹gu wojewoda ma zbyt siln¹ pozycjê ustrojow¹ w regionie w stosunku do samorz¹du wojewódzkiego. Nie uda³o siê równie¿ wprowadziæ pe³nego zespolenia administracji rz¹dowej w terenie.
Szczegó³ow¹ ocenê systemu odpowiedzialnego za rozwój regionalny przedstawia publikacja Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Szomburga koncentruje siê na tych aspektach reformy terytorialnej, które
zapewniaj¹ mo¿liwoci realizowania dojrza³ej polityki regionalnej w Polsce. W ocenie autorów utworzenie samorz¹dowych województw by³o niezwykle korzystne dla
stymulowania rozwoju regionalnego. Uruchomi³o potencja³ nowych elit samorz¹dowych, dziêki niemu powsta³y w ka¿dym województwie opracowania strategiczne dotycz¹ce d³ugofalowego rozwoju i dokumenty planistyczne zwi¹zane z kontraktami regionalnymi. Niestety, zdaniem autorów brak decentralizacji systemu fi-
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nansów publicznych oraz b³êdne ustalenie regu³ wspó³pracy miêdzy centrum a szczeblem regionalnym niesie ryzyko niewykorzystania impulsów rozwojowych tkwi¹cych w reformie terytorialnej.
Ksi¹¿ka przedstawia tak¿e ciekaw¹ charakterystykê regionów i odpowiada na
pytanie, co dzia³o siê w regionach w latach 90. Wybitni specjalici, m.in. Tadeusz
Kud³acz i Witold Or³owski, okrelaj¹ ich zró¿nicowanie i typologiê. Wskazuj¹ na
ich potencja³ rozwojowy na przysz³oæ, zw³aszcza wynikaj¹cy z integracji z Uni¹
Europejsk¹, a tak¿e wskazuj¹ na problemy regionalne oraz szanse i mo¿liwoci rozwoju. Niezwykle istotne jest to, ¿e charakterystyka ta nie ogranicza siê do gospodarki. W artykule Paw³a Swianiewicza obejmuje równie¿ ocenê regionalnych zró¿nicowañ si³y spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest to niew¹tpliwie kluczowy element
zdolnoci regionów zarówno do ekspansji, jak i do adaptacji w przypadku pojawienia siê zagro¿eñ.
Publikacja przedstawia tak¿e interesuj¹ce rozwa¿ania dotycz¹ce spo³eczno-politycznych uwarunkowañ polityki regionalnej w Polsce. Znani socjolodzy, m.in. Miros³awa Marody i Edmund Mokrzycki, nawi¹zuj¹ do fundamentów kulturowych
naszego spo³eczeñstwa, do jego mentalnoci i systemu wartoci. Wskazuj¹ na przyk³ad na silnie klientaln¹ naturê funkcjonowania administracji, jej upolitycznienie
i sk³onnoæ do centralizmu decyzyjnego. Natomiast silne spo³eczne poparcie dla
redystrybucji rodków publicznych przez centrum stanowi ich zdaniem powa¿ne
niebezpieczeñstwo dla realizowania zdecentralizowanej polityki regionalnej w przysz³oci.
Jednak najwa¿niejszym dorobkiem omawianej publikacji jest omówienie instytucjonalnych i regulacyjnych ram polityki regionalnej. Autorzy dokonuj¹ tutaj
krytycznej oceny skutków reformy terytorialnej. Analizuj¹ tak¿e póniejsze decyzje, które okrela³y kszta³t organizacyjny i finansowy polityki regionalnej w Polsce.
Oceniaj¹, w jakim stopniu jest to system efektywny i zdecentralizowany. Wypowiedzi specjalistów s¹ przy tym wzbogacone refleksjami praktyków, którzy wprowadzaj¹ nowe rozwi¹zania prawne do dzia³alnoci administracji publicznej, zarówno
rz¹dowej, jak i samorz¹dowej.
W opinii autorów po dwóch latach od przeprowadzenia reformy administracyjnej nie wygas³ spór o cele i mechanizmy polityki regionalnej. Wrêcz przeciwnie,
wbrew intencjom pomys³odawców tej reformy system instytucjonalny polityki regionalnej w Polsce stopniowo zmierza w kierunku centralistycznym. Regulacje prawne w tej sferze oraz nik³y poziom finansów w³asnych sejmików samorz¹dowych
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powoduj¹, zdaniem Zyty Gilowskiej, ¿e trudno obecnie nazwaæ sejmiki podmiotami polityki regionalnej. Samorz¹dy sta³y siê jedynie instrumentami polityki realizowanej przez pañstwo. Kluczowe decyzje, w tym równie¿ dotycz¹ce finansowania
inwestycji regionalnych, s¹ podejmowane na szczeblu rz¹dowym. Kontrakty wojewódzkie zawierane miêdzy rz¹dem a sejmikami jedynie utrwalaj¹ centralizacjê ca³ego systemu. Kontrakty nie s¹ bowiem porozumieniem równorzêdnych partnerów.
Regiony, nie posiadaj¹c odpowiednich rodków w³asnych na realizacjê w³asnych
strategii rozwoju, zawieraj¹ wiêc kontrakty pod dyktando rz¹du, tylko po to, aby
w ogóle co dostaæ.
W ten sposób zmniejsza siê efektywnoæ dzia³ania nowego systemu instytucji
regionalnych i os³abia spo³eczne zaanga¿owanie. W nowym uk³adzie nastêpuje nawet zwiêkszenie kosztów transakcyjnych polityki rozwoju. Rozszerza siê bowiem
liczba instytucji porednicz¹cych, zwiêkszaj¹ formalnoci biurokratyczne oraz dubluje siê instytucje odpowiedzialne w terenie za rozwój. Zdaniem ekspertów koniecznym warunkiem poprawy sytuacji jest faktyczne zdecentralizowanie finansów
publicznych. Niezbêdnym elementem jest równie¿ przekazanie rodków i zadañ niektórych agencji rz¹dowych samorz¹dowemu podmiotowi odpowiedzialnemu w wietle reformy administracyjnej za politykê rozwoju w województwach. Innym elementem proponowanej zmiany jest przeprowadzenie reformy centrum rz¹dowego.
Jednym z jej zadañ by³oby przygotowanie instytucji zdolnej do w³aciwej kooperacji z samorz¹dem na rzecz rozwoju regionalnego oraz koordynacji polityki regionalnej pañstwa pomiêdzy ró¿nymi instytucjami rz¹dowymi. Obecne rozwi¹zania
prawne w tej dziedzinie s¹ w opinii ekspertów daleko niewystarczaj¹ce.
Innym problemem jest w opinii Jerzego Hausnera zdolnoæ absorpcyjna rodków europejskich w nowym uk³adzie instytucjonalnym. Autor wyró¿nia tutaj wymiar administracyjny oraz strukturalny. Pierwszy oznacza umiejêtnoæ operacyjnego wykorzystania rodków finansowych, drugi dotyczy efektywnoci wykorzystania tej pomocy na w³asne cele polityki regionalnej pañstwa i samorz¹dów wojewódzkich. Dla osi¹gniêcia obu wymienionych wymiarów absorpcji istotne znaczenie maj¹ odpowiednio zaprojektowane ramy instytucjonalne polityki regionalnej.
Z jednej strony sejmiki powinny otrzymaæ od pañstwa instrumenty umo¿liwiaj¹ce
samodzielne dzia³ania na rzecz rozwoju województwa. Ponadto obok programowania europejskiego powinien powstaæ autentyczny, a nie jedynie ksiêgowo-formalny
nurt programowania krajowej polityki regionalnej. Wreszcie, obie procedury powinny byæ ze sob¹ cile zwi¹zane i uproszczone.
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Powa¿nym niebezpieczeñstwem, na które zwróci³ uwagê Jan Szomburg, jest
stopniowe wy³¹czanie sejmików wojewódzkich z udzia³u w europejskiej polityce
regionalnej. Rolê wiod¹c¹ coraz czêciej przejmuj¹ rz¹dowe agencje, które dla absorpcji rodków unijnych rozwijaj¹ w³asne struktury terytorialne i na dodatek uniezale¿niaj¹ siê lub zrêcznie ukierunkowuj¹ politykê regionaln¹ w³asnych ministerstw.
Autor przytacza przyk³ad Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w zakresie
zarz¹dzania rodkami programu SAPARD. Inny przyk³ad dotyczy Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, która monopolizuje rodki przeznaczone na wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Obie prezentowane publikacje dowodz¹ ogromnego znaczenia, jakie mia³a reforma terytorialnej organizacji kraju dla uporz¹dkowania administracji i zainicjowania procesów wzrostu gospodarczego. Wskazuj¹ jednoznacznie na du¿y potencja³ drzemi¹cy w nowych elitach samorz¹dowych. Jednoczenie mo¿liwoci zainicjowane przez reformê terytorialn¹ powinny zostaæ odpowiednio wykorzystane.
Autorzy obu ksi¹¿ek podkrelaj¹ przy tym potrzebê wprowadzenia konkretnych
zmian instytucjonalnych i prawnych. Dowodz¹, i¿ najwa¿niejsz¹ p³aszczyzn¹ konkurencji wspó³czesnych pañstw jest w³anie jakoæ i efektywnoæ systemów instytucjonalnych stymuluj¹cych kapita³ spo³eczny i rozwój gospodarczy.
Autorzy przedstawionych publikacji jednog³onie domagaj¹ siê zmiany systemu finansów publicznych. Nie wystarczy jednak ich zdaniem zwiêkszyæ pulê rodków w³asnych dla nowych jednostek samorz¹dowych. Nale¿y równoczenie wyodrêbniæ w finansach publicznych i skonsolidowaæ rodki inwestycyjne, przeznaczone na inicjowanie rozwoju regionalnego. W tym celu konieczne jest przywrócenie
kontroli bud¿etowej nad funduszami celowymi i rodkami agencji rz¹dowych, a tak¿e przekazanie czêci rodków i zadañ z tych instytucji do samorz¹dów. Reszta winna
byæ w³aciwie koordynowana w ramach nowego uk³adu instytucjonalnego rz¹dowej polityki rozwoju regionalnego.
Ponadto istotne znaczenie ma w opinii ekspertów poprawienie mapy administracyjnej kraju, zw³aszcza na szczeblu powiatowym oraz udoskonalenie podzia³u
kompetencji miêdzy ró¿nymi szczeblami administracji publicznej. W tym celu konieczne jest odchudzenie administracji rz¹dowej, a zw³aszcza racjonalne u³o¿enie jej zadañ i kompetencji. Równoczenie nale¿y poprawiaæ inne dzia³y administracji publicznej, zw³aszcza zarz¹dzanie s³u¿b¹ zdrowia i owiat¹.
Obie publikacje przedstawiaj¹ wnikliwy opis stanu polskiej administracji publicznej po reformie. Proponuj¹ wiele konkretnych zmian, które powinny zwiêk-
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szyæ efektywnoæ jej dzia³ania, wskazuj¹ na narastaj¹ce zagro¿enia i szanse rozwojowe. Jest to wiêc lektura przynosz¹ca wiedzê o kondycji polskiej administracji,
a jednoczenie sk³aniaj¹ca do refleksji na temat jej przysz³oci.

Tomasz Grzegorz Grosse
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
NA WIECIE
Praktyka budowania postaw etycznych
w kanadyjskiej s³u¿bie cywilnej
Najlepsze praktyki
Inicjatywy zbudowania etycznej s³u¿by cywilnej podejmowane s¹ w Kanadzie
od kilkunastu lat. Odpowiedzialnoæ za ich realizacjê by³a do niedawna rozproszona w poszczególnych ministerstwach. Równie¿ dzisiaj, mimo dokonanych zmian,
urzêdy centralne odgrywaj¹ samodzieln¹, niebagateln¹ rolê w tym zakresie, dlatego
od nich nale¿y rozpocz¹æ omówienie problematyki.
Dzia³ania w ramach konkretnego ministerstwa maj¹ charakter wielowymiarowy. Z jednej strony oparte s¹ na kodeksach etycznych uwzglêdniaj¹cych specyfikê
instytucji, z drugiej  na praktycznej implementacji przyjêtych zasad. Zasadnicze
novum stanowi powo³anie ministerialnych rzeczników ds. etyki (ombudsmen), których zadaniem jest pomoc urzêdnikom w rozwi¹zywaniu ich dylematów etycznych
oraz interweniowanie w przypadku nieprawid³owoci w rodowisku pracy. Rzecznik jest na ogó³ mened¿erem redniego szczebla, osob¹ o uznanej pozycji i autorytecie moralnym, dostêpn¹ dla pracowników, znaj¹c¹ specyfikê instytucji. Interweniuje, je¿eli zwraca siê do niego urzêdnik, który czuje siê np. dyskryminowany przez
kolegów lub prze³o¿onego ze wzglêdu na p³eæ, narodowoæ lub niepe³nosprawnoæ.
Dzia³alnoæ rzecznika wzmacnia wród pracowników poczucie bezpieczeñstwa oraz
zobowi¹zuje do etycznego postêpowania. Zagro¿eniem dla funkcjonowania tej instytucji mo¿e byæ rodowiskowy ostracyzm wobec skar¿¹cego (problem whistleblowing), ale neutralizuj¹ to zagro¿enie odformalizowane procedury szybkiego rozwi¹zywania konfliktów. Obecnie w kanadyjskich urzêdach centralnych dzia³a 13
ombudsmenów.
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Do powszechnych praktyk urzêdów nale¿¹ wewnêtrzne szkolenia z zakresu
etyki, które zazwyczaj wkomponowane s¹ w szersze, np. dwudniowe modu³y szkoleniowe. Dotycz¹ one sposobu rozwi¹zywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, etycznego podejmowania decyzji, zarz¹dzania rodkami publicznymi
z uwzglêdnieniem celów i oczekiwañ obywateli (modern comptrollership).
Elementem uzupe³niaj¹cym s¹ sesje powiêcone studiom przypadku (case studies) oraz publikacje zawieraj¹ce metodologiczne i merytoryczne instrukcje ich przeprowadzenia, wydawane w sposób tradycyjny w formie broszur lub umieszczane na
stronach internetowych. Raz w roku pracownicy otrzymuj¹ pismo (tzw. annual reminder) przypominaj¹ce im o obowi¹zkach wynikaj¹cych z Kodeksu konfliktu interesów.
Sektorami federalnej administracji, które przoduj¹ w najlepszych praktykach,
s¹: Obrona Narodowa, Roboty Publiczne i Us³ugi Rz¹dowe, Urz¹d ds. Migracji,
Królewska Policja oraz Zasoby Ludzkie1.

Silna podstawa
Prze³omowe znaczenie dla upowszechnienia problematyki etyki w administracji mia³ raport o stanie wartoci i etyki w s³u¿bie cywilnej Silna podstawa pod
redakcj¹ Johna Taita, dyrektora generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwoci, opublikowany w 1996 r.
Raport zawiera m.in. postulat otwartej debaty na temat wyzwañ i problemów
s³u¿by cywilnej. Inicjatywy poszczególnych ministerstw zosta³y w nim uznane za
niewystarczaj¹ce dla poprawy sytuacji etycznej w s³u¿bie cywilnej. Nie stwarza³y
bowiem warunków do powszechnego stosowania najlepszych praktyk, co prowadzi³o do pog³êbiania siê ró¿nic w jakoci rodowiska pracy miêdzy przoduj¹cymi
urzêdami a pozosta³ymi. Wspólny kodeks etyczny zosta³ uznany za cel drugorzêdny  bezwzglêdnym priorytetem sta³y siê praktyki upowszechniania postaw etycznych we wszystkich urzêdach federalnych oraz zapewnienia warunków organizacyjnych do swobodnego przep³ywu informacji i wzajemnych kontaktów osób odpowiedzialnych za obszar wartoci i etyki w ministerstwach.

1
Mo¿na je znaleæ pod nastêpujacymi adresami: National Defence  http://www.dnd.ca/CRS/ETHICS/documents/hbook_e.pdf; Public Works and Government Services Canada  http:/www.pwgsc.gc.ca/; Citizenship
and Immigration Canada  http:/www.cic.gc.ca/french/pub/values%2Df.html, http:/www.rcmp-learning.org;
Human Resources Development Canada  http:/www.hrdcdrhc.gc.ca/dept/mission/handbook.shtml.

!'

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA NA WIECIE

Publiczna debata wymaga³a zaanga¿owania dyrektorów generalnych oraz wy¿szych urzêdników w procesie promowania wartoci i etyki w s³u¿bie cywilnej, tworzenia grup roboczych w ramach departamentów, opracowywania programów oraz
oddelegowania pracowników i przeznaczenia rodków finansowych na ich wdro¿enie. W tym celu szef s³u¿by cywilnej mianowa³ dyrektor generaln¹ w Ministerstwie
Obywatelstwa i Migracji, a tak¿e szefa Komisji S³u¿by Cywilnej dwoma czempionami wartoci i etyki dla ca³ej administracji oraz powo³a³ obs³uguj¹ce ich Biuro
Wartoci i Etyki2. Czempionów wspomaga oceniaj¹cy i podsumowuj¹cy kolejne
etapy prac Komitet Pomocniczy, w którego sk³ad wchodz¹ reprezentanci 25 urzêdów centralnych.
Rozproszona miêdzy poszczególne ministerstwa odpowiedzialnoæ za najlepsze praktyki w zakresie wartoci i etyki w s³u¿bie publicznej zosta³a w ten sposób zerodkowana. Spoczywa na wysokich rang¹ urzêdnikach s³u¿by cywilnej, którzy maj¹ czuwaæ nad koordynacj¹ i postêpem ich wdra¿ania.

Studia przypadku  nauka na podstawie
dylematów etycznych
Obok wewnêtrznych uregulowañ normuj¹cych problematykê rzeczywistego
lub potencjalnego wp³ywu pe³nionej funkcji publicznej na sferê prywatnych praw
lub korzyci urzêdnika, zawartych w Kodeksie postêpowania w sprawach konfliktu interesów oraz zatrudnienia po zakoñczeniu pracy w s³u¿bie cywilnej, w Kanadzie dominuje praktyczne podejcie do rozwi¹zywania dylematów etycznych.
Form¹ takiego podejcia jest Praktyczny przewodnik zastosowania kodeksu
konfliktu interesów, który powsta³ pod kierownictwem Biura Wartoci i Etyki,
jako wynik pracy grupy roboczej sk³adaj¹cej siê z urzêdników ró¿nych ministerstw.
Publikacja dzieli siê na 3 czêci: studium przypadku (case study), orzecznictwo,
pytania i odpowiedzi.
W czêci pierwszej omówiono prawdopodobne stany faktyczne, czynniki,
które nale¿y wzi¹æ pod uwagê, odpowiadaj¹ce im regulacje kodeksowe i proponowane rozwi¹zania. Najczêciej wystêpuj¹ce dylematy wi¹¿¹ siê z przyjmowaniem
zaproszeñ na imprezy kulturalne lub tzw. wyrazów wdziêcznoci. W takich przypadkach rozwa¿enia wymagaj¹:
2

Biuro stanowi jednostkê organizacyjn¹ Komitetu Skarbu (Treasury Board Secretariat).
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 przyczyna zaproszenia lub wrêczenia upominku;
 obecne, przesz³e i przysz³e stosunki zawodowe urzêdnika z organizacj¹ pozarz¹dow¹;
 mo¿liwoæ realnego wp³ywu urzêdnika na decyzjê ministerstwa dotycz¹c¹
organizacji;
 czy jest to okazja do promocji lub wyboru beneficjentów decyzji;
 urzêdnik powinien zapytaæ siebie, jak czuje siê korzystaj¹c z takiej oferty;
 jak zapatrywaliby siê na ni¹ znajomi, koledzy i osoby nie zwi¹zane z administracj¹;
 czy wartoæ prezentu mieci siê w normalnych granicach wdziêcznoci i uprzejmoci;
 czy mo¿na siê podzieliæ upominkiem ze wspó³pracownikami;
 czy przyjêcie prezentu narusza uczciwoæ i obiektywizm urzêdnika.
Proponowane rozwi¹zania zawieraj¹ zakaz korzystania z zaproszeñ na obiady
lub imprezy kulturalne. Ka¿dorazowo zwierzchnik powinien byæ informowany o zaproszeniu. Nie jest wykluczone korzystanie z zaproszeñ izb gospodarczych, maj¹cych na celu rozwój wzajemnej wspó³pracy, wyklucza siê analogiczne oferty firm
prywatnych. Urzêdnik powinien kierowaæ siê generaln¹ zasad¹  je¿eli masz w¹tpliwoci, nie przyjmuj zaproszenia.
Urzêdnik mo¿e przyj¹æ prezent, je¿eli nie ma w¹tpliwoci co do jego rodzaju
i wartoci. Mo¿liwe jest przyjêcie z zastrze¿eniem, i¿ w przysz³oci podobne prezenty nie bêd¹ akceptowane. Je¿eli wartoæ prezentu przekracza granicê wdziêcznoci, urzêdnik powinien go zwróciæ, t³umacz¹c motywy swojej decyzji lub przekazaæ na cele charytatywne. W razie w¹tpliwoci konieczne jest przedyskutowanie
sprawy z prze³o¿onym.
Czêæ przewodnika powiêcona orzecznictwu omawia przypadki konfliktu interesów rozpatrywane przez Komisjê Dyscyplinarn¹. Orzeczenia ograniczaj¹ siê do
wskazania rodzaju przewinienia, stanowiska urzêdnika, zastosowanej sankcji i jej
podstawy prawnej. Ostatni z wymienionych rozdzia³ów, obejmuj¹cy pytania i odpowiedzi, ma na celu wyk³adniê oraz przystêpne wyjanienie kodeksowych norm
prawnych. Opisowo sformu³owane odpowiedzi u³atwiaj¹ zrozumienie przepisów
prawnych w razie jakichkolwiek w¹tpliwoci w kwestii zastosowania lub zakresu
obowi¹zywania tych regulacji.
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Równie¿ strony internetowe urzêdów centralnych zawieraj¹ praktyczne przewodniki u³atwiaj¹ce podjêcie samodzielnej, etycznej decyzji. Wed³ug jednego z nich
rozwi¹zanie dylematu decyzyjnego wymaga3:
 zebrania informacji na temat faktów, regulacji prawnych, procedur i polityk
oraz stanowisk aktorów, czyli osób zainteresowanych;
 zidentyfikowania wartoci, które znajduj¹ zastosowanie w danej sytuacji, czy
wystêpuje miêdzy nimi konflikt, a jeli tak  to które z nich maj¹ nadrzêdny charakter;
 odpowiedzi na pytanie o decyzje, które musz¹ zostaæ podjête oraz ich przewidywane skutki, rozwa¿enia mo¿liwych wariantów decyzji i ich zgodnoci z prawem
i politykami. Lista argumentów za i przeciw proponowanym wariantom rozwi¹zania dylematu powinna byæ skonsultowana z osob¹, któr¹ darzy siê zaufaniem;
 dokonania oceny wariantów wed³ug w³asnego poczucia sprawiedliwoci i praworz¹dnoci, przewidywanych konsekwencji oraz skutku dla adresatów;
 wyboru najlepszej opcji uwzglêdniaj¹cej wp³yw na etyczne postêpowanie innych pracowników i stanowi¹cej przyk³ad dla podw³adnych i wspó³pracowników.
W przypadku moralnego dyskomfortu lub w¹tpliwoci zwi¹zanych z podjêciem
decyzji, nale¿y zastanowiæ siê nad rozwi¹zaniami, które zmniejsz¹ jej negatywne
skutki;
 wiadomoci ryzyka pope³nienia b³êdu i odpowiedzialnoci za ten b³¹d. Jest
to integralny sk³adnik procesu uczenia siê;
 dokonania oceny wdro¿onej decyzji pod k¹tem jej wp³ywu na rozwi¹zanie
sytuacji problemowej;
 wspó³dzia³ania  urzêdnik nie jest sam. W razie w¹tpliwoci zwraca siê do
swoich bezporednich lub wy¿szych prze³o¿onych, kolegów, osób odpowiedzialnych za stosunki pracownicze w urzêdzie, które mog¹ dysponowaæ dodatkow¹ informacj¹ lub znalaz³y siê w podobnej sytuacji w przesz³oci.
Najnowszym sposobem promocji otwartej dyskusji w s³u¿bie cywilnej s¹ organizowane przez Kanadyjskie Centrum Kszta³cenia Mened¿erów we wspó³pracy
z Biurem Wartoci i Etyki, a firmowane i prowadzone przez czempionów wartoci
i etyki debaty okr¹g³ego sto³u. Celem comiesiêcznych, pó³toragodzinnych debat jest
przedstawienie, omówienie i rozwi¹zanie przygotowanego wczeniej hipotetyczne3
Na przyk³adzie intranetowego przewodnika Urzêdu Zasobów Ludzkich (Human Resources Development
Canada).

"

POSTAWY

ETYCZNE

go dylematu etycznego. Zaproszeni wy¿si urzêdnicy s³u¿by cywilnej nawietlaj¹
problem z ro¿nych punktów widzenia, radykalnego i umiarkowanego, niekoniecznie odzwierciedlaj¹cych ich w³asne pogl¹dy. Wszystko odbywa siê wed³ug ustalonego z góry scenariusza. Po prezentacji dylematu oraz wys³uchaniu opinii zaproszonych goci, urzêdnicy rozpoczynaj¹ dwudziestominutow¹ dyskusjê, która odbywa siê przy okr¹g³ych, siedmioosobowych sto³ach. Przedstawiciel ka¿dego sto³u
przedstawia publicznie wypracowane rozwi¹zania. Metodologia studium przypadku musi odpowiadaæ wymaganiom zawartym w Podrêczniku praktycznego podejcia (publikacja Biura Wartoci i Etyki). Temat sesji powinien byæ konkretny oraz
prawdopodobny dla jej uczestników, wzbudzaj¹cy ich zainteresowanie. Jednoczenie nie mo¿e on odwzorowywaæ sytuacji, która rzeczywicie mia³a miejsce. Opis
przypadku musi byæ na tyle ogólny, by jego rozwi¹zanie by³o mo¿liwe w ci¹gu 20
minut dyskusji, bez koniecznoci rozstrzygania zbêdnych szczegó³ów.

Podsumowanie
Przyk³ad kanadyjski wskazuje, i¿ nie ma jednoznacznych rozwi¹zañ dla dylematów etycznych. Ka¿da sytuacja konfliktu wartoci jest niepowtarzalna i wymaga odrêbnej analizy, przy której mo¿na posi³kowaæ siê podrêcznikami zawieraj¹cymi interpretacjê obowi¹zuj¹cych kodeksów, studiów przypadku, praktycznych rozwi¹zañ oraz orzecznictwa. Ró¿norodnoæ stosowanych metod odzwierciedla specyfikê i z³o¿onoæ problematyki. Niemo¿liwe jest np. wyznaczenie kwotowej granicy
przyjmowania tzw. wyrazów wdziêcznoci czy jednoznaczne okrelenie warunków
udzia³u urzêdników w prywatnych konferencjach lub rautach. Prowadzone szkolenia i dyskusje, np. w postaci debat okr¹g³ego sto³u, nie daj¹ gotowych wzorów postêpowania, ale maj¹ nauczyæ urzêdników umiejêtnoci podejmowania w³aciwych
decyzji. Przybli¿aj¹ tak¿e niezbêdne elementy procesu decyzyjnego, których pominiêcie zwiêksza prawdopodobieñstwo b³êdu, uczulaj¹ na przestrzeganie wartoci
po¿¹danych w administracji publicznej oraz zmuszaj¹ do mylenia o ka¿dej decyzji
jako integralnie zwi¹zanej z tymi wartociami. Problematyka etycznego postêpowania w znacznej czêci nie poddaje siê regulacjom prawnym, wp³ywa jednak na
jakoæ pracy w administracji, jej efektywnoæ i spo³eczny odbiór.
Na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce zasady rozwi¹zywania dylematów etycznych:
 przyk³ad z góry, etyczne postêpowanie szefa, daj¹ce mu moralne prawo ¿¹dania analogicznego zachowania od pracowników;
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 zaanga¿owanie szefa, otwarty dialog, tworzenie atmosfery sprzyjaj¹cej wymianie pogl¹dów i dzieleniu siê w¹tpliwociami. Pracownik przyjdzie do prze³o¿onego po radê, je¿eli mo¿e liczyæ na zrozumienie, pomoc i ma do niego zaufanie;
 unikanie sytuacji stwarzaj¹cych prawdopodobieñstwo konfliktu;
 bezstronnoæ i obiektywizm;
 stosowanie przyjêtego modelu procesu decyzyjnego;
 wiadomoæ ryzyka b³êdu w procesie podejmowania decyzji, a tak¿e odpowiedzialnoci za ten b³¹d. Urzêdnik nie mo¿e baæ siê b³êdów.
Kodeksy etyczne nie s¹ miar¹ upowszechnienia wartoci w s³u¿bie publicznej.
Mog¹ one stanowiæ punkt wyjcia (kodeksy w poszczególnych ministerstwach) lub
punkt docelowy, odzwierciedlaj¹cy wartoci ju¿ zakorzenione w praktyce administracyjnej. Skutecznym sposobem popularyzacji tych wartoci jest natomiast otwarty dialog, rozumiany jako proces ich twórczego wdra¿ania w pracy codziennej. Etykê w rodowisku pracy trzeba budowaæ konsekwentnie i latami, zgodnie z za³o¿onym planem dzia³ania i w ramach posiadanych rodków finansowych.

Angelina Sarota*

* Angelina Sarota  g³ówny specjalista w Departamencie Zastêpstwa Procesowego, Ministerstwo Skarbu Pañstwa.
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Instytucje pozaministerialne
w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii wiat organizacji quasi-rz¹dowych jest bardzo bogaty.
W tamtejszych warunkach politycznych ideologiczne i pragmatyczne przes³anki
sprawi³y, ¿e do brytyjskiego systemu rz¹dzenia wprowadzono kategoriê organizacji
maj¹cych bardzo du¿e wp³ywy, choæ pozostaj¹cych poza demokratycznym ¿yciem
politycznym. Instytucje te graj¹ kluczow¹ rolê w niemal ka¿dym obszarze ¿ycia
publicznego czy publicznych us³ug, sta³y siê integraln¹ czêci¹ brytyjskiego aparatu rz¹dowego i w wielu dziedzinach wypar³y wybieralne w³adze z ich klasycznych
funkcji. Jest to szczególnie grone dla ¿ycia publicznego na poziomie samorz¹du
terytorialnego, gdy¿ podwa¿a idee samorz¹dnoci, sprzyjaj¹c centralizmowi i niedemokratycznym procedurom rêcznego sterowania.
Powstanie tych jednostek by³o wynikiem konstatacji, ¿e brytyjska s³u¿ba cywilna powinna zostaæ podzielona na dwie czêci: zwi¹zan¹ z polityk¹ i jej tworzeniem oraz dostarczaj¹c¹ us³ugi obywatelom. Przes³ank¹ tego procesu by³o tak¿e
wyci¹gniêcie wniosków ze spostrze¿enia, ¿e klasyczne organizacje zapewniaj¹ce
reprezentatywnoæ rz¹du wywodz¹ siê z XVIII w., rozwinê³y siê w wieku XIX, a od
pocz¹tków XX w. skala i zró¿nicowanie funkcji pañstwa i administracji publicznej
zwiêkszy³a siê do stopnia przekraczaj¹cego zdolnoæ tych instytucji do kompetentnego zarz¹dzania pañstwem. Wielka Brytania, szczególnie podatna na ten proces
z racji braku sformalizowanej Konstytucji, natrafia³a na trudnoci w ukszta³towaniu
stabilnych i dobrze zdefiniowanych relacji pomiêdzy administracj¹ centraln¹ a pozosta³¹ czêci¹ administracji publicznej, a tak¿e pomiêdzy pañstwem a instytucjami
publicznymi szerszego spo³eczeñstwa. Uznano zatem, ¿e rozwi¹zanie tego problemu wymaga, aby klasyczne organizacje demokratyczne by³y wspomagane przez
nowe instytucje, które daj¹ wiêcej mo¿liwoci obywatelom uczestnicz¹cym w ¿yciu publicznym i na nowo okrelaj¹ granice pomiêdzy w³adz¹ publiczn¹ a spo³eczeñstwem.
Wed³ug danych z 1998 r., ca³kowita liczba pozaministerialnych jednostek administracji publicznej, zwanych tu quangos (od quasi-autonomous non-governmental organisations  quasi-niezale¿ne organizacje pozarz¹dowe) lub NDPB (od non-
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departamental public bodies  nieministerialne jednostki publiczne) wynosi³a 6424.
Pracuje w nich ok. 91 tys. urzêdników, a wydatki tych jednostek administracyjnych
wynosz¹ w sumie ok. 17 mld funtów  6% brytyjskich wydatków rz¹dowych.
W Wielkiej Brytanii wyró¿nia siê trzy kategorie pozaministerialnych agencji
(quangos):
 o charakterze wykonawczym (executive agencies), dzia³aj¹ce przede wszystkim w sferze nauki i kultury (jak Komitet ds. Grantów Uniwersyteckich, British
Council), choæ równie¿ w sferze gospodarki (United Kingdom Atomic Energy Commission  Komisja ds. Energii Atomowej),
 o charakterze doradczym (advisory agencies), prowadz¹ce dla rz¹du dzia³ania w obszarach wymagaj¹cych zewnêtrznych ekspertyz, jak np. Komisja Doradcza
ds. Leków, Policyjna Rada Doradcza,
 o charakterze quasi-s¹dowym, orzeczniczym (tribunals), jak Komisja ds.
Monopoli i Fuzji, Komisja ds. Równoci Rasowej czy Policyjny Trybuna³ Arbitra¿owy, wykonuj¹ce zadania typu regulacyjnego.
Agencje o charakterze wykonawczym by³y tworzone, z pewnymi wyj¹tkami,
przez ministerstwa i urzêdy centralne brytyjskiej administracji centralnej, najczêciej na podstawie rozporz¹dzenia odpowiedniego szefa urzêdu. W wiêkszoci przypadków agencje takie pozosta³y cile zwi¹zane z ministerstwem b¹d urzêdem,
który je powo³a³, wykonuj¹c zadania zlecone przez ministra b¹d szefa urzêdu. Podobnie w procesie tworzenia agencji doradczych inicjatywa nale¿a³a do centralnych
urzêdów administracji. Natomiast agencje o charakterze quasi-s¹dowym tworzono
zwykle w kontekcie szerszego projektu legislacyjnego maj¹cego na celu ustanowienie praw i obowi¹zków obywatelskich w okrelonej dziedzinie.
Ankieta przeprowadzona w brytyjskiej administracji publicznej w 1996 r. pokaza³a bardzo wa¿n¹ rolê, jak¹ quangos pe³ni¹ obecnie w Wielkiej Brytanii. Nie
zajmuj¹ siê one wy³¹cznie w¹sko specjalistycznymi i hermetycznymi dziedzinami
¿ycia publicznego, lecz wprowadzaj¹ programy i wykonuj¹ zadania dotykaj¹ce niemal ka¿dego aspektu ¿ycia zwyk³ego obywatela, takich jak: szkolnictwo, mieszkalnictwo komunalne, opieka zdrowotna, ochrona rodowiska. Prawdopodobnie z tego
powodu quangos s¹ bardzo kontrowersyjnym problemem w polityce brytyjskiej.
Uwa¿a siê bowiem, ¿e s¹ to instytucje wymykaj¹ce siê demokratycznej kontroli
parlamentu, a w konsekwencji nie ponosz¹ce odpowiedzialnoci za swoje dzia³a-
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nia, co zawsze budzi zrozumia³y niepokój z uwagi na ogromne sumy publicznych
pieniêdzy wydawanych przez te organizacje.
Rz¹d brytyjski próbuje od kilku lat reformowaæ quangos, proponuj¹c dzia³ania
wychodz¹ce naprzeciw g³ównym nurtom krytyki w stosunku do tych instytucji.
Zmierza siê miêdzy innymi do zwiêkszenia ich odpowiedzialnoci przed parlamentem, wyra¿aj¹cej siê miêdzy innymi okresowymi ocenami specjalnych komisji parlamentu. Inne kryterium to zwiêkszenie otwartoci tych organizacji, poprzez w³¹czenie ich pod jurysdykcjê ustawy o wolnoci informacji (Freedom of Information
Act) oraz parlamentarnego ombudsmana. Proponuje siê równie¿, aby quangos by³y
bardziej publicznie otwarte i reagowa³y szybciej na spo³eczne postulaty. W celu
zwiêkszenia jawnoci ich dzia³ania zg³oszono propozycjê, aby wszystkie agencje
wykonawcze i doradcze by³y zobowi¹zane do przedstawiania rocznego raportu
o swojej dzia³alnoci. Dalszymi krokami, tam gdzie jest to mo¿liwe, s¹:
 zapewnienie szerszej informacji o dzia³aniach;
 zmniejszenie liczby quangos;
 ustalenie jednolitych procedur dzia³ania;
 stworzenie równych szans na pracê dla kobiet oraz mniejszoci etnicznych
i narodowych.
Problem kontroli i wp³ywu na agencje, komisje wykonawcze i regulacyjne
w omawianych krajach by³ zawsze istotny w dyskusji nad skutecznoci¹ ich dzia³ania. Zarówno w USA, jak i Wielkiej Brytanii pozaministerialne agencje i komisje
by³y i s¹ przedmiotem ataków opozycji parlamentarnej, zarzucaj¹cej im przede
wszystkim brak demokratycznej kontroli nad wydawaniem publicznych pieniêdzy.
Historia pokaza³a jednak, ¿e zarzuty te by³y czysto retoryczne, gdy¿, po zmianie
uk³adu si³ politycznych, dawna opozycja zapomina³a o nich, obsadzaj¹c swoimi ludmi wszelkie mo¿liwe stanowiska, natomiast byli rz¹dz¹cy przechodzili w sposób
naturalny na pozycje pryncypialnych krytyków struktur pozaministerialnych. Faktem pozostaje jednak, ¿e kontrola i wp³yw na dzia³alnoæ cia³ pozaministerialnych
jest bardzo utrudniona, czêsto zaczynaj¹ one prowadziæ w³asn¹ politykê i, zale¿nie
od temperamentu kieruj¹cych nimi urzêdników, ³atwiej lub trudniej poddaj¹ siê nadzorowi i poleceniom z góry. Rz¹d, deleguj¹c pewne zadania do agencji wykonawczych, regulacyjnych i innych cia³ spe³niaj¹cych podobne zadania, pozbywa siê
k³opotu i dodatkowych zadañ, mog¹c siê skoncentrowaæ na realizacji priorytetowych dla siebie strategii politycznych. W procesie tym jednak rz¹d wyzbywa siê
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dobrowolnie czêci swoich wp³ywów na bieg spraw, które na pewnym etapie mog¹
siê okazaæ niezwykle istotne. St¹d bierze siê prawdopodobnie d¹¿enie wszystkich
rz¹dów do maksymalnego upolitycznienia tego typu instytucji i obsadzenia ich politycznie pos³usznymi, ale niekoniecznie kompetentnymi ludmi. Wypaczona zostaje zatem idea instytucji pozaministerialnych, jako organizacji wyspecjalizowanych, eksperckich, kierowanych przez technokratów, profesjonalistów, a wiêc ludzi
z definicji niezale¿nych i koncentruj¹cych siê na wykonaniu powierzonego zadania, a nie dzia³aj¹cych wed³ug wytycznych szefa partii politycznej.
Najwa¿niejsze argumenty za i przeciw istnieniu pozaministerialnych agencji
rz¹dowych mo¿na uj¹æ w poni¿szej tabeli:

Za

Przeciw

1. Mo¿liwoæ uzyskiwania niezale¿- 1. Znaczna czêæ publicznych wydatnych, szczegó³owych ekspertyz dla
ków jest dokonywana przez instyturz¹du.
cje nie pochodz¹ce z demokratycznego wyboru, nie poddaj¹ce siê de2. Ocena dotycz¹ca wdro¿enia okrelomokratycznej kontroli.
nego sposobu dzia³ania jest dokonywana przez niezale¿ne od rz¹du, od- 2. Problemy z ustaleniem odpowieporne na polityczny nacisk organizadzialnoci za przeprowadzenie koncje.
kretnych zadañ.
3. Delegacja w³adzy ogranicza politycz- 3. Trudna sytuacja wybieralnych polin¹ presjê na ministrów i inne orodki
tyków, których odsuwa siê od rz¹dow³adzy wybieralnej.
wego procesu podejmowania decyzji.
4. Zapewniaj¹ szybk¹ i kompetentn¹ reakcjê na dany problem, s¹ bardziej 4. Ich liczba ronie przy jednoczesnym
elastyczne od wielkich ministerstw
wzrocie ich w³adzy.
rz¹dowych.
5. Nominacje na stanowiska kierowni5. Pozwalaj¹ na korzystne u³o¿enie stocze s¹ niew³aciwe i czêsto utrzymysunków pomiêdzy rz¹dem a ró¿nymi
wane w tajemnicy.
grupami interesu i nacisku.

Pawe³ Bartczak*
* Pawe³ Bartczak  starszy konsultant Cap Gemini Ernst and Young.
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Nowe regulacje w wybranych krajach
Niemcy  nowe procedury
postêpowania administracyjnego
We wrzeniu 2000 r. w Niemczech wesz³y w ¿ycie nowe, jednolite procedury
postêpowania dla ministerstw federalnych. Zgodnie z intencj¹ rz¹du federalnego
powinny one usprawniæ pracê administracji centralnej oraz zapewniæ jej wspó³udzia³ w podejmowanych dzia³aniach legislacyjnych. Anulowano ponad 100 dotychczasowych procedur. Nowe zasady umo¿liwiaj¹ landom oraz w³adzom lokalnym opiniowanie projektów aktów prawnych w pocz¹tkowym stadium prac, dziêki
czemu proces legislacyjny nabiera bardziej kooperatywnego charakteru. Nowe procedury postêpowania w ministerstwach i urzêdach centralnych RFN maj¹ ponadto
na celu zapewnienie pe³nego równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn w dostêpie do
pracy i karierze zawodowej w administracji pañstwowej.
Istotnym elementem powy¿szej inicjatywy jest system oceniania wyników pracy (benchmarking) w sektorze publicznym. Na szczeblu federalnym jest on stosowany do badañ zarz¹dzania zasobami ludzkimi, kontroli wykorzystania subsydiów
publicznych, zastosowania nowych technologii elektronicznych oraz poziomu wykszta³cenia zawodowego pracowników. Podobne badania porównawcze prowadzone s¹ na poziomie landów. Wspó³pracê regionalnych rz¹dów w tym zakresie umo¿liwia specjalny organ do koordynacji 79 komitetów badañ porównawczych (prowadzonych w 36 grupach zagadnieñ), zatrudniaj¹cych 400 ekspertów. Czêæ prac
wykonywana jest we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (m.in. Fundacj¹
Bertelsmanna). Rz¹d federalny zapowiada uwzglêdnienie wyników tych inicjatyw
oraz rozszerzenie programu oceny porównawczej wyników pracy na inne dziedziny
aktywnoci pañstwowej. (Filip Jasiñski*)

* Filip Jasiñski  specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.
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Dania usprawnia komunikowanie siê obywateli
z sektorem publicznym
W duñskim rz¹dzie trwaj¹ prace nad ustaw¹ o podpisie elektronicznym, która
ma usprawniæ komunikacjê obywateli oraz przedsiêbiorstw z sektorem publicznym
oraz sprawiæ, ¿e bêdzie ona bardziej bezpieczna i ³atwa w praktyce. Stosowanie
nowych przepisów prawnych bêdzie nadzorowane przez w³aciwy organ pañstwowy (odpowiednik polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
bêd¹cy administratorem ochrony dostêpu do internetu. Opracowywane standardy
dzia³ania bêd¹ wspólne dla wszystkich instytucji pañstwowych. (F.J.)

Portugalia tworzy ramy prawne
dla handlu elektronicznego
W nawi¹zaniu do zapisów Zielonej ksiêgi w sprawie spo³eczeñstwa informacyjnego opracowanej w Portugalii, tamtejszy rz¹d po³o¿y³ wiêkszy nacisk na zagadnienia handlu elektronicznego. Najnowsze rozwi¹zania technologiczne wymuszaj¹ zmianê podejcia do prowadzenia wymiany handlowej. Poci¹ga to za sob¹
koniecznoæ nowelizacji istniej¹cej bazy prawnej. Inicjatywa ma na celu wsparcie
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w modernizacji ich systemów informatycznych,
a tak¿e u³atwienie im dostêpu do komputerowych sieci cyfrowych. Nowe przepisy
prawne reguluj¹ce tryb prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania podpisów
elektronicznych s¹ niezbêdne do stworzenia bezpiecznego rodowiska handlu elektronicznego (F.J.)

W³ochy  nowy Kodeks postêpowania
pracowników rz¹dowych
We W³oszech, które ju¿ wiele dziesi¹tków lat zmagaj¹ siê z procesem stabilizacji swojej sceny politycznej, od po³owy kwietnia 2001 r. funkcjonuje dokument niezwykle istotny z punktu widzenia s³u¿by cywilnej oraz jakoci dzia³ania organów
administracji pañstwowej. Nowy Kodeks postêpowania pracowników rz¹dowych
zosta³ przygotowany przez Departament Administracji Publicznej (funkcjonuj¹cy
w ramach w³oskiego Urzêdu Prezesa Rady Ministrów). Kodeks, sporz¹dzony na
podstawie rozporz¹dzeñ ministra administracji publicznej z lat 90., obejmuje naj-
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wa¿niejsze zasady funkcjonowania s³u¿by cywilnej oraz przybli¿a prawa i obowi¹zki
jej pracowników. Zawarte tu zasady znajduj¹ tak¿e zastosowanie w sytuacjach, których nie konkretyzuj¹ istniej¹ce akty prawne lub w przypadku braku stosownych
regulacji.
G³ównymi zasadami korpusu w³oskiej S³u¿by Cywilnej s¹:
 poszanowanie zasady nale¿ytego i bezstronnego wype³niania obowi¹zków,
zgodnie z liter¹ prawa i wy³¹cznie w interesie publicznym (art. 2.1);
 zachowanie nale¿ytej pozycji oraz unikanie konfliktu interesów publicznych
i prywatnych (art. 2.2);
 wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych w wyznaczonym zakresie czasowym
przy wykorzystaniu odpowiedniego nak³adu si³, w mo¿liwie nieskomplikowany i wydajny sposób (art. 2.3);
 troska o zasoby biurowe oraz niewykorzystywanie posiadanych informacji
oficjalnych do celów prywatnych (art. 2.4);
 demonstrowanie pe³nego zaanga¿owania w pracê podczas kontaktów z obywatelami (art. 2.5);
 ograniczenie kontaktów z sektorem prywatnym (przedsiêbiorcami) w sytuacji, kiedy mo¿e to doprowadziæ do konfliktu interesów (art. 2.6);
 pe³nienie obowi¹zków s³u¿bowych zgodnie z zakresem kompetencji (art. 2.7);
 zakaz przyjmowania prezentów i innych gratyfikacji za dzia³ania zwi¹zane
z pe³nionymi obowi¹zkami s³u¿bowymi (art. 3);
 powiadamianie prze³o¿onych o cz³onkostwie w stowarzyszeniach oraz innego rodzaju organizacjach; prze³o¿eni z kolei nie mog¹ nak³aniaæ swoich podw³adnych do uczestniczenia w pracach podobnych instytucji (art. 4);
 powstrzymywanie siê przed podobnymi dzia³aniami w sytuacjach, gdy mo¿e
mieæ to wp³yw na podejmowane dzia³ania w ramach obowi¹zków s³u¿bowych
(art. 6);
 informowanie prze³o¿onych, a tak¿e informowanie podw³adnych przez ich
prze³o¿onych o uczestniczeniu w przedsiêwziêciach finansowych zwi¹zanych z pe³nionymi obowi¹zkami s³u¿bowymi w okresie ostatnich 5 lat (art. 5);
 troska o dobre imiê administracji publicznej podczas uczestniczenia w ¿yciu
spo³ecznym (art. 9);
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 zakaz wykorzystywania zasobów biurowych (w tym telefonów s³u¿bowych,
z wyj¹tkiem sytuacji nadzwyczajnych) do celów prywatnych, nie zwi¹zanych z wype³nianiem obowi¹zków s³u¿bowych.
Dokument bardzo obszernie omawia najró¿niejsze aspekty pracy urzêdów i ministerstw centralnych, np. u¿ywanie zrozumia³ego i poprawnego jêzyka w oficjalnych pismach, pozytywne nastawienie do obywateli, opuszczanie miejsca pracy
wy³¹cznie w celach s³u¿bowych1 b¹d sytuacjach nadzwyczajnych, wspó³praca z wewn¹trzresortowymi s³u¿bami kontrolnymi. Równie wnikliwe potraktowanie w oficjalnym dokumencie rz¹dowym takich ¿yciowych kwestii, jak nieetyczny stosunek do obowi¹zków s³u¿bowych czy przedk³adanie interesów prywatnych nad publiczne, jest podejciem rewolucyjnym i godnym naladowania w innych krajach.
Projekt polskiego Kodeksu etyki S³u¿by Cywilnej jest znakomit¹ p³aszczyzn¹ do
wdro¿enia podobnej inicjatywy. (F.J.)

Nowe standardy dobrego postêpowania
administracyjnego w Unii Europejskiej
Tradycja wspó³pracy rzeczników praw obywatelskich pañstw cz³onkowskich
Wspólnot Europejskich wywodzi siê jeszcze z lat 80. Instytucja Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich (Euro-Ombudsman) zosta³a powo³ana w 1992 r.,
na mocy Traktatu z Maastricht. Pierwsze wybory Ombudsmana odby³y siê w 1995 r.
Parlament Europejski powo³a³ wówczas na to stanowisko Jacoba Södermana, by³ego rzecznika praw obywatelskich oraz ministra sprawiedliwoci Finlandii. W padzierniku 1999 r. Jacob Söderman zosta³ wybrany na drug¹ kadencjê.
Poza zapisami traktatowymi (art. 195 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹ [TWE], art. 20 Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla
i Stali [EWWiS] oraz art. 107 Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej [Euratomu]) zakres kompetencji rzecznika konstytuuj¹: Decyzja Parlamentu Europejskiego z 8 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych zasad
wykonywania funkcji Ombudsmana (OJ L 113 z 4 maja 1994 r.) oraz Decyzja Rzecznika z 16 padziernika 1997 r, która zawiera postanowienia wdra¿aj¹ce.
W ramach swego mandatu Rzecznik mo¿e siê zajmowaæ kwestiami odnosz¹cymi siê do tzw. z³ego praktycznego funkcjonowania instytucji WE/UE (maladmi1
W czerwcu 2001 r. w³oski Trybuna³ Kasacyjny orzek³, i¿ pracownicy administracji nie mog¹ odpracowywaæ
nieobecnoci w trakcie urzêdowych godzin pracy, powiêconej na za³atwianie swoich prywatnych spraw.
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nistration2). Wiêkszoæ skarg kierowanych do niego dotyczy braku odpowiedzi na
pytania i sprawy kierowane bezporednio do instytucji przez osoby fizyczne lub prawne (failure of reply). Wiele prac inicjuje sam Rzecznik, kieruj¹c siê koniecznoci¹
zapewnienia przejrzystoci (transparency) oraz dostêpu do dokumentów WE/UE.
Do koñca 2000 r. do Rzecznika skierowano ponad 7000 skarg zwi¹zanych ze z³ym
funkcjonowaniem administracji unijnej.
Roczne raporty Rzecznika od samego pocz¹tku wskazywa³y ewidentne luki
w przepisach reguluj¹cych funkcjonowanie unijnej administracji oraz zasady wype³niania przez nich ich obowi¹zków s³u¿bowych. Z inicjatywy Rzecznika 28 lipca
1999 r. przedstawiono projekt Code of Good Administrative Behaviour, dokumentu, który sta³ siê  w formie rekomendacji skierowanej przez Rzecznika do instytucji i agend WE/UE  podstaw¹ prowadzenia prac nad podobnymi dokumentami ju¿
w ramach poszczególnych instytucji. Ujêcie modelowe tego zagadnienia umo¿liwia
bardziej elastyczne podejcie do dobrej administracji z uwzglêdnieniem specyfiki
poszczególnych organów unijnych. Sama idea przeciwdzia³ania z³ej administracji ujêta zosta³a równie¿ w Karcie Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej
(art. 41).
Kodeks ujmuje podstawowe regu³y proceduralne z zakresu prawa administracyjnego, takie jak:
 zakaz dyskryminacji (art. 5);
 zasadê proporcjonalnoci (art. 6);
 zakaz nadu¿ywania uprawnieñ (art. 7);
 zasadê bezstronnoci i niezale¿noci urzêdników (art. 8);
 zasadê obiektywnoci (art. 9);
 zasadê zaufania (art. 10);
 zasadê uczciwoci (art. 11);
 zasadê grzecznoci (art. 12);
 obowi¹zek odpowiadania na listy osób fizycznych lub prawnych w jêzykach,
którymi one siê pos³uguj¹ (art. 13);
 obowi¹zek potwierdzenia otrzymania korespondencji oraz skierowania petentów do osoby odpowiedzialnej za dan¹ sprawê w konkretnej instytucji (art. 14),
2
W raporcie rocznym Euro-Ombudsmana za 1997 r. zdefiniowano niniejsze pojêcie jako sytuacjê, w której
organ publiczny dzia³a niezgodnie z przepisem lub zasad¹, które s¹ dla niej wi¹¿¹ce.
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jak równie¿ ewidencjonowania poczty przychodz¹cej i wychodz¹cej z urzêdu
(art. 24);
 obowi¹zek przekazania sprawy w³aciwemu urzêdnikowi (art. 15);
 prawo do wypowiadania opinii oraz przedk³adania przez petentów owiadczeñ w sprawach ich dotycz¹cych (art. 16);
 za³atwianie spraw w odpowiednim terminie, tj. unikanie opónieñ przy podejmowaniu decyzji (art. 17);
 obowi¹zek przedstawiania przez urzêdników uzasadnienia podejmowanych
decyzji na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych (art. 18) oraz niezw³oczne
poinformowanie o decyzji zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych (art. 20);
 informowanie zainteresowanych stron o mo¿liwoci wniesienia apelacji wobec podejmowanych decyzji (art. 19);
 respektowanie norm ochrony danych osobowych przekazywanych konkretnym instytucjom przez petentów (art. 21);
 przekazywanie na probê zainteresowanych stron dostêpnych informacji (art.
22), a tak¿e udostêpnianie dokumentów publicznych z uwzglêdnieniem klauzuli tajnoci (art. 23);
 upublicznienie Kodeksu mo¿liwie najszerszemu gronu zainteresowanych
stron (art. 25);
 umo¿liwienie zainteresowanym stronom zwrócenia siê do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich w zwi¹zku z naruszeniem zapisów Kodeksu
(art. 26).
Inicjatywa Rzecznika wzbudzi³a szerok¹ debatê w instytucjach unijnych. Poszczególne organy, jak np. Komisja Europejska, w krótkim czasie przygotowa³y
w³asne projekty Kodeksu; inne opracowa³y dokumenty zbli¿one w treci do modelowego Kodeksu przedstawionego przez Rzecznika, jednak¿e dopiero po skierowaniu przez niego specjalnego raportu w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego. Wiêkszoæ z 18 organów WE/UE przyjê³a ju¿ w³asne kodeksy. Komisja Europejska i Parlament Europejski przyjê³y swoje kodeksy w okrojonej formie i zatytu³owa³y je wytycznymi. Obecnie Rzecznik zabiega o przyspieszenie przyjêcia podobnego dokumentu przez Radê Unii Europejskiej.
Znaczenie Kodeksu dobrego postêpowania administracyjnego jest szczególne. Ma on szanse staæ siê dokumentem powszechnie obowi¹zuj¹cym w Unii Euro-
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pejskiej. Stanowi to wyraz powszechnego d¹¿enia do usprawnienia administracji
publicznej  w tym wypadku wspólnotowej  oraz upowszechnienia zasad nowoczesnej s³u¿by cywilnej. Polska, po uzyskaniu cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
powinna aktywnie wspieraæ mandat i dzia³alnoæ Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich, gwarantuj¹cego sprawnoæ unijnej administracji publicznej. W tym
kierunku zmierzaj¹ tak¿e inicjatywy podejmowane przez Urz¹d S³u¿by Cywilnej.
(F.J.)
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