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Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy

Wstęp

Problematyka etyki urzędniczej jest złożona i może być rozpatrywana na 
różnych płaszczyznach. W niniejszym opracowaniu, po uwagach wstępnych 
w sprawie powodów dość wzmożonego dzisiaj zainteresowania problematyką 
standardów w administracji publicznej, przedstawione zostaną trzy kluczowe 
płaszczyzny refl eksji: 1) funkcje etyki urzędniczej, 2) zasady i wartości proce-
duralne oraz 3) wzorzec postaw kształtujący powinne zachowania urzędników. 
Etyka urzędnicza nie jest, jak może się to wydawać, prostym zastosowaniem 
etyki ogólnej do rozstrzygania dylematów moralnych w służbie publicznej. Nie 
wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem, respektującym uniwersalne nor-
my moralne, by sprostać niejako automatycznie współczesnym wymaganiom 
dobrego urzędnika. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Dlatego też, 
prezentowane tutaj katalogi zasad, wartości i postaw, w systematyczny sposób 
wprowadzają w szeroki obszar powinności postępowania urzędnika, regulowany 
i egzekwowany zarówno przepisami prawa (hard law), ustaleniami kodeksowymi 
(soft  law), jak i zasadami współżycia społecznego.

1. Dlaczego etyka urzędnicza?

Postawione wyżej pytanie nie należy ani do czysto akademickich, ani też 
do pytań zamkniętych, na które należy udzielić odpowiedzi „tak albo nie”. Jest 
to rodzaj pytania otwartego, a odpowiedź powinna mieć walor praktyczny, ze 
względu na konkretne dylematy urzędników1. Przede wszystkim należy uświado-
mić sobie, że standardy etyki urzędniczej nie stanowią kolejnego, obok przepisów 

* Dr hab. Tomasz Barankiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1 Na ten temat dylematów współczesnego urzędnika szerzej zob. B. Kudrycka, Dylematy 
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określających odpowiedzialność prawną (karną, cywilną, dyscyplinarną), katalo-
gu reguł postępowania, który ma pełnić funkcję represyjną. Nie jest tak, iż wy-
łącznym powodem istnienia etyki urzędniczej byłoby wytykanie i napiętnowanie 
różnego rodzaju nieuczciwości w administracji. To zbyt negatywne i jednostron-
ne ujęcie możliwości etyki, ujęcie które nie wskazuje szerzej na wartości (ideały) 
służby publicznej, lecz eksponuje jedynie aspekt dyscyplinowania pracowników. 
Etyka urzędnicza powinna w sposób integralny skupiać przede wszystkim swoją 
uwagę na tym, aby z jednej strony, urzędnik wykonywał swoje obowiązki zgodnie 
z prawem, w atmosferze poczucia godności pełnionej służby, zaś z drugiej stro-
ny, aby dla interesantów wizyta w urzędzie nie była związana z kolejną życiową 
udręką oraz poczuciem, że załatwia się sprawy w jakiejś innej, obcej rzeczywi-
stości, w której zastawia się różne pułapki. Etyka urzędnicza wyrasta po prostu 
z życiowej potrzeby istnienia w państwie prawa dobrej administracji publicznej 
i powinno się do tego dążyć w sposób konsekwentny oraz kompleksowy.

1.1. Racje normatywne etyki urzędniczej

Przyjmijmy podział na normatywne i nienormatywne (społeczne, psycho-
logiczne, prakseologiczne) racje powołania i istnienia etyki urzędniczej. Naj-
ważniejszą racją normatywną jest „prawo do dobrej administracji”. Znalazło ono 
swój wyraz w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i określa takie 
standardy działania administracji, jak: równość, bezstronność, sprawiedliwość, 
załatwienie spraw w odpowiednim terminie (art. 41 ust. 1), dostęp do akt osoby 
zainteresowanej, prawo do bycia wysłuchanym, obowiązek uzasadniania decyzji 
(art. 41 ust. 2), obowiązek wyrównania szkody spowodowanej przez działanie or-
ganów lub personelu przy wykonywaniu działań służbowych (art. 41 ust. 3)2. Jak 
widać, pojęcia prawa do dobrej administracji nie można zredukować do stosowa-
nia samej tylko zasady legalizmu. Pojęcie to ma charakter opisowo-wartościujący 
i wskazuje na to chociażby przywołana zasada sprawiedliwości, która koryguje 
obowiązujące prawo, a niekiedy wręcz zastępuje, jeśli zawiera ono luki lub jest 
nieprecyzyjne. Urzędnik może na różne sposoby „zasłaniać” się przepisami, 
w zakamufl owany sposób stosować prawo w sposób uznaniowy, dyskryminują-
cy i stronniczy, ale każde takie postępowanie będzie naruszeniem ducha pra-
wa3. W tym względzie przyjmowane standardy etyczne działania administracji 

2 Zob. S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 
2001.

3 Zob. np. szerzej P. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, w: H. Izdebski, 
A. Stępkowski, Nadużycie prawa, Warszawa 2003, s. 187–206.
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współkształtują właściwe rozumienie prawa, treść obowiązków i uprawnień jego 
adresatów, ze względu na słuszny cel prawa.

Rację normatywną etyki urzędniczej jest też Europejski Kodeks Dobrej Ad-
ministracji (EKDA) uchwalony 6 września 2001 r. przez Parlament Europejski4. 
Kodeks ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma kształtować jednoli-
tą przestrzeń administracyjną Unii Europejskiej. EKDA zawiera system zasad, 
głównie proceduralnych, traktowanych w systemie prawa europejskiego jako soft  
law (miękkie prawo). Polska przystępując do UE zobowiązała się do stosowania 
standardów współczesnego państwa prawa. Standardy te prezentujemy osobno 
w dalszej części opracowania.

Racje normatywne etyki urzędniczej odnajdujemy w poszczególnych regu-
lacjach ustawowych. Przykładowo art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej stwierdza, iż w „celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronne-
go i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę 
cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjo-
nowania i rozwoju”5. Regulowane w aktach prawnych obowiązki pracowników 
administracji bywają często nazywane pragmatykami służbowymi6.

1.2. Racje nienormatywne etyki urzędniczej

Wśród racji nienormatywnych w szczególności uwzględnić należy prze-
słankę społeczną etyki urzędniczej, związaną ze społecznym oczekiwaniem 
respektowania określonych standardów życia publicznego. W punkcie wyjścia 
przyjąć należy, że administracja publiczna jest fenomenem społecznym, jedną 
ze struktur życia społecznego, i jako tego typu struktura nie może funkcjono-
wać w oderwaniu od zasad współżycia społecznego. Jako przykład konieczności 
respektowania standardów w sferze życia publicznego (standards of public life), 
w związku z licznymi skandalami wśród urzędników i parlamentarzystów, podaje 
się katalog sformułowany w 1995 roku w Wielkiej Brytanii przez Komisję ds. 
Standardów Życia Publicznego pod przewodnictwem Lorda Nolana. Obiegowo 
katalog ten bywa nazywany „Katalogiem Nolana”. Wspomniana Komisja uznała, 
że w życiu publicznym należy zawsze pamiętać o takich zasadach, jak 1)  bez-
interesowność, 2) prawość, 3) obiektywizm, 4) odpowiedzialność, 5) jawność, 
6) uczciwość i 7) własny przykład. Jak się dzisiaj przyjmuje, standardy te określają 

4 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu ko-
deksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2003.

5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1111).
6 J. Szczot, Pragmatyki służbowe, w: S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, 

Lublin 2008, s. 302–303.
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fundamentalną sferę reguł właściwego postępowania osób pełniących funkcje 
publiczne.

Wskazać możemy następnie na istotną rację psychologiczną. Jak się podkre-
śla, etyka urzędnicza uwypukla znaczenie pewnych ludzkich postaw, które mo-
glibyśmy określić jako postawy szczególnie ważne w relacjach interpersonalnych 
w urzędzie7. Przykładowo postawa uprzejmości i otwartości pozwala zazwyczaj 
już w pierwszym kontakcie z interesantem, który przyszedł do urzędu w na-
stawieniu konfrontacyjnym, „rozbroić” go i uniknąć konfl iktu. Jeśli natomiast 
urzędnik przyjmie tę samą postawę negatywną, opartą na założeniu „zobaczymy, 
kto tu wygra”, to często problem, który był do rozwiązania, staje się punktem 
wyjścia konfl iktu. Jak się często podkreśla, każdy władczy stosunek do drugiego 
człowiekiem już potencjalnie zawiera chęć użycia siły i udowodnienia znaczenia 
pełnionej roli społecznej. Etyka urzędnicza wskazuje tu na podstawową zasadę, 
aby władczego stosunku nie wykorzystywać8. Nadto, w urzędzie nie można się 
nie komunikować z innymi pracownikami. Postawy negatywne, jak milczenie, 
wycofanie i brak życzliwości w stosunku do innych, niszczą fundamenty we-
wnętrznej komunikacji administracyjnej.

Na koniec warto odnotować znaczenie etyki w kulturze organizacyjnej 
administracji. Etyka urzędnicza stanowi integralny czynnik dobrej organizacji 
urzędu formułując bardzo wyraźnie podstawowe cele – wartości, które realizuje 
administracja publiczna. Z jednej strony, administracja publiczna jest nośnikiem 
i realizatorem takich wartości, jak: dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna, 
zaś z drugiej strony, jej działanie powinno mieć charakter racjonalny, gospodarny 
i celowy. Te ogólne zasady zawsze uzupełniają braki wynikające z luk, błędów 
bądź niemożliwych do przewidzenia sytuacji organizacyjnych.

2. Podstawowe funkcje etyki urzędniczej

W literaturze przedmiotu nadal rzadko zwraca się osobną uwagę na pod-
stawowe funkcje etyki w administracji publicznej. Oczywiście próba podania 
katalogu takich funkcji zawsze może być przedmiotem dyskusji. Przede wszyst-
kim, jak się wydaje, etyka urzędnicza kształtując jakość działań administracji ma 
istotny wpływ na proces budowania zaufania obywateli do organów państwa. 
Zakładamy bowiem, że jeśli urzędnik będzie wykonywał swoje zadania zgodnie 
z obowiązującym prawem, obiektywnie, rzetelnie, nie ze względu na jakikolwiek 
interes partykularny, to na zasadzie odzwierciedlenia bądź równowagi, wcześniej 

7 M. Kosewski, Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczyć?, „Służba 
Cywilna” 2000/2001, nr 1, s. 9–22.

8 J. Boć (red), Administracja publiczna, Kolonia Limited, 2004, s. 292–293.



Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy  127

czy później, uruchomiony zostanie społeczny proces coraz większego zaufania 
obywateli do państwa. Warto podkreślić, że właśnie m.in. Polsce jest to proces 
szczególnie pożądany ze względu na uwarunkowania historyczne administra-
cji, kiedy władza publiczna była czynnikiem obcym, a niekiedy wręcz aparatem 
ucisku obywateli. Obecnie standardy etyki urzędniczej, mającej swoje natural-
ne korzenie w etyce społecznej i obywatelskiej, mogą mieć znaczący wpływ na 
wzmocnienie więzi społecznych.

Jak wiadomo, życie każdej wspólnoty opiera się na więziach społecznych, 
m.in. właśnie na więzi wzajemnego zaufania. Bez relacji zaufania inne rodzaje 
więzi społecznych stają się trudne do utrzymaniu, a nawet wręcz niemożliwe. 
Rzeczona funkcja budowania zaufania do organów państwa ma dzisiaj istotny 
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa demokratycznego. W polskim sys-
temie prawa funkcja ta została wyrażona w art. 8 KPA następująco: „Organy 
administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, 
aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę 
prawną obywateli”9. Dodajmy też, że urzędnicy administracji publicznej powin-
ni zwracać baczniejszą uwagę na społeczny odbiór ich postępowania, również 
poza miejscem pracy.

Drugą ważną funkcją etyki urzędniczej jest z pewnością jej działanie pre-
wencyjna, polegająca na przeciwdziałaniu nadużyciom i patologiom w admini-
stracji publicznej10. Jak się przyjmuje, wyróżnić można przynajmniej pięć tzw. 
„obszarów ryzyka”, pokus zachowań nieetycznych w administracji: 1) obszar 
relacji z obywatelem i społeczeństwem, w tym także przedsiębiorcami i organi-
zacjami społecznymi; 2) obszar relacji urzędnik – urząd organu, w którym jest 
on zatrudniony; 3) obszar relacji pomiędzy różnymi sferami władzy publicznej; 
4) obszar dysponowania środkami fi nansowymi i majątkiem publicznym; 5) rze-
czywisty stosunek administracji wobec własnych nadużyć i patologii. W ostatnim 
przypadku chodzić będzie o sposoby identyfi kacji nadużyć, sposoby raportowa-
nia i pociągania do odpowiedzialności za działania niezgodne z etycznymi stan-
dardami postępowania. Jeśli pominąć niekiedy zbyt jednostronnie akcentowany 
aspekt prewencyjnej funkcji etyki w administracji publicznej, przyznać należy, 
że jest to jedna z najważniejszych funkcji we wspomaganiu wymaganej jakości 
funkcjonowania administracji.

Kolejna funkcja może zostać określona jako funkcja motywacyjna. Funk-
cja ta związana jest z oddziaływaniem treści standardów etycznych na sferę 

9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

10 Zob. np. P. J. Suwaj, D. K. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 
2009.
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przekonań i dążeń jednostki. Powszechnie przyjmuje się podział na motywację 
pozytywną i negatywną. Pierwsza kładzie nacisk na poznanie ideałów, wartości 
i celów służby publicznej. Podstawową sprawą jest tu zdobycie poczucia godno-
ści wykonywanej służby, godności własnej urzędnika oraz tego, że celem jego 
działań nie jest interes własny, lecz dobro ogółu. Wskazanie na wyższe pobudki 
moralne ujawnia, że praca w urzędzie nie sprowadza się do zwykłego zatrudnie-
nia regulowanego obowiązującym prawem pracy. Z kolei motywacja negatyw-
na pozwala urzędnikowi uświadomić sobie ciążącą na nim odpowiedzialność 
osobistą. Przy czym, mamy tu na myśli nie tylko odpowiedzialność w znacze-
niu prawnym, jako odpowiedzialność karną, cywilną, czy dyscyplinarną, ale na 
myśli mamy ten rodzaj odpowiedzialności, który określa się dzisiaj jako odpo-
wiedzialność przed społeczeństwem. Jest to kategoria odpowiedzialności „przed 
kimś”, własnym sumieniem i społeczeństwem, nie zaś tylko odpowiedzialności 
„za coś”, sformułowana jako obowiązki ustawowe, czy kodeksowe. Nie oznacza 
to jednak, że urzędnicy powinni kierować się głównie czynnikiem negatywnej 
odpowiedzialności osobistej i sankcji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
wymiar odpowiedzialności pozytywnej, o której w XX w. pisał G. Picht, mówiąc 
o odpowiedzialności za przyszłość, cywilizację, środowisko, przyszłe pokolenia. 
Wszystko to wytycza wiele pozytywnych możliwości działania administracji11. 
Jak podkreśla B. Kudrycka, etyka w administracji publicznej powinna uświado-
mić urzędnikom, że są oni, w tym także moralnie, odpowiedzialni wobec spo-
łeczeństwa. Realizują bowiem powierzone im zadania nie dla własnej wygody, 
czy służące ich przełożonym, lecz wszystkim obywatelom12.

Można też mówić o funkcji integracyjnej etyki urzędniczej. Jak wskazują 
badania socjologiczne, proces zaszczepiania wspólnych wartości przyczynia się 
do kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej, głębszej identyfi kacji jej 
członków i wzmocnienia stopnia zintegrowania. Podobne procesy występują 
w grupach zawodowych. Grupa zawodowa dobrze zintegrowana charakteryzuje 
się silniejszym dążeniem do współpracy, odpowiedzialnością za podejmowane 
działania i dobrym radzeniem sobie z problemami. W grupie zawodowej dobrze 
zintegrowanej pracownicy lepiej wypełniają swoje role społeczne i powierzo-
ne im zadania. Przypomnijmy w tym miejscu, że sens działania komisji dys-
cyplinarnych, w odróżnieniu od sądowego stosowania prawa za przestępstwa 
urzędnicze, polega właśnie na tym, że członkowie komisji rekrutują się wyłącznie 
z pośród współpracowników poddanych temu samemu reżimowi obowiązków. 
W ten sposób grupa zawodowa kontroluje własne środowisko społeczne. Jak się 

11 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, tłum. K. Michalski, w: G. Picht, Odwaga utopii, tłum. 
K. Maurin, K. Wolicki, K. Michalski, Warszawa 1981, s. 242–250.

12 B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995, s. 142.
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też podkreśla, kodeksy etyczne świadczą dzisiaj o postępującej profesjonalizacji 
i integracji urzędników administracji publicznej.

I wreszcie na koniec wymienić warto funkcję ochronną etyki urzędniczej13. 
Funkcja ta ma swój wymiar negatywny i pozytywny. Mianowicie, postawy nega-
tywne, jak np. buta urzędnicza, zjawisko korupcji i inne patologie występujące 
w administracji publicznej należy likwidować. Natomiast postawy pożądane na-
leży w sposób otwarty oceniać pozytywnie. W administracji publicznej pracuje 
rzesza dobrych i doświadczonych urzędników14. Obecnie bardzo ważne staje się, 
by po okresie wzmożonej walki z korupcją, wzmacniać postawy pozytywne i za-
dbać o tych urzędników, którzy służą państwu, a nie tylko określonym układom 
politycznym, czy rządzącej partii. Niestety Polska nadal nie jest krajem, w któ-
rym ceni się i dba o dobrą kadrę urzędniczą. Nadto środowiska polskich partii 
politycznych muszą wreszcie uznać apolityczną pozycję urzędnika, szczególnie 
członka korpusu służby cywilnej, który jest partnerem w pracy, a nie uległym 
sługą w sprawowaniu władzy. Niestety od wielu już lat członkowie wyższego 
personelu administracji publicznej upuszczają urzędy pod naciskiem interesów 
politycznych15. W Polsce proces zawłaszczania państwa przez różne układy poli-
tyczne, tzw. „bitwa o teren”, wciąż trwa. Rzeczywistość ta odnosi się zarówno do 
administracji rządowej, jak i samorządowej. Funkcja ochronna etyki urzędniczej 
jest formą budowania ścieżki kariery w urzędzie. Jeśli ten element nie będzie 
właściwie funkcjonował, to nigdy nie pojawi się grupa dobrych urzędników 
zawodowych16.

3. Zasady i wartości proceduralne

Przede wszystkim próba wyodrębnienia katalogu standardów etycznych, 
zasad i wartości, może koncentrować się na wymiarze proceduralnym admini-
stracji publicznej. Wtedy szczególną wagę przypisuje się standardom postępo-
wania administracyjnego. W punkcie wyjścia przyjmuje się założenie, iż pozycja 
i rola administracji publicznej w społeczeństwie demokratycznym jest na tyle 
znacząca, że społeczeństwo słusznie może domagać się zasad, które będą z jednej 
strony ograniczać i kontrolować autonomię organów władzy, a z drugiej strony 
tworzyć będą kryteria jawności, aby nie dochodziło do decyzji administracyj-
nych o charakterze uznaniowym. Ma to np. szczególne znaczenie w sytuacji tzw. 

13 Zob. też B. Kudrycka, Dylematy..., s. 149.
14 M. Kulesza, Wprowadzenie, w: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjo-

nalizm w administracji publicznej, Białystok 2004, s. 11.
15 Tamże.
16 P. J. Suwaj, D. K. Kijowski (red.), Patologie..., s. 11–12.



130 Tomasz Barankiewicz

luzów normatywnych, gdy przepisy przewidują szerszy zakres stosowania pra-
wa. Należy podkreślić, iż błędnie jest często słyszane w żargonie urzędniczym 
stwierdzenie: „w tej sprawie prawo daje mi wolną rękę”. W tym względzie, jak 
się podkreśla, zawsze należy pamiętać o maksymie J. E. Actona (1834–1902), 
iż wszelka władza korumpuje, zaś władza absolutna korumpuje w sposób ab-
solutny. Jeśli chcemy mieć zatem rzetelną i sprawną administrację, wolną od 
różnych patologii, to trzeba stosować zasady ograniczające i kontrolujące17. Niżej 
prezentujemy uporządkowany zbiór takich zasad i wartości.

3.1. Zasada i wartość praworządności

Wśród zasad i wartości proceduralnych na pierwszym miejscu wymienia 
się zwykle zasadę praworządności. Zasada ta wyrażona w art. 7 Konstytucji RP 
stwierdza, że organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach 
prawa. Zasada praworządności należy do zasad ogólnych KPA, który stanowi, że 
organy administracji publicznej „działają na podstawie przepisów prawa” (art. 6), 
a także, iż organy te „stoją na straży praworządności”. Rzeczoną zasadę określa 
także art. 4 EKDA: „Urzędnik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje 
uregulowania i procedury zapisane w prawnych przepisach Wspólnot. Urzędnik 
zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów 
jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawnymi”18. Obowiązek przestrzegania prawa wymienia się w rocie 
ślubowania składanego przez urzędników różnych kategorii.

W państwie prawa organy administracji publicznej są obowiązane wyko-
nywać swoje zadania oraz zakres przyznanych im kompetencji na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo porównując pozycję prawną 
obywatela i urzędnika, można powiedzieć, że obywatelowi wolno to, czego pra-
wo nie zabrania, zaś urzędnik może działać tylko wtedy, gdy prawo wyraźnie 
do tego upoważnia. Administracja publiczna jest obowiązana działać w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tak w znaczenia prawa materialnego, 
jak i w znaczeniu prawa proceduralnego. Działania administracji są „związane” 
prawem i jest to fundamentalna przesłanka załatwiania spraw z obywatelami.

Niestety, chociaż Polska jest członkiem UE i należy do wspólnoty rządów 
prawa, to nadal nadużywanie prawa jest zjawiskiem częstym w naszym kraju. 
Według m.in. inicjatorów projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowie-
dzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa: „Wykonując 

17 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2004, s. 305.
18 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu 

kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Warszawa 2005.
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prawo, aparat administracji zbyt często działa z jego naruszeniem. Przez wadliwe 
rozstrzygnięcia, działania podejmowane poza postępowaniem administracyjnym 
lub nieuzasadnioną bierność urzędnicy wyrządzają obywatelom, w tym i przed-
siębiorcom wymierne, niejednokrotnie bardzo poważne szkody. W najbardziej 
drastycznych przypadkach dochodzi do spektakularnych bankructw i likwida-
cji setek miejsc pracy. Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest oczywisty 
uszczerbek na autorytecie państwa i jego instytucji. Lekceważone przez funk-
cjonariuszy publicznych prawo nie znajduje także zrozumienia i aprobaty w spo-
łeczeństwie”19. Z punktu widzenia etyki w administracji publicznej urzędnik 
zajmując w stosunku do obywatela pozycję władczą, nie może pozycji tej wy-
korzystywać, zastawiać pułapek, manipulować informacją, czy stosować prawo 
w innym celu niż żąda tego ustawodawca. Można powiedzieć, co stanowi bo-
daj argument najmocniejszy, że urzędnik naruszając prawo godzi w samą istotę 
swojej służby. Prawo bowiem jest tym z czego czerpie on swoją władzę, pozycję 
i misję społeczną20.

3.2. Przeciwdziałanie konfl iktowi interesów w urzędzie

Zjawisko konfl iktu interesów określić można jako okoliczności, w któ-
rych urzędnik wykonując powierzone mu zadania, czy podejmując decyzję 
administracyjną, znajduje się w sytuacji podwójnej lojalności. Z jednaj strony, 
w stosunku do interesu publicznego, a z drugiej strony, w stosunku do intere-
su osobistego. Termin „interes osobisty” należy traktować szeroko jako termin 
zbiorczy dla wielu możliwych sytuacji konfl iktu z interesem publicznym, jak: 
uzyskanie korzyści materialnej, własne racje ideologiczne, narodowościowe, ro-
dzinne, religijne, a także możliwość „rewanżu” w stosunku do kogoś z kim jest się 
w sporze osobistym, itp. Zjawisko styczności sfery interesu publicznego i sfery 
interesu osobistego, związane jest ściśle z pojęciem korupcji urzędniczej. Naj-
ogólniej mówiąc korupcja urzędnicza polega na wykorzystaniu pełnionej funkcji 
publicznej dla uzyskania korzyści własnej materialnej lub osobistej. Do form 
korupcji w urzędzie należą: 1) łapówka polegając na uzyskaniu przez urzędni-
ka korzyści własnej; 2) kradzież w urzędzie w postaci niezgodnego z prawem 
dysponowania majątkiem publicznym; 3) faworyzowanie w postaci stosowania 
protekcji, kumoterstwo i nepotyzm; 4) kupczenie w celu uzyskania wpływu na 
podejmowanie decyzji administracyjnych. Nadto wymienia się inne przykłady 
konfl iktu interesów, jak: wykorzystywanie bądź ujawnianie informacji urzędo-
wych, które są tajne i nie są dopuszczane do wglądu publicznego; wydawanie 

19 Druk sejmowy nr 1407 z 7 października 2008 r.
20 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2008, s. 177.
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decyzji administracyjnych, z którymi łączy się pewien interes urzędnika, fi nan-
sowy, rodzinny, światopoglądowy. Konfl iktowi interesów sprzyja także prze-
chodzenie tych samych osób pomiędzy fi rmami prywatnymi a zatrudnieniem 
w administracji publicznej. W przestrzeni administracyjnej UE w działaniach 
administracji przyjmuje się radykalny rozdział pomiędzy interesem publicznym 
a interesem indywidualnym (osobistym) urzędnika.

3.3. Bezstronność i obiektywność postępowania

Zgodnie z przyjmowaną zasadą bezstronności urzędnik powinien unikać 
zachowań, postaw, decyzji, które mogą być wynikiem faworyzowania bądź dys-
kryminowania obywateli załatwiających sprawy w urzędzie. EKDA w art. 5 ust 
3 w sposób wyraźny zwraca uwagę na następujące cechy interesantów, które 
mogą stać się powodem nierównego ich traktowania: narodowość, płeć, rasa, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia 
lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, posiadana własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek oraz preferencje 
seksualne. Jak się podkreśla, szczególne zwrócenie uwagi na wyżej wymienione 
cechy powinno nastąpić wtedy, gdy organ działa w ramach tzw. luzu decyzyjnego. 
Chodzi o to, aby oceny i kryteria, które stosuje się w takich warunkach nie były 
uznaniowe, wykorzystywane z zamiarem wykluczania, czy dyskryminowania 
kogoś. Pewnym psychologicznym testem dla urzędnika może być eksperyment 
myślowy z postawieniem sobie pytania, czy w przypadku innego interesanta, 
w tej samej sprawie, rozstrzygnięcie byłoby podobne.

Test ten pozwala także zwrócić uwagę na kryterium obiektywności po-
stępowania21. Postępowanie obiektywne polegać będzie na braniu pod uwagę 
wszystkich przesłanek merytorycznych w danej sprawie, prawnych i faktycznych, 
a pomijanie, oddzielanie tego, co nie ma związek dodatkowy. Obiektywność 
postępowania przyczynia się do budowania sytuacji bezstronności, ponieważ 
prowadzi do unikania wpływu czynników pozamerytorycznych. Warto dodać, że 
urzędnik również poza miejscem pracy powinien powstrzymać się od zachowań, 
które mogą budzić podejrzenia o stronniczość.

3.4. Neutralność polityczna

W Polsce po roku 1989 urzędnicy znaleźli się w sytuacji pluralizmu poli-
tycznego, gry politycznej i kampanii wyborczych. Urzędnicy w znacznej części, 
oprócz członków korpusu służby cywilnej, sami mogą tworzyć partie polityczne 

21 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka..., s. 221.
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i być ich członkami. Sytuacja urzędnika w kontekście jego preferencji politycz-
nych stała się bardziej złożona. Z jednej strony, zgodnie z zasadą pluralizmu moż-
na żywić różne poglądy polityczne, natomiast z drugiej strony, partie polityczne 
zgodnie z zasadą zdobycia i utrzymania władzy chętnie obsadzają stanowiska 
„osobami zaufanymi”. W tej kwestii, aby nie doprowadzić do destabilizacji pań-
stwa, istotne znaczenie ma powołanie specjalnego korpusu służby cywilnej. Kor-
pus ten, jak stwierdza art. 153 Konstytucji RP, powołuje się w celu zapewnienia 
zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania 
zadań państwa. Niemniej rola szczegółowych regulacji prawnych, których przed-
miotem jest służba cywilna jest znacznie większa. Mianowicie, chodzi o utworze-
nie pewnego wzorca urzędnika, a następnie w oparciu o ten wzorzec, tworzenie 
standardów dla urzędników państwowych i samorządowych.

Ideałem relacji pionu politycznego i zawodowego w strukturze władzy 
wykonawczej jest ich współdziałanie na zasadzie, jak można to ująć funkcjo-
nalnie, związków środka i celu. Politycy są autorami projektów politycznych, 
społecznych, gospodarczych, zaś urzędnicy zawodowi dostarczają formalnych 
sposobów (środków) ich realizacji. W praktyce sprawowania władzy admini-
stracja zawodowa i polityka są więc funkcjonalnie powiązane, ale ze względu na 
interes publiczny, zasadę konfl iktu interesów i zasadę bezstronności, wprowadza 
się w stosunku do urzędników pionu zawodowego określone zakazy w zakresie 
realizacji własnych poglądów i preferencji politycznych.

Członkom korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować 
poglądów politycznych (art. 78 ust. 2)22. Zakaz ten dotyczy w szczególności 
udziału w zebraniach partii politycznych i wiecach, ustnego formułowania swo-
ich preferencji politycznych w urzędzie i miejscach publicznych, czy publikowa-
nia tekstów. Nadto zgodnie z ustawą o służbie cywilnej każdy urzędnik (art. 78 
ust. 5) oraz pracownik zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej (art. 78 
ust. 7) nie ma też prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich. 
Stosownie do postanowień ustawy nie wystarczy jedynie zawiesić status członka 
partii, należy z niego zrezygnować23. Pracownikowi służby cywilnej zajmującemu 
niższe stanowisko nie zabrania się uczestniczenia w partii politycznej, nie może 
on jednak publicznie manifestować swoich poglądów, ani partyjnej przynależno-
ści. W przypadku ustawy o pracownikach samorządowych przepisy nie ustana-
wiają obowiązku apolityczności urzędnika. Zakaz tworzenia partii politycznych 
i przynależności do nich dotyczy tylko osób piastujących stanowisko sekretarza 

22 Por. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 
1111 ze zm).

23 Tamże.
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gminy, powiatu i województwa (art. 5 ust. 5)24. Nie znaczy to jednak, by urzędnik 
samorządowy, w toku załatwiania spraw i podejmowania decyzji, mógł kierować 
się własnymi sympatiami lub interesami politycznymi. Jest to niedopuszczalne 
ze względu na zasadę bezstronności. Nie zabrania się jednak, jak wspomnieliśmy 
wyżej, wyrażania poglądów politycznych, tworzenia i uczestniczenia w partiach 
politycznych.

3.5. Zasada jawność i ochrona tajemnicy

W modelu weberowskim tradycyjnie zakładano, że administracja publiczna 
jest rodzajem „obozu warownego” zamkniętego na otoczenie społeczne. Obec-
nie jest niezwykle istotne, by obywatele mieli swobodny dostęp do informacji 
o sprawach publicznych i poprzez to wpływ na podejmowane decyzje władzy 
publicznej. Administracja publiczna w toku załatwiania spraw i podejmowania 
decyzji działa w sposób jawny. Zasada jawności w systemie demokratycznym 
ma wymiar dynamiczny, jest nim aktywny udział obywateli w sprawowaniu wła-
dzy, i wymiar statyczny, polegający na możliwości kontroli społecznej działań 
urzędników w aspekcie praworządności, bezstronności, równego traktowania 
obywateli i obiektywności w toku prowadzenia i rozstrzygania spraw. Zasada 
jawności ma swoje umocowanie konstytucyjne. Art. 61 ust 1 i 2 Konstytucji RP 
stwierdza: „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. [...] Prawo do uzyska-
nia informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz dostęp na posiedzenia ko-
legialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 
z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”25. Ważne jest także postanowienie 
tego samego artykułu Konstytucji RP ust. 3, który stanowi, iż „Ograniczenie 
prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów go-
spodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego 
interesu gospodarczego państwa”26.

Szczegółowo warunki realizacji zasady jawności działań administracji re-
guluje Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne ustawy. Najogólniej 
mówiąc zgodnie z zasadą jawności działań administracji i dostępu do informacji 
publicznej należy przyjąć, iż co do zasady urzędnik powinien być gotowy do 
udostępnienia, osobom zainteresowanym, informacji publicznej. Stosownie do 

24 Ustawa z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (teks jedn.: Dz. U. 
2014 r., poz. 1202).

25 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
26 Tamże.
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postanowień art. 9 KPA organy administracji publicznej są obowiązane do na-
leżytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych 
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego. Niemniej zgodnie z art. 5 usta-
wy o dostępie do informacji publicznej, przysługujące obywatelowi prawo do 
uzyskania informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie 
innych tajemnic ustawowo chronionych27.

Zasadzie jawności przeciwstawiana jest zasada zachowania tajemnicy urzę-
dowej, służbowej, czy państwowej, co uzasadniane jest koniecznością poufno-
ści niektórych informacji, uzyskiwanych, przekazywanych bądź przetwarzanych 
przez urzędników. Konfl ikt zasady jawności i zasady poufności należy do zbioru 
istotnych dylematów urzędników, którzy z jednej strony obowiązani są do udzie-
lania informacji, zaś z drugiej strony, obowiązani są także, by strzec niektórych 
danych.

W tym miejsce, dla przykładu, warto zwrócić uwagę na przepisy regulujące 
tajemnicę akt stanu cywilnego. Stosowanie do art. 18 ustawy prawo o aktach stanu 
cywilnego, akt stanu cywilnego zawierać powinien tylko informację wymaganą 
przez prawo. W akcie stanu cywilnego nie można zamieszczać informacji (da-
nych) naruszających dobra osobiste. Nadto, na wniosek osób zainteresowanych, 
organów państwowych lub urzędu skreślić powinno się te dane, np. pochodzące 
z dawniejszych lat, które nie są obecnie wymagane przez prawo28. Z zachowa-
niem tajemnicy akt stanu cywilnego związanych jest szereg innych obowiązków. 
Ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu stanu cywilnego. 
Może to nastąpić z ważnych powodów, ale jedynie za zgodą organu administracji 
państwowej wyższego stopnia (wojewody) lub w razie niebezpieczeństwa, np. 
pożaru, zagrażającego księgom (art. 24)29. Za zezwoleniem kierownika urzędu 
stanu cywilnego, księgi stanu cywilnego, w celu przeglądania, można udostępniać 
jedynie upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji 
naukowych (art. 25)30. Ponadto, urzędnik stanu cywilnego wchodząc w posiada-
nie danych osobowych, ze względu na interes publiczny i prywatny, zobowiązany 
jest do zachowania poufności i ochrony danych przed ich niekontrolowanym 
ujawnianiem bądź dostępem osób trzecich.

27 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 782).

28 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm).

29 Tamże.
30 Tamże.



136 Tomasz Barankiewicz

4. Społecznie oczekiwane postawy urzędnika

Wymieniony wyżej katalog zasad określający etyczne standardy postępowa-
nia administracyjnego nie wyczerpuje dziedziny zainteresowań etyki urzędniczej. 
Kolejny katalog zasad i wartości odnosi się do podmiotu działania. Działanie 
administracji publicznej, formalnie związane z wykonywaniem prawa, nie opiera 
się na anonimowych i abstrakcyjnych organach. Podmiotem tych działań jest 
zawsze konkretny człowiek, charakteryzujący się określonymi zaletami i wadami, 
funkcjonujący w określonym kontekście społecznym. Przedmiotem zaintereso-
wania etyki jest także osobowy wzorzec urzędnika administracji publicznej. Jak 
podkreśla np. J. Boć, kryteria „sformułowane dziś w prawie są jedynie kryteriami 
cząstkowymi i nie obejmują na przykład zwykłej nieudolności, bezczynności, 
głupoty, poddaństwa politycznego czy bezczelności w traktowaniu ludzi i pań-
stwa”. Istotną rolę w relacjach urzędnik – obywatel oraz relacjach interpersonal-
nych w zespole pracowniczym, pełnią pewne pożądane postawy o charakterze 
sprawności moralnych urzędnika. Niżej dokonujemy próby ich zestawienia.

4.1. Postawa sumienność i rzetelności

Postawa sumienności należy do wartości uniwersalnych wykonywania pra-
cy zawodowej. Dlatego nie negując znaczenia postawy sumienności w wyko-
nywaniu różnych innych zawodów, nie można jednocześnie nie podkreślać jej 
wagi w przypadku wykonywania służby publicznej. Trudno wyobrazić dobrego 
urzędnika, który nie dba o sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań 
i obowiązków. Według Słownika języka polskiego, człowiek sumienny, to ktoś 
postępujący zgodnie z sumieniem, tj. skrupulatnie wywiązujący się z podjętych 
obowiązków i zobowiązań; wykonujący coś dokładnie, rzetelnie i solidnie31. Po-
stawa sumienności urzędnika wyraża się przede wszystkim w starannym, wni-
kliwym i rzetelnym wykonywaniu zadań i załatwianiu spraw, niezależnie od ich 
rodzaju i stopnia złożoności. Urzędnik wykonuje powierzone mu zadania, z jed-
naj strony, w imieniu państwa, natomiast z drugiej strony, sprawuje władzę nad 
obywatelami, co ma wpływ na ich życiowe losy32. Nadto, jak łatwo można sobie 
wyobrazić, sumienność bądź niesumienność postaw urzędników musi skutkować 
ogólnym stanem funkcjonowania państwa. Postawie sumienności zagraża rutyna 
i schematyczne wykonywanie zadań, gdyż pozbawiają one zdolności dostrzega-
nia ważnych dla danej sprawy czynników. Sumienność wymaga często zajęcia 
postawy aktywnej, innowacyjnej i twórczej. Chociaż nie w każdej sprawie nale-

31 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, PWN, t. III, Warszawa 1981, s. 370.
32 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka..., s. 255.
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ży tego oczekiwać. Sumienność w administracji publicznej ma istotny związek 
z obowiązkiem jednolitego stosowania prawa. Urzędnik starając się o rzetelne 
załatwianie sprawy, nie może w stosunku do podobnych sprawa podejmować 
różnych decyzji bądź też powoływać się na odmienne podstawy prawne33.

4.2. Postawa odpowiedzialności

Z sumiennością łączy się bezpośrednio postawa odpowiedzialności. Moż-
na nawet powiedzieć, że sumienne wykonywanie czynności wyrasta z poczucia 
odpowiedzialności za coś bądź kogoś. Termin „odpowiedzialność” posiada tę 
samą etymologię, co termin „odpowiedź” (łac. respondere, odpowiadać). Jego 
podstawowe znaczenie zakłada więc, że podmiot odpowiedzialności powinien 
zdać sprawę, usprawiedliwić, uzasadnić własne postępowanie; będąc pytanym 
należy dać odpowiedź komuś kto pyta. Słownik języka polskiego określa odpo-
wiedzialności jako obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czy-
ny i ponoszenia za nie konsekwencji; człowiek odpowiedzialny, to ktoś mający 
poczucie obowiązku, gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje działania, 
postępowanie, taki, na którym można polegać, odpowiadający za wykonania cze-
goś; człowiek rzetelny, solidny34. Według G. Pichta, pojęcie odpowiedzialności 
ma podwójne znaczenie. Odpowiada się „za coś” lub „kogoś” oraz odpowiada 
się „przed kimś”, własnym sumieniem bądź kimś innym35. W naszym przypadku, 
odpowiedzialności etycznej urzędnika, szczególne znaczenie ma odpowiedzial-
ność przed społeczeństwem.

Jeszcze szerzej ujmuje fenomen odpowiedzialności R. Ingarden, który wy-
mienia cztery podstawowe sytuacje znaczeniowe: 1) odpowiedzialność jako fakt 
ponoszenia, bycia odpowiedzialnym; 2) odpowiedzialność jako podejmowanie, 
branie na siebie ciężaru odpowiedzialności; 3) ktoś jest pociągany do odpowie-
dzialności, np. prawnej; 4) ktoś działa odpowiedzialnie, tj. działając troszczy się 
i stara, by uniknąć niepożądanych skutków działania. Mówiąc tutaj o postawie 
odpowiedzialności rozumianej jako cecha charakteru urzędnika, mamy na myśli 
odpowiedzialności w czwartym z wymienionych przez R. Ingardena znaczeń.

Przykładowo mając na myśli odpowiedzialność pracowników samorzą-
dowych „za coś” wymienić należy następujący katalog ich ustawowych obo-
wiązków: 1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, 
z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; 

33 T. Barankiewicz, Etyczne standardy administracji publicznej Unii Europejskiej, w: H. Izdebski, 
P. Skuczyński, Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektyw, Warszawa 2008, s. 11.

34 M. Szymczak (red.), Słownik..., t II, s. 470.
35 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności..., s. 23.
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2) przestrzeganie Konstytucji RP i przepisów prawa (zasada praworządności); 3) 
wykonywanie zadań w sposób sumienny, sprawny i bezstronny; 4) udzielanie infor-
macji organom, instytucjom i osobom fi zycznym oraz udostępnianie dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego zabrania; 5) dochowanie 
tajemnicy ustawowo chronionej; 6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kon-
taktach z obywatelami, zwierzchnikami; 7) zachowanie się z godnością w miejscu 
pracy i poza nim; 8) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifi kacji zawodowych; 
9) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego36.

Odpowiedzialność etyczna nie wyczerpuje się jednak w odpowiedzial-
ności prawnej urzędnika. Oczywiście, niektóre szczególnie rażące nieetyczne 
zachowania są kwalifi kowane jako przestępstwa urzędnicze, np. łapownictwo 
bierne, nadużycie władzy, czy poświadczenie nieprawdy. Niemniej pociąganie 
do odpowiedzialności prawnej w jej sformalizowanym trybie pozostanie zawsze 
instrumentem ułomnym i wymagającym uzupełnienia. W jakimkolwiek ekspe-
rymencie myślowym trudno wyobrazić sobie możliwość sprawowania kontroli 
nad wszystkimi pracownikami, w każdej możliwej sytuacji w miejscu pracy i poza 
nim. Nadto, pojawiają się takie sytuacje, w których rozmowa i zwrócenie uwagi 
przynosi większe korzyści i efekty niż stosowanie sankcji. Poza odpowiedzialno-
ścią prawną musi więc istnieć sfera, w której przełożony, dysponując swobodą 
działania w stosunku do pracowników może dokonywać określonych ocen z tej 
przyczyny, iż jest przełożonym i kieruje danym działem. Sztywne ramy w tym 
zakresie przynoszą zwykle więcej szkody niż pożytku37.

4.2. Postawa uprzejmości i życzliwości

Uprzejmość i życzliwość to postawy, które ceni się w życiu społecznym 
i szczególnie podkreśla ich znaczenie w służbie publicznej. Zgodnie m.in. z art. 24 
ustawy o pracownikach samorządowych, „zachowanie uprzejmości i życzliwo-
ści w kontaktach z obywatelami” jest obowiązkiem ustawowym. Jednak przede 
wszystkim są to postawy naturalne człowieka należące do obszaru moralności. 
Trudno zresztą wyobrazić sobie jakiś rodzaj „ustawowej uprzejmości”. Ustawo-
dawca nie kreuje naturalnej postaw uprzejmości i życzliwości, lecz przypomina, 
że ich rola i znacznie w sferze służby publicznej są szczególnie istotne. Takie 
postawy, jak dystans, brak otwartości i życzliwości w stosunku do współpra-
cowników oraz obywateli prowadzi ostatecznie do osłabienia więzi społecznych 
i tworzy „negatywny klimat” funkcjonowania urzędu.

36 Ustawa z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (teks jedn.: Dz. U. 
2014 r., poz. 1202).

37 E. Ura, Prawo..., s. 263.
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Fakt, że ustawodawca przepisami prawa nakłada obowiązek uprzejmości 
i życzliwości możemy uzasadniać na wiele sposobów. Przede wszystkim oby-
watel, chociaż znajduje się w relacji władczej ze strony urzędnika, występuje też 
dzisiaj jako „pracodawca”, dlatego są ku temu powody, by spodziewać się obsługi 
nacechowanej poszanowaniem jego sprawy, sytuacji, w której się znajduje i oso-
bowej godności. Nadto, tak jak obywatel winien okazywać szacunek organom 
władzy publicznej, tak również urzędnik obowiązany jest do okazywania sza-
cunku obywatelom, niezależnie od rodzaju sprawy, pochodzenia społecznego 
interesanta, płci, wieku, języka itp. Jak podkreśla S. Fundowicz, centralną war-
tości w administracji publicznej jest poszanowanie godności petenta oraz po-
czucie godności urzędnika. Godność człowieka przejawia się przede wszystkim 
w tym, że jego miarą jest jedynie inny człowiek, nie zaś funkcja, rola, czy pozycja 
w strukturze władzy38. Warto w tym miejscu przypomnieć znane przysłowie: 
„Jaką miarą mierzysz, odmierzą i tobie”. I wreszcie wskazać można na ważne wa-
lory psychologiczne postaw uprzejmości i życzliwości. Mianowicie, w dynamice 
życia każdej grupy społecznej dochodzi do zjawiska napięć i konfl iktów. Stąd, 
przestrzeganie zasady uprzejmości i życzliwości jako uzewnętrznianie szacunku, 
otwartości, dobrej woli i pomocy, stanowi ważny czynnik łagodzenia bądź nawet 
likwidowania sytuacji konfl iktowych. Przypomnijmy też, że nadanie moralnym 
z natury obowiązkom wymiaru normy prawnej, powoduje, iż ich naruszenie 
może ostatecznie prowadzić do rozwiązania stosunku pracy39.

Zakończenie

Zwróciliśmy uwagę na funkcje etyki urzędniczej oraz proceduralne i perso-
nalne katalogi zasad wartości i postaw szczególnie pożądanych w służbie publicz-
nej. Podejście proceduralne i personalne dopełniają się wzajemnie i stanowić 
mogą, w przekonaniu autora, rodzaj ujęcia komplementarnego problematyki 
dylematów etycznych w administracji publicznej. Podejście proceduralne jest 
charakterystyczne dla europejskiej kultury administracyjnej, podkreślającej 
mocniej, zwłaszcza w przeszłości za M. Weberem, formalne, obiektywne i od-
personalizowane kryteria relacji społeczeństwo–państwo. Natomiast podejście 
personalne znacznie mocniej akcentowane jest w kulturze anglosaskiej, gdzie 
związki państwa i społeczeństwa są o wiele mocniejsze. Niemniej jednak, kiedy 
w procesie globalizacji dochodzi do silnej konwergencji wymienionych wyżej 

38 S. Fundowicz, Prawne determinanty relacji urzędnik petent, w: A. Dębicka, M. Dmochowski, 
B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm..., s. 281.

39 T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2005, s. 198.
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kultur administracyjnych, możemy mówić o zbliżeniu i dopełnianiu się obu ujęć 
etyki w administracji publicznej.
Słowa kluczowe: etyka urzędnicza, kierownik urzędu stanu cywilnego.

Clerical ethics – functions, rules and att itudes

Summary

Th e issue of clerical ethics is very complex and can be considered on various grounds. 
In this paper, aft er introductory remarks on quite increased interest in public administration 
standards, there were presented 3 basic grounds of refl ection: 1) functions of clerical ethics, 
2) rules and procedural values and 3) patt ern of att itudes that formst he behaviour of offi  cials. 
Clerical ethics is not, as it could seem, only simple implementation of general ethics to solve 
moral dilemmas in public service.

Key words: clerical ethics, Superintendant Registrar.

Beamtenethik – Funktionen, Grundsätze und Haltungen

Zusammenfassung

Problematik der Beamtenethik ist komplex und kann auf verschiedenen Ebenen betrachtet 
werden. In vorliegendem Auft rag, nach den Vorbemerkungen zu den Ursachen des ganz verstärk-
ten Interesses an die Problematik von Grundsätze öff entlicher Verwaltung, werden drei grundle-
gende Ebene der Überlegungen dargestellt, und zwar: 1) Funktionen der Beamtenethik, 2) ihre 
Grundsätze und Verfahrenswerte sowie 3) Vorbild der Haltungen, der das Beamtenverhalten 
gestaltet. Beamtenethik ist in keinem Fall, wie es scheinen kann, nur die einfache Anwendung 
allgemeiner Ethik zur Lösung der moralischen Dilemmas im öff entlichen Dienst.

Schlüsselwörter: Beamtenethik, leitender Standesbeamte.


