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Co to jest etyka? 

M. Bucholc, Etyka pracy eksperta 



Co to jest etyka zawodowa? 

M. Bucholc, Etyka pracy eksperta 



Dwa podejścia do problematyki etyki 
w administracji publicznej 

• Ujmowana w kontekście kadry administracji – 
koncentruje się na zapewnianiu odpowiedniej 
postawy etycznej pracowników, etyka służby 
publicznej to jedna z etyk profesjonalnych 
(zawodowych) 

• Ujmowana w kontekście całości aspektów 
administracji, a nie tylko jej personalnego 
wymiaru – skoro władza absolutna korumpuje 
absolutnie, to należy ją ograniczyć w ogóle i w 
konkretnych przypadkach 



Działania proetyczne w ujęciu 
całościowym 

• Ograniczenie zakresu decyzji uznaniowych 

• Ograniczenie zakresu działalności reglamentacyjnej 
(deregulacja) 

• Przeprowadzenie decentralizacji (odpowiedniej) 

• Przeprowadzenie dekoncentracji (odpowiedniej) 

• Zapewnienie maksymalnej jawności administracji 
– Wewnętrznej – dla stron postępowania  

– Zewnętrznej – dla obywateli, prasy 

• Zorganizowanie odpowiednich mechanizmów kontroli 

• Oddzielenie funkcji politycznych od administracyjnych 

Izdebski & Kulesza 



Formy korupcji 
• Obsadzanie krewnych, kolegów, znajomych na 

stanowiskach w urzędach, spółkach, bankach itp. 
• Załatwianie kontraktów, zamówień rządowych dla 

rodziny, kolegów, znajomych prowadzących firmy 
prywatne  

• Branie łapówek za załatwienie sprawy 
• wykorzystywanie pieniędzy publicznych na rzecz swojej 

partii 
• Uleganie naciskom biznesu, firm, grup zawodowych lub 

społecznych przy załatwianiu kontraktów, zamówień 
rządowych w zamian za własne korzyści 

• Kupowanie ustaw - przekupując parlamentarzystów lub 
innych polityków można spowodować uchwalenie 
ustawy, zmianę prawa 

Uwzględnione w badaniach opinii CBOS z 2010 



Postrzeganie problemu korupcji w 
Polsce 

Opinia publiczna o korupcji i lobbingu, 
CBOS 2010 



Postrzeganie korupcji w różnych 
obszarach życia publicznego 

Opinia publiczna o korupcji i lobbingu, 
CBOS 2010 



Własne doświadczenia z łapówkami 

Korupcyjne doświadczenia Polaków, 
CBOS, 2009 



Podłoże kulturowe korupcji 

• Nie ma generalnie przyzwolenia na korupcję w kulturze 
protestanckiej, a jest ona częścią kultury anglosaskiej 

• Większe przyzwolenie znajdziemy na kontynencie 
europejskim, gdzie może ono mieć związek - wobec 
przewagi katolicyzmu - ze szczególnymi cechami 
katolickiego podejścia do moralności 

• Polskie tradycje cechuje również przyzwolenie 
wywodzące się z  
– braku szacunku dla instytucji publicznych cechującego 

ogółu szlachty w dobie oligarchii magnackiej 
– odrzucania obcego państwa w dobie porozbiorowej, czy w 

okresie okupacji 

Izdebski & Kulesza 



Dwa reżimy zarządzania etycznego 
w państwach OECD 

• Zarządzanie etyczne w oparciu o przestrzeganie prawa� 
(compliance-based ethics management) - polega na 
ścisłym przestrzeganiu procedur administracyjnych, 
mechanizmów kontrolnych i szczegółowych zasad, 
które okre�ślają, czego urzędnicy powinni unikać, co 
i jak powinni wykonywać w określonej sytuacji 

• Zarządzanie etyczne w oparciu o zasady moralne� 
(integrity-based ethics management) – oparta na 
aspiracjach, kładzie nacisk na promowanie właściwego 
zachowania bardziej niż na rozbudowywanie 
mechanizmów karania za błędy i nieetyczne działania 

J. Bertok, Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej  
�do�świadczenia  państw OECD, Służba Publiczna 2001,  



Administracja publiczna: 

Kontrola 
Nakłady 
Hierarchia 

Przepisy/procesy 

Zarządzanie publiczne: 

Autonomia/uznaniowość 

Cele/rezultaty 
Odpowiedzialność 

Produkty 

Zarządzanie etyczne 
w oparciu 

o przestrzeganie prawa 

przepisy/dyscyplina/
wymuszalne 

Zarządzanie etyczne 
w oparciu o zasady 

moralne 

prawość/misja/ 
niewymuszalne 

Wymiar reżimu etycznego 
oraz wymiar administrowanie-

zarządzanie porównanie 
państw OECD, lata 90. 

Ethics in the Public Service: 
Current Issues and Practice, OECD, 1996 



Przykład ogólnych zasad (standardów) 
życia publicznego 

1. Zasada bezstronności (selflessness) 

2. Zasada niezawisłości* (integrity) 

3. Zasada obiektywizmu (objectivity) 

4. Zasada odpowiedzialności (accountability) 

5. Zasada jawności (openness) 

6. Zasada uczciwości (honesty) 

7. Zasada przywództwa** (leadership) 
Nolan Committee, UK 1995 

* W podręczniku przetłumaczono jako „prawość” 
** W podręczniku „przykład z góry” 



Zasady służby cywilnej 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 



Treść wybranych zasad służby cywilnej 
– zasady legalizmu i bezstronności 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 



Treść wybranych zasad służby cywilnej 
– zasada profesjonalizmu 

(…) 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 



Zasady etyki korpusu służby cywilnej 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 



Treść wybranych zasad etyki korpusu służby 
cywilnej 2011 – zasady godnego zachowania i 

służby publicznej 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 



Treść wybranych zasad etyki korpusu służby 
cywilnej 2011 – zasady neutralności i 

bezstronności 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 11.10.2011 

Zasada neutralności politycznej 
polega w szczególności na 



Zasady etyki służby cywilnej 2002 i 
2011 – porównanie 

2002 2011 

1. Służby publicznej 
2. Rzetelnego 

wykonywania 
obowiązków 

3. Dbałości o rozwój 
własnych kompetencji 

4. Bezstronności 
5. Neutralności 

politycznej 

1. Godnego zachowania 
2. Służby publicznej 
3. Lojalności 
4. Neutralności 

politycznej 
5. Bezstronności 
6. Rzetelności 
 



Kodeks Etyki Służby Cywilnej 2002 

• Główne zasady 
– Traktowania przez członka korpusu służby cywilnej  pracy jako służby 

publicznej,  władza państwowa jest bowiem władzą służebną w 
stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle 

– Rzetelnego wykonywania obowiązków przez członka korpusu  służby 
cywilnej  (w tym twórcze  podejście do podejmowanych zadań i 
aktywna realizacja wyznaczonych  obowiązków…) 

– Dbałość członków korpusu służby cywilnej o rozwój własnych 
kompetencji 

– Bezstronności w wykonywaniu zadań i obowiązków przez członków 
korpusu służby cywilnej, w tym niedopuszczania do podejrzeń o 
związek między interesem publicznym a prywatnym 

– Neutralności politycznej w wykonywaniu zadań i obowiązków 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej z 
11.10.2002  


