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Izabela Seredocha
Rola kodeksów etycznych w jednostkach 
administracji samorządowej

Celem artykułu jest ocena zasadności opracowywania kodeksów etycznych 
w jednostkach administracji samorządowej oraz określenie roli tych kodeksów 
z perspektywy pracowników samorządowych i klientów usług administracyjnych 
po ponad 20 latach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Artykuł 
stanowi omówienie badań pilotażowych przeprowadzonych na grupie 760 osób, 
z tego 380 osób to pracownicy samorządowi zatrudnieni w jednostkach admini-
stracji samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim, kolejne 
380 osób to klienci urzędów zlokalizowanych w wymienionych województwach.
Badania pokazują, iż kodeksy etyczne nadal nie są popularnym elementem 
infrastruktury etycznej jednostek administracji samorządowej. Klienci częściej niż 
urzędnicy dostrzegają w kodeksach skuteczne narzędzie kształtowania właściwych 
postaw etycznych pracowników samorządowych i widzą zasadność tworzenia tego 
typu zbioru norm.

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy (council worker), kodeks etyczny (code of ethics), etyka 
(ethics), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management)

Wstęp

Praca w  administracji to rodzaj służby publicznej, z  którą wiąże się konieczność po-
dejmowania różnorakich decyzji, uwzględniających prawne nakazy i  zakazy oraz inte-
res publiczny. Decyzje te niejednokrotnie podejmowane są w  sytuacji wyboru między 
równorzędnymi wartościami. Implikuje to konieczność akceptacji określonych zasad 
etycznych, uzupełniających prawo oraz kształtujących pożądane postawy i zachowania 
urzędników. Pracownik samorządowy wykonuje zawód zaufania publicznego i podlega 
szczególnie surowym osądom i wymogom. Jego praca związana jest z przestrzeganiem 
prawa i rozstrzyganiem w jego duchu wielu kwestii. Urzędnik ma w tym zakresie pewną 
autonomię. Stąd istotna rola etyki w administracji. Jednym z elementów infrastruktury 
etycznej administracji samorządowej są kodeksy etyczne.

Kodeksy etyczne a moralność

Etyka to dział filozofii, którego przedmiotem jest moralność. „Przez moralność należy 
rozumieć uznawane w jakiejś grupie lub społeczeństwie normy odwołujące się do kate-
gorii dobra i zła, zachowań zasługujących na aprobatę i pochwałę oraz godnych potę-
pienia. Mówiąc o moralności, mamy na myśli oceny uznawane w sposób dostatecznie 
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powszechny i trwały, normy dotyczące obowiązków człowieka wobec innych oraz wobec 
samego siebie” [Bogucka, Pietrzykowski, 2009, s. 35].

Etyka odnosi się do refleksji, której przedmiotem jest moralność. Jest pytaniem o to, 
co dobre i co złe, pytaniem o sens życia człowieka. Normy etyczne mogą mieć charak-
ter ogólny i  wówczas dotyczą całego społeczeństwa, lub szczegółowy, adresowany do 
pewnej grupy społecznej. Rodzajem etyki szczegółowej jest etyka zawodowa. Zawiera 
ona reguły odnoszące się do funkcjonowania profesjonalistów w kontekście społecznym, 
reguły sprawnościowe dotyczące sposobu wykonywania czynności zawodowych oraz wy-
znaczające ogólne zasady wykonywania zawodu ze względu na wartości, jakie mają oni 
chronić. Etyka zawodowa w węższym znaczeniu to zespół norm wskazujących, jak z mo-
ralnego punktu widzenia powinni się zachowywać przedstawiciele określonego zawodu 
[Bogucka, Pietrzykowski, 2009, s. 93]. Normy te spisane są w postaci kodeksów, czyli 
utrwalonych na piśmie działań, przestrzegania których wymaga się od członków danej 
korporacji, oraz norm postępowania, nakazów i zakazów, a także wartości, standardów 
i zasad, jakimi się kierują [Ruszewski, 2010, s. 100].

Kodeksy etyczne określa się mianem „certyfikatów moralności”. Pełnią one funkcję 
układu odniesienia dla oceny zachowań w życiu publicznym. Tworzą etos ludzi przyj-
mujących określone postawy. Mogą być formą samoregulacji w kształtowaniu pożąda-
nych, nienagannych postaw pracownika samorządowego i  narzędziem egzekwowania 
zachowań w ramach procedur oceniających. Kodeksy z reguły zawierają katalog postaw 
i zachowań uznawanych za nieetyczne ze społecznego punktu widzenia. Stanowią dopeł-
nienie prawa. Należy podkreślić, iż prawo nie tworzy w tym względzie spójnego systemu 
przepisów. Są one rozproszone w różnych regulacjach [Wojciechowski, 2003, s. 120].

Znaczenie kodeksów w rozwoju etyki administracji

Pracownicy administracji, współtworząc i realizując politykę administracyjną, muszą po-
dejmować decyzje o różnym poziomie trudności i złożoności oraz dokonywać wyborów, 
często w sytuacjach konfliktu interesów lub dylematów. W praktyce szczególnie często 
występują dwa rodzaje dylematów etycznych:

 � dylematy moralne – urzędnik przed podjęciem decyzji nie może pogodzić kilku za-
sad moralnych jednocześnie, np. decyzja o budowie ważnej dla rozwoju miasta drogi 
oznacza odebranie emerytom działek, przez które droga ta może być wytyczona; innym 
przykładem może być konflikt wynikający z  konieczności wyboru między działaniem 
zgodnym z prawem i procedurami a działaniem korzystnym dla społeczności lub kon-
kretnego człowieka (przydział mieszkania socjalnego);
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 � dylematy lojalności – ich źródłem może być sprzeczność między przekonaniami 
urzędnika a obowiązkiem realizowania konkretnej polityki władz lub niewłaściwe relacje 
personalne [Fenrych, 2006, s. 101–102].

W praktyce tego typu dylematy nie zawsze rozstrzygane są zgodnie z interesem pu-
blicznym. Nadużywanie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści, 
łapówki, faworyzowanie krewnych w celu zagwarantowania atrakcyjnego zatrudnienia, 
wygrania przetargu na korzystnych warunkach, nie jest w polskich warunkach, nieste-
ty, zjawiskiem odosobnionym. Przejawem patologii jest także nadmierna biurokracja, 
oznaczająca najczęściej bezduszność polskich urzędów i urzędników, wydawanie decyzji 
tak naprawdę społecznie szkodliwych i wyjaśnianie, iż czyni się to zgodnie z literą pra-
wa. Tego typu działania są sprzeczne z prawem, prawo ich wręcz zakazuje, mimo to są 
wciąż obecne na arenie życia społecznego. Ujawnia to potrzebę szczególnie starannego 
formowania postaw etycznych urzędników, tworzenia skutecznych narzędzi w postaci 
jasno określonych norm i zasad w jednostkach administracji samorządowej [Seredocha, 
Gawroński, 2009, s. 223].

Świadomość moralna pracownika samorządowego pozwala określać etyczny wymiar 
wykonywanych zadań oraz wartościować ich ostateczne rezultaty. O  pracy urzędnika 
można powiedzieć, iż jest etyczna, gdy:

 � jest nastawiona na dzieło, efekt rozpatrywany w kontekście całego urzędu;
 � jest drogą samorozwoju pracującego, nie degraduje go, a  efekt tej pracy pomaga 

innym;
 � jest uczestnictwem w rozwoju otaczającego świata, rozwiązuje konstruktywnie pro-

blemy;
 � jest służbą na rzecz porządku społecznego, sprzyja budowaniu właściwych relacji 

społecznych, przeciwdziała społecznej destrukcji [Fenrych, 2006, s. 98].
Kształtowaniu świadomości etycznej pracowników samorządowych służą kodeksy 

etyczne. Mają one szczególne znaczenie w rozwijaniu etyki w administracji, opierają się 
bowiem na normach prawnych, organizacyjnych oraz odwołują do moralności urzęd-
ników. Zazwyczaj regulują przepływ informacji, określają pożądane zachowania pra-
cowników, ich relacje ze współpracownikami i klientami mają wpływ na jakość obsługi 
i kulturę osobistą urzędników. Kodeksy etyczne mogą usprawniać zarządzanie zasobami 
ludzkimi. W  sektorze publicznym, podobnie jak w  sferze biznesu, wymiar etycznego 
zarządzania nabiera coraz większego znaczenia i wynika z aksjologii działania sfery pu-
blicznej, opartej na tradycyjnych pojęciach interesu ogólnego i dobra publicznego oraz 
neoliberalnych koncepcjach wolności osobistej i ochrony praw człowieka i obywatela. 
Obecnie mówi się nawet o zarządzaniu etycznym lub zarządzaniu etycznym opartym na 
przestrzeganiu prawa [Mikułowski, 2006, s. 17–18].
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W Centrum Etyki Rządowej Instytutu Josephsona opracowano ogólne zasady 
i wytyczne w  służbie publicznej, porządkujące i  normujące zachowania organizacyjne 
urzędników, a więc w efekcie usprawniające zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie. 
W przywołanym opracowaniu uznano, iż urzędnicy powinni przestrzegać następujących 
zasad dotyczących:

 � traktowania urzędu publicznego jako służby w interesie publicznym (urząd zaufania 
publicznego);

 � niezależnego i obiektywnego rozstrzyganie spraw;
 � ponoszenia odpowiedzialności przed społeczeństwem;
 � uwzględnienia demokratycznego przywództwa;
 � pogłębiania zaufania do urzędu publicznego [Wojciechowski, 2003, s. 120].

Z pewnością działalność administracyjna posiada wymiar moralny i podlega ocenie 
moralnej. Nie można traktować jej jako sfery wolnej od wartości. Sposoby administro-
wania i jego efekty są moralnie nieobojętne, mogą bowiem rodzić krzywdę i niesprawie-
dliwość. Postawy, decyzje i zachowania urzędników podlegają więc ocenom moralnym 
[Łoś, 2007, za: Bogucka, Pietrzykowski, s. 109]. Kodeksy mogą być jednym z narzędzi 
tego oceniania. Zawarte w nich normy etyki zyskują bowiem charakter norm procedu-
ralnych, reguł określających odpowiedzialność zawodową. W  efekcie prowadzi to do 
usztywnienia standardów wykonywania zawodu, zapewnienia precyzyjnych kryteriów 
oceny, a w konsekwencji ogranicza możliwości uchylania się od odpowiedzialności [Sta-
wecki, 2008, za: Bogucka, Pietrzykowski, s. 101].

Dyskusja wokół kodeksów etycznych

Zdaniem B. Kudryckiej, prawo i  jego interpretacja powinny być wspierane kryteriami 
pozaprawnymi, gdyż prawo nie może przewidzieć wszystkich okoliczności i pozytywnych 
wyborów osób uczestniczących w danym dylemacie [Kudrycka,1995, s. 273]. Tylko doj-
rzały etycznie urzędnik nie potrzebuje wsparcia w postaci narzędzia, jakim jest kodeks.

Przeciwnicy kodeksów etycznych [Galata, 2004, s. 145–146] argumentują, iż istotą 
moralności jest jej powszechność, a cechą ocen i zachowań moralnych – ich bezintere-
sowność. Kodeksy etyczne docelowo mają generować korzyści związane z wykonywa-
niem danego zawodu, są więc „interesowne”. Sprowadzają problem odpowiedzialności 
do posłuszeństwa normom, refleksję i namysł sumienia zastępując kryterium wywiązy-
wania się z obowiązków. Tymczasem moralność jest czymś, co obowiązuje niezależnie od 
konwencji i umów. Zbiór argumentów przytaczanych w dyskusji nad zasadnością (bądź 
też nie) tworzenia kodeksów etycznych przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Argumentacja zwolenników i przeciwników kodeksów

Zwolennicy kodeksów Przeciwnicy kodeksów
Kodeksy dają możliwość stworzenia nie-
sprzecznego i zupełnego systemu reguł regulu-
jących sferę moralną.

Preferują model etyki bez kodeksu, podejmo-
wanie decyzji moralnych powinno być pozosta-
wione odpowiedzialnemu, autonomicznemu 
podmiotowi.

Mają charakter praktyczny, szczególnie kodek-
sy zawodowe stanowią zbiór reguł wykonywa-
nia zawodu.

Kodeks jest ucieczką od istoty życia moralne-
go, związanej z koniecznością odróżniania do-
bra od zła i dokonywania wyborów; to kodeks 
stanowi za człowieka o tym, co dobre.

Kodeksy etyczne są szczególnie użyteczne 
w przypadku zawodów, których przedstawi-
ciele mają do czynienia z jakimiś doniosłymi 
wartościami.

Założeniem kodeksów jest przekonanie o po-
wtarzalnym charakterze sytuacji moralnych 
oraz imitacyjnym charakterze podejmowanych 
rozstrzygnięć, co jest nieprawdą.

Im wyższy poziom odpowiedzialności spo-
łecznej, tym wyższa potrzeba kodyfikacji etyki 
zawodowej.

Żaden kodeks nie jest naprawdę ostatecznie 
wyczerpujący, nie jest w stanie przewidzieć 
wszystkich sytuacji.

Faktem jest, iż kodeksy ograniczają autono-
mię moralną, cenną w kwestiach wyborów 
moralnych, ale ze względu na interesy klientów 
autonomia ta powinna być ograniczona, gdyż 
w relacjach z klientami profesjonaliści mają 
pozycję uprzywilejowaną. Ograniczanie tej 
swobody na rzecz związania normami trakto-
wanymi jako bezwzględnie wiążące wydaje się 
uzasadnione.

Zdaniem L. Kołakowskiego, łatwość doko-
nywania wyborów na podstawie kodeksu 
umacnia postawy fanatyczne, kodeks mówi 
jak zostać „świętym” i daje pewność własnej 
świętości, która może być „niewyczerpanym 
rezerwuarem okrucieństwa”.

Kodeksy etyczne zawodowe mają regulować 
sytuacje typowe i powtarzalne w praktyce 
zawodowej, by wytworzyć pewien nawyk po-
stępowania, zdolność do moralnego namysłu 
i refleksji. W codziennej praktyce zawodowej 
cenny jest pewien automatyzm.

W sposób autorytarny kodeksy rozstrzygają dy-
lematy na rzecz jednej perspektywy moralnej, 
dyskusja milknie wobec paragrafu, moralność, 
która nie wypływa z namysłu, prowadzi do 
degradacji sumienia.

Spisany zbiór zasad postępowania pozwala 
adeptowi zorientować się, jakie są oczekiwa-
nia moralne i ograniczenia związane z tym 
zawodem.

Formalizacja etyki zdejmuje ciężar podejmo-
wania rozstrzygnięć z sumienia jednostki.

Źródło: opracowanie na podstawie: Bogucka, Pietrzykowski, 2009, s. 118–124

Jakie zdanie na temat kodeksów etycznych mają sami pracownicy samorządowi? Co 
o tych zbiorach norm i zasad postępowania sądzą klienci usług administracyjnych?
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Prezentacja grupy badawczej

Pytania te stanowiły problemy badawcze w badaniu pilotażowym, którego celem była 
ocena zasadności opracowywania kodeksów etycznych w  jednostkach administracji 
samorządowej po ponad dwudziestu latach funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w Polsce oraz określenie aktualnej roli tych kodeksów zarówno z perspektywy pracowni-
ków samorządowych, jak i klientów usług administracyjnych.

W badaniu pilotażowym, przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2011 roku, wy-
korzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę wywiadu i  ankietowania. 
Wywiady przeprowadzono z 15 pracownikami zajmującymi się realizacją polityki per-
sonalnej organizacji publicznej (o ich wyborze decydowała dostępność). Wywiady miały 
charakter swobodny, nieskategoryzowany i skorelowane były z pytaniami postawionymi 
w kwestionariuszu. Uzyskane w ten sposób opinie zostały wykorzystane we wnioskach 
końcowych niniejszego opracowania. Kwestionariusz badawczy wypełniło łącznie 380 
pracowników samorządowych zatrudnionych w 72 jednostkach administracji samorzą-
dowej zlokalizowanych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Posłużono 
się w tym celu metodą doboru nielosowego, z uwzględnieniem jednostek typowych dla 
struktury zatrudnienia. W  grupie badawczej dominowały kobiety – 78,2%, co stano-
wi odzwierciedlenie struktury zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej. 
Były to osoby stosunkowo młode (do 30. roku życia – 30,8%, między 30. a 40. rokiem 
życia – 27,6%) z wyższym wykształceniem – 62,6%, co potwierdza zmiany jakościowe 
w tej grupie zawodowej. Byli to pracownicy urzędów miast, gmin, urzędów miast i gmin, 
starostw oraz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez samorząd. W grupie ba-
dawczej 59 osób pełniło funkcje kierownicze – 15,5%, na samodzielnym stanowisku były 
zatrudnione 94 osoby – 24,7%.

Grupę badawczą klientów jednostek administracji samorządowej stanowiło rów-
nież 380 osób. Byli to mieszkańcy województw warmińsko mazurskiego i pomorskiego. 
Próba miała charakter uznaniowy. Kobiety stanowiły w tej grupie 54% (205 osób). Do-
minowały osoby do 30. roku życia, stanowiły one 50% badanych (190 osób), założono 
bowiem, iż oczekiwania i sądy tej grupy klientów określają ważną perspektywę w roz-
woju administracji samorządowej. 201 osób legitymowało się wykształceniem średnim, 
co stanowi 52,9% badanej grupy. Charakterystykę grupy badawczej prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Charakterystyka grupy badawczej 

Badani Ogółem Płeć Wiek Wykształcenie
K M <30 31-40 41-50 >50 średnie polic. wyż.

pracownicy 380 297 83 117 105 74 84 108 34 238
% grupy 100%  78,2 21,8  30,8 27,6 19,5 22,1  28,4  9,0  62,6
klienci 380 205 175 190 93 40 57 201 53 126
% grupy 100%  54,0 46,0  50,0 24,5 10,5 15,0  52,9 14,0  33,1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Stosunek do kodeksów

57,90% (220 osób) badanych przyznało, iż w ich aktualnym miejscu pracy nie obowiązu-
je kodeks etyczny, 18,69 % (71 osób) nie miało wiedzy na ten temat, a 23,42% (89) po-
twierdziło istnienie takiego zbioru zasad etycznych. Należy brać pod uwagę fakt, iż część 
osób pracuje w jednostce administracji samorządowej, w której opracowano kodeks, ale 
nie podjęto działań popularyzujących zawarte w nim zapisy i nie zobowiązano pracow-
ników do zapoznania się z kodeksem. Stąd może wynikać wysoki odsetek odpowiedzi 
wskazujących na brak kodeksu lub brak wiedzy na ten temat.

Wykres 1. Obowiązywanie kodeksu etycznego w miejscu pracy

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Osoby, które potwierdziły istnienie kodeksu w miejscu pracy, zostały poproszone 
o jego ocenę. 53 pracowników samorządowych stwierdziło, iż kodeks stanowi dla nich 
ważny zbiór zasad, co stanowi 59,55% liczącej 89 osób grupy. Osoby te identyfikują się 
z zawartymi w kodeksie wartościami. Na trudności w zastosowaniu kodeksu w realizacji 
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codziennych zadań wskazały 24 osoby, co stanowi 26,97%. 12 osób uznało kodeks za 
„martwy dokument”, a zawarte w nim zasady i wartości za obce. Dane te prezentuje 
tabela 3. Oznacza to, iż kodeks stanowi w tych urzędach zbiór ładnie brzmiących haseł, 
wykorzystywanych być może jako narzędzie w działaniach marketingowych. Ponadto, 
już sam fakt istnienia kodeksu może stanowić rodzaj kamuflażu dla nieetycznych zacho-
wań pracowników.

Tabela 3. Ocena przydatności kodeksu etycznego obowiązującego w miejscu pracy

Kategoria odpowiedzi Liczba wskazań 
(%) N=89

Uważam, że jest to ważny zbiór zasad i norm moralnych,
ułatwiający mi pracę, identyfikuję się z zawartymi w nim wartościami.

53
(59,55%)

Kodeks może jest i dobry w swoich założeniach, ale
trudno go zastosować w codziennej pracy.

24
(26,97%)

Uważam, że jest to martwy dokument, który został opracowany zgodnie 
z obowiązującą „modą”, nie identyfikuję się z zawartymi w nim warto-
ściami.

12
(13,48%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Kodeks będzie spełniał swoje funkcje, jeśli zostanie opracowany wspólnie z pracow-
nikami i jeśli zobowiąże się tych pracowników do przestrzegania zawartych w nim zasad. 
Im bardziej będą pracownicy identyfikować się z przyjętymi w kodeksie wartościami, 
tym rzadziej będą postrzegali ten dokument w kategoriach bezużytecznych zapisów.

Respondenci oceniali także zasadność tworzenia kodeksów etycznych w  jednost-
kach administracji samorządowej. Idea ta nalazła znacznie większe poparcie w grupie 
klientów. Uznało ją za słuszną 64,50% badanych, natomiast w grupie pracowników sa-
morządowych wskaźnik ten był prawie o połowę niższy i wynosił 34,80%. Analogicznie 
w  grupie pracowników samorządowych było niemal dwukrotnie więcej przeciwników 
tworzenia kodeksów etycznych – 37,60% do 18,90% w grupie klientów (wykres 2).

Należy brać pod uwagę fakt, iż przeciwnicy kodeksów etycznych mogą prezentować 
określone postawy światopoglądowe i filozoficzne oscylujące wokół założenia, iż czło-
wiek jest z natury zły i żadne nakazy tego nie zmienią lub człowiek jest z natury dobry 
i to determinuje jego wybory. Może to być także efekt osobistych doświadczeń z miejsca 
pracy, w którym kodeks etyczny jest jedynie martwym zbiorem ładnie brzmiących haseł 
i postulatów, wykorzystywanych w działaniach public relations.

Stosunkowo wysoki poziom akceptacji kodeksów przez klientów należy interpreto-
wać jako wyraz ich oczekiwań wobec postaw urzędników, które ciągle budzą zastrzeże-
nia, oraz wyraz zapotrzebowania na tzw. przejrzysty i przyjazny urząd. Należy podkreślić, 
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iż w odbiorze społecznym kodeksy podnoszą wiarygodność danego zawodu czy instytu-
cji [Ruszewski, 2010, s. 102]. Postrzeganie urzędników przez pryzmat obowiązujących 
w urzędzie norm etycznych, upublicznionych w postaci kodeksu, ułatwia kontrolę spo-
łeczną i określa oczekiwania klientów.

Zapotrzebowanie na tworzenie kodeksów może być też przejawem ogólnego kry-
zysu moralności, co generuje potrzebę szukania środków zastępczych w  postaci etyk 
środowiskowych i zawodowych [Długosz 2002, s. 251]. W instytucjach publicznych bra-
kuje zwykłej uczciwości i moralności. Im bardziej te braki są odczuwalne, tym głośniejsze 
wołanie o kodeks [Galata, 2004, s.146].

Jak słusznie zauważa E. Wojciechowski, kodeksy etyczne propagujące m.in.: służe-
nie interesowi publicznemu, odpowiedzialność, uczciwość, bezstronność, rzetelność, są 
zagadnieniem wielce znaczącym dla budowania obrazu samorządu terytorialnego. Nie 
są jednak panaceum na bolączki publicznego życia, nie zlikwidują korupcji i wielu in-
nych nieprawidłowości. Z pewnością jednak respektowanie zawartych w nich standar-
dów postępowania nie zaszkodzi polskiej administracji samorządowej [Wojciechowski, 
2003, s. 122–123].

Wysoki odsetek osób deklarujących brak zdania na temat potrzeby tworzenia ko-
deksów może mieć swoje źródło w obojętnym stosunku do przyjętego w danym spo-
łeczeństwie systemu wartości, dystansowaniu się wobec życia publicznego oraz braku 
zainteresowania jego jakością. Może wynikać też z braku doświadczeń w tym zakresie.

Ocena roli kodeksów

Badani, oceniając rolę kodeksów etycznych, przede wszystkim wskazywali na fakt, iż za-
wierają one jasne reguły postępowania. Tak uznało 44,47% pracowników samorządowych 

Wykres 2. Ocena zasadności tworzenia kodeksów etycznych

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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i niewiele mniej, bo 41,32%, klientów. Badani mają więc świadomość, iż niewątpliwą zaletą 
kodeksów etycznych jest uporządkowanie zasad postępowania oraz zebranie ich w  jed-
nym dokumencie, przez co nadaje im się transparentny charakter. Na drugim miejscu 
klienci uznali, iż kodeks chroni ich przed brakiem rzetelności i  nieuczciwości urzędni-
ków – 26,58% wskazań, taką odpowiedź wskazało już tylko 14,74% pracowników. Klienci 
przypisują więc kodeksom ważną rolę i widzą w nich istotny element infrastruktury etycz-
nej urzędów, pożądane narzędzie kształtowania postaw urzędnika, w które wpisana jest 
przede wszystkim uczciwość i sumienność. Kodeksy postrzegane są także przez klientów 
jako rodzaj ochrony przed bezdusznym, nadmiernie zbiurokratyzowanym działaniem oraz 
różnymi patologiami administracji. Badani mają jednak świadomość, iż jest to narzędzie 
wspomagające rozwiązania prawne, uznawane przez nich za kluczowe.

Pracownicy już mniej chętnie przypisują kodeksom taką moc sprawczą. W grupie 
urzędników na drugim miejscu znalazł się bowiem argument deprecjonujący zasadność 
kodeksów. Badani uznali, iż kodeksy nie wnoszą niczego istotnego i nie mają wpływu 
na zachowania pracowników. Tak odpowiedziało 15,53% badanych. W gronie klientów 
stwierdzenie to znalazło poparcie 11,05% osób. Dla urzędników najmniej istotna była 
rola związana z ochroną pozycji urzędnika pracującego sumiennie i rzetelnie. I  jest to 
rozumowanie zasadne, kodeks powinien w pierwszej kolejności zabezpieczać interes pu-
bliczny, a nie członków zawodu, oraz regulować istotne dla danego zawodu problemy. 
Powinien zawierać normy ogólne, mające charakter głównych zasad, i normy szczegóło-
we, o dużym stopniu konkretności [Bogucka, Pietrzykowski, 2009, s.124-125].

Oceniając rolę kodeksów, klienci najrzadziej wskazywali na „porządkowanie relacji 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz zapobieganie konfliktom” – 9,21%. Dane te 
zawiera tabela 4.

Tabela 4. Rola kodeksów etycznych w ocenie pracowników i klientów

kategoria Pracownicy
samorządowi
N=380 (%)

Klienci
N=380 (%)

Kodeks zawiera jasne reguły postępowania zgodne z oczekiwa-
niami i normami społecznymi.

169
(44,47%)

157
(41,32%)

Kodeks nie wnosi niczego istotnego i nie ma wpływu na zacho-
wania pracowników.

59
(15,53%)

42
(11,05%)

Kodeks przede wszystkim chroni klienta urzędu przed brakiem 
rzetelności i nieuczciwości urzędników.

56
(14,74%)

101
(26,58%)

Kodeks porządkuje relacje wewnątrz organizacji i poza nią oraz 
zapobiega konfliktom.

54
(14,21%)

35
(9,21%)

Kodeks przede wszystkim chroni pozycję urzędnika pracującego 
sumiennie i uczciwie.

42
(11,05%)

45
(11,84%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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Na kodeksy etyczne administracji samorządowej należy więc spojrzeć jak na efek-
tywny sposób uzupełniania infrastruktury etycznej w polskich urzędach. Im więcej sku-
tecznych w niej narzędzi, tym większe korzyści dla obywateli, większy poziom zaufania 
do urzędników, to intensywniejsze zmiany jakościowe w relacjach międzyludzkich we-
wnątrz i na zewnątrz urzędu, to wreszcie lepszy wizerunek urzędu [Seredocha, Gawroń-
ski, 2009, s. 230].

Podsumowanie i wnioski

Za P. Fenrychem [2006, s.100] należy podkreślić, iż pracownicy samorządowi określają 
jakość urzędu jako instytucji publicznej spełniającej określone cele w  społeczeństwie. 
Każde ich działanie ma wymiar etyczny i wpływa na relacje międzyludzkie, które w du-
żym stopniu zależą od klimatu etycznego. W jego kształtowaniu bardzo pomocny może 
być kodeks etyczny. Uchwalenie kodeksu powinno być efektem inicjatywy pracowni-
ków samorządowych, a więc aktem dobrowolnym, gdyż tylko wówczas pracownicy będą 
identyfikować się z przyjętymi w dokumencie wartościami i zaleceniami.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość pracowników samorządowych 
identyfikuje się z wartościami przyjętymi w obowiązujących w ich miejscu pracy kodek-
sach. Po dwudziestu latach funkcjonowania samorządu w Polsce kodeksy etyczne ciągle 
nie są popularnym elementem infrastruktury etycznej jednostek administracji samo-
rządowej. Badania pokazują, iż klienci częściej niż urzędnicy dostrzegają w kodeksach 
skuteczne narzędzie kształtowania właściwych postaw etycznych pracowników samo-
rządowych i widzą zasadność tworzenia tego typu zbioru norm. Jest to uwarunkowane 
tym, iż klienci postrzegają kodeksy jako rodzaj instrumentu zapewniającego im kontrolę 
społeczną urzędu, który poprzez przyjęcie kodeksu deklaruje określone normy i zasady.

Kodeksy etyczne, jeśli nie mają charakteru przymusu, z  pewnością służą promo-
waniu etycznych postaw pracowników samorządowych, kształtują pożądane nawyki, 
sprzyjają budowaniu świadomości moralnej, kształtują zdolność do moralnego namy-
słu i etycznej refleksji pracowników samorządowych, ograniczają w pewnym stopniu ich 
uprzywilejowaną pozycję wobec klientów. Mimo to ciągle nie są narzędziem powszech-
nie stosowanym w polskich urzędach.
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The Role of Ethics Codes in Local Government Administrative Units

Summary
The goal of this article is to assess the validity of developing ethics codes for local gov-
ernment units as well as defining the role of such codes from the point of view of local 
government employees and administrative service customers in the wake of over twenty 
years of the functioning of local government in Poland. The article is a discussion con-
cerning a pilot study conducted on a group of 760 people, where 380 were employees 
of local government units in the voivodeships of Warmia–Mazuria and Pomerania, while 
the remaining 380 people were the customers of units found in the above–mentioned 
voivodeships.
The research shows that ethics codes continue not to be a popular component of the eth-
ics infrastructure for local government units. Customers, more often than the employ-
ees, see the codes as an effective instrument in the shaping of proper ethical attitudes in 
local government units and see the legitimacy of creating such standards.
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Izabela  Seredocha – doktor nauk ekonomicznych, jest adiunktem na Wydziale Ad-
ministracji i  Ekonomii Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w  Elblągu. 
Pełni też funkcje prodziekana tego wydziału. Jest autorką monografii zatytułowanej 
„Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce” oraz kilkudziesięciu artykułów 
poświęconych różnym aspektom zarządzania publicznego, w tym specyfice zarządzania 
zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej. Współredaguje również 
rocznik naukowy „Acta Elbingensia” (nauki ekonomiczne).

Anna Baczyńska, Monika Górniak
Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych na wyniki pracy w zawodzie 
windykatora. Raport z badań

Poniższy artykuł stanowi raport z badań na temat wpływu inteligencji emocjonalnej 
(IE) i kompetencji społecznych na poziom uzyskiwanych wyników w pracy windy-
katorów. W badaniu potwierdzono silne relacje pomiędzy powyższymi zmiennymi. 
Zarówno wynik ogólny IE, jak i jej wszystkie składowe oraz wynik ogólny w za-
kresie kompetencji społecznych wraz z ich wszystkimi elementami wykazują silny 
pozytywny związek z wynikami pracy specjalistów ds. odzyskiwania należności.

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna (emotional intelligence), kompetencje społeczne (social 
skills), wyniki pracy (work performance), windykatorzy (debt collectors)

Wstęp

Ogromne zainteresowanie inteligencją emocjonalną w dużym stopniu wynika z rozcza-
rowania możliwościami wnioskowania o praktycznych kompetencjach człowieka na pod-
stawie znajomości jego ilorazu inteligencji.

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient; także 
EI – Emotional Intelligence) rozumiana jest jako kompetencje osobiste człowieka w zna-
czeniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych i innych osób, jak też 
zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych 
osób [Gerald, Moshe, Roberts, 2004].

Kompetencje społeczne rozumiane są jako konglomerat:
 � opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiedza deklaratywna – wiem co),
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