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PROBLEMY I WYZWANIA ZWIĄZANE
Z ZACHOWANIEM STANDARDÓW INTEGRITY
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KRAJÓW OECD
Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę integrity. Autor zaprezentował przyczyny
wdrażania standardów integrity w administracji publicznej krajów OECD. Następnie
przedstawiono znaczenie integrity w funkcjonowaniu administracji publicznej oraz wyzwania związane z utrzymaniem wskazanych standardów. W artykule wykorzystano dane dotyczące integrity opublikowane przez OECD.
Słowa kluczowe: finanse publiczne, administracja publiczna, standardy integrity.

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że współczesna administracja publiczna staje się coraz mniej otwarta na obywatela [Wojciechowski, 2014, s. 17].
Słabnie jakość zarządzania, nie istnieje skuteczny mechanizm eliminacji ludzi
słabych, nieefektywnych, a przyczyną jest nieefektywne wykorzystanie majątku
publicznego, brak odpowiedniego systemu nadzoru i kontroli, brak przejrzystości czy silne naciski grup biznesowo-politycznych na decyzje podejmowane
przez administrację publiczną [Friedman, 1997, s. 65; Mazur, 2003, s. 86; Rybiński, 2009]. Problemem w wielu krajach staje się transparentność realizacji
zadań publicznych przez administrację publiczną. Kraje OECD podjęły działania
zmierzające do wsparcia, popularyzacji i wdrożenia standardów zmierzających
do podwyższenia jakości zarządzania i pracy w administracji publicznej.
Należy podkreślić, że, z jednej strony, trwające prace nad stroną podaży
przyniosły tak istotne rozwiązania jak Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa funkcjonariuszy publicznych oraz przyjęcie dokumentu OECD Principles
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of Corporate Governance. Z drugiej strony, praca Komitetu Zarządzania Publicznego OECD (PUMA) na polu etyki i zapobiegania korupcji wspiera kraje
w ich wysiłkach na rzecz doskonalenia zarządzania sektorem publicznym. Celem tych działań jest wsparcie rządów w monitorowaniu szerszego środowiska
służby i administracji publicznej oraz stworzenie skutecznych struktur służących
promowaniu postaw etycznych i zapobieganiu korupcji wśród urzędników publicznych [Bertók, 2001].
Celem opracowania jest przedstawienie przyczyn wdrażania standardów integrity w administracji publicznej, jego wpływu na funkcjonowanie administracji publicznej oraz wyzwań związanych z utrzymaniem wskazanych standardów.

1. Przyczyny wdrażania integrity i jego znaczenie w nowoczesnej
administracji publicznej
Do promowania profesjonalnych standardów postępowania administracji
publicznej zazwyczaj potrzeba wzorców (standardów), bodźców i sankcji.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania rządów są obszary, w których dochodzi do kontaktów sektora prywatnego z urzędnikami podejmującymi decyzje
według własnego uznania, w oparciu o przepisy prawa i posiadane kompetencje
oraz uprawnienia. W tym obszarze widoczny jest spadek społecznego zaufania
do administracji publicznej. Ponadto urzędnicy muszą zmagać się z bardzo zróżnicowanym, nowym problemem (cele, konflikt interesów, dostosowanie się do
zmian), będącym wynikiem reform w sektorze publicznym, takich jak przekazanie części kompetencji innym podmiotom, większa uznaniowość kadry menedżerskiej (decentralizacja decyzji), zmiany proceduralne i w paradygmatach realizacji usług publicznych, zmiana relacji między sektorem publicznym
i prywatnym oraz wzrost znaczenia mechanizmów rynkowych. Wśród tych
czynników należy wymienić ponadto ograniczone środki finansowe, które wymuszają redukcję i restrukturyzację liczby pracowników, oraz globalizację
(w tym wejście w struktury UE), która rozszerzyła kontakty z innymi normami
etycznymi i kulturowymi. Zjawiska te prowadziły do zmiany roli służby publicznej w odbiorze społeczeństwa [Bertók, 2001, s. 55].
Profesjonalizm postępowania administracji publicznej wiąże się z realizacją
reguły transparentności, etyką wykonywania zawodu oraz uczciwością w realizacji zadań. Reguły zachowania transparentności nakładają obowiązek tworzenia kompleksowych informacji o przeszłych, bieżących i przyszłych działaniach
w zakresie finansów publicznych (zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym), co samo w sobie wspomaga decyzje i wpływa na konieczność pod-
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noszenia ich jakości przez organy publiczne oraz służy dostrzeganiu potencjalnych ryzyk w sektorze publicznym (co jest przedmiotem kontroli zarządczej)
[Ustawa o finansach publicznych, rozdz. 4 i 6; art. 17, 21, 130, 221 i 230b]. Realizacja wskazanej zasady i reguł ustawowych wiążących się z zachowaniem postaw
etycznych, a zwłaszcza z uczciwością pracowników administracji publicznej, jest
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, którego zadaniem jest motywowanie władzy publicznej do działań sprzyjających długofalowemu rozwojowi społecznemu. Łatwo dostępna i zrozumiała informacja
jest niezbędna do prawidłowej oceny prowadzonej przez rząd polityki, a co za tym
idzie, także do podejmowania racjonalnych decyzji wyborczych. Przejrzystość finansów państwa, a także etyka i uczciwość wzmacnia kontrolę obywatelską nad
polityką publiczną. Zachowanie transparentności, zasad etycznych i uczciwości
zwiększa wiarygodność państwa, w tym samorządu, na rynkach międzynarodowych, pozycję państwa na arenie międzynarodowej, jak również jest ważnym
składnikiem dokonywanej oceny ratingowej państwa [Kosikowski, 2005, s. 4-5;
Sawulski, 2015, s. 5]. Właściwa postawa przy wykonywaniu zadań oraz efekty
(które są monitorowane na podstawie posiadanej informacji) podlegają pomiarowi
i są przedmiotem ocen społeczeństwa, ale ich źródłem są właśnie informacje
zgromadzone przez administrację publiczną. Dla prawidłowości dokonywanego
pomiaru i ocen ważne stają się właśnie standardy etyczne pracowników administracji publicznej stosowane w odniesieniu do wykonywanych obowiązków.
W funkcjonowaniu administracji publicznej wskazuje się na pojawiające się
problemy natury etycznej na styku współpracy z sektorem prywatnym. W badaniach zarówno krajowych, jak i prowadzonych przez OECD wskazuje się
w szczególności na trzy rodzaje barier tej współpracy, rodzących problemy natury
etycznej, moralnej oraz problemy nadużyć i korupcji [Giedrojć, 2015, s. 33-35;
OECD, 2015a, s.11; OECD, 2015b, s. 27-29].
Wskazane bariery rodzą wiele nieprawidłowości we wzajemnej współpracy
administracji publicznej z sektorem biznesu. Pojawia się często problem korupcji, braku transparentności, jak również braku jawności realizowanych zadań
i podejmowanych decyzji. Rys. 1 prezentuje problemy związane z etyką zawodu
pracownika administracji publicznej w trzech podstawowych obszarach funkcjonowania administracji publicznej: urzędach celnych i administracji podatkowej, zamówieniach publicznych, wśród pracowników administracji publicznej
odpowiedzialnych za finanse (decydenci w zakresie finansów)1.
1

Należy podkreślić, że przedstawione badanie w krajach OECD było badaniem jednostkowym.
Jednostkowe podejście do pomiaru związane jest ze zmianą dyrektywy OECD w 2015 r. Niemalże wszystkie kraje OECD podjęły w latach 2008-2012 działania mające na celu reformę ich
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dowego, jak i samorządowego. Integrity odnosi się do stosowania wartości, zasad i norm w codziennej działalności podmiotów sektora publicznego, a zwłaszcza administracji publicznej. Ogólnym celem wprowadzenia zasad i norm jest
wdrożenie i przestrzeganie wśród osób zarządzających kultury uczciwości w całym cyklu realizacji zadań publicznych, w całym łańcuchu życia danej usługi,
czy wykonywania zadań przez administrację publiczną. Zasady podkreślają znaczenie procedur w celu zwiększenia przejrzystości, jakości zarządzania, mają na
celu zapobieganie wykroczeniom, jak również umożliwiają dokonywanie monitoringu ich stosowania oraz ustalenia przyczyn ich łamania (nieprawidłowości).
Gdy rozpoczyna się proces wdrażania zasad od osób zarządzających, istnieje nakaz promowania zasad wśród pracowników podległych, co czyni standardy integrity powszechnie obowiązującymi.
Integrity wiąże się z występowaniem konfliktu interesów, z którym mamy
do czynienia, kiedy występuje zestaw okoliczności, które stwarzają ryzyko, że
profesjonalny osąd lub działania dotyczące podstawowego interesu państwa
(samorządu) będą zachwiane lub dojdzie do konfliktu interesów pod wpływem
innych czynników wtórnych. Występowanie konfliktu interesów jest czynnikiem
(indykatorem) wywołującym korupcję i łamanie standardów etycznych. Wskazuje się na podstawowe rodzaje konfliktu interesów: rzeczywisty konflikt interesów, pozorny konflikt interesów, potencjalny konflikt interesów [OECD, 2005,
s. 13-20].
Koncepcja integrity ewoluowała i w drodze konsensusu została oparta na
czterech podstawowych filarach [OECD, 2009, s. 18-19], a na rys. 2 zaprezentowano jej graficzną koncepcję. Wskazane filary dzieli się na warstwy, które
stanowią ramy zarządzania integrity (np. kodeks etyczny, zasady postępowania
w sytuacjach występowania konfliktu interesów, polityka postępowania przy
występowaniu nieprawidłowości itp), procesy związane z rozwojem i beneficjenci procesów (tzw. aktorzy integrity – pracownicy administracji publicznej),
w interesie których winno leżeć promowanie uczciwości i spójności w jednostkach sektora publicznego [Bertok i in., 2009, s. 7-8]. W koncepcji tej wskazywane są następujące problemy, których rozwiązywaniu ma ona służyć: przyjmowanie prezentów, konflikt interesów, selektywne stosowanie prawa lub
niezgodności jego stosowania, wpływy polityczne (lobbing), poufność/tajność,
dyskrecja, korupcja, brak autonomii.
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2. Problemy związane z zachowaniem standardów integrity
Treisman [2000] wykazał wpływ czynnika tradycji prawnej i demokratycznej na zmniejszenie występowania korupcji. Kraje o długoletniej historii demokratycznej odznaczają się mniejszą korupcją i wyższymi standardami etycznymi,
podczas gdy tzw. młode demokracje borykające się z autorytarną przeszłością
trudniej radzą sobie z omawianą patologią. Ten czynnik stanowi znaczące ograniczenie dla wdrożenia standardów integrity w krajach OECD. Nie wszystkie
kraje są na tym samym poziomie rozwoju, nie wszystkie kraje mają jednakową
kulturę prawną, jak również proces demokratyzacji życia publicznego następuje
nie w tym samym tempie. To rodzi wiele problemów wewnętrznych i niewątpliwie ważnym aspektem jest wdrożenie instrumentów trzeciego filaru, a zwłaszcza monitoringu i przeciwdziałania nieprawidłowościom [Grosse, 2000, s. 4-5].
Swoje znaczenie dla wzrostu zainteresowania nieprawidłowościami i wysokimi standardami etycznymi mają także procesy globalizacyjne występujące
w gospodarce, a zwłaszcza rosnąca światowa konkurencja ekonomiczna. Władze
publiczne rozmaitego szczebla stają się coraz bardziej zainteresowane wspieraniem procesów gospodarczych, przyciąganiem inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Zabieganie o inwestora często związane jest z presję korupcyjną,
łamaniem prawa i zasad etycznych. Należy jednak pamiętać, że korupcja jest
silnie skorelowana z obniżonym poziomem inwestycji – zarówno publicznych,
jak i prywatnych – oraz spadkiem wielkości produktu narodowego (PKB) [Mauro, 1995, 1997; Grosse, 2000, s. 6-10].
W służbie publicznej można spotkać odwoływanie się do wartości zgoła
rynkowych, a nie do etosu służenia dobru wspólnemu. Oznacza to mylenie koncepcji new public management i good governance z zasadami występującymi
w sektorze komercyjnym.
Do ważnych problemów dotyczących braku etyki w administracji publicznej i nieprzestrzegania zasad integrity należą: obniżenie efektywności inwestycji
publicznych, wzrost kosztów publicznych inwestycji, wzrost presji na podniesienie poziomu wydatków rządowych, które można dalej wykorzystać do celów
niezgodnych z deklarowanym przeznaczeniem, eskalacja negatywnych skutków
występowania zjawiska klientyzacji w strukturach administracji publicznej, następuje ograniczenie wolnej konkurencji, zmniejszenie transparentności funkcjonowania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, a niekiedy zjawisko wypaczenia (odkształcenia) informacji publicznej,
jak również osłabienie administracji i państwa jako organizacji [Mauro, 1995,
1997; Wei, 1997; Della Porta i in., 1997, 1999; Friedman i in., 2000; Grosse,
2000; Filipiak i in., 2009].
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Poziom ujawniania prywatnych interesów funkcjonariuszy publicznych
różni się w trzech głównych rodzajach władzy, wśród których władza ustawodawcza wykazuje najwyższy poziom ujawniania i dostępności informacji publicznej w zdecydowanej większości badanych krajów OECD. „At risk – w obszarach ryzyka” obejmujący urzędników administracji podatkowej i celnej,
agencji zamówień publicznych i odpowiedzialnych za finanse wykazuje najniższy poziom wskaźnika w porównaniu do trzech rodzajów władzy. Duże zróżnicowanie poziomów wskaźnika opisującego integrity obserwuje się między
urzędnikami publicznymi w krajach OECD.
W krajach OECD przeciętny poziom ujawnienia jest ściśle związany z poziomem i rangą zajmowanej pozycji w starszeństwie. Najwyższy wskaźnik
ujawnień występuje wśród dyrektorów wykonawczych i ministrów, następnie
wśród wyższych urzędników i doradców politycznych lub mianowanych członków organów władzy. Ta sytuacja wynika przede wszystkim z zastosowania standardów integrity (filar 3 i 4), jak również z obowiązującego w krajach członkowskich prawa związanego z wypełnianiem zobowiązań wdrożenia standardów
integrity. Dobrym przykładem ilustrującym efektywność prawa jest fakt, że w krajach członkowskich OECD w 2014 r. przyjmowanie prezentów jest zakazane lub
ich przyjęcie musi zostać ujawnione, co przekłada się na 73% ujawnień w badanych krajach OECD w porównaniu do 68% w 2009 r. [OECD, 2015a].

3. Wyzwania związane z zachowaniem standardów integrity
Wskazane sytuacje ujawnień pokazują rozmiar dysfunkcji, który należy
traktować jako zjawisko wpływające w sposób negatywny na określony system
społeczny, jak i funkcjonowanie administracji publicznej. Występujące dysfunkcje systemowe powodują zmiany pożądanych zachowań pracowników, które
mogą ewoluować w niewskazanym kierunku. Długotrwałe oddziaływanie dysfunkcji i niepodejmowanie interakcji może doprowadzić do stanu patologicznego [Pasieczny, 2010, s. 118]. Z tego też powodu OECD wskazuje na wiele wyzwań stojących przed administracją krajów członkowskich, które powinny
wzmacniać zasady integrity w swoich krajach.
Przed krajami OECD stoi wiele problemów związanych zarówno z etyką,
jak i wzmocnieniem zachowań demokratycznych, które będą wspierać integrity
w administracji publicznej. Do najważniejszych należą:
− Konsekwentna promocja i wdrażanie standardów integrity w krajach członkowskich.
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− Wspólne ustosunkowanie się do takich kwestii jak: przyjmowanie prezentów,
konflikt interesów, wybiórcze stosowanie prawa/niespójność stosowania
prawa, wpływy polityczne (lobbing), zachowanie zasad poufności/tajności,
dyskrecja oraz brak autonomii. Określenie zjawiska, jego znaczenia, potencjalnej siły oddziaływania, znaczenia i instrumentów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom i ryzyku wystąpienia patologii, nieprawidłowości,
korupcji, czy też naruszenia standardów integrity [Bilhim i in., 2005; McGee
i in., 2006].
− Opracowanie, promocja i wdrożenie instrumentów pozwalających egzekwować w sposób skuteczny zasady i standardy etyczne, w tym kodeksu postępowania pracownika administracyjnego (nie zawsze ISO zapewnia realizację
integrity) i egzekwowania prawa. Społeczeństwo oczekuje od administracji
publicznej standardów w wykonywaniu swoich obowiązków.
− Zapewnienie odpowiedniej jakości informacji, a przede wszystkim dostępności do danych pozwalających na zapewnienie szerokiego zakresu danych
o działaniach sektora publicznego jako wyrazu zasad transparentności i jakości. Podanie tych danych w sposób przyjazny, czytelny i zrozumiały dla użytkownika w odpowiednim formacie. Proaktywne wsparcie ze strony rządu
w celu wspierania innowacyjnego ponownego wykorzystywania danych, ich
przetwarzania i udostępniania [OECD, 2015a, s. 201-204].
− W krajach OECD w zasadzie nie występują specjalne stałe komisje parlamentarne powołane wyłącznie w celu przeciwdziałania patologii i korupcji.
W wielu przypadkach można powoływać specjalne komisje o uprawnieniach
śledczych, które zajmują się zagadnieniem np. nagłośnionym przez media
[Grosse, s. 18].
− Wzmacnianie profesjonalizmu administracji publicznej, a w szczególności
skupienie się na kompetencjach pracowniczych, jasne określenie zakresu zadań, kompetencji w formie instrukcji oraz zakresów obowiązków. Przestrzeganie podstawowej zasady podziału kompetencji, odpowiedzialności i delegowania zadań. Wprowadzenie programów ciągłego podnoszenia kwalifikacji
i umacniania zasad etyki zawodowej.
− Wdrożenie transparentnych zasad rekrutacji na stanowiska w administracji
publicznej pozwalających na zatrudnienie osób o wysokich standardach
etyczno-moralnych i kompetencjach.
− Niewątpliwie ważną kwestią jest umacnianie przyjętych zasad metodycznych
pomiaru integrity, tak aby zapewnić możliwość monitorowania zjawiska
w czasie oraz prowadzenie porównań w celu oceny zachodzących zmian.
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Niewątpliwie ważną kwestią jest problem formuły ankiety, na podstawie
której zbierane są dane. Jest to jeden z bardziej wrażliwych problemów, który
trudno wzmocnić przez działania administracyjne czy zarządcze. Można jedynie
wierzyć, że pracownicy administracji podadzą faktyczne dane, a nie zafałszowane. Pozostałe podejście metodyczne opracowane przez Nardo i in. [2004, 2005]
nie budzi zastrzeżeń co do prawidłowości pomiaru.
Prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia uczciwości i wiarygodności postępowania władz publicznych wymaga również zaangażowania samej administracji publicznej, gdyż to ona jest podstawowym beneficjentem podejmowanych działań, tworzonych kodeksów i standardów, jak również monitorowania
transparentności jej działań.

Podsumowanie
Uczciwość i wiarygodność postępowania władz publicznych jest ważną
kwestią i zajmuje szczególną pozycję w pracach OECD. Kraje członkowskie
podejmują aktywne działania na rzecz wzmocnienia uczciwości, etyki zawodu
i wiarygodności podejmowanych działań oraz decyzji. Publikowane dane wskazują na pożądane kierunki działań zarówno w poszczególnych krajach, jak
i w ramach OECD jako organizacji.
Ważne jest przestrzeganie podstawowej zasady poza zasadami integrity, zasady demokratyzacji życia publicznego, jak również oddziaływanie na indywidualne i zbiorowe postawy pracowników administracji publicznej, jak i biznesu,
aby wykonując swoje zadania, działali zgodnie ze standardami integrity.
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PROBLEMS AND CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF STANDARDS
„INTEGRITY” IN PUBLIC ADMINISTRATION OECD COUNTRIES
Summary: The article presents the idea of the phenomenon of „integrity”. The author presented the reasons for the implementation of the „integrity” standards in public administration
in OECD countries. There are presented the significance „integrity” standards in the functioning of public administration and the challenges associated with maintaining the necessary
standards. The article uses data on the „integrity” published by OECD.
Keywords: public finance, public administration, standards of integrity.

