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K atedra Praw a Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskie
go, podobnie jak  w latach poprzednich, zorganizowała sem inarium  naukowe, 
którego przedmiotem były istotne zagadnienia szeroko rozumianego polskie
go ustroju terytorialnego. Uczestniczyło w nim ponad 60 przedstawicieli róż
nych ośrodków naukowych z Polski oraz prezesów Regionalnych Izb Obra
chunkowych i władz samorządowych.

Tegoroczne, szóste z kolei spotkanie, poświęcone było bardzo istotnym 
kwestiom służby publicznej. Wskazywano na utrzymujący się brak spójnego 
modelu i czytelnego kierunku rozwoju służby publicznej w Polsce, na  niekon
sekwentne wprowadzanie reform w adm inistracji rządowej. Podawano przy
kłady problemów dotyczących korpusu urzędników publicznych, związanych 
zwłaszcza z anachronizm ami sta tusu  prawnego, niedoskonałym trybem  n a 
boru, brakiem  mechanizmów regulacji jego liczebności czy wzrastającym  
upolitycznianiem.

Pierwszy z prelegentów, prof. Jakub  Stelina (Uniwersytet Gdański), 
w wystąpieniu zatytułowanym  Rozrost administracji publicznej w Polsce 
a działania legislacyjne w tym zakresie rozważył problem racjonalizacji za
trudnienia w administracji. Zastanawiał się: czy państwo sprawne m usi być 
drogie, a państwo tanie może być sprawne? Swoje wystąpienie zakończył 
konkluzją, iż obecnie postawiono na państwo tanie.

Prof. Elżbieta U ra (Uniwersytet Rzeszowski) w referacie Odpowiedzial
ność prawna służby publicznej w administracji rządowej i samorządu teryto
rialnego scharakteryzowała odpowiedzialność praw ną (dyscyplinarną, karną  
i majątkową) służby publicznej w adm inistracji rządowej i samorządzie tery
torialnym. Zaakcentowała brak  w tym zakresie spójnych koncepcji oraz brak 
odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych.

O. dr Michał Mrozek w referacie Etyka służby publicznej, mówiąc o etyce 
służby publicznej, podkreślił zakotwiczenie etyki w ogóle, a etyk zawodowych 
w szczególności w Konstytucji.

Przesłanki awansowe na wyższe stanowiska służbowe w adm inistracji 
publicznej, (formalne, jak  i nieformalne) scharakteryzował w swoim w ystą
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pieniu prof. Paweł Chmielnicki (Uniwersytet Rzeszowski). Zaakcentował, że 
katalog ustawowych przesłanek awansowania jest niezwykle ubogi (w zasa
dzie jedynie wymóg wykształcenia i stażu pracy) przy jednoczesnym istn ie
niu całego szeregu przesłanek nieformalnych. Do tych ostatnich prelegent 
zaliczył filogenetyczne determ inanty procesu decyzyjnego (altruizm  krewnia- 
czy, czyli nepotyzm i altruizm  odwzajemniony), zależność seksualną, płeć, 
pochodzenie etniczne i wyznaniowe, pochodzenie klasowe (kastowe), kliente- 
lizm polityczny, względy organizacyjne, wykształcenie, zawód (zajęcie), cechy 
charakteru  (lojalność, s truk tu ra lną  dyspozycyjność, inteligencję, mądrość, 
pracowitość, doświadczenie zawodowe), wcześniejsze zasługi, korzyść m ająt
kową (korupcję) oraz zależność wynikającą z czynów zabronionych.

Problematykę „polityki” zatrudnienia kontynuował dr Tomasz Szewc (Po
litechnika Śląska). Rozważając zasady dotyczące naboru do służby publicz
nej, podnoszenia przez urzędników kwalifikacji oraz oceny ich przydatności 
do dalszej pracy, doszedł do wniosku, że postulaty oparcia adm inistracji na 
wykwalifikowanej kadrze nie są realizowane. Trudno bowiem wytłumaczyć 
brak  wymogu jakichkolwiek kwalifikacji wobec np. doradców wójtów, burm i
strzów czy prezydentów miast.

Kolejny prelegent, dr Bolesław Cwiertniak (Wyższa Szkoła H um anitas 
w Sosnowcu), zastanaw iał się, czy można mówić o zasadach praw a urzędni
czego. Natom iast dr Stefan Płażek (Uniwersytet Jagielloński) w referacie 
Funkcja publiczna a prywatnoprawna podstawa zatrudnienia  zwrócił uwagę 
na jednoczesne uwikłanie stosunku urzędnika w stosunek publiczny i pry
watny, a ponadto omówił najnowszy projekt ustaw y o zmianie ustaw y
0 pracownikach samorządowych oraz niektórych ustaw 1.

W ystąpienia prelegentów stały się asum ptem  do bardzo ożywionej dys
kusji, w czasie której podkreślono utrzymujący się brak  spójnego modelu
1 czytelnej wizji rozwoju (reformy) służby publicznej w Polsce.

VI Sem inarium  Katedry Praw a Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zgodnie z założeniem organizatorów kontynuujących trady
cję wielopłaszczyznowych badań nad polskim ustrojem  terytorialnym , stano
wiło istotne i wieloaspektowe wydarzenie naukowe. Organizatorzy zjazdu 
planują wydanie publikacji pokonferencyjnej oraz zorganizowanie następne
go seminarium.
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1 Projekt 1-1, VII kadencja/druk nr 498.


