








"Red tape" 

•is a derisive term for excessive regulation or rigid 

conformity to formal rules that is considered 

redundant or bureaucratic and hinders or 

prevents action or decision-making. It is usually 

applied to governments, corporations and other 

large organizations. 

•Red tape generally includes the filling out of 

seemingly unnecessary paperwork, obtaining of 

unnecessary licenses, having multiple people or 

committees approve a decision and various low-

level rules that make conducting one's affairs 

slower, more difficult, or both. 





Archiwum 
•Organizacja: 

 – Urząd v. R&D 

•Serwis Służby Cywilnej Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów 

  – Urząd v. NGO 

 

•Organizacja: 

–statut, 

–regulamin pracy 

•Finanse, BZ, KoZa; przetargi; granty; 

programy operacyjne 



SŁUŻBA CYWILNA 

• Uporządkowany zbiór  

- wartości,  

- procedur i  

- norm (nie tylko prawnych) 

dotyczący pracy osób 

zatrudnionych w administracji 

publicznej. 



WARTOŚCI 

 

•Odpowiedzialność, czyli identyfikacja z 

obowiązkami. 

•Lojalność, przede wszystkim wobec 

państwa i społeczeństwa, a nie tylko 

przełożonych, (i to nie bezwzględna). 

•Uczciwość i racjonalność działania - bo 

administruje się środkami publicznymi. 

•Bezstronność. 

•Apolityczność (urzędnicy Służby Cywilnej). 



’ niemnożnikowi ’ 

•Obsługa 

•Naukowi 

•Dyrektor 



Uczeni 

•Indywidualizm 

–Inwentarz dużego zespołu to może być 

opracowanie zbiorowe 

–Techniczna unfeigkeit 

–Roszczenia 

•Czas na pracę własną 

•Urlopy naukowe 



Rewolucja w Administracji 

•Zmiana podejścia do klienta - nowy 

sposób myślenia o pracy - klient płaci 

podatki i ma prawo wiedzieć w jaki 

sposób są one wydatkowane - jawność. 

•Administracja świadcząca - metody 

działania z sektora prywatnego - 

zwłaszcza obsługa klienta. 

•Społeczeństwo Informacyjne - E-

government. 



Typy administracji 
 

•Administracja porządkowo-

reglamentacyjna (Policja, Skarbowość) 

•Administracja świadcząca (np. Archiwa 

Państwowe) NDAP@archiwa.gov.pl 

•Administracja - właściciel 

(prywatyzacja) 



Klient w Administracji 

 

•Front Office - bezpośrednia obsługa 

klienta (oddział V - Pracownia 

Naukowa, Reprografia, Biblioteka; 

Sekretariat; Księgowość) 
 

Versus 
 

•Back Office - zaplecze urzędu 

(oddziały merytoryczne I - IV + obsługa 

{CLKA}) 









 

Zmiana mentalności 

urzędników i .... 

 

.... obywateli 







potencjał  

1. «czyjeś możliwości w jakiejś dziedzinie» 

2. «sprawność i wydajność czegoś, zwłaszcza państwa w jakiejś 

dziedzinie» 

3. «wielkość charakteryzująca stan pola elektrycznego, 

magnetycznego lub grawitacyjnego w danym punkcie» 







Masse-Kristalle 

(1905–1994) 







 „Do końca grudnia rząd zamierza przygotować 

projekt ustawy o służbie publicznej. Dokument 

ma ujednolicić zasady zatrudniania i 

wynagradzania.  

 Z naszych informacji wynika, że ma zawierać 

propozycje, by wszystkie stanowiska kierownicze 

w całej administracji państwowej były obsadzane 

w trybie powołania i odwołania. Taki system 

działa już od początku roku w służbie cywilnej, 

gdzie zlikwidowano konkursy. Teraz przyszła 

kolej m. in. na samorządy, a także inne urzędy, 

które bezpośrednio nie podlegają rządowi.” 


