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Urzędnik rzuca błotem
Małgorzata Kaptur: 14.04.2014 r.
Ustawa o pracownikach samorządowych - art. 24 ust. 2 pkt 5 zobowiązuje urzędnika do zachowanie
uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz
współpracownikami. Ze zdumieniem przeczytałam więc artykuł napisany przez kierownika referatu
oświaty w ostatnim "Kurierze". Powstał pod pozorem wyjaśnienia spornej kwestii. Różnica zdań nie
upoważnia jednak nikogo, a urzędnika w szczególności, do stosowania ataku personalnego na osobę, z
którą się polemizuje.

Jakie jest źródło tej sytuacji?
Burmistrz ma zwyczaj pogardliwie wyrażać się o opozycji. Używa określeń, które godzą w dobre imię
radnych krytycznie odnoszących się do działań włodarza gminy. Idąc za przykładem burmistrza
podobnym stylem posługuje się kierownik referatu oświaty UM Małgorzata Kasprzyk. Język użyty w
artykule urzędnikowi po prostu nie przystoi.
Chciałabym przypomnieć Szanownym Czytelnikom, że pani burmistrz przez 5 lat ścigała Łukasza
Kasprowicza po sądach, bo twierdziła, że swoją krytyką naraził ją na utratę zaufania społecznego
potrzebnego do piastowania funkcji burmistrza.
Sama jednak konsekwentnie taki właśnie cel realizuje, oczerniając opozycyjnych radnych. Angażuje
przy tym środki zdecydowanie potężniejsze od tych, którymi dysponował bloger z Dymaczewa Nowego.
Zofia Springer jest politykiem piastującym kadencyjną funkcję Burmistrza Gminy Mosina. Można
dyskutować o stylu, ale sam fakt prowadzenia (anty)kampanii da się w przypadku Burmistrza
wytłumaczyć. Natomiast zupełnie niezrozumiałe jest angażowanie się w walkę polityczną etatowych
urzędników.
W marcowym numerze „Kuriera” kierownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie Małgorzata
Kasprzyk zamieściła obszerny artykuł na mój temat. Dla 90% czytelników cel jego napisania jest
oczywisty. Chciałabym się odnieść do sytuacji, która spowodowała, że powstał. Miała ona miejsce na sesji
Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2014 r. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zadałam
burmistrzowi pytanie dotyczące finansowania przedszkoli prywatnych. Odpowiedzi udzieliła Małgorzata
Kasprzyk - kierownik referatu oświaty. Każda z nas użyła określonych argumentów. Jeżeli ktoś jest
zainteresowany sprawą, zachęcam do odczytania odpowiednich fragmentów z protokołu (dostępny na:
http://bip.mosina.pl/).
Ubolewam, że urzędnik zamiast ograniczyć się do merytorycznego wyjaśnienia sprawy, obrzuca
publicznie błotem adwersarza. Atak personalny świadczy niestety o braku profesjonalizmu i wystawia
Urzędowi nie najlepsze świadectwo, bo dzieje się to przy pełnej akceptacji Burmistrza.
Zgodnie z Kodeksem Etycznym Pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie urzędnik powinien: wykonywać
obowiązki sumiennie i rzetelnie, niezależnie od własnych emocji, działać profesjonalnie, kierować się
obiektywizmem, bezstronnością, uprzejmością i życzliwością w kontaktach z obywatelami,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, zachowywać się z godnością w miejscu pracy i
poza nią...
By oddać sprawiedliwość muszę dodać, że na szczęście nie brak w Urzędzie osób, które potrafią
podchodzić do swoich obowiązków merytorycznie, oddzielając emocje od meritum.
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