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KONFLIKT INTERESU W SFERZE PUBLICZNEJ
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Streszczenie
Bezpieczeństwo państwa zakłada takie elementy, jak: demokratyczny ustrój
państwa, dobry i zasobny budżet, bezpieczeństwo granic, obronność i wojsko, współpraca
międzynarodowa, dyrektywy Unii Europejskiej, podatki, bezpieczeństwo obywateli, ochrona
środowiska, służba zdrowia, a przede wszystkim stworzenie takich warunków koegzystencji
tych wszystkich elementów, aby optymalnie państwo mogło istnieć i rozwijać swoją
obronność, gospodarkę, handel, produkcję i dobre miejsce na arenie międzynarodowej.
Konflikt interesów ma siłą rzeczy charakter złożony, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że
interes zakładu, przedsiębiorstwa czyli interes publiczny zostaje zdominowany przez dążenie
interesu prywatnego. Konflikt interesów na różnych szczeblach życia publicznego w państwie
staje się dziś fundamentalną kwestią w etyce biznesu i to z punktu widzenia teorii i praktyki.
Żadne przepisy i najsurowsze kary nie upilnują człowieka, urzędnika, który bardziej słucha
siebie, swoich inspiracji i zamierzeń aniżeli wymogów dobra wspólnego, które
w społeczeństwie jest najwyższą racją postępowania. Biznesmeni nie uczą opinii publicznej
nic dobrego, jedynie brnięcia w ich ślady wysoce niemoralne i zagrażające normalnemu
rozwojowi gospodarki państwa. Powyższy artykuł będzie próbą uwypuklenia tych cech
konfliktu publicznego, który paraliżuje rozwój i właściwe funkcjonowanie instytucji
państwowych dla osiągania celów wyznaczonych przez wymogi życia.
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CONFLICT OF INTEREST IN PUBLIC ADMINISTRATION
Summary
State security involves such elements as a democratic state system, a good and rich
budget, border security, defense and military, international cooperation, European Union
directives, taxes, public safety, environmental protection, health care, and above all create
conditions of coexistence of all elements to optimally State could exist and develop their
defense, economy, trade, production and a good place in the international arena. A conflict of
interest is necessarily a composite, since it is likely that the interest of the establishment, the
company or the public interest is dominated by the pursuit of private interest. Conflict of
interests at various levels of public life in the country is today becoming a fundamental issue
in business ethics and from the point of view of theory and practice. None of the provisions
and the most severe penalty is not protect of man, an official who more listen to themselves,
their inspirations and intentions rather than the requirements of the common good that the
society is the highest reason for the procedure. Businessmen do not teach the public nothing
good, only plodding down in their footsteps highly immoral and threatening the normal
development of the economy of the state. This article will attempt to emphasize those traits
public conflict that paralyzes the development and proper functioning of state institutions to
achieve the goals set by the requirements of life.
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