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Urząd Wojewódzki w Lublinie

W istocie chodziło o to, żeby przeorganizować ten urząd zgodnie z Ustawą o samorządzie
terytorialnym, która weszła w życie 27 maja 1990 roku, no i trzeba ją po prostu wprowadzić w
życie. Podjęłam się tej pracy i zostałam zatrudniona w tymże Urzędzie Wojewódzkim od
pierwszego września 1990 roku, z umową dżentelmeńską z panem wojewodą, że zatrudniam się
na rok, bo chciałabym jednak podjąć pracę zawodu adwokata, i że mam nadzieję, że w ciągu
roku zorganizuję i wykonam to czego ode mnie oczekuje. W moim przekonaniu to zrobiłam.

Przede wszystkim zreorganizowałam Urząd [Wojewódzki] – między innymi trzeba było zwolnić z
pracy 360 osób. I zwolniłam z pracy 360 osób, każdemu osobiście wręczając wypowiedzenie
umowy o pracę. Jeżeli ktoś nie był uprzejmy stawić się do mnie do biura to jeździłam do domu.
Nie przegrałam żadnej sprawy z tego wypowiedzenia. Bardzo wielu tym osobom znalazłam nowe
miejsce pracy. Praktycznie każdemu, kto chciał żeby mu pomóc znaleźć nowe miejsce pracy – to
takie nowe miejsce pracy zostało znalezione. Przynajmniej zaproponowane. [Oni] nie mogli
zostać ponieważ weszła w życie nowa struktura organizacyjna, nowe zadania zgodnie z Ustawą
o samorządzie terytorialnym i wówczas powołaliśmy Urzędy Rejonowe. Ta ustawa zakładała, że
jest jak gdyby rozdysponowanie kompetencji i części kompetencji, które do tej pory były w
Urzędach Wojewódzkich - zostały przejęte przez Urzędy Rejonowe. W związku z tym, także
wprowadziłam nowy statut, regulamin Urzędu Wojewódzkiego, powołaliśmy nowe Urzędy
Rejonowe, nadaliśmy im regulaminy. Mój kolega ze studiów, z Administracji Janusz Hałat, został
kierownikiem Urzędu Rejonowego w Lublinie. Tak, że współpraca też się bardzo dobrze układała.
Powołaliśmy Urzędy Rejonowe w Puławach i innych miastach, i w ten sposób powstała zupełnie
nowa, jak gdyby struktura administracyjna województwa.
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