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Employment with … Officially Pronounced Disability? The Poznań City 
Hall Call Center: The Effectiveness of Employing the Disabled

Summary
The Poznań City Hall call center starts its day with the arrival of its first telephone calls at 
7:30 AM. Last month it served 16,000 connections. The rate of growth has been increas-
ing unabated since the center’s launching in 2009.
The first part of this material explains what a call center is, the background of its cre-
ation, who works there, how much it costs, the benefits it brings, and who can benefit 
using this example as inspiration. The second section is devoted to an analysis of various 
aspects of employment of disabled persons. Part Three presents a synthesis of data from 
two years of experience in the operation of the city call center.

Konrad Zawadzki – od 2 lat kieruje Biurem Informacji Teleinformatycznej Miasta 
Poznania. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz podyplomowych studiów z organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związany z samorządem terytorialnym Po-
znania, zatrudniony przy obsłudze prawno-organizacyjnej władz miasta. Autor projektu 
„Sprawni w pracy urzędu”, który przyczynił się do wyróżnienia Urzędu Miasta Poznania 
statuetką „Superlodołamacz 2009” i utworzenia Biura Informacji Teleinformatycznej. 
Praktyk i popularyzator idei tworzenia call center w agendach administracji publicznej. 
Prywatnie sympatyk i (w razie potrzeby) sekretarz Towarzystwa Miłośników Gier Guzi-
kowych w Poznaniu.

Anna Jawor-Joniewicz
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 
rządowej – studium przypadku

Artykuł stanowi studium przypadku jednostki administracji rządowej na szczeblu 
regionalnym. Jego celem jest wykazanie, iż błędy w prowadzonej polityce kadro-
wej analizowanego urzędu mogą przyczyniać się do spadku motywacji do pracy 
zatrudnionych w nim osób oraz zaangażowania w realizowane zadania. Tym samym 
obecne praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie sprzyjają ugruntowaniu 
się niekorzystnych zachowań zatrudnionych, wpisujących się w negatywny stereo-
typ pracowników administracji publicznej. Artykuł otwiera opis wpływu wywiera-
nego na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej przez czynniki 
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pozamerytoryczne, jak np. zmiany na scenie politycznej kraju i regionu. W dalszej 
części studium przypadku analizie poddano takie obszary ZZL, jak rekrutacja, wy-
nagradzanie, ocenianie oraz szkolenia i rozwój. Na potrzeby opracowania sięgnięto 
zarówno po informacje wewnętrzne urzędu, jak i akty prawne dotyczące służby 
cywilnej. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje, któ-
re mogą okazać się przydatne w pracach nad przebudową wizerunku pracowników 
administracji rządowej.

Słowa kluczowe: administracja rządowa (governmental administration), motywowanie (motivating), 
rekrutacja (recruitment), ocenianie (assessment), wynagradzanie (remuneration), szkolenie i rozwój 
(training and development)

Wstęp

Od lat w ścisłej czołówce zawodów, które społeczeństwo polskie darzy najniższym za-
ufaniem, znajdują się urzędnicy, zwłaszcza pracownicy administracji rządowej. Z ba-
dań przeprowadzonych w 2006 r. przez Centrum Badań Opinii Społecznych(CBOS) 
wynika, że na 23 analizowane zawody rzetelność i uczciwość urzędników9 oceniane są 
niemal najniżej, respondenci byli bardziej krytyczni jedynie w stosunku do polityków 
(por. tab. 1). Dobrego zdania o pracownikach administracji publicznej są przede wszyst-
kim osoby gorzej wykształcone, starsze, zamieszkujące w małych miejscowościach i na 
terenach wiejskich. Urzędnicy postrzegani są stereotypowo jako niekompetentni, nie-
uprzejmi w stosunku do klientów zewnętrznych, uwikłani w rozmaite układy i podatni 
na korupcję.

Tabela 1. Uszeregowanie zawodów ze względu na pozytywne oceny uczciwości 
i rzetelności zawodowej

Nazwa zawodu
Oczeny uczciwości
i rzetelności [%]

Naukowcy 68
Pielęgniarki 60
Nauczyciele 50
Dziennikarze 49
Dentyści 46
Rzemieślnicy 41
Policjanci 38

9 W artykule terminem urzędnik określani są zarówno pracownicy, jak i urzędnicy służby cywil-
nej. Ci ostatni dla łatwiejszego rozróżnienia opisywani są jako urzędnicy mianowani.
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Nazwa zawodu
Oczeny uczciwości
i rzetelności [%]

Lekarze 37
Sprzedawcy 35
Duchowni 35
Kupcy 28
Finansiści, bankowcy 26
Prywatni przedsiębiorcy 25
Maklerzy giełdowi 22
Urzędnicy samorządowi 21
Adwokaci 21
Agenci ubezpieczeniowi 21
Sędziowie 16
Działacze związków zawodowych 16
Dyrektorzy, kierownicy firm 15
Urzędnicy państwowi wysokiego szczebla 14
Politycy  8
Parlamentarzyści  7

Źródło: Derczyński, 2006

Warto podkreślić, że w porównaniu do wcześniejszego okresu (badania CBOS pro-
wadzone są cyklicznie) nieco poprawił się wizerunek administracji samorządowej, zaś do 
wyższych urzędników zatrudnionych w organach rządowych większość respondentów 
podchodzi z tą samą nieufnością10.

W kolejnych badaniach CBOS z 2007 r. koncentrujących się wyłącznie na ocenie 
pracy urzędów i ich pracowników wizerunek administracji publicznej był już lepszy. 
Z analiz tych wynika, co prawda, że respondenci są bardzo podzieleni w swoich opi-
niach, ale grupa osób wypowiadających się pozytywnie na temat działalności urzędów 
jest liczniejsza. Wyjątek stanowią sytuacje, w których badani oceniali te cechy urzęd-
ników, które są bliskie stereotypowi (jak podatność na korupcję, uwikłanie w rozmaite 
układy oraz brak zaangażowania w pracę), wówczas opinie negatywne przeważały nad 
pozytywnymi (por. rys. 1).

10 Część respondentów pod terminem „wyższy urzędnik państwowy” mogła rozumieć zatrud-
nionych poza służbą cywilną szefów jednostek administracji rządowej, nie zaś pracujących w służ-
bie cywilnej, np. menedżerów kierujących pracami departamentów czy wydziałów urzędów. 
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Rysunek 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) pracę większości urzędników w Polsce? Czy 
urzędnicy na ogół:

Źródło: Boguszewski, 2007

Czy rzeczywiście pracownicy administracji rządowej są bliscy stereotypowym wyobra-
żeniom na ich temat? A jeśli tak, to co sprawia, że jakość ich pracy i siła zaangażowania 
w nią są tak niskie? Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy rozwiązań z zakresu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi (ZZL) wdrażanych w latach 2002-2010 w jednym z urzędów 
administracji rządowej na szczeblu regionalnym. Jego celem jest wskazanie uchybień 
w prowadzonej polityce kadrowej, które mogą wpływać na spadek motywacji do pracy 
i zaangażowania przekładających się na obniżanie jakości pracy urzędników. Realizacja 
celu była możliwa dzięki zastosowaniu narzędzi wykorzystywanych w badaniach jako-
ściowych: obserwacji uczestniczącej, wywiadów indywidualnych (IDI) z pracownikami 
urzędu oraz analizy dokumentów.

Służba, komu? 
„Członek korpusu służby cywilnej (…) przedkłada dobro publiczne 
nad interesy własne i swojego środowiska.”11

Jednym z fundamentalnych czynników hamujących realizację długofalowej strategii ana-
lizowanego urzędu, zarówno ogólnej, jak i w obszarze ZZL są cykliczne zmiany na scenie 

11 Cytaty wykorzystane w śródtytułach pochodzą z zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki służby cywilnej.
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politycznej. Każde wybory parlamentarne, a wraz z nimi zmiana kierownictwa placówki, 
przynosiły przebudowę koncepcji jej funkcjonowania oraz priorytetów działania. Nieza-
leżnie od oceny przydatności inicjatyw podejmowanych przez poprzedni zarząd instytu-
cji nowi szefowie odcinali się zwykle od działań poprzedników, proponując inne kierunki 
rozwoju urzędu. Nowe zasady obowiązywały zwykle przez czas trwania kadencji, do 
kolejnych wyborów, kiedy to sytuacja sprzed czterech lat powtarzała się z nieuchronną 
konsekwencją. Ów dyktowany czynnikami politycznymi rytm, a wraz z nim brak cią-
głości działań urzędu nie pozostawały obojętne dla pracy szeregowych pracowników, 
którzy by przetrwać, nauczyli się funkcjonować na zasadzie niezbędnego minimum. Wy-
kazywanie się kreatywnością i innowacyjnością w dłuższej perspektywie czasowej było 
nieopłacalne. Docenienie przez obecne władze urzędu mogło wiązać się z nieufnością ze 
strony przyszłej kadry zarządzającej. Zmiany na scenie politycznej oznaczały, że w urzę-
dzie cyklicznie dokonywano rekonstrukcji całego modelu zarządzania. Zwykle zmieniało 
się ścisłe kierownictwo urzędu, jego szef12 i wszyscy wiceszefowie, dyrektor generalny, 
znaczna część dyrektorów wydziałów i niemała kierowników. Wraz z nimi odchodziła 
z urzędu zdobywana przez ostatnie lata wiedza oraz sieci kontaktów. Kultura organiza-
cyjna urzędu nie zachęcała do dzielenia się wiedzą z następcami.

Sprawny menedżer nawet w tak krótkim okresie jak cztery lata potrafiłby zbudować 
od nowa warunki do efektywnego funkcjonowania kierowanej przez niego placówki. 
Problemem w analizowanym urzędzie były jednak niskie kompetencje zarządcze czę-
ści kadry kierowniczej, którą w znacznej mierze tworzyli nie eksperci, a jedynie osoby 
o pożądanym zapleczu politycznym. Niejednokrotnie o podejmowanych przez urząd 
działaniach decydował interes różnych grup, z którymi związany był dany menedżer, 
dobro lokalnej społeczności schodziło na plan dalszy. Zdarzało się, że skromne przygo-
towanie merytoryczne przełożonych, nierzadko wynikające także z braku doświadczenia 
zawodowego z zakresu zarządzania, prowadziło do chaosu. Pracownicy nie dysponowali 
precyzyjną wiedzą o swoich obowiązkach, zasady realizacji powierzonego zadania ule-
gały częstym zmianom, co odbijało się na ich motywacji do pracy. Charakterystyczny 
był także brak planowania. Nierzadką praktyką było improwizowanie działań, do któ-
rych można było się przygotować wiele tygodni, a nawet miesięcy wcześniej. Przykładem 
takiej praktyki było polecenie jednemu pracownikowi (w dodatku zatrudnionemu na 
etacie cząstkowym) zorganizowania (tj. opracowania i zrealizowania koncepcji) trzyty-
godniowego stażu pary urzędników zagranicznych w przeddzień ich przylotu do Polski. 
Niskie kompetencje części menedżerów w połączeniu z małym doświadczeniem zawo-

12 W latach 2002-2010 pięciokrotnie dokonywano zmian na stanowisku szefa urzędu, w tym 
aż czterokrotnie w latach 2006-2007.
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dowym nieuchronnie prowadziły do błędów, które skutkowały spadkiem wiarygodności 
szefa w oczach podwładnych. Wówczas szefowie starali się budować swoją pozycję na 
zastraszaniu i intrygach, które prowadziły do mobbingu. W badanym okresie do po-
dobnych nadużyć doszło w dwóch działach organizacji. Najwyższe kierownictwo urzędu 
niechętnie reagowało w tego typu sytuacjach. W instytucji funkcjonowała nieformalna 
procedura przeciwdziałania mobbingowi, od której jednak odstąpiono w ostatnich la-
tach. Przeciwstawianie się podobnym nadużyciom utrudniała struktura urzędu, silnie 
zhierarchizowana, kostyczna i nieprzystająca do wyzwań, przed jakimi stoją tego typu 
placówki. W badanej organizacji podejmowano, co prawda, próby wprowadzenia no-
wych sposobów realizacji zadań, tworząc tzw. grupy projektowe. Jednak nie zawsze za-
biegi te przynosiły pożądany efekt. W przypadku grup, których członkowie nie musieli 
posiadać wiedzy specjalistycznej, np. gdy pracownicy mieli określić zestaw funkcjonalno-
ści tworzonego w urzędzie intranetu, prace w ramach zespołu spełniły pokładane w nich 
nadzieje. Zachęcone tym kierownictwo instytucji powierzyło kolejnej grupie pracowni-
ków (jej członkowie sami zgłaszali swój udział) opracowanie jednego z istotniejszych 
dokumentów organizacji – strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy zespołu 
nie tylko nie dysponowali niezbędną wiedzą do przygotowania takiego materiału, ale 
pomimo kilkumiesięcznej pracy nie zadbali choćby o poznanie definicji podstawowych 
pojęć z zakresu ZZL, co rodziło niepotrzebne nieporozumienia. Ostatecznie zapisy, któ-
re znalazły się w opracowanym przez zespół dokumencie, były równie przypadkowe jak 
jego skład.

Aby dopełnić obrazu warunków, w jakich funkcjonowali szeregowi pracownicy za-
trudnieni w analizowanym urzędzie, warto wspomnieć o jego kulturze organizacyjnej. 
Ta, budowana świadomie, odwoływała się do takich wartości, jak: służba ojczyźnie, 
uczciwość, rzetelność, sumienność, kreatywność, dbałość o własny rozwój, apolityczność 
i bezstronność13. Natomiast kultura kształtowana samoistnie, niejako wbrew intencjom 
najwyższego kierownika, w codziennej urzędniczej praktyce była daleka od nakreślo-
nego wyżej ideału. Pracownicy w trakcie przeprowadzonych wywiadów podkreślili, że 
doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak dalece kierunki działań urzędu są zależne od 
polityki krajowej i lokalnej. Wielu z nich miało poczucie, że ich praca nigdy nie zostanie 
należycie doceniona, a ich szanse na osiągnięcie stanowisk kierowniczych w przyszłości 
są nikłe. Jednocześnie przyglądali się temu, jak osoby na stanowiskach menedżerskich 
działały w sposób niezgodny z etyką zawodu urzędnika. Każdy z respondentów potrafił 
przywołać co najmniej jedną taką sytuację. Jako przykład warto w tym miejscu przytoczyć 

13 Por. zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki służby 
cywilnej oraz art. 50 i 76 ustawy o służbie cywilnej.
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inicjatywę podjętą przez jednego z menedżerów zatrudnionych w organizacji. Zgłosił on 
urząd do konkursu, w którym o wygranej decydowała jedynie liczba oddanych na daną 
firmę głosów w systemie sms. Następnie pracownicy jego działu otrzymali polecenie 
wysyłania smsów z telefonów służbowych. W ostatnich dniach trwania konkursu liczba 
oddawanych w ten sposób głosów zdecydowanie wzrosła. Urząd w konkursie wygrał, 
a menedżer został doceniony przez kierownictwo za skuteczne budowanie pozytywne-
go wizerunku organizacji. Podobne błędy i nadużycia dodatkowo utrwalają stereotyp 
urzędnika jako niekompetentnego, źle zorganizowanego i trwoniącego publiczne pienią-
dze. Jednocześnie przyczyniają się do spadku motywacji do pracy, a nawet pojawienia się 
frustracji u pracowników szeregowych urzędu.

Podsumowując, osoba pracująca na niższych szczeblach hierarchii w urzędzie czę-
sto nie wie, jakie są cele strategiczne instytucji jako całości, jakie są priorytety działania 
własnej komórki organizacyjnej. Nie ma ona także gwarancji, że zasady pracy nie ulegną 
radykalnej zmianie w chwili powołania nowego kierownictwa urzędu. Taka dezorientacja 
może odbić się na sile zaangażowania w pracę i przyczynić się do spadku jakości wykony-
wanych zadań. Tendencje te wzmacnia brak spójnej strategii zarządzania zasobami ludz-
kimi. Jakkolwiek należy podkreślić, że dzięki uchwalonym w ostatnich latach ustawom 
i rozporządzeniom zostały stworzone podstawy polityki kadrowej obowiązujące w admi-
nistracji rządowej. Obecnie istnieją m.in. akty prawne regulujące proces wynagradzania, 
wartościowania stanowisk, oceniania czy szkoleń. Są to jednak tylko ramy, które każdy 
z urzędów powinien we własnym zakresie wypełnić treścią. Tymczasem zaprezentowane 
w dalszej części artykułu rozwiązania z zakresu ZZL funkcjonujące w opisanej organiza-
cji, mają charakter niepowiązanych ze sobą działań nieuwzględniających potrzeb kadro-
wych instytucji zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasowej.

Rekrutacja 
„Członek korpusu służby cywilnej (…) eliminuje wpływy polityczne na 
rekrutację i awanse w służbie cywilnej.”

Funkcjonujący stereotyp urzędnika przyciąga do pracy w administracji specyficzną grupę 
kandydatów. To zwykle osoby kładące duży nacisk na stałość i bezpieczeństwo zatrud-
nienia. W administracji dla osób z rynku zewnętrznego dostępne są teoretycznie stano-
wiska różnych szczebli zarządzania. W praktyce, w procesie rekrutowania pracowników 
na najwyższe stanowiska w hierarchii urzędu (dyrektorzy) brane są pod uwagę względy 
pozamerytoryczne. Konkursy nierzadko przygotowywane są w taki sposób, by wygrał je 
określony kandydat. Kierownicy to często osoby wyłonione w procesie rekrutacji we-
wnętrznej. Do dyspozycji kandydatów z rynku zewnętrznego w rzeczywistości pozostają 
niższe stanowiska w hierarchii urzędu objęte procedurą konkursową.
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Istotnym problemem jest zatrudnianie w urzędzie osób poza służbą cywilną14. Do-
puszczenie przez ustawodawcę takiej możliwości stwarza ogromne pole do nadużyć. 
Nierzadko korzystają z niej osoby, które z różnych powodów nie mogą pracować w służ-
bie cywilnej. Są wśród nich np. pracownicy urzędu, kandydujący do rady miasta. Z chwi-
lą wyboru na radnego powinni oni zakończyć pracę w urzędzie15, w praktyce zwykle 
kontynuują ją na zmienionych zasadach na podstawie wspomnianego paragrafu 401.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest prowadzenie własnych kampanii wyborczych 
przez pracowników urzędu. Osoby takie zwykle na czas kampanii biorą urlop bezpłatny. 
W 2009 r. w wyborach do parlamentu europejskiego startował bez powodzenia sam szef 
urzędu, w 2010 r. o miejsca w sejmiku regionu i radzie miasta ubiegało się kilku pracow-
ników zatrudnionych na różnych stanowiskach, od wspomagających po kierownicze.

Administracja publiczna to pracodawca, który oferuje przede wszystkim zatrudnie-
nie w formach tradycyjnych, na czas nieokreślony (lub określony w przypadku pracow-
ników nowych) w pełnym etacie. Wbrew zachętom rządu do popularyzacji elastycznych 
form zatrudnienia16 w analizowanym urzędzie etaty cząstkowe, umowy cywilnoprawne, 
telepraca itp. należały do rzadkości. Pracownicy wspomagający i specjaliści zatrudnieni 
w niepełnym wymiarze godzin byli zwykle pomijani podczas awansów finansowych i sta-
nowiskowych oraz postrzegani raczej jako balast dla organizacji, nawet wówczas, gdy 
dysponowali wiedzą unikalną w skali firmy. Takie podejście nie sprzyja przyciąganiu do 
administracji ekspertów, współpracujących zwykle z kilkoma podmiotami, pracujących 
na zasadzie projektowej i rozliczanych z efektów realizowanych zadań.

Niestosowanie elastycznych form zatrudnienia dziwi także z tego powodu, iż praca 
w administracji jest w Polsce zawodem sfeminizowanym. Dla kobiet, wciąż w większym 
stopniu obciążonych obowiązkami rodzinnymi niż mężczyźni, zwiększenie elastyczności 
zatrudnienia na zasadach flexicurity byłoby dużym ułatwieniem. Lepsze godzenie życia 
zawodowego z prywatnym mogłoby przynieść poprawę jakości wykonywanych zadań 
oraz większe w nie zaangażowanie.

Jednym z najistotniejszych instrumentów motywowania pozostają jednak wynagro-
dzenia. Ich poziom oraz komponenty stawiają administrację rządową w sytuacji praco-
dawcy mało konkurencyjnego na rynku pracy.

14 Ich wynagrodzenia regulują odrębne przepisy, w załączniku do rozporządzenia Ministra Fi-
nansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 
ujęto je w paragrafie 401.
15 Na mocy art. 78. pkt 4 ustawy o służbie cywilnej.
16 Por. rekomendacje zawarte w części „Wysoka aktywność zawodowa i adaptacyjność zasobów 
pracy” Raportu Polska 2030 pod redakcją M. Boniego.
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Wynagradzanie za efekty? 
„Członek korpusu służby cywilnej (…) pracuje sumiennie, dążąc do 
osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy.”

W urzędzie poziom wynagrodzeń oferowanych na stanowiskach wspomagających i spe-
cjalistycznych nie zachęca do związania swojej przyszłości z administracją. Ich niska kon-
kurencyjność sprawia, że zainteresowane pracą w tego typu placówkach powinny być 
przede wszystkim osoby, których sytuacja na rynku pracy jest trudna, z racji niższych 
kompetencji czy stereotypowego postrzegania określonych grup pracowników, np. ko-
biet, czy osób po 45. roku życia. Zatem już sam system wynagradzania może stanowić 
dla urzędu poważną barierę w dostępie do najcenniejszych zasobów ludzkich. W insty-
tucji sporządzane są opisy i wartościowanie stanowisk17, przy czym zespół wartościujący 
nie dysponuje pełną wiedzą o analizowanych stanowiskach. Zdarza się, że opisy stano-
wisk przygotowują sami piastujący je pracownicy. Znając (nieoficjalnie) kryteria istotne 
dla zespołu wartościującego starają się stworzyć opis w taki sposób, by było to dla nich 
najkorzystniejsze, choć nie zawsze bliskie rzeczywistości. Członkowie zespołu wartościu-
jącego nierzadko opierają się na własnych wyobrażeniach o stopniu skomplikowania pra-
cy w poszczególnych wydziałach urzędu. Jak twierdził jeden z pracowników biorących 
udział w pracach zespołu, działają oni w sposób rutynowy i schematyczny, często nie 
analizując w sposób bardziej szczegółowy wartościowanych stanowisk. Czynniki te obni-
żają skuteczność procedur przewidzianych przez ustawodawcę.

W skład wynagrodzeń pracowników szeregowych wchodzi18 obok płacy zasadniczej 
i dodatku, określonego przez ustawodawcę dość enigmatycznie, jako wynikający ze spe-
cyfiki i charakteru wykonywanych zadań19, przyznawana jest kwartalnie nagroda, która 
w istocie ma charakter uznaniowej. Nagroda ta, często błędnie nazywana w opisywa-
nym urzędzie premią, traktowana jest przez większość menedżerów i pracowników jako 
komponent wynagrodzenia, który należy się wszystkim z racji niskiego poziomu płac 
w administracji. Oznacza to, że jest zwykle przyznawana wszystkim zatrudnionym bez 
względu na ich wkład pracy, jej znaczenie motywacyjne jest zatem bardzo ograniczone. 
Podobnie jak przewidziane przez ustawodawcę dodatki stażowe i nagrody jubileuszo-
we, które zachęcają jedynie do pozostawania w firmie, ale ich stopień oddziaływania na 
efekty wykonywanej pracy wydaje się znikomy. Urzędnicy mianowani otrzymują ponadto 
dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Obowiązuje tu zasa-
da, że im wyższy stopień spośród dziewięciu możliwych posiada urzędnik, tym większy 

17 Zgodnie z art. 84 ustawy o służbie cywilnej.
18 Zgodnie z art. 85 ustawy o służbie cywilnej.
19 Obecnie już nie stosowany.
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otrzymuje dodatek. Jest to jedyna grupa zatrudnionych, której wysoka jakość pracy jest 
w klarowny sposób powiązana z awansami finansowymi. Trudna do ocenienia z punku 
widzenia oddziaływania na motywację do pracy jest tzw. trzynastka, tj. dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne, niezależne od efektów pracy, przyznawane wszystkim pracownikom 
służby cywilnej.

Większość świadczeń dodatkowych jest zarezerwowana dla kadry kierowniczej. Pra-
cownicy szeregowi mogą natomiast, dzięki istniejącemu funduszowi świadczeń socjal-
nych, raz w roku skorzystać z dofinansowań do urlopów, zaś gorzej sytuowani mogą ubie-
gać się o zapomogę. Urzędnikom mianowanym przysługuje ponadto dodatkowy urlop 
na zasadach określonych przez ustawodawcę (art. 105 ustawy o służbie cywilnej).

Perspektywy awansów finansowych wydają się pracownikom dość odległe z racji 
wprowadzanych oszczędności budżetowych oraz faktu, iż wysokość wynagrodzenia na 
danym stanowisku (abstrahując od wyniku wartościowania) jest w pewnej mierze uzależ-
niona od uznania przełożonego i jego pozycji w firmie. Menedżerowie, cieszący się przy-
chylnością najwyższego kierownictwa, mieli w urzędzie większe możliwości pozyskiwania 
dodatkowych środków na podwyżki dla swoich podwładnych. Przed wprowadzeniem 
wartościowania i opisów stanowisk stawki wynagrodzeń były ustalane dość dowolnie. 
Obecnie wciąż niemałym problemem w urzędzie jest fakt, iż znaczna część pracowników 
otrzymuje wynagrodzenie przewyższające kwoty wynikające z wartościowania. Pomimo 
tych niedociągnięć samo wprowadzenie przepisów ujmujących w klarowny sposób zasa-
dy ustalania wysokości wynagrodzeń zasługuje na uznanie. Mnożniki wykorzystywane do 
obliczania wynagrodzenia zasadniczego w urzędzie zostały zaprezentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Grupa stanowisk Mnożnik
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,2-8,0
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-7,0
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej 1,0-6,0
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 1,0-6,0
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 0,9-3,5
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 0,8-2,7

Źródło: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnoż-
ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
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Dostępność awansów finansowych utrudnia także fakt, iż przedziały w obrębie 
poszczególnych kategorii zaszeregowania, zwłaszcza w przypadku stanowisk niższego 
szczebla, są dość wąskie (por. tab. 2). Bardziej odczuwalna podwyżka wynagrodzenia 
wymagałaby awansu stanowiskowego, a ścieżka kariery w urzędzie jest dość ograniczo-
na. W praktyce menedżerowie stosują dwa podejścia: albo starają się nie awansować 
pracowników, albo przenoszą ich na możliwie najwyższe stanowiska, by zapewnić god-
ne wynagrodzenie. Jednocześnie jednak dochodzą do granicy, poza którą dalszy awans 
stanowiskowy i finansowy jest już niemal niemożliwy, z uwagi na fakt, iż o obsadzie tzw. 
stanowisk koordynujących oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania często decy-
dują względy pozamerytoryczne. W dłuższej perspektywie urząd nie jest więc w stanie 
zaoferować pracownikom ani atrakcyjnych wynagrodzeń, ani ścieżki kariery dostosowa-
nej do wzrastającego doświadczenia zawodowego.

Tabela 2. Mnożniki kwot bazowych w poszczególnych przedziałach punktowych 
wynikających z procesu wartościowania stanowisk pracy w analizowanym urzędzie 
(bez stanowisk wyższego szczebla zarządzania)

Kwoty wynagrodzeń (brutto) Stanowiska
Przedział Minimum Średnie Maksimum Typ stanowiska
I. 1581,52 1909,54 2237,55 Wspomagające 
II, 1733,30 2087,55 2441,80 Wspomagające
III. 1836,36 2241,21 2646,05 Wspomagające
IV. 1937,55 2393,92 2850,30 Wspomagające
V. 2040,61 2647,58 3254,54 Wspomagające/specjalistyczne
VI. 2141,80 2800,30 3458,79 Wspomagające/specjalistyczne/samodzielne
VII. 2346,05 3105,73 3865,42 Specjalistyczne/samodzielne
VIII. 2550,30 3412,11 4273,91 Samodzielne/koordynujące
IX. 3161,17 4324,51 5487,85 Samodzielne/koordynujące/średniego szcze-

bla zarządzania
X. 3365,42 4733,00 6100,59 Koordynujące/średniego szczebla zarządzania
XI. 4079,35 5497,53 6915,71 Koordynujące/ średniego szczebla zarządzania

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów pozyskanych z urzędu

Brak klarownego powiązania wynagrodzeń z wynikami prowadzonych regularnie 
ocen okresowych (wyjątkiem jest wspomniana grupa urzędników mianowanych, którzy 
w analizowanej organizacji stanowili 1,3% zatrudnionych) nie zachęca także do podej-
mowania dodatkowego wysiłku na rzecz firmy.
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Oceny okresowe 
„Członek korpusu służby cywilnej jest gotów do przyjęcia krytyki, 
uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji.”

Okresowe oceny pracowników służby cywilnej prowadzone są dość rzadko, co dwa la-
ta20, na podstawie specjalnie skonstruowanego kwestionariusza21. W tak długim prze-
dziale czasu nie łatwo jest na bieżąco śledzić postępy w pracy podwładnego. W samym 
procesie oceny uczestniczy osoba oceniana oraz jej przełożony. Ewaluacja pracy powinna 
rozpocząć się od wypełnienia przez przełożonego ankiety oceny, a zakończyć się rozmo-
wą z pracownikiem. W praktyce niemała część menedżerów nie rozumie istoty oceniania 
pracowników. Niektórzy kierownicy powierzali wypełnienie ankiety samemu oceniane-
mu, traktując tę czynność jako uciążliwą i niepotrzebną formalność. Zdarzało się, że 
nie dochodziło do rozmów na temat uzyskanych ocen. Powierzenie przełożonym obo-
wiązku dbania o przestrzeganie terminów dokonywania ocen rodziło kolejne problemy. 
Menedżerowie musieli znać datę przeprowadzenia ostatniej oceny okresowej każdego 
podlegającego im pracownika. W urzędzie nie istniał zwyczaj wysyłania przełożonym 
monitów o upływającym terminie dokonania oceny. Część kierowników uważała, że po-
żądane byłoby w tym zakresie większe wsparcie działu kadr. Brak stosownych rozwiązań 
sprawia, że nierzadko oceny przeprowadzane są po okresie przewidzianym na ten cel 
przez ustawodawcę.

Jednak najbardziej frustrujący dla pracowników i stawiający pod znakiem zapytania 
przydatność całej procedury oceniania był fakt, iż jej wyniki nie miały żadnego przeło-
żenia na wzrost wynagrodzenia czy awans stanowiskowy. Ich wpływ na dalszy rozwój 
zatrudnionego był także niewielki z uwagi na małą dostępność szkoleń.

System oceniania, nie dość, że nie funkcjonował sprawnie, to jeszcze istniał w ode-
rwaniu od pozostałych podsystemów ZZL. Wyjątek stanowią tu rozwiązania dotyczące 
wspomnianej wcześniej grupy urzędników mianowanych, którzy po dwukrotnym uzy-
skaniu pozytywnej oceny na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych 
w skali ocen automatycznie uzyskują wyższy stopień mianowania22. Ta grupa pracowni-

20 Odrębne przepisy regulują procedurę pierwszej oceny, która musi zostać przeprowadzona 
nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od chwili zatrudnienia, i nie później niż na miesiąc przed 
upływem umowy (art. 38 ustawy o służbie cywilnej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej).
21 Zasady oceniania członków korpusu służby cywilnej reguluje ustawa o służbie cywilnej oraz 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen 
okresowych członków korpusu służby cywilnej. W rozporządzeniu zawarto wzory kwestionariu-
szy wykorzystywanych w procesie oceniania. 
22 Zgodnie z art. 89 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej.
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ków administracji rządowej jest objęta specjalnymi przepisami i traktowana jako najcen-
niejszy zasób urzędu. Można zatem uznać, że urzędnicy mianowani postrzegani są jako 
talenty objęte dedykowanym im programem zarządzania. Wychodząc z tego założenia, 
dyrektor generalny analizowanego urzędu postanowił podjąć działania ukierunkowane 
na integrację tej wyjątkowej grupy zatrudnionych. Zespół ów miał stać się grupą elitarną 
i dając przykład innym pracownikom organizacji, zachęcać do przystępowania do egza-
minów na urzędników służby cywilnej. Ta godna uznania inicjatywa nie spełniła jeszcze 
pokładanych w niej nadziei. Przyczyn tej sytuacji można upatrywać zarówno w znacznym 
zróżnicowaniu zespołu urzędników mianowanych, jak i braku podejścia strategicznego 
do zaplanowanych działań. Wśród kilkunastu urzędników służby cywilnej zatrudnionych 
w opisywanej jednostce są osoby w różnym wieku, o różnym stażu pracy i doświadczeniu 
zawodowym. Część z nich to pracownicy zaangażowani, pełni entuzjazmu i zapału do 
pracy, część zaś to osoby obciążone znacznymi obowiązkami, przyzwyczajone do dzia-
łań rutynowych i niechętne do podejmowania nowych wyzwań. Wydaje się, że objęcie 
wszystkich urzędników mianowanych jednym programem, nieuwzględniającym ich in-
dywidualnych cech i doświadczeń, może osłabić jego skuteczność. Wspomniany brak 
strategicznego podejścia objawiał się podejmowaniem działań doraźnych, nie podpo-
rządkowanych doprecyzowanym celom możliwym do osiągnięcia w dalszej perspektywie 
czasowej. W efekcie początkowy entuzjazm i zainteresowanie stworzeniem elitarnego 
zespołu pracowników zaczęły słabnąć.

Innym przykładem inicjatywy powiązanej z ocenianiem i motywowaniem pracowni-
ków nie w pełni wykorzystującej jej potencjał było zorganizowanie w urzędzie konkursu 
dla pracowników, którzy „wykazali się szczególnymi osiągnięciami w realizacji misji urzę-
du”. Tego typu przedsięwzięcie miało szanse przyczynić się do wzrostu zaangażowania 
kadry urzędu poprzez wskazanie przykładu tych pracowników, którzy wypełniają swe co-
dzienne obowiązki sumiennie, z dbałością o wysoką jakość usług. Pewnym niedociągnię-
ciem było niezamieszczenie z odpowiednim wyprzedzeniem kryteriów, według których 
wyłaniano grupę najlepszych pracowników. Można je tłumaczyć faktem, iż podobna ini-
cjatywa została podjęta w urzędzie po raz pierwszy. Z pewnością natomiast przychylność 
pracowników dla kolejnych konkursów osłabiło włączenie do grona laureatów menedże-
rów (stanowili większość nagrodzonych), a zwłaszcza szefa działu kadr.

Obszarem ZZL, do którego występują wyraźne odwołania w procesie ocenienia, już 
w samej konstrukcji kwestionariusza oceny, jest rozwój pracowników.
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Szkolenia i rozwój 
„Członek korpusu służby cywilnej dba o rozwój własnych 
kompetencji.”

Możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji w miejscu pracy są jednym z istotniej-
szych czynników wpływających na motywację do pracy. Poszukiwanie oszczędności w ad-
ministracji doprowadziło do znacznego okrojenia oferty szkoleniowej skierowanej do 
pracowników analizowanego urzędu. Udział w szkoleniach zewnętrznych (niezwiąza-
nych z procedurą służby przygotowawczej do służby cywilnej) stał się przywilejem nie-
licznych, a szanse osób zatrudnionych na stanowiskach wspomagających na zdobycie 
nowej wiedzy w tej formie w kolejnych latach malały. W tej sytuacji nie dziwi fakt, iż 
w urzędzie nie prowadzi się regularnych badań potrzeb szkoleniowych pracowników. 
Kierownictwo jednostki podjęło jednak działania, które pomimo istniejących ograni-
czeń budżetowych zapewniłyby rozwój kadry. Jednym z nich było stworzenie zespołu 
trenerów wewnętrznych. Samo sięgnięcie po tę sprawdzoną w sektorze przedsiębiorstw 
metodę poszerzania kompetencji, a zarazem zwiększenia zaangażowania w pracę osób 
pełniących funkcję trenerów zasługuje na uznanie. Jednak jego realizacja pozostawiała 
wiele do życzenia. Do zespołu trenerów wewnętrznych pracownicy zgłaszali się sami, 
nie musiały być to osoby mające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Trenerzy zobli-
gowani byli do samodzielnego zdobywania wiedzy, którą mieli dzielić się w trakcie re-
alizowanych przez siebie szkoleń. Nie zostali oni uprzednio skierowani na jakiekolwiek 
trening zewnętrzny pozwalający na poszerzenie ich kompetencji. Jednorazowe szkolenie 
z zagadnień związanych z tzw. warsztatem trenera przeprowadziła pracownica działu 
kadr urzędu. Dla osób zainteresowanych udziałem w zespole trenerów wewnętrznych 
nie przewidziano żadnego systemu zachęt, np. dodatkowego urlopu (na przygotowanie 
materiałów i programu szkolenia pracownicy nierzadko poświęcali prywatny czas), pre-
mii czy udziału w profesjonalnych szkoleniach zewnętrznych. Pytanie o korzyści płynące 
z uczestnictwa w projekcie było zbywane konstatacją, że praca w urzędzie to służba. 
Takie podejście przyniosło negatywne skutki, część osób szybko zrezygnowała z udziału 
w pracach zespołu.

Inną interesującą inicjatywą szkoleniową było stworzenie w intranecie urzędu funk-
cjonalności pozwalającej na prowadzenie e-learningu. Niestety użyteczność tego narzę-
dzia jest znacznie ograniczona. Od czasu uruchomienia platformy w 2009 r. stworzono 
wąską ofertę szkoleniową, a forma większości z nich odbiega od profesjonalnych na-
rzędzi e-learningowych. Przypominają one rodzaj testu wypełnianego w sieci. Materiały 
szkoleniowe są dostępne w osobnym folderze w formacie PDF.

Bez wątpienia korzystnym rozwiązaniem zachęcającym pracowników do rozwoju 
jest natomiast możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów, w tym także podyplo-
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mowych. Z racji ograniczonego budżetu urzędu przez pewien czas korzystanie z tego 
udogodnienia było utrudnione, ale obecnie kierownictwo placówki stara się pozytywnie 
rozpatrywać wnioski o dofinansowanie kształcenia.

Podsumowanie

Regulacje prawne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej 
tworzą solidne ramy do skutecznej realizacji polityki personalnej. Istnieje jednak szereg 
nakreślonych w artykule barier utrudniających budowę silnego, kompetentnego i zmoty-
wowanego zespołu członków korpusu służby cywilnej. Jedną z najistotniejszych jest silne 
powiązanie administracji z polityką, kolejne dotyczą uchybień w praktyce ZZL. Dalej 
zostały zaprezentowane propozycje rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy 
obecnej sytuacji w analizowanej organizacji.

Do skutecznej realizacji długofalowej strategii ogólnej urzędu oraz celów stra-
tegii ZZL wydaje się konieczne ograniczenie stopnia oddziaływania sfery polityki na 
funkcjonowanie placówki. Jest to wyzwanie niełatwe, wymagałoby bowiem prawnego 
zobowiązania kolejnych szefów instytucji do realizacji strategii opracowanej przez ich 
poprzedników oraz znacznych zmian w mentalności kierownictwa placówki. Usankcjo-
nowaniem stanu faktycznego byłoby także wydzielenie w urzędzie biura politycznego 
zatrudniającego tych pracowników, którzy pojawiają się w organizacji na czas jednej 
kadencji. W przezwyciężeniu ograniczeń związanych z niskimi kompetencjami części 
kadry zarządzającej pomocne byłoby z jednej strony opracowanie indywidualnych pla-
nów rozwoju menedżerów, z drugiej zaś rozszerzenie grona osób oceniających ich pracę 
o podwładnych i współpracowników. Zwiększenie stopnia zaangażowania kadry urzędu 
będzie bardziej prawdopodobne, gdy wyniki ocen okresowych zostaną silniej powiązanie 
z awansami zarówno finansowymi, jak i stanowiskowymi. W doprecyzowaniu procedu-
ry awansów pomocne będzie także opracowanie ścieżek karier pracowników. Wymier-
ne korzyści mogłoby również przynieść dalsze przekształcanie struktury organizacyjnej 
urzędu w kierunku heterarchii oraz podjęcie działań z zakresu decyzyjnej partycypacji 
pracowniczej. Zasadne byłoby zwłaszcza cykliczne prowadzenie badań opinii i satysfak-
cji zatrudnionych.

Proponowane rozwiązania mogą stać się częścią planu realizacji przyjętej strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi, którą powinni tworzyć nie – jak to ma miejsce obecnie 
– przypadkowi pracownicy urzędu, a bezstronni, zewnętrzni eksperci. Wydaje się, że 
przewidziane przez ustawodawcę wydzielenie na ten cel23 środków z budżetu przezna-

23 Por. art. 16.2 ustawy o służbie cywilnej.
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czonego na rozwój korpusu służby cywilnej mogłoby wydatnie poprawić jakość kadr ad-
ministracji rządowej i przyczynić się do przełamania istniejącego stereotypu urzędnika.
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Human Resource Management in Government Administration

Summary
This article is a case study of a regional level government administration unit. Its objec-
tive is to show that mistakes in the applied personnel policy of the analyzed office may 
contribute to a drop in employee motivation to work as well as in employee project 
involvement. Thus, existing HRM policies foster the unfavorable attitude of unit of-
ficers, reinforcing the negative stereotype of the public administration employee. The 
article begins with a description of the influence of intangible aspects, such as changes 
on the national and regional political scene, on human resource management in govern-
ment administration. The next part of the case study presents an analysis of HRM fields 
such as recruitment, remuneration, assessment, training, and development. The study 
was conducted on the basis of both internal office information and legal acts governing 
the civil service. The article ends with a summary containing conclusions and recom-
mendations that might be useful in rebuilding the image of government administration 
employees.
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