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Uwarunkowania i kierunki zmian systemu  
wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej

W artykule omówiono i scharakteryzowano podstawowe założenia systemu wyna-
grodzeń członków korpusu służby cywilnej, zasygnalizowano kluczowe dysfunkcje 
oraz zaprezentowano istotne wyzwania modernizacyjne w tym zakresie. Aktualnie 
obowiązujący system nie pozwala na efektywne wynagradzanie pracowników oraz 
stwarza istotne problemy w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry urzęd-
niczej, niezbędnej do realizacji kluczowych zadań państwa.

Słowa kluczowe: służba cywilna (civil service), administracja publiczna (public administration), system wy-
nagradzania (remuneration system), modernizacja (modernization), dysfunkcje systemu wynagradzania (dys-
functions of  remuneration system)

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka obowiązujących przepisów praw-
nych i innych standardów w zakresie wynagradzania w służbie cywilnej oraz nakre-
ślenie podstawowych kierunków modernizacyjnych, jakie powinny zostać wdrożone 
w skali systemowej. Rozważania ograniczone zostały tylko i wyłącznie do wybranej 
grupy pracowników administracji publicznej, a mianowicie do członków korpusu 
służby cywilnej, reprezentujących administrację rządową. Kolejnym podjętym za-
mierzeniem badawczym jest zasygnalizowanie podstawowych – kluczowych w oce-
nie autora – dysfunkcji w procesie wynagradzania w służbie cywilnej.

Za podjęciem tego tematu przemawia znaczenie systemu wynagradzania w kon-
tekście podstawowych procesów zarządczych w służbie cywilnej. Do głównych 
celów systemu wynagradzania należy zaliczyć utrzymanie pracowników i ich mo-
tywowanie, a także pozyskiwanie nowych pracowników. Wymaga to efektywnego 
systemu wynagradzania, który powinien przyczyniać się do zwiększania sprawno-
ści i efektywności działania na rzecz obywateli osób zatrudnionych w strukturach  
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służy cywilnej. W praktyce powinien pozwalać na pozyskanie wysoko wykwalifi-
kowanych kadr urzędniczych, które odpowiadają za realizację usług publicznych 
na rzecz obywateli na najwyższym możliwym poziomie, w możliwie krótkim cza-
sie, przy maksymalnie optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Za-
trudnianie wysokiej klasy specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie 
formalne, wiedzę i kompetencje jest – w ocenie autora – kluczem do zwiększania 
sprawności działania sektora publicznego, w tym służby cywilnej. Należy jednak 
zaznaczyć, że wynagrodzenia pracowników muszą być powiązane z efektywnością 
i jakością wykonywanej pracy. Wieloletnie obserwacje i doświadczenia autora po-
zwalają na postawienie tezy, iż zespół kilku dobrze opłacanych ekspertów jest efek-
tywniejszy od dwukrotnie większego zespołu przeciętnie opłacanych średniej kla-
sy „przeciętnych specjalistów”. Ze szkodą dla obywateli atrakcyjność zatrudnienia  
w szeroko pojętej administracji publicznej osób o odpowiednich kompetencjach na 
stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych plasuje się na stosunkowo niskim 
poziomie. Przyczyn takiego stanu rzeczy nie należy wiązać jedynie z systemem wy-
nagradzania, niemniej jednak średnie pensje w służbie cywilnej nie zachęcają do 
pracy najlepszych na rynku kandydatów.

Omawiane zagadnienia były już przedmiotem wielu analiz, jednak perspektywa 
tu prezentowana uwzględnia doświadczenia autora, wynikające z faktu zatrudnienia 
w strukturach służby cywilnej na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie 
zasobami ludzkimi, w tym kreowanie polityki wynagradzania. 

W dyskursie publicznym podkreśla się, że jednym z najpoważniejszych proble-
mów administracji publicznej oraz przyczyną jej niesprawności jest właśnie system 
wynagradzania pracowników (Raszkowska, 2006). Stwierdzenie to wydaje się zbyt-
nim uproszczeniem, jednak z pewnością system wynagradzania w służbie cywilnej 
w obecnym kształcie nie odpowiada zmieniającym się uwarunkowaniom rynku pra-
cy oraz oczekiwaniom głównych interesariuszy.

Służba cywilna – konceptualizacja pojęcia

W literaturze przedmiotu termin „służba cywilna” bywa definiowany w różny spo-
sób. Wynika to przede wszystkim z różnorodnych uwarunkowań kulturowych, 
historycznych, społecznych, gospodarczych i prawnych. Nie wchodząc w szcze-
gółowe analizy i dywagacje, dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto za J. Itrich-
Drabarek (2010, s. 36), że: „służba cywilna to wyodrębniony zespół ludzi zatrudnio-
nych na podstawie prawa, w celu realizacji określonych w prawie zadań, kierujących 
się określonym systemem norm, wartości i procedur, mających za zadanie służyć 
społeczeństwu oraz utrzymywać istotne funkcje państwa”.
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W Polsce służba cywilna stanowi element szerszego systemu administracji pu-
blicznej. Jak zauważa W. Zieliński (2010, s. 31), w prawodawstwie nie istnieje legal-
na definicja omawianego terminu. Służba cywilna posiada, co prawda, konstytu-
cyjne umocowanie, co wzmacnia jej znaczenie w systemie organów państwowych, 
niemniej instytucja ta w Polsce nie posiada oczekiwanej stabilności (zob. szerzej: 
Rydlewski, 2001, Itrich-Drabarek, 2010, 2012 i 2013, Ura, 2005, Itrich-Drabarek 
i wsp., 2012, Jawor-Joniewicz, 2011). Jak często podkreśla się w literaturze, służba 
cywilna pełni szczególną rolę w administracji rządowej, a realizowane przez nią za-
dania wymagają rzetelności i wysokiego poziomu kompetencji pracowników w niej 
zatrudnionych (Śmigielska, 2010, s. 57).

W wymiarze ilościowym służba cywilna w Polsce to ponad 120 000 pracowni-
ków (zatrudnianych na umowy o pracę) i urzędników (zatrudnianych na podsta-
wie mianowania) realizujących kluczowe zadania państwa w ponad 2300 urzędach 
(Sprawozdanie Szefa Służby…, 2014, s. 5). Zadania te obejmują różne wymiary funk-
cjonowania państwa, poczynając od prac legislacyjnych, przez działania kontrolne  
i wykonawcze, na walidacji i prognozowaniu kończąc.

Zasady wynagradzania członków korpusu służby cywilnej

Przechodząc do analizy podstawowego tematu badawczego związanego z systemem 
wynagrodzeń w służbie cywilnej, należy zwrócić uwagę na wewnętrzne uwarunko-
wania tego systemu i wynikające z tego zależności. Na podstawie analizy przepisów 
zawartych w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, system wynagrodzeń 
można podzielić na składniki obligatoryjne i fakultatywne.

Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

Omawiana ustawa w art. 85 precyzuje, że wynagrodzenie pracownika służby cywil-
nej składa się z wynagrodzenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy 
oraz dodatku za wieloletnią pracę. Urzędnicy mianowani otrzymują ponadto doda-
tek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego1.

Wynagrodzenia dla pracowników i urzędników ustala się na podstawie mnożnika 
kwoty bazowej, którego wysokość jest rokrocznie uchwalana w ustawie budżetowej. 
System mnożnikowego ustalania wynagrodzeń w służbie cywilnej wprowadzono  

1 Ustalono dziewięć stopni służbowych, dla których przyporządkowano odpowiednie 
stawki dodatku. Mnożniki dla kolejnych stopni służbowych wynoszą odpowiednio: I – 0,47, II – 
0,65, III – 0,85, IV – 1,05, V – 1,25, VI – 1,45, VII – 1,65, VIII – 1,85 i IX – 2,05.
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w 1999 r.2 Wynagrodzenie zasadnicze w służbie cywilnej w świetle powyższych za-
łożeń stanowi iloczyn kwoty bazowej i przyznanego pracownikowi mnożnika. Od 
2009 r. kwota mnożnika wynosi 1873,84 zł. W latach poprzednich kwota ta była stale 
waloryzowana o wskaźnik inflacji, np. w 2008 r. wyniósł on 2,3% (System wynagro-
dzeń…, 2009, s. 11), jednak kryzys finansów publicznych spowodował jej zamrożenie 
na kolejne lata.

System służby cywilnej oparty jest na hierarchiczności w ramach sześciu grup 
stanowisk, od wspomagających, specjalistycznych i samodzielnych, przez koordynu-
jące oraz średniego szczebla zarządzania, na wyższych stanowiskach w służbie cy-
wilnej kończąc. W poszczególnych typach urzędów można łącznie wyróżnić blisko 
500 różnych stanowisk. Trudno znaleźć uzasadnienie dla funkcjonowania tak dużej 
liczby stanowisk, wśród których możemy znaleźć m.in. drogomistrza czy starszego 
inspektora bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

W ramach każdej z sześciu grup do stanowisk przyporządkowane są „widełki” 
mnożników kwot bazowych, stanowiących podstawę do wyliczenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika. Tabele te są różne dla poszczególnych stanowisk pracy  
w ramach różnych typów urzędów. To kolejny przykład przeregulowania i kompli-
kowania systemu ZZL w służbie cywilnej. Poniżej zaprezentowano mnożniki przy-
należne do ministerstw, urzędów wojewódzkich i urzędów centralnych.

Tabela 1. Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości  
wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w urzędach 
ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady  
Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji rządowej, w urzędach 
wojewódzkich, w jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze 
celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej,  
oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

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 
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: Załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. 

2 System mnożnikowego ustalania wynagrodzeń w służbie cywilnej wprowadzono do 
systemu prawnego w 1999 r. na mocy ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
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Już sama nazwa przywołanej tabeli może powodować trudności w jej przyswo-
jeniu i zrozumieniu. Z perspektywy prowadzonych rozważań należy jednak zwrócić 
uwagę na bardziej złożony problem. Jak pokazuje analiza zakresów mnożników 
dla poszczególnych grup stanowisk, istnieje spora rozpiętość pozwalająca na dużą 
uznaniowość w procesie kształtowania poziomu wynagrodzeń. Dla przykładu,  
w świetle mnożnika kwoty bazowej na 2014 r. wynagrodzenie zasadnicze osoby 
zajmującej wyższe stanowisko służby cywilnej może wynosić od 4122,45 zł do  
14 490,72 zł. Taka sytuacja powoduje, że dyrektor generalny ma pełną swobodę  
w ustalaniu poziomu wynagrodzeń w kierowanym urzędzie, a wprowadzone rozwią-
zania mają charakter fasadowy. Dotychczasowe doświadczenia autora potwierdzają 
tę tezę. W wielu urzędach dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników są zna-
czące i trudne do uzasadnienia. Ponadto sprawę komplikują istotne dysproporcje  
w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi typami urzędów, o czym poniżej.

Kolejnymi obligatoryjnymi składnikami wynagrodzeń w służbie cywilnej są: do-
datek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna i rento-
wa. Dodatek za wieloletnią wynosi od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego i jest zależny od stażu pracy. Nagroda jubileuszowa powiązana jest 
wprost z okresem świadczenia pracy i wynosi do 400% wynagrodzenia zasadnicze-
go po 45 latach pracy.

Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej uprawnieni są także do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, potocznie określanego mianem „trzynastki”3. Ponadto do 
szczególnych składników wynagrodzenia, przynależnych członkom korpusu służby 
cywilnej, zaliczamy dodatki wynikające z delegowania do wykonywania zajęć poza 
siedzibą urzędu i przeniesienia do innego urzędu w innej miejscowości (dotyczy 
urzędników mianowanych).

Fakultatywne składniki wynagradzania

Oprócz wymienionych powyżej obligatoryjnych składników wynagrodzenia w służ-
bie cywilnej funkcjonują również składniki fakultatywne – zmienne w postaci do-
datków zadaniowych i nagród uznaniowych. Dodatek zadaniowy może zostać przy-
znany, na podstawie art. 88 ustawy, za wykonywanie dodatkowych powierzonych 
przez pracodawcę zadań. Na przestrzeni 2013 r. szef  służby cywilnej przeprowadził 
analizę wybranych zasad przyznawania dodatków zadaniowych członkom korpusu 
służby cywilnej. Na tej podstawie zaprezentowano dobre praktyki funkcjonujące  

3 Podstawą do przyznania tego rodzaju świadczenia jest ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. 
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
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w wybranych urzędach oraz zaproponowano rekomendacje w tym zakresie (Anali-
za…, 2014).

Największe środki na dodatki zadaniowe przeznaczają ministerstwa, urzędy ad-
ministracji zespolonej i urzędy wojewódzkie. Najmniejsze – urzędy kontroli skar-
bowej i placówki zagraniczne. W przypadku urzędów klasyfikowanych jako służby 
skarbowe niski poziom wykorzystania środków na dodatki zadaniowe wynika z licz-
by spraw prowadzonych przez jednego pracownika, która nie pozwala na przejęcie 
dodatkowych zadań na czas nieobecności innego pracownika, w zamian za przyzna-
nie dodatku zadaniowego (Analiza…, 2014). W urzędach tych praktykuje się przede 
wszystkim zatrudnianie na zastępstwo, tak aby zachować płynność wykonywania 
zadań.

Jak wynika z danych zawartych w przywołanym badaniu, głównym uzasadnie-
niem dla przyznania dodatków zadaniowych jest nałożenie na urząd i zatrudnio-
nych w nim urzędników nowych zadań, a także absencje pracownicze oraz wzrost 
intensyfikacji związanej z wykonywaniem podstawowych obowiązków. Istotny od-
setek w liczbie przyznawanych dodatków stanowią dodatki zadaniowe przyznane za 
czynności określone w badaniu jako inne. Zaliczono do nich m.in.: zadania związa-
ne z zastępowaniem dyrektora generalnego urzędu, okresowe powierzenie wykony-
wania zadań na stanowisku związanym z koordynacją pracowników lub okresowe 
powierzenie koordynacji zadań, zadania związane z wdrażaniem, koordynowaniem 
i obsługą projektów informatycznych oraz inne zadania wynikające ze specyfiki da-
nego urzędu. 

Drugim niestałym składnikiem wynagrodzeń w służbie cywilnej są nagrody 
uznaniowe. Podstawą do ich przyznawania jest art. 93 ustawy z 2008 r. Stanowi on, 
że członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodo-
wej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu na-
gród. Fundusz nagród stanowi 3% planowanych wynagrodzeń osobowych i może 
być zwiększany w miarę posiadanych środków na wynagrodzenia. Fundusz nagród  
w służbie cywilnej pozostaje w dyspozycji dyrektora generalnego urzędu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 3 Szefa Służby Cywilnej z 20 maja 2012 r. w spra-
wie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, zaleca się, 
aby dyrektor generalny urzędu określił zasady oraz kryteria przyznawania nagród  
w urzędzie, uwzględniające w szczególności wytyczne zawarte w przywołanym za-
rządzeniu. Wytyczne te dotyczą m.in. obowiązku przyznawania nagród za szczegól-
nie dobre wypełnianie obowiązków z uwzględnieniem ilości, jakości i złożoności 
wykonywanej pracy, a także samodzielności i zaangażowania pracownika, stosowa-
nia zróżnicowanego katalogu kryteriów przyznawania nagród. Przykładem może 
tu być: praca w zespołach, wykonanie konkretnego zadania, prowadzenie szkoleń 
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wewnętrznych, mentoring, dostosowywanie częstotliwości przekazywania bieżą-
cej informacji zwrotnej do częstotliwości przyznawania nagród okresowych oraz 
przekazywania informacji zwrotnej wszystkim pracownikom, także tym, którzy nie 
otrzymali nagrody okresowej. Dodatkowo zarekomendowano przyznawanie nagród 
po konsultacji z bezpośrednim przełożonym, zarówno w odniesieniu do pracowni-
ków szeregowych, jak i kadry zarządzającej. Pracownicy powinni być informowani 
o ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania bądź nieprzyznania nagrody, a także  
o średniej kwocie nagrody w urzędzie.

Doświadczenia zawodowe autora pokazują jednak, że w wielu wypadkach na-
groda stanowi swoisty „dodatek socjalny” do niskiej pensji i jest rekompensatą za 
zamrożenie płac w służbie cywilnej. Bardzo wielu pracowników kwalifikuje nieprzy-
znanie nagrody w kategoriach kary czy wręcz publicznego upokorzenia w oczach 
współpracowników. Niektóre urzędy starają się wprowadzać rozwiązania uspraw-
niające sam mechanizm naliczania nagród, jednak obowiązujące uregulowania nie są 
doskonałe, a same nagrody dla urzędników są mocno krytykowane przez media4.

Dysfunkcje systemu wynagradzania w służbie cywilnej

Przechodząc do omówienia wybranych dysfunkcji w sposobie wynagradzania  
w służbie cywilnej należy podkreślić, że najważniejszym składnikiem są płace zasadni-
cze, które – jak już stwierdzono – ustalane są na podstawie systemu mnożnikowego. 
Taki sposób ustalania wynagrodzeń był już wielokrotnie krytykowany (System wyna-
grodzeń…, 2009, s. 11). Krytyka ta była spowodowana tym, że w systemach mnoż-
nikowych mamy do czynienia z automatycznym wzrostem poziomu wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników w związku ze zmianą kwoty bazowej. Powoduje to sy-
tuację, w której podwyżki przyznawane są nie za wyniki pracy i realizację celów urzę-
du, tylko w efekcie wykonania prostego działania matematycznego. Sztywność tego 
systemu uniemożliwia sprawne i efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na 
wynagrodzenia i prowadzenie polityki płacowej zorientowanej na osiąganie celów. 

Powyższy aspekt systemu wynagradzania w służbie cywilnej ma niewątpliwie 
charakter egalitarny i nie jest powiązany w żadnej mierze z rynkiem pracy. Ciekawe 
badania dotyczące poziomu wynagrodzeń w służbie cywilnej i ich konkurencyjności 
w odniesieniu do pozostałych podmiotów administracji państwowej i samorządowej 

4 Zob. szerzej: M. Kazikiewicz, Miliony na nagrody dla rządu,, źródło: <http://www.
fakt.pl/Gigantyczne-nagrody-w-ministerstwach-Ile-dostali-urzednicy-Tuska-,artykuly,215457,1.
html> (4.02.2015), T. Skory, Ponad miliard na urzędnicze pensje, niemal 90 mln na nagrody, źró-
dło: <http://www.rmf24.pl/fakty/news-ponad-miliard-na-urzednicze-pensje-niemal-90-mln-
na-nagrody,nId,1355099> (4.02.2015).
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oraz sektora prywatnego zostały przeprowadzone w 2010 r. na zlecenie Szefa Służ-
by Cywilnej (Raport końcowy z projektu… 2011).

W ramach przyjętej metodyki tego badania dokonano podziału stanowisk na 
stanowiska kierownicze odpowiadające za realizację postawionych przed nimi celów 
poprzez zarządzanie ludźmi i powierzonym majątkiem oraz stanowiska specjali-
styczne i wsparcia – oceniane na podstawie indywidualnych wyników pracy.

Badania wykazały, że stanowiska nisko zaszeregowane oraz niewymagające spe-
cjalistycznych kompetencji i wiedzy osiągają przeciętne wynagrodzenie zasadnicze 
na poziomie od 71% do 85% płac w sektorze biznesowym (a w przypadku płac cał-
kowitych od 84% do 105% płac całkowitych na rynku biznesowym), co w świetle 
wyzwań stojących przed administracją publiczną należy uznać za wynik ponadprze-
ciętny i nie znajdujący uzasadnienia w aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy.  
W odniesieniu do stanowisk wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedże-
rów przeciętne wynagrodzenia osiągają zaledwie 25%–26% wynagrodzeń zasadni-
czych w sektorze biznesowym, co może być poważnym źródłem ryzyka związanego  
z możliwością przyciągnięcia i utrzymania pracowników o odpowiednich kwalifi-
kacjach. Sytuację nieco poprawiają zmienne składniki wynagrodzenia w formie na-
gród (Raport końcowy z projektu… 2011).

Wynagrodzenia w służbie cywilnej nie są również konkurencyjne w odniesieniu 
do pozostałych podmiotów tworzących system administracji publicznej w Polsce. 
Średnie wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej jest dwukrotnie niższe od średnie-
go wynagrodzenia urzędników zatrudnionych w Sądzie Najwyższym (10 141,00 zł), 
Najwyższej Izbie Kontroli (9701,00 zł), Trybunale Konstytucyjnym (9674,00 zł) 
czy Kancelarii Prezydenta (9588,00 zł). Stan taki powoduje, że wielu specjalistów 
zatrudnionych w służbie cywilnej przenosi się do innych urzędów państwowych  
i samorządowych (Obraz zatrudnienia i wynagrodzeń…, 2013).

Problemem systemu wynagradzania w służbie cywilnej, oprócz zasygnalizowa-
nych powyżej, jest również wewnętrzne zróżnicowanie poziomu płac. Zdaniem 
autora, nie należy jednak stosować jednakowego poziomu wynagrodzeń w skali 
kraju, uwarunkowania rynku pracy w odniesieniu do wysoko wyspecjalizowanych 
pracowników są bowiem różne w poszczególnych jego częściach. Trudno zna-
leźć uzasadnienie dla automatycznego wyrównywania poziomu wynagrodzeń bez 
uwzględnienia lokalnych uwarunkowań rynku pracy. Takiego uzasadnienia nie znaj-
duje również znaczące różnicowanie wynagrodzeń, np. w odniesieniu do urzędów 
zlokalizowanych na terenie Warszawy. Jak pokazują dane publikowane przez Szefa 
Służby Cywilnej, dysproporcje w średnich wynagrodzeniach w ministerstwach się-
gają blisko 3000,00 zł. 
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Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ministerstwach i KPRM  
w 2013 r. (w zł brutto)

Urząd Przeciętne mie-
sięczne wynagro-
dzenie bez DWR

Przeciętne mie-
sięczne wynagro-
dzenie wraz z DWR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 7711 8298
Ministerstwo Finansów 7271 7779
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 7171 7702
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7150 7688
Ministerstwo Edukacji Narodowej 6908 7419
Ministerstwo Środowiska 6905 7343
Ministerstwo Sportu i Turystyki 6759 7238
Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska 6734 7202
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 6479 6930
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 6518 6900
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6408 6878
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6183 6635
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 6165 6566
Ministerstwo Gospodarki 6081 6502
Ministerstwo Zdrowia 5726 6135
Ministerstwo Skarbu Państwa 5733 6131
Ministerstwo Obrony Narodowej 5684 6070
Ministerstwo Sprawiedliwości 5402 5821
OGÓŁEM 6623 7092

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zatrudnienie i wynagrodzenia w korpusie służ-
by cywilnej w 2013 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, źródło: <http://dsc.kprm.
gov.pl/sites/default/files/pliki/broszura_o_ksc_2013_2.pdf>, (6.01.2015).

Podobny stan rzeczy dotyczy również urzędów centralnych. Tam dysproporcje 
w średnich wynagrodzeniach pracowników służby cywilnej sięgają ponad 2900,00 zł 
(Zatrudnienie i wynagrodzenia…, 2014). Porównywalne poziomy wynagrodzeń wystę-
pują w urzędach wojewódzkich. Niezrozumiałym jest jednak fakt, że w Warmińsko-
Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim średnie wynagrodzenie jest wyższe niż w Ma-
zowieckim UW. Jeśli chodzi o olsztyński rynek pracy, konkurencja ze strony innych 
urzędów oraz przedsiębiorstw prywatnych administracji jest znacząco niższa niż  
w Warszawie. 

Kolejnym obszarem dysfunkcyjnym w zakresie wynagradzania pracowników  
i urzędników służby cywilnej jest nieumiejętne wykorzystanie procesu opisywania 
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i wartościowania stanowisk pracy. Wprowadzony w 2007 r. i udoskonalony w 2011 
r. system opisywania i wartościowania stanowisk pracy miał w swoich założeniach 
zawierać przejrzyste mechanizmy ustalania wynagradzania. W praktyce okazało się, 
że metoda jest niedoskonała i nie uwzględnia kluczowego determinantu, jakim jest 
lokalny rynek pracy. Systemowym błędem było także przyjęcie założenia, że warto-
ściowanie stanowisk pracy ma przyczynić się do budowania systemów wynagrodzeń 
w urzędach, a nie w skali systemowej.

Warto również podkreślić, że zdecentralizowany model wdrożenia tego narzę-
dzia doprowadził do wypaczenia zakładanych efektów. Opisy powstawały pod kon-
kretne osoby, natomiast zespoły wartościujące nie posiadały odpowiedniej wiedzy 
i kompetencji co do rzetelnego wartościowania stanowisk pracy. W opisach sta-
nowisk funkcjonujących w urzędach można znaleźć takie wymogi, jak zachowanie 
trzeźwości w miejscu pracy czy też 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze 
księgowania. Zdzisław Czajka (2012, s. 229) stawia wręcz hipotezę o nieprawidło-
wo przeprowadzonym procesie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. 
Być może ocena ta nie do końca jest prawdziwa, niemniej jednak należy baczniej 
analizować sposób realizacji tego zadania przez poszczególne urzędy.

Kolejnym problemem systemu wynagradzania w służbie cywilnej jest brak 
mierników pozwalających na rzetelną ocenę pracy i wynagradzanie za efekty. Pro-
blem ten odnosi się zarówno do całej administracji, jak i poszczególnych urzędów.  
W interesującym nas zakresie należy stwierdzić, że polityczni szefowie w osobach 
ministrów czy wojewodów nie wyznaczają precyzyjnych celów do realizacji przez 
nadzorowane urzędy. Tym samym odbierają możliwość wprowadzania mecha-
nizmów kaskadowania celów i rozliczania z ich wykonania. Do rzadkości należą 
urzędy, w których zarządzanie przez cele nabiera wymiaru praktycznego i staje się 
podstawą systemu zarządczego. Co prawda, na potrzeby kontroli zarządczej for-
mułuje się plany działalności, niemniej jednak nie są one przekładane na etap wy-
konawczy lub przełożenie to ma charakter fikcyjny. Zdaniem H. Szewczyk (2010,  
s. 182), brakuje „dostatecznych relacji pomiędzy wynagrodzeniami a wynikami pra-
cy członków korpusu służby cywilnej oraz należytej koordynacji pomiędzy płacami  
w poszczególnych urzędach, co prowadzi do nadmiernego zróżnicowania systemów 
płacowych w administracji publicznej”. Trudno odmówić temu stwierdzeniu racji. 
Na inny – aczkolwiek równie ważny – czynnik determinujący efektywność syste-
mów wynagradzania i nagradzania za efekty zwraca uwagę W. Zieliński (2011, s. 30), 
który twierdzi: „zasady finansowania jednostek budżetowych praktycznie uniemoż-
liwiają konstruowanie efektywnych systemów premiowych, gdyż wydatków (w tym 
na wynagrodzenia) można dokonywać tylko w ramach nieprzekraczalnych limitów 
w ustawie budżetowej bez możliwości ich zwiększania np. w przypadku osiągnięcia 
wyższych wpływów przez dany urząd”.
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Problemem w kreowaniu efektywnych systemów wynagrodzeń w służbie cy-
wilnej na poziomie poszczególnych urzędów jest również brak kompetencji mene-
dżerskich wśród osób zajmujących kluczowe stanowiska zarządcze. Wielokrotnie 
zdarzały się sytuacje, w których czynniki nieobiektywne i pozamerytoryczne decy-
dowały o poziomie wynagrodzeń. Przełożeni wnioskowali o wzrost wynagrodzeń 
pracowników, którzy znaleźli się w danym momencie w trudnej sytuacji materialnej 
lub nabywali prawa emerytalne. Bez znaczenia było, iż wynagrodzenie znacząco 
przewyższało przewidziany poziom i wartość rynkową wykonywanej pracy. Takie 
podejście do kształtowania wynagrodzeń podległego zespołu należy ocenić nega-
tywnie. W dyspozycji wszystkich urzędów pozostają środki celowe, które można 
przeznaczyć na wsparcie pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji material-
nej – są to środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jednym z ostatnich obszarów dysfunkcyjnych, na który należy zwrócić uwagę, 
jest nagradzanie pracowników w ramach nagród uznaniowych. Jak pokazują obser-
wacje autora oraz doniesienia prasowe, nagrody wypłacane są co do zasady każdemu 
pracownikowi w podobnej kwocie. Słusznym zdaniem A. Jawor-Joniewicz (2011,  
s. 96), znaczenie motywacyjne tego rodzaju nagród jest bardzo ograniczone. Różni-
cowanie nagród należy do rzadkości. Przyczyn jest w mojej ocenie kilka. Pierwsza 
dotyczy braku odwagi cywilnej bezpośrednich przełożonych do zakomunikowania, 
że dany pracownik nie otrzyma nagrody. Druga odnosi się do braku kompetencji 
menedżerskich oraz wiedzy w zakresie celów ocen pracowniczych. Ostatnia dotyczy 
braku mierników jakościowych i ilościowych prezentujących wyniki pracy poszcze-
gólnych pracowników.

Syntetyzując prowadzone tu rozważania, należy stwierdzić, że system wynagro-
dzeń w służbie cywilnej nie jest nastawiony na pozyskiwanie wysokiej klasy specjali-
stów i menedżerów, a funkcjonujące w nim dysproporcje są nieuzasadnione. Powin-
no się niezwłocznie podjąć szereg systemowych działań, które pozwolą na bardziej 
efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia w skali całej 
administracji publicznej.

Pożądane kierunki modernizacyjne

Aby efektywnie zmodernizować system wynagradzania w służbie cywilnej, należy 
wdrożyć szereg istotnych zmian. Zaproponowane poniżej kierunki modernizacyj-
ne z pewnością nie stanowią katalogu zamkniętego i należy je traktować jako głos  
w dyskusji o wyzwaniach, przed którymi stoi administracja publiczna w Polsce. 

Po pierwsze, należy uprościć system wynagradzania pracowników poprzez 
likwidację zbędnych podziałów na typy i rodzaje urzędów. Wielość przepisów  
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regulujących kwestie wynagradzania pracowników poszczególnych rodzajów admi-
nistracji i poszczególnych urzędów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. 

Po drugie, należy zrezygnować z aktualnego kształtu systemu mnożnikowego. 
Jak wykazano powyżej, rozpiętość „widełek” mnożników w ramach poszczegól-
nych grup stanowisk może spowodować, że osoba na stanowisku wspomagającym 
będzie otrzymywać wyższe wynagrodzenie od dyrektora departamentu czy biura. 
Należy również uprościć obowiązujący system nazewnictwa stanowisk. Nie znajdu-
je logicznego uzasadnienia funkcjonowanie ponad 500 różnych stanowisk pracy.

Po trzecie, powinno się zrezygnować z wypłacania dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego na rzecz zmiennej części wynagrodzenia, zależnej od efektów i wyników 
pracy danego pracownika. Wydaje się, że w aktualnych uwarunkowaniach systemo-
wych i prawnych należy także skupić się na optymalizacji procesów świadczenia 
zadań publicznych przez poszczególne urzędy. Wynikiem takiej optymalizacji po-
winno być zwiększenie sprawności i efektywności realizacji zadań państwa. Taki 
kierunek modernizacyjny jest obecny również w odniesieniu do europejskich syste-
mów administracyjnych (zob. Zieliński, 2010, s. 37).

Po czwarte, należy wprowadzić maksymalny poziom wynagrodzeń dla stanowisk 
wspomagających, wynikający z ich wartości rynkowej, a nie tabeli zaszeregowania. 
Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby wspierające i obsługujące 
procesy merytoryczne zarabiają kilkanaście procent mniej niż pracownicy meryto-
ryczni. Powoduje to zagrożenie dla wykonywania zadań, gdyż dyrektorom general-
nym brakuje środków finansowych na motywowanie i nagradzanie samodzielnych 
i wykwalifikowanych pracowników. Zastąpienie pracowników realizujących zadania 
obsługowe, techniczne i wspomagające nie jest w praktyce żadnym problemem,  
a pozyskanie wysokiej klasy informatyków, prawników, analityków i legislatorów jest 
praktycznie niemożliwe w świetle proponowanych wynagrodzeń. W wielu urzędach 
asystenci zarabiają więcej niż samodzielni pracownicy, często reprezentujący interes 
Polski na arenie międzynarodowej. Taki stan rzeczy należy określić w sposób jed-
noznacznie negatywny.

Po piąte, powinno się wprowadzić mechanizmy pozwalające na opracowywanie 
budżetów płacowych na podstawie wskaźników wynikających z budżetu zadanio-
wego. Aktualnie brakuje skutecznych instrumentów do pomiaru obciążenia pracą  
w urzędach. Uniemożliwia to jednoznaczne stwierdzenie, czy rozłożenie zatrud-
nienia i alokacja środków finansowych na wynagrodzenia w urzędach są racjonalne  
i uzasadnione. 

Po szóste, niezbędne jest precyzyjne określenie zasad wynagradzania osób zaj-
mujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie dyrektor generalny urzę-
du zarządzającego budżetem w kwocie ok. 150 mln zł zarabia mniej niż dyrektor 
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departamentu w średniej wielkości urzędzie centralnym, nie ponoszący tego rodzaju 
odpowiedzialności.

Problemem w wynagradzaniu pracowników jest również niski poziom zaufania 
obywateli do państwa i jego instytucji, a także negatywny wizerunek urzędników  
w opinii obywateli. Jak pokazują badania, pracownicy sektora prywatnego uznają, 
że urzędnicy zarabiają zbyt dużo (Czajka 2012, s. 235). Respondenci jednej z ankiet 
zamieszczonej na portalu informacyjnym w odpowiedzi na pytanie „Ile Waszym 
zdaniem powinni średnio zarabiać ministerialni urzędnicy?” w zdecydowanej więk-
szości wskazali na kwotę do 4000 zł brutto (67% uczestników ankiety). Blisko 20% 
respondentów wskazało na kwotę w przedziale od 4000 zł do 6000 zł, 6% uzna-
ło, że urzędnicy powinni zarabiać kwoty od 6000 zł do 8000 zł. Kwotę powyżej 
8000 zł brutto wskazało 8% badanych. W omawianym badaniu uczestniczyło 791 
internautów5. 

Jak wynika z powyższych danych, większość obywateli uznaje pracę urzędni-
ków za mało znaczącą lub nieprzewyższającą wartością pracy średniej klasy spe-
cjalisty, np. w sektorze usług telemarketingowych. Wynika to przede wszystkim  
z braku wiedzy na temat zadań realizowanych przez urzędników. Nie jest zamierze-
niem autora bezkrytyczna obrona urzędników, niemniej w wielu wypadkach zakres 
odpowiedzialności pracowników szeroko pojętego sektora publicznego znacząco 
przewyższa zakres odpowiedzialności menedżerów w sektorze prywatnym. Urzęd-
nicy ponoszą odpowiedzialność z tytułu kilkunastu ustaw i innych ważnych aktów 
prawnych.

Podsumowanie

Konkludując prowadzone rozważania, można przyjąć za T. Rostkowskim (2012,  
s. 176), który twierdzi, że w „praktyce ścisłe zasady regulujące wysokość wynagro-
dzeń po prostu nie istnieją, a stworzone prawo jest pozorne i nie reguluje problema-
tyki wynagradzania pracowników administracji publicznej poza określeniem górnej 
granicy wynagrodzeń zasadniczych, jakie mogą otrzymywać pracownicy”. Pogląd 
ten znajduje uzasadnienie w praktyce działania poszczególnych urzędów. W wielu  
z nich występują znaczące dysproporcje w poziomie wynagrodzeń, które nie znaj-
dują racjonalnych przesłanek. Problem ten wymaga zdecydowanej interwencji ze 
strony osób odpowiedzialnych za zarządzanie i modernizację administracji publicz-
nej w Polsce.

5 Źródło: <http://www.rmf24.pl/wyniki-ankiety-ile-waszym-zadaniem-powinni-sred-
nio-zarabiac-ministerialni-u,qId,64791>, (6.01.2014).
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Conditions and Trends in the Polish Civil Service Remuneration System
Summary

The article discusses and characterizes basic assumptions behind the remuneration 
system for members of  the civil service, signaling key dysfunctions as well as pre-
senting major challenges for modernization in this realm. The remuneration system 
currently in force makes it impossible to effectively reward workers and generates 
major problems in recruiting well–qualified personnel vital for meeting key tasks 
facing government.
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