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Łukasz Świetlikowski
Tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi  
w służbach cywilnych państw OECD

Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza zmian modelu służby cywilnej w państwach Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w kontekście ich trudności budże-
towych, jak również identyfikacja zachodzących trendów. Konsekwencje przeobra-
żenia modelu pokazano na przykładzie zmian w zakresie statusu zatrudnienia oraz 
ścieżek kariery urzędników, a także systemu motywacji i etyki. Zwrócono również 
uwagę na uniwersalny trend w kierunku zapewnienia równego traktowania w służ-

W artykule przeanalizowano zmiany w modelu służby cywilnej w kontekście dzia-
łań oszczędnościowych będących efektem kryzysu finansowego. W tym celu za-
prezentowano wyniki badań międzynarodowych oraz omówiono typologię modeli 
służby cywilnej (kariery i stanowisk) w ujęciu porównawczym. Na tej podstawie 
podjęto próbę identyfikacji zaznaczających się tendencji. Wskazują one, że pań-
stwa odchodzą od modelu kariery na rzecz tańszego, bardziej elastycznego modelu 
stanowisk. Proces ten polega na ujednolicaniu rozwiązań stosowanych w sekto-
rach publicznym i prywatnym. Konsekwencje tego procesu zaprezentowano na 
przykładzie zmian ZZL w zakresie podstawy zatrudnienia urzędników, ich ścieżek 
kariery (mobilność), systemu motywacji, a także etyki. Zwrócono również uwagę 
na jeden, uniwersalny trend, wspólny obu modelom – działania zwiększające szan-
se zatrudnienia i rozwoju zawodowego przedstawicieli grup defaworyzowanych,  
w szczególności kobiet i osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: OECD, działania oszczędnościowe (austerity measures), model służby cywilnej 
(civil service model), mobilność (mobility), równe traktowanie (equal treatment), etyka (ethics)
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bie cywilnej przedstawicieli grup defaworyzowanych, w szczególności kobiet i osób 
niepełnosprawnych.

Uzasadnieniem wyboru wymienionych tematów jest istotna uwaga, jaką przy-
wiązują do nich osoby zaangażowane w dyskusję nad reformą administracji w pań-
stwach OECD, w szczególności eksperci i sami urzędnicy. Artykuł powstał na bazie 
aktualnych raportów z badań przeprowadzonych przez OECD oraz Europejską 
Sieć Administracji Publicznej (European Public Administration Network, EUPAN). 
Dla celów analizy przedstawiono i porównano także dwa modele służby cywilnej 
(kariery i stanowisk). 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji służby cywilnej (Itrich-Draba-
rek, 2010; Jagielski, Rączka, 2010; Rydlewski, 2006), można ją określać podmiotowo 
(korpus urzędniczy), przedmiotowo (wykonywanie zadań państwa) czy organizacyj-
nie (struktury i podmioty, które ją tworzą i nią zarządzają). Niemniej istotą służby 
cywilnej jest podział stanowisk w administracji na polityczne (obsadzane według 
kryteriów politycznych) oraz urzędnicze (obsadzane zgodnie z zasadą merytokra-
cji). Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie prymatu interesu państwa nad in-
teresem partykularnym. 

Służba cywilna w zależności od państwa obejmuje większą lub mniejszą część 
sektora publicznego. W Polsce działa ona w ramach administracji rządowej, w Danii 
obejmuje dodatkowo administrację samorządową, we Francji – także służbę me-
dyczną (Itrich-Drabarek, 2010). Różne też są jej modele. W literaturze wyodrębnia 
się model kariery (typowy dla tradycyjnych biurokracji), model stanowisk (będą-
cy jego przeciwieństwem) oraz model mieszany1. Niezależnie od zakresu służby 
cywilnej w państwach OECD, istotnym czynnikiem decydującym o jej reformach  
w ostatnich latach była zła sytuacja budżetowa, będąca efektem kryzysu finansowe-
go. W jej wyniku nastąpiło przyspieszenie procesu ujednolicania warunków pracy, 
stosowanych w sektorze publicznym i prywatnym. 

Ograniczenie zatrudnienia i wynagrodzeń 

Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 r., wymusił na rządach podjęcie decy-
zji o ograniczeniu deficytu budżetowego. W wielu krajach wprowadzono wówczas 
działania zmniejszające poziom zatrudnienia i wynagrodzeń w służbie cywilnej. 
Przykładowo, w Wielkiej Brytanii trwa obecnie największa redukcja zatrudnienia 
od czasów końca wojny. W 2012 r. poziom zatrudnienia wynosił 420 000 etatów,  
72 000 mniej niż jeszcze w 2010 r. (EUPAN, 2013). We Francji natomiast wprowa-

1 Ich cechy charakterystyczne przedstawiono w kolejnych częściach artykułu.
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dzono ograniczenie, które na miejsce dwóch urzędników odchodzących na emery-
turę pozwala zatrudnić tylko jednego (tzw. 50% stopa zastąpienia). W obu tych kra-
jach zamrożono także wynagrodzenia. Cechą charakterystyczną jest, że zamrożenie 
nie było ograniczone tylko do służby cywilnej, lecz objęło cały sektor publiczny. 
Mimo upływu sześciu lat od początku kryzysu tendencję do ograniczania liczby 
urzędników i wysokości ich zarobków obserwuje się nadal. Dodatkowo, ten trend 
decyduje w dużym stopniu o kierunku zmian w innych analizowanych obszarach. 

Wprowadzone w służbie cywilnej działania oszczędnościowe, zgodnie z bada-
niami EUPAN, najbardziej wpłynęły na poziom satysfakcji z pracy urzędników, 
ich zaufanie do liderów oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Zdecydowanie 
mniejszy wpływ miały na wzrost zachowań nieetycznych, co pokazuje poniższy 
wykres (Demmke, Moilanen, 2011).

Wykres 1. Wpływ działań oszczędnościowych na zachowania w miejscu pracy

Źródło: Demmke, Moilanen, 2011

Ograniczono także rozwój zawodowy – możliwości szkoleń oraz awansów sta-
nowiskowych i finansowych. W tej sytuacji wynikła potrzeba zmiany systemu moty-
wacyjnego polegająca na większym korzystaniu z narzędzi niefinansowych. Przede 
wszystkim zwiększono możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym (tele-
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praca, elastyczny czas pracy, pokój dla rodzica i dziecka w urzędzie do korzystania 
w awaryjnych sytuacjach), ale też w większym stopniu zaczęto chwalić pracowników 
za wykonaną pracę (pochwały na forum zespołu, tytuł pracownika miesiąca itd.).

Zmiana modelu służby cywilnej

Kryzys finansowy wpłynął także na zmianę modelu służby cywilnej. W państwach 
demokratycznych wyróżnia się trzy modele (Itrich-Drabarek, 2010):

■ zamknięty (kariery, awansowy, napoleoński), regulowany przez prawo publiczne 
(Francja, Niemcy), w którym podstawą stosunku pracy jest mianowanie – akt admini-
stracyjny wyrażający wolę zatrudnienia pracownika przez państwo;

■ otwarty (stanowisk, pozycyjny, biznesowy), regulowany przez prawo pracy (Wiel-
ka Brytania, Szwecja), w którym podstawą stosunku pracy jest umowa o pracę na czas 
nieokreślony, podobnie jak ma to miejsce w sektorze prywatnym;

■ mieszany (hybrydowy), łączący cechy dwóch powyższych (Polska).
Charakterystyczne cechy modelu zamkniętego i otwartego przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Modele służby cywilnej

Cechy modelu Model kariery 
(zamknięty, awansowy, napoleoński)

Model stanowisk 
(otwarty, pozycyjny, biznesowy)

Warunki dostępu 1. Wysoki stopień sformalizowania 
procesu rekrutacji 
2. Rekrutacja na stanowiska wejścio-
we/najniższe w hierarchii
3. Kryteria rekrutacji: wykształcenie 
i wiek

1. Brak formalnych procedur w pro-
cesie rekrutacji
2. Rekrutacja na dane stanowisko
3. Umiejętności jako podstawowe 
kryterium rekrutacji

Kariera 1. Określony system awansowy oparty 
na zasadzie starszeństwa
2. Nieuznawanie stażu pracy poza 
sektorem publicznym
3. Obowiązkowe szkolenie jako waru-
nek awansu
4. Ograniczona mobilność pozioma 
5. Stanowisko i płaca jako kryterium 
sukcesu 

1. Brak ustalonego systemu awansów
2. Uwzględnianie doświadczenia 
zawodowego z sektora publicznego/
prywatnego/pozarządowego
3. Brak obowiązkowego szkolenia 
jako warunku awansu 
4. Duża mobilność międzysektorowa
5. Sukces zawodowy związany z rodza-
jem wykonywanej pracy (job content)

Zalety modelu 1. Stabilne kadry 
2. Mniejsze zagrożenie konfliktem 
interesu 
3. Silne poczucie misji publicznej

1. Mobilność kadr
2. Możliwość elastycznego zarządza-
nia kadrami 
3. Możliwość oddziaływania na jakość 
pracy poprzez wysokość wynagrodzenia 

Przykłady państw Austria, Niemcy, Francja Wielka Brytania, Szwecja, Estonia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rydlewski, 2006

ZZL(HRM)_2014_3-4(98)_Swietlikowski_L_17-29



21Tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach cywilnych...

Od lat w państwach UE obserwuje się tendencję polegającą na przechodzeniu 
od modelu napoleońskiego w kierunku modelu biznesowego (Demmke, Moilanen, 
2012). Wydaje się, że obecny kryzys finansowy przyspieszył ten proces z uwagi 
na wysokie koszty, które generuje pierwszy model. Jest on oparty na założeniu, iż 
urzędnik poświęca całe życie zawodowe służbie państwu. Rekrutowany na stano-
wisko wejściowe z biegiem lat awansuje na coraz wyższe. Z tego powodu w tego 
rodzaju służbach cywilnych istnieje system, który uzależnia awanse i płace w de-
cydującym stopniu od stażu pracy (zasada starszeństwa). W ten sposób podwyżki  
i dodatki stażowe są przyznawane automatycznie, niezależnie od decyzji przeło-
żonych. Drugą, ważną – z tego punktu widzenia – cechą modelu napoleońskiego 
jest wyłączenie urzędników z powszechnego systemu emerytalnego. Zazwyczaj są 
oni objęci korzystniejszym, specjalnym planem emerytalnym, który – podobnie jak  
automatyczne awanse płacowe – jest dużym obciążeniem dla budżetu państwa. 

Rezygnacja ze specjalnego statusu pracowniczego wiąże się również z brakiem 
jednoznacznych dowodów na to, że posiadający go urzędnicy (w modelu napoleoń-
skim) pracują bardziej wydajnie czy skutecznie od kolegów i koleżanek zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę (w modelu biznesowym) (Demmke, Moilanen, 
2010). Przykładem może być administracja szwedzka oparta na modelu bizneso-
wym, w której mianowani urzędnicy stanowią tylko jeden procent kadr (są to za-
wodowi dyplomaci w służbie zagranicznej). Mimo że pozostała część urzędników 
to de facto pracownicy umowni, służba cywilna w tym kraju, według danych Banku 
Światowego, jest jedną z najbardziej sprawnych na świecie2. Należy jednak zauwa-
żyć, że w Szwecji bardzo pozytywną rolę odgrywają związki zawodowe, zarówno  
w zakresie ochrony przed polityzacją, jak i troski o rozwój zawodowy pracowników 
administracji3.

Mobilność urzędników

Funkcjonujący m.in. w Szwecji i innych krajach skandynawskich model otwarty po-
zwala również prowadzić elastyczną politykę kadrową, m.in. szybciej w porównaniu 
do modelu kariery reagować na zachodzące w administracji czy jej otoczeniu zmia-
ny (np. zredukować zatrudnienie)4. Cechą charakterystyczną systemu otwartego jest 

2 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (04.03.2014).
3 Por. Związek Zawodowy Urzędników Służby Cywilnej w Szwecji, www.st.org/st-in-
english/.
4 W modelu kariery stabilność zatrudnienia urzędników mianowanych w porównaniu do 
pracowników umownych jest wyższa. Zazwyczaj rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę 
może nastąpić wyłącznie w wyniku ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych. Z tego wzglę-
du urzędnicy mianowani posiadają de facto gwarancję zatrudnienia do końca życia.
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również duża mobilność pozioma (horyzontalna) pracowników, w szczególności 
międzysektorowa. Z uwagi na fakt, że status i warunki zatrudnienia w takiej ad-
ministracji są prawie identyczne jak w sektorze prywatnym/pozarządowym, prze-
chodzenie z instytucji państwowych do niepaństwowych (przedsiębiorstw prywat-
nych, fundacji, stowarzyszeń itd.) i odwrotnie jest o wiele łatwiejsze i nie oznacza 
dla urzędnika utraty przywilejów (związanych np. z dodatkami stażowymi, których 
wysokość zależy od lat przepracowanych wyłącznie w administracji rządowej/pu-
blicznej).

Pozioma mobilność urzędników, której rodzaje prezentuje tabela 2, staje się coraz 
ważniejszym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Uważa się 
bowiem, że jest to zjawisko, które przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, przyczynia się 
do rozwoju pracownika – pracując w różnych organizacjach, poszerza on swoją wie-
dzę, nabywa nowych umiejętności, tworzy sieć kontaktów. Staje się bardziej wszech-
stronny i zyskuje zdolność do pracy na różnych stanowiskach. Po drugie, znając wiele 
sposobów pracy, przenosi je z jednej organizacji do drugiej, sprzyjając innowacyjno-
ści. Po trzecie, zyskuje szerszą perspektywę patrzenia na administrację i jej funkcje. 
Nie utożsamia się jedynie z własnym urzędem, lecz całą służbą publiczną, co zwięk-
sza efektywność współpracy między urzędami. Co więcej, pracując w urzędzie pierw-
szego kontaktu (np. urząd miasta) czy w firmie prywatnej, zyskuje punkt widzenia 
obywatela, podatnika, przedsiębiorcy, lepiej rozumiejąc ich oczekiwania i potrzeby. 
Wreszcie, możliwość pracy w ramach całej administracji i czasowo poza nią może być 
też ważnym czynnikiem motywującym, szczególnie dla przedstawicieli pokolenia Y.

Tabela 2. Mobilność pozioma

Rodzaj mobilności Przykład
W ramach tej samej komórki organizacyjnej Wydział-wydział w departamencie ministerstwa
Pomiędzy komórkami organizacyjnymi danego 
urzędu 

Departament-departament w ministerstwie

Pomiędzy urzędami administracji publicznej Ministerstwo-ministerstwo
Urząd centralny-ministerstwo

Pomiędzy sektorami Sektor publiczny-sektor prywatny
Sektor pozarządowy-sektor publiczny

Pomiędzy administracją krajową a organizacją 
międzynarodową

Administracja krajowa-Unia Europejska
Administracja krajowa-ONZ 

Źródło: opracowanie własne
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Powyższe zalety decydują o zwiększającej się roli mobilności urzędniczej. We 
Francji podniesienie jej poziomu było jednym z celów ostatniej reformy admini-
stracyjnej realizowanej w latach 2007–2012 (Schuffenecker, 2011). Z kolei w brytyj-
skim programie przyspieszonej ścieżki kariery Fast Stream5 zwiększono liczbę staży 
administracyjnych do czterech w ciągu czterech lat. Jednocześnie muszą one zostać 
zrealizowane przynajmniej w dwóch miejscowościach (mobilność geograficzna) 
(Cabinet Office, 2012). Nadal celem programu pozostaje zapoznanie uczestników 
ze specyfiką pracy przynajmniej w dwóch z trzech podanych niżej obszarach dzia-
łania służby cywilnej (mobilność funkcjonalna):

■ dostarczanie usług publicznych, tzn. bezpośrednia obsługa obywateli w urzę-
dach pierwszego kontaktu (front office), np. w urzędzie imigracyjnym; 

■ projektowanie i ewaluacja polityk publicznych, tj. praca w departamencie me-
rytorycznym lub ds. strategii;

■ obsługa wewnętrzna urzędu, tj. praca w dziale kadr, finansów czy IT.
Plan reformy brytyjskiej służby cywilnej zmienił także wymagania w procesie re-

krutacji na najwyższe stanowiska, kładąc większy nacisk na różnorodność doświad-
czenia zawodowego. Obecnie osoby posiadające doświadczenie zawodowe tylko  
w jednym obszarze nie mogą aplikować na takie stanowiska. Podobne zasady wpro-
wadzono w Finlandii. Zgodnie z nimi, kandydaci na wysokie stanowiska muszą 
wykazać się pracą na różnych stanowiskach, wykonywaną w różnych organizacjach 
(Nurmi, Kannisto, 2012). 

Przyjęcie w służbie cywilnej modelu otwartego ma zatem istotne konsekwencje 
dla rozwoju kariery urzędników. Nie jest to rozwój w ramach jednej, lecz wielu 
organizacji, niekoniecznie publicznych. Poza tym, o ile w modelu zamkniętym ist-
nieje system awansów stanowiskowych powiązany ze stażem pracy, o tyle w modelu 
otwartym takiego rozwiązania nie ma. Awans taki jest zazwyczaj możliwy wyłącznie 
poprzez udział w otwartej rekrutacji na inne stanowisko pracy, w której urzędni-
cy nie mają pierwszeństwa w zatrudnieniu. Oznacza to, że pracownik musi wziąć 
większą odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy. Co więcej, coraz częściej 
stosowane są umowy czasowe lub zadaniowe, które wygasają w momencie zreali-
zowania danego projektu. Praca w takich uwarunkowaniach wiąże się z dużym po-
ziomem niepewności. Aby go obniżyć, pracownicy muszą być bardziej adaptacyjni  
i budować swoją karierę nie tyle w oparciu o aktualnie zatrudniającą ich organizację, 
ile o własną tożsamość zawodową. Jest to zatem przejście od biurokratycznego do 
przedsiębiorczego modelu realizacji kariery (Bohdziewicz, 2010).

5 Ten szkoleniowy program skierowany jest głównie do absolwentów studiów wyższych, 
którzy planują karierę w służbie cywilnej. Zob. szerzej (Świetlikowski, 2012).
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Zwiększenie mobilności międzysektorowej wiąże się jednak z potencjalnymi 
problemami w sferze etyki urzędniczej. Występuje tutaj ryzyko pojawienia się tzw. 
zjawiska „drzwi obrotowych”, związanego z konfliktem interesów. Chodzi przede 
wszystkim o sytuacje, w których przedstawiciele biznesu zajmują w administra-
cji decyzyjne stanowiska i zamiast dbać o interes wspólny, realizują interes swo-
jej branży. Zjawisko to dotyczy również urzędników, którzy po okresie pracy dla 
państwa przechodzą na lukratywne stanowiska w sektorze prywatnym oraz wyko-
rzystują w nieuczciwy sposób wiedzę i kontakty uzyskane w poprzednim miejscu 
pracy (OECD, 2009). 

Wymaga to opracowania polityki antykorupcyjnej, która odpowiednio reguluje 
takie kwestie. Jednocześnie pojawienie się nowych zagrożeń powoduje zwiększa-
nie się liczby regulacji etycznych. Trend ten potwierdzają międzynarodowe badania 
(Demmke, Moilanen, 2011). Jednocześnie nieetyczne zachowania (byłych) urzędni-
ków mogą dowodzić słabości polityki kadrowej urzędów, które w procesie rekruta-
cji i ocen okresowych nie były w stanie ocenić ich etycznej postawy oraz wyciągnąć 
odpowiednich wniosków.

Działania na rzecz różnorodności korpusu urzędniczego

Zmiany w strukturze służby cywilnej nie ograniczają się wyłącznie do proporcji kla-
sycznych urzędników wobec innych kategorii pracowników publicznych. Dotyczą 
one również jej struktury społecznej. W służbach cywilnych państw OECD podej-
mowanych jest wiele działań, których celem jest wyrównywanie szans/zwiększenie 
reprezentacji przedstawicieli tzw. grup defaworyzowanych, czyli narażonych na dys-
kryminację. Zazwyczaj do tych grup zaliczane są kobiety, osoby starsze, osoby nie-
pełnosprawne oraz przedstawiciele mniejszości narodowych. Działania te dotyczą 
dwóch głównych obszarów: dyskryminacji w dostępie do służby publicznej bądź 
nierównego traktowania w służbie. Najważniejszymi przyczynami ich podejmowa-
nia wydaje się coraz bardziej powszechna świadomość nt. konieczności zapewnienia 
równych praw, proces starzenia się społeczeństwa (w tym kadr administracji) oraz 
globalizacja (międzynarodowy przepływ osób).

W Polsce przepisy antydyskryminacyjne są zawarte w ustawie zasadniczej oraz 
ustawach zwykłych. Dodatkowo, w polskiej służbie cywilnej podejmowanych jest 
szereg działań mających na celu zapewnienie równych szans wszystkim kandyda-
tom do służby i jej pracownikom. Przykładowo, w 2011 r. wprowadzono zasadę 
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pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych6. Zgodnie ze znowelizo-
waną ustawą o służbie cywilnej, osoba taka ma pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli:

■ przedstawiła dokument potwierdzający niepełnosprawność;
■ znalazła się w gronie dwóch najlepszych kandydatów wyłonionych w naborze 

na wyższe stanowisko7 lub w grupie pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych  
w naborze na inne stanowisko w służbie cywilnej;

■ w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym upowszechnienie ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

W latach 2010–2011 przeszkolono pracowników administracji rządowej w wie-
ku 45+. Były to szkolenia miękkie (efektywna komunikacja, skuteczna współpraca 
zespołowa, radzenie sobie ze stresem, przywództwo), językowe (kurs języka angiel-
skiego i niemieckiego) oraz informatyczne (obsługa pakietu MS Office)8. Celem 
tego projektu było dostosowanie kompetencji tej grupy osób do nowych warun-
ków, w których działa administracja.

Z kolei w 2013 r. dzięki nowelizacji kodeksu pracy w urzędach administracji 
rządowej stało się możliwe wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Rozwiązanie to 
polega na zastąpieniu sztywnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy (np. 8.15–
16.15) możliwością przyjścia do pracy w ramach danego przedziału czasowego (np. 
7.00–9.00) i jej świadczenia przez następne osiem godzin. Ruchomy czas pracy po-
zwala zatem w łatwiejszy sposób godzić życie zawodowe i prywatne, szczególnie 
rodzicom wychowującym dzieci w wieku przedszkolnym (w polskiej rzeczywistości 
de facto mamom). 

Zapewnienie równego traktowania kobiet w administracji jest głównym dzia-
łaniem podejmowanym przez inne państwa. Uzasadnieniem nadania wysokiego 
priorytetu tej kwestii są m.in. dane OECD. Zgodnie z nimi, kobiety w osiemnastu 
krajach objętych badaniem zajmują ponad połowę stanowisk w służbie cywilnej, 
jednakże tylko 29% z nich zajmuje stanowiska wyższe (OECD, 2013). Ilustracją 
tego stanu rzeczy jest wykres 2.

6 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2011 r. Nr 201, poz.1183).
7 Tzn. stanowiska dyrektora generalnego (pracodawcy rządowego), dyrektora lub wice-
dyrektora komórki organizacyjnej, np. biura, departamentu czy sekretariatu.
8 http://dsc.kprm.gov.pl/wdrozenie-strategii-szkoleniowej (08.03.14).
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Wykres 2. Kobiety na wysokich stanowiskach w porównaniu do ich 
reprezentacji w administracji rządowej (2010)

Źródło: OECD, 2013 

Z powyższego wykresu wynika także, że krajem, w którym występuje największa 
różnica między reprezentacją kobiet w niższej i wyższej służbie cywilnej, są Włochy. 
Polska jest natomiast liderem, jeśli chodzi o udział kobiet na wyższych stanowi-
skach. W 2010 r. prawie 50% było zajmowanych przez kobiety. 

Inne działania na rzecz różnorodności korpusu urzędniczego przedstawia ta-
bela 3. Warto zauważyć, że dążenie do realizacji zasady równości w służbie cywilnej jest 
tendencją uniwersalną – niezależną od jej modelu czy działań oszczędnościowych.

Tabela 3. Wybrane działania wobec grup defaworyzowanych

Państwo Wybrane działania
Australia Zarezerwowanie wybranych stanowisk dla osób niepełnosprawnych 
Irlandia Ruchomy czas pracy, dzielenie się pracą, możliwość czasowego przerwania karie-

ry (urlop bezpłatny)
Meksyk Państwowy instytut promujący równość płci m.in. w obszarze zatrudnienia 

publicznego
Szwecja Audyty wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w celu identyfikacji ew. nieuzasadnio-

nych nierówności płacowych
Wielka Brytania Możliwość telepracy, przenoszenie biur poza ścisłe centrum Londynu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, 2011; Cabinet Office, 2012; Swedish 
Government Offices, 2012
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Podsumowanie

W wyniku kryzysu finansowego ograniczono poziom zatrudnienia i wynagrodzeń 
w sektorze publicznym. W większości przypadków były to decyzje polityczne po-
dejmowane pod presją czasu, których pierwszym celem było zredukowanie deficytu 
budżetowego, a nie racjonalizacja wydatków na administrację. Do dzisiaj trudności 
budżetowe w dużym stopniu ograniczają dyskusję nad ZZL w administracji do te-
matu tzw. cięć – mechanicznych redukcji bez myślenia o ich konsekwencjach. Co 
więcej, trudności te do pewnego stopnia sprawiają, że kierunek reform w zarzą-
dzaniu kadrami, wyznaczony w czasach nowego zarządzania publicznego, zasadni-
czo nie ulega zmianie. Nadal maleją różnice między warunkami pracy istniejącymi  
w sektorze publicznym i prywatnym. W dalszym ciągu obserwuje się silną tendencję 
do uelastyczniania polityki kadrowej. Mianowanie, jako klasyczna podstawa stosunku 
pracy urzędnika, jest zastępowane przez umowę na czas nieokreślony, wprowadza 
się także coraz więcej umów czasowych. Ma to istotny wpływ na karierę urzędni-
ka – przy malejących szansach awansu pionowego, zwiększa się możliwość pracy 
w różnych organizacjach i w różnym zakresie zadań. Ma to także swoje implikacje 
etyczne – większe zagrożenie konfliktem interesu powoduje przyjmowanie większej 
liczby regulacji etycznych. Cechą wspólną dla obu modeli jest natomiast szczególna 
uwaga, jaką przywiązuje się do zagwarantowania równego traktowania wszystkich 
zatrudnionych urzędników, w myśl idei, że struktura administracji powinna odzwier-
ciedlać strukturę społeczną.

Podsumowując, należy założyć, że klasyczna służba cywilna będzie zmniejszała 
swój zakres podmiotowy. Wydaje się, że docelowo jej mianowani urzędnicy będą 
obsługiwać wyłącznie najważniejsze funkcje państwa związane np. z bezpieczeń-
stwem czy dyplomacją. Inne funkcje będą natomiast realizowane przez pracowni-
ków umownych.
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Tendencies in Human Resource Management in the Civil Services  

of  OECD Countries
Summary

This article analyzes changes in the civil service model in the context of  austerity 
measures stemming from the financial crisis. This is the reason behind the presen-
tation of  international research results and a discussion of  the typology of  civil 
service models (career– and position–based) in a comparative format. It is on this 
basis that an effort has been made to identify emerging trends. It shows that coun-
tries are moving away from the career–based model in favor of  less expensive and 
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more flexible position–based ones. This process points to an alignment of  solutions 
from both the private and public sectors. The consequences of  this process are 
presented using changes in HRM as an example—the employment status of  civil 
servants, their career paths (mobility), the motivation system, and ethics. Stress is 
placed on one, universal trend that is common to both models: actions increasing 
opportunities for the employment and professional development of  disadvantaged 
groups, in particular women and the disabled.
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