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Wynagrodzenie za indywidualne efekty pracy  
w instytucjach administracji publicznej

Zwiększenie skuteczności instytucji administracji publicznej wymaga uzależnie-
nia części pakietu wynagrodzeń pracowników od indywidualnych efektów pracy. 
Przemawiają za tym różnorodne argumenty. W myśl teorii mocodawcy (obywatele) 
i pełnomocnika (pracownicy), cele zgodne z interesem publicznym można osiągać 
przede wszystkim poprzez zastosowanie krótkoterminowych instrumentów moty-
wujących pracowników instytucji administracji publicznej w pożądanym kierunku. 
Większość pracowników tego sektora uważa, że jest to trudne do zrealizowania, 
lecz równocześnie niezbędne. O znaczeniu zagadnienia świadczą dylematy polityki 
zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce. Celowość uzasadniają także 
postawy i oczekiwania pokolenia Y, dominującej wkrótce grupy zatrudnionych  
w tym sektorze.
Analiza sfery realnej oraz przesłanek teoretycznych dowodzi, że w ramach obo-
wiązujących regulacji istnieje możliwość wdrożenia mechanizmu wynagrodzenia 
za indywidualne efekty pracy poprzez transfer rozwiązań zweryfikowanych w sek-
torze przedsiębiorstw. Wymaga to jednak twórczego zaadaptowania do specyfiki 
administracji publicznej, przede wszystkim poprzez właściwe sformułowanie 
celów jakościowych oraz stosowanie różnorodnych instrumentów płacowych. 
Warunkiem niezbędnym jest także konsekwentne różnicowanie wynagrodzeń 
zasadniczych na podstawie wyników wartościowania pracy, selektywny wzrost 
oraz przebudowa wewnętrznych relacji w hierarchii wynagrodzeń.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie indywidualne (performance based remuneration), efekty pracy (work 
efficiency), kryteria różnicowania (variables), wartościowanie pracy (job evaluation), relacje wynagro-
dzeń (salaries relations), składniki pakietu wynagrodzeń (remuneration package components), kryteria oce-
ny efektów (efficiency criteriaI)

Wstęp

Wzrost stopnia złożoności oraz znaczenia usług realizowanych przez instytucje 
administracji publicznej, a równocześnie wzrost oczekiwań obywateli w stosunku 
do sprawności i jakości świadczenia tych usług stanowią kontekst współczesnego  
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zarządzania kapitałem ludzkim w tych instytucjach. O jego znaczeniu świadczy do-
bitnie twierdzenie Josepha E. Stiglitza, który uważa jakość zarządzania państwem za 
„jedno z najważniejszych dóbr publicznych” (Stiglitz, 2015, s. 176). Odpowiedzią 
jest koncepcja zarządzania publicznego (New Public Management) zorientowana na 
osiąganie skuteczności, inspirowana doświadczeniami sektora przedsiębiorstw (Cza-
putowicz, 2008). Zgodnie z jej założeniami, w instytucjach administracji publicznej 
można z powodzeniem zastosować koncepcje i mechanizmy zweryfikowane w biz-
nesie (Klein, 2010).

Celem artykułu jest diagnoza uwarunkowań oraz określenie pożądanego zakresu 
zmian systemu wynagrodzeń, które zwiększą zależność wynagrodzeń od indywidu-
alnych efektów pracy, w ramach obowiązujących regulacji oraz dostosowanych do 
możliwości finansowych sektora administracji publicznej. Jednym z istotnych czyn-
ników determinujących są postawy i świadomość pracowników sektora publiczne-
go. W związku z tym w artykule przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych, 
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik 2014 r. wśród grupy 107 pra-
cowników reprezentujących instytucje administracji publicznej oraz 367 pracowni-
ków sektora przedsiębiorstw1. Analiza opinii pracowników pozwoli poznać poglądy 
na temat warunków uzależnienia indywidualnych wynagrodzeń od efektów pracy,  
a także ocenić rozwiązania stosowane w praktyce w zakresie kryteriów różnicowa-
nia wynagrodzeń. 

Determinanty racjonalizacji wynagrodzeń w instytucjach administracji 
publicznej

Prowadzone analizy i obserwacja praktyki wskazują na brak mechanizmu uzależ-
niającego indywidualne wynagrodzenia pracowników administracji publicznej od 
osiąganych przez nich efektów pracy. Symptomatyczne jest pomijanie tej problema-
tyki nawet w publikacjach zawierających kompleksowe charakterystyki zarządzania 
zasobami ludzkimi w administracji.

W badaniach autorki 56% respondentów oceniło zastosowanie takiego mecha-
nizmu jako trudne do zrealizowania, 37% możliwe, lecz nie stosowane, a tylko 19% 
jako niemożliwe. Równocześnie jednak 44% ankietowanych pracowników uważa 
to za niezbędne i tyleż samo stwierdza, że jest stosowane (tab. 1). Bardzo zbliżone 
wyniki osiągnięto, analizując opinie pracowników sektora biznesowego. Tylko kilka 
procent więcej respondentów z tego sektora ocenia, że powiązanie wynagrodzeń  

1 Próbę badawczą stanowili słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez 
Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz studiów niestacjonarnych w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie.
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z efektami jest stosowane i jest niezbędne, a tyle samo, że jest możliwe, lecz nie stoso-
wane. Wyniki te świadczą o możliwości uzależnienia wynagrodzeń od efektów oraz  
o niezadowalającej praktyce w tym zakresie, niezależnie od specyfiki organizacji.

Tabela 1. Opinie pracowników na temat uzależnienia wynagrodzeń od efektów 
(w %)

Wyszczególnienie Administracja publiczna Sektor przedsiębiorstw
Jest wykorzystywane 44 48
Możliwe, lecz nie stosowane 37 37
Niemożliwe 19 15
Trudne do zrealizowania 56 51
Niezbędne 44 49

Wielkość próby: administracja publiczna N = 105, sektor przedsiębiorstw N = 364. Uwaga: 
opinie pochodzą z dwóch różnych pytań. 

Źródło: opracowanie własne

Wstępnej argumentacji, przemawiającej za zasadnością takiego rozwiązania w in-
stytucjach administracji publicznej, dostarcza teoria mocodawcy i pełnomocnika, 
według której istnieje potrzeba działania mechanizmu, sprawiającego, że pracow-
nicy instytucji administracji publicznej, jako pełnomocnicy, będą działali w intere-
sie obywateli, którzy są ich mocodawcami. Celami, które niejednokrotnie dominują 
nad założeniami społeczno-politycznymi tego sektora, jest maksymalizacja rozmia-
rów własnej organizacji oraz ograniczanie ryzyka poprzez wzrost biurokratyzacji 
działania, a także niechęć do zmian i niska skłonność do innowacji (Stiglitz, 2015,  
s. 249). Problemu nie rozwiązuje system kontroli instytucjonalnej i prawnej. Także 
zadowolenie z wysokości wynagrodzenia, poczucie bezpieczeństwa poprzez gwa-
rancję zatrudnienia i uprzywilejowana pozycja społeczna nie ukierunkują skutecznie 
działań pracowników tych instytucji na rzecz poprawy efektywności funkcjonowa-
nia i wzrostu kreatywności. Wręcz odwrotnie, trudność ze zwolnieniem niekompe-
tentnego pracownika, pomijanie konkursu przy zatrudnieniu i poparcie polityczne 
niwelują oddziaływanie podstawowych czynników motywujących, takich jak: fakt 
posiadania pracy, możliwości rozwoju, czy satysfakcja z uczestnictwa w działaniach 
o dużym znaczeniu społecznym. Można więc postawić tezę, że cele zgodne z in-
teresem publicznym można osiągać przede wszystkim poprzez zastosowanie krót-
koterminowych instrumentów, motywujących pracowników instytucji administracji 
publicznej w pożądanym kierunku. 
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O znaczeniu zagadnienia racjonalizacji wynagrodzeń świadczy liczba pracują-
cych w instytucjach administracji publicznej. W roku 2013 było to ponad 415 tys. 
osób, co stanowi 4,3% ogółu zatrudnionych w naszym kraju, w porównaniu do 
3,1% w roku 2000 (tab. 2).

Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie w administracji publicznej, państwowej  
oraz samorządowej w Polsce w latach 2000–2013 w porównaniu do przeciętnego 
zatrudnienia w Polsce 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2012 2013
Przeciętne zatrudnienie 9 610 400 8 786 700 9 745 800 9 719 600 9 637 300
Administracja publiczna    297 816    344 941    414 061    418 515    415 139
Administracja państwowa    134 927    164 537    183 751    181 194    177 679
Administracja samorządu terytorialnego    162 183    179 606    229 318    236 324    236 472

Uwaga: bez zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 134, Mały Rocznik Staty-
styczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 147, Mały Rocznik Statystyczny 2011, GUS, 
Warszawa 2011, s. 142, Rocznik Statystyczny RP 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 165. 

Do roku 2012 następował stały wzrost zatrudnienia, zarówno w wielkościach 
bezwzględnych, jak i względnych, to znaczy wzrost udziału w ogólnym zatrudnie-
niu w Polsce. Oczywiście można próbować wyjaśniać to zjawisko rozszerzeniem 
zakresu i skali usług realizowanych przez instytucje tego sektora. Niemniej wskazuje 
ono na brak zmian jakościowych w organizacji pracy i poziomie zaangażowania pra-
cowników, a więc niewystarczający postęp w dziedzinie efektywności wykorzystania 
posiadanych zasobów, między innymi wynagrodzeń. Tendencja wzrostu została za-
hamowana w roku 2013 w instytucjach administracji publicznej, w tym państwowej. 
Natomiast w administracji samorządowej mamy do czynienia z kolejnym wzrostem 
liczby zatrudnionych. W tej sytuacji zamierzenie strategiczne, by do roku 2020 ogra-
niczyć rozmiary zatrudnienia, stanowi wielkie wyzwanie. 

Istotnym argumentem uzasadniającym pilną potrzebę racjonalizacji systemu 
wynagrodzeń w instytucjach administracji publicznej są również zasadnicze cechy  
i oczekiwania pokolenia Y, którego przedstawiciele stanowić będą niedługo domi-
nującą grupę w strukturze zatrudnienia tych organizacji. Jak wynika z badań, pra-
cownicy ci charakteryzują się nastawieniem transakcyjnym, a więc kształtują swoją 
postawę wobec siebie i innych, oceniając ,,co ja z tego będę miał”. Wbrew często 
wyrażanym opiniom nie jest to równoznaczne z postawą roszczeniową. Oznacza 
jednak silnie odczuwaną potrzebę jasno określonych kryteriów sukcesu, ścieżki ka-
riery zawodowej i transparentnych mierników oceny. 
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Warunki racjonalizacji wynagrodzeń w instytucjach administracji 
publicznej

Warunkiem wstępnym wdrożenia mechanizmu wynagradzania za indywidualne efekty 
pracy jest zapewnienie poziomu wynagrodzeń adekwatnych do wymagań kompeten-
cyjnych. Zmiany, jakie następowały w poziomie wynagrodzeń od roku 2000, przeczą 
stereotypowym poglądom, że poziom przeciętnych wynagrodzeń w administracji 
publicznej, w tym w administracji państwowej, jest niższy od sektora prywatnego. 
Wynagrodzenia w administracji publicznej od roku 2000 dynamicznie wzrastały, 
przewyższając w roku 2013 o 31% poziom przeciętnych wynagrodzeń brutto w sek-
torze prywatnym. W ramach administracji publicznej najwyższy poziom wynagro-
dzenia otrzymują urzędnicy i pracownicy w administracji państwowej2.

Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w latach 2000–2013

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2012 2013
Sektor prywatny 1760,07 2157,07 2952,38 3276,85 3389,76
Sektor publiczny 2065,62 2691,92 3757,86 4073,01 4249,19
Sfera budżetowa 1931,89 2500,89 3502,95 3851,02 3998,17
Administracja publiczna 2600,41 3144,68 4184,00 4339,93 4431,42
Administracja państwowa 2901,22 3463,65 4597,59 4749,96 4855,40
Administracja samorządu terytorialnego 2346,70 2847,76 3848,74 4021,57 4109,07

Uwaga: wynagrodzenie w administracji publicznej bez zatrudnionych przy pracach inter-
wencyjnych i robotach publicznych. 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 134, Rocznik Statystyczny 
RP 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 165

Informacje GUS wskazują na kilkudziesięcioprocentową przewagę w stosunku 
do sektora prywatnego. W roku 2013 wynagrodzenia pracowników administracji 
państwowej były wyższe przeciętnie o 43% od przeciętnego poziomu w sektorze 
prywatnym, a pracowników administracji publicznej ogółem o 31% (tab. 4). Różnica 
maleje od roku 2012 z powodu zamrożenia wynagrodzeń w administracji. Zamroże-
nie zostało także przedłużone na rok bieżący. Nigdy nie dotyczyło ono jednak w rów-
nym stopniu wszystkich dziedzin administracji, na przykład wynagrodzenia sędziów 
są waloryzowane odpowiednio do wzrostu średniego wynagrodzenia w kraju.

2 Do administracji państwowej należą urzędnicy i pracownicy urzędu Prezydenta RP, 
NIK, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej 
Rady Sądownictwa oraz NBP.
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Tabela 4. Relacje wynagrodzeń przeciętnych w administracji publicznej  
i państwowej oraz sektorze prywatnym (sektor prywatny = 100)

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2012 2013
Sektor prywatny 100 100 100 100 100
Administracja publiczna 147,7 145,8 141,7 132,4 130,7
Administracja państwowa 164,8 160,6 155,7 145,0 143,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 3

Pracownicy administracji publicznej korzystają również z dodatkowych profi-
tów o charakterze finansowym, takich jak: nagrody jubileuszowe, nagrody z fun-
duszu nagród, odprawy, świadczenia związane z oddelegowaniem oraz dodatkowe 
wynagrodzenia roczne. Ostatni z wymienionych składników dochodów ustalany 
jest proporcjonalnie do wynagrodzeń, dlatego jego wysokość w kolejnych latach 
systematycznie rosła (tab. 5). Stanowi on 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych 
przez pracownika w ciągu roku. Stosowanie tego składnika wynagrodzeń budzi 
wiele wątpliwości co do jego zasadności. Sposób ustalania powoduje, że dodatek 
pełni wyłącznie funkcję dochodową. Pod względem motywacyjnym jest pasywnym 
składnikiem wynagrodzenia, gdyż jego wysokość jest całkowicie niezależna od in-
dywidualnych efektów pracy. 

Tabela 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2012 2013
Kwota brutto w tys. zł 2 678 000 3 194 000 4 607 000 5 064 000 5 239 000
Zatrudnienie na podstawie stosunku 
pracy 1 828 900 1 588 500 1 645 100 1 600 700 1 564 400
Przeciętne wynagrodzenie roczne 
brutto w zł 1464 2011 2800 3164 3349

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2014, GUS, Warszawa 
2014, s. 134, Rocznik Statystyczny RP 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 165

Wzrost poziomu nominalnego wynagrodzeń przeciętnych w latach 2000–2013 
pozwalał na zrealizowanie pryncypiów efektywnego wynagradzania, jakie stanowi 
zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych na podstawie wyników war-
tościowania pracy. Podstawy metodyczno-organizacyjne stworzyło wdrożenie w la-
tach 2007–2011 analityczno-punktowej metody wartościowania pracy pracowników 
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służby cywilnej3. Założenia przewidywały jej rozszerzenie na cały sektor admini-
stracji publicznej, który z mocy prawa nie był zobligowany do jej wdrożenia. Pomi-
mo prawidłowości założeń metodologicznych oraz bardzo dobrego przygotowania 
reforma nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. Została przeprowadzona 
połowicznie, gdyż obowiązujące regulacje prawne nie obligują do uwzględniania 
wyników wartościowania przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego. 
W rezultacie wyniki dokonanej oceny stanowisk pracy nie zostały konsekwentnie 
przełożone na zróżnicowanie wynagrodzeń, chociaż, jak stwierdza Zieliński, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by każda instytucja ustalała we własnym zakresie reguły po-
wiązania wyników wartościowania z wynagrodzeniami zasadniczymi, odpowiednio 
do swojej specyfiki (Rostkowski, Zieliński, 2008, s. 176). Dlatego, by nie zmarnować 
dotychczasowych dokonań w tym zakresie, celowe jest wdrożenie w całej admi-
nistracji publicznej mechanizmu różnicowania wynagrodzeń zasadniczych, odpo-
wiednio do wyników oceny kompetencji i wymagań stanowisk pracy. Jest to także 
warunek stworzenia ścieżek kariery oraz transparentności systemu awansu pozio-
mego i pionowego. Wniosek ten potwierdza dominujący wpływ tych czynników na 
różnicowanie wynagrodzeń. Według opinii respondentów, zajmowane stanowisko  
i kompetencje decydują o wysokości wynagrodzeń w 55% w administracji publicz-
nej, a w sektorze przedsiębiorstw w 53%. Różnice między analizowanymi dziedzi-
nami wyrażają się mniejszym znaczeniem w administracji publicznej efektów pracy 
oraz rynku pracy, a większym wpływem układów i przypadku niż w sektorze przed-
siębiorstw (zob. tab. 6). 

Tabela 6. Kryteria decydujące z różnicowaniu wynagrodzeń w opinii  
pracowników (w %)

Wyszczególnienie Administracja publiczna Sektor przedsiębiorstw
Zajmowane stanowisko 32 30
Poziom kompetencji 23 23
Efektywność pracy 20 24
Rynek pracy 10 13
Układy   9   6
Przypadek   5   4

Źródło: opracowanie własne

3 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 w sprawie zasad do-
konywania opisów i wartościowania pracy w służbie cywilnej ( M.P. z 2011 r., nr 55, poz. 61).
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Kolejnym warunkiem racjonalizacji wynagrodzeń w administracji publicznej po-
zostaje potrzeba przebudowy istniejących relacji w wewnętrznej hierarchii wynagro-
dzeń. Zróżnicowanie wynagrodzeń zasadniczych ma obecnie charakter egalitarny, 
co oznacza, że progresja w hierarchii wynagrodzeń jest niewielka. W związku z tym 
wynagrodzenia na najniższych stanowiska w administracji są wyższe niż w sekto-
rze przedsiębiorstw. Różnice są najkorzystniejsze dla pracowników posiadających 
stosunkowo wysokie kwalifikacje formalne, długie doświadczenie oraz wykonują-
cych stosunkowo proste czynności (Rostkowski, 2012, s. 234). Natomiast różnice na 
niekorzyść dotyczą stanowisk specjalistów, a przede wszystkim menedżerów (Wy-
nagrodzenia…, 2006). O nieadekwatności wynagrodzeń zasadniczych do wymagań 
kompetencyjnych, stopnia nasycenia wiedzą i poziomu odpowiedzialności świadczą 
także przykłady zaskakujących różnic w poziomie przeciętnych wynagrodzeń mię-
dzy instytucjami administracji publicznej (Wynagrodzenia…, 2013).

Możliwości transferu sposobów wynagradzania za indywidualne 
efekty pracy

W ocenie urzędników i pracowników administracji publicznej, a także przy po-
dejmowaniu decyzji dotyczących wynagrodzeń, dominują kryteria formalne (staż 
pracy, dyscyplina formalna, przestrzeganie procedur) oraz tryb uznaniowy. Jest to 
między innymi spowodowane przekonaniem, że ocena indywidualnych efektów 
urzędników i pracowników administracji publicznej jest praktycznie niemożliwa. 
Jako główny argument podawany jest niewymierny charakter realizowanych zadań. 
Sytuacji nie rozwiązuje wprowadzony obligatoryjnie w stosunku do wszystkich pra-
cowników administracji publicznej system ocen okresowych. System ten spotkał się 
z merytoryczną krytyką ekspertów (Rostkowski, 2012, s. 178). Poza tym dotyczy 
oceny kompetencji, a nie osiąganych efektów, oraz nie przekłada się na konkret-
ne decyzje płacowe. W rezultacie w systemach wynagrodzeń różnych grup zatrud-
nionych w administracji publicznej brak jest składników wynagrodzenia zależnych 
bezpośrednio od oceny pracownika i rezultatów jego pracy (Rostkowski, Zieliński, 
2008, s. 174). Jednak wskazane uprzednio uwarunkowania dowodzą obiektywnej 
konieczności takiego rozwiązania. Jest to także zgodne z powszechną tendencją 
do uzależnienie części wynagrodzeń od kompleksowych efektów pracy, nie tylko 
ilościowych (Borkowska, 2012, s. 100). Jeśli chodzi o pracowników administracji pu-
blicznej, będą to przede wszystkim kryteria jakościowe, np. zadowolenie klientów- 
-obywateli, postęp w rozwoju zawodowym, udział w pracach zespołu projektowego, 
terminowość realizacji projektu, opanowanie nowego oprogramowania itp. Nie bez 
znaczenia jest wpływ pomiaru indywidualnych efektów na poziom motywacji pra-
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cowników. Oczywiście motywacja pracowników administracji publicznej kształtuje 
się w dużym stopniu pod wpływem czynników tak zwanych inicjatywnych, zwią-
zanych ze specyfiką pracy, jak: społeczne znaczenie zadań, możliwość uczestnictwa  
w tworzeniu polityk, identyfikacja z instytucją, satysfakcja z pracy, a także specy-
ficznych cech pracowników, pretendujących do zatrudnienia w tych instytucjach, 
na przykład: poczucie misji, chęć służenia innym, patriotyzm itp. Niezależnie od 
etosu pracy, uniwersalnym czynnikiem korygującym intensywność motywacji pra-
cowników, a tym samym decydującym o poziomie zaangażowania, pozostaje poczu-
cie sprawiedliwości proceduralnej w zakresie oceny i wynagrodzenia. Dodatkowym 
argumentem uzasadniającym celowość zastosowania rozwiązań obiektywizujących 
wysokość wynagrodzenia jest styl zachowania menedżerów w kwestiach warunków 
pracy i płacy. Tylko 23% pracowników tego sektora ocenia styl jako „przyjazny  
i otwarty na rozmowę” (tab. 7). Można więc stwierdzić, że większości osób spra-
wujących funkcje kierownicze w administracji państwowej potrzebne są narzędzia 
wspierające proces zarządzania kapitałem ludzkim, w tym w zakresie systemu wy-
nagrodzeń. 

Tabela 7. Styl zachowania menedżera/pracodawcy w kwestiach warunków 
pracy i płacy (w %)

Lp. Charakterystyka stylu zachowania Administracja  
publiczna

Sektor  
przedsiębiorstw

1. Przyjazny, ale arbitralny 37 33
2. Mało przyjazny, ale otwarty na rozmowę 22 30
3. Przyjazny i otwarty na rozmowę 23 28
4. Mało przyjazny i arogancki 19   9

Wielkość próby: administracja publiczna N=74, sektor przedsiębiorstw N=243

Źródło: opracowanie własne

Dlatego kluczowym wyzwaniem ZZL w administracji publicznej staje się spre-
cyzowanie kryteriów i miar oceny indywidualnej efektywności pracy. Jest to wstępny 
warunek powiązania wysokości wynagrodzenia ze stopniem realizacji zadań kluczo-
wych dla konkretnego pracownika, co zapewni transparentność procedur oraz ich 
akceptację przez pracowników. 

Wśród składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom instytucji ad-
ministracji publicznej oraz urzędnikom, to znaczy członkom korpusu służby cywil-
nej, znajdują się takie elementy, które mogą, a nawet powinny być różnicowane na 
podstawie oceny indywidualnych efektów pracy. Należy do nich dodatek zadaniowy, 
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finansowany ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Obecnie charakter 
tego dodatku jest fakultatywny, brak wskazań, za co może zostać przyznany, na 
jaki okres i w jakiej wysokości. Kolejnym takim elementem wynagrodzenia jest gra-
tyfikacja z funduszu nagród, która może być przyznana za szczególne osiągnięcia  
w pracy zawodowej. Finansowanie odbywa się ze specjalnie utworzonego funduszu, 
na który przeznaczone są środki, odpowiadające 3% planowanych wynagrodzeń 
osobowych. Uregulowania ustawowe nie precyzują i nie określają, w jakich kon-
kretnie sytuacjach może być przyznana i co należy uznać za szczególne osiągnięcia  
w pracy zawodowej. W obydwu sytuacjach zasady wypłaty zależą od wewnętrznych 
ustaleń poszczególnych instytucji, a decyzja spoczywa w rękach dyrektora gene-
ralnego. Wynagrodzenie powiązane z oceną indywidualnych efektów może także 
przyjmować różne formy materialne pozapłacowe, stosowane w jednostkach admi-
nistracji publicznej (zob. tab. 8).

Tabela 8. Przykłady składników pakietu wynagrodzeń zależne od indywidualnych 
efektów pracy

Lp. Rodzaje wynagrodzenia pozapłacowego 
1. Awans, objęcie programem rozwoju talentów lub kadry rezerwowej 
2. Nagrody rzeczowe, samochód służbowy
3. Zwrot kosztów dokształcania pracowników
4. Staże zagraniczne, wyjazdy studialne
5. Mieszkanie służbowe
6. Wyposażenie stanowiska pracy w nowoczesny sprzęt elektroniczny, meble
7. Karnety, bilety wstępu na imprezy kulturalne, sportowe

Źródło: opracowanie własne

W związku z tym wydaje się, że wysuwane niekiedy argumenty o braku formal-
noprawnych podstaw lub ograniczeniach budżetowych nie są barierą dla konse-
kwentnego powiązania wynagrodzeń z indywidualnymi efektami pracy. 

Rozwiązaniem, wszechstronnie zweryfikowanym w sektorze przedsiębiorstw, 
które z powodzeniem może być do tego celu wykorzystane w instytucjach admini-
stracji publicznej, jest zastosowanie wynagrodzeń ruchomych, opartych na koncepcji 
wynagrodzenia uzależnionego od efektów (Pay for Performance), technice zarządzania 
przez cele (Management by Objectives) czy wieloczynnikowym modelu oceny pracow-
ników (Multifactoral Evaluation Model). Założenia takiego systemu odpowiadają aktu-
alnym wyzwaniom, jakie stoją przed administracją publiczną  w Polsce. Optymalną 
wydaje się koncepcja MBO, w której efekty indywidualne mierzone są stopniem 
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osiągania celów ustalonych na dany okres. Metoda określania celów poprzez ich 
kaskadowanie pozwala na skuteczną integrację misji, celów społeczno-politycznych 
instytucji z podstawowymi i dodatkowymi zadaniami jednostek wewnętrznych oraz 
poszczególnych pracowników, co stanowi podstawowy warunek sprawności zarzą-
dzania kapitałem ludzkim. Rozwiązania te odpowiadają specyfice celów działania, 
cechom organizacji administracji publicznej jako pracodawców oraz wymogom 
stawianym pracownikom tych organizacji. Potrzebują jednak twórczego zaadapto-
wania do warunków administracji publicznej poprzez dobór odpowiednich pro-
cedur i kryteriów oceny. Zadania, wyrażone w formie celów, powinny spełniać nie 
tylko klasyczne warunki określone akronimem S.M.A.R.T., lecz także uwzględniać 
jakościowy charakter zadań, które dominują w instytucjach administracji publicznej, 
np. wyższa sprawność działania wyrażona czasem reakcji, poprawa jakości obsługi 
obywateli, mierzona liczbą skarg i zażaleń lub liczbą uznanych odwołań od decyzji, 
wzrost kreatywności wyrażony liczbą zgłoszonych propozycji modernizacyjnych 
itp. Istotnym walorem uzależnienia ruchomej części wynagrodzeń od stopnia reali-
zacji celów jest także jego elastyczność, dzięki możliwości ustalania celów kwartal-
nych odpowiednio do aktualnych wyzwań, warunków i potrzeb.

Zróżnicowanie części ruchomej w powiązaniu z oceną realizacji celów można 
osiągnąć przy pomocy różnych instrumentów płacowych: premii, dodatków zada-
niowych, nagród oraz bonusów rzeczowych. Ocena ta powinna także stanowić jedno 
z kryteriów ustalania wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadniczego. Warunkiem 
skuteczności tych instrumentów jest konsekwencja kadry menedżerów w selektyw-
nym różnicowaniu wynagrodzeń odpowiednio do indywidualnych efektów pracy. 

Podsumowanie

Analiza sfery realnej oraz przesłanki teoretyczne dowodzą celowości racjonalizacji 
wynagrodzeń w instytucjach administracji publicznej, poprzez zastosowanie me-
chanizmu uzależniającego wynagrodzenia pracowników od osiąganych przez nich 
efektów pracy. 

Jego wdrożenie jest uwarunkowane przede wszystkim zapewnieniem wysoko-
ści wynagrodzeń adekwatnych do wymagań kompetencyjnych, stopnia nasycenia 
wiedzą i poziomu odpowiedzialności. Wymaga to konsekwentnego różnicowania 
wynagrodzeń zasadniczych na podstawie wyników wartościowania pracy oraz prze-
budowy wewnętrznych relacji w hierarchii wynagrodzeń. 

Optymalnym sposobem wdrożenia takiego mechanizmu jest mierzenie indy-
widualnych efektów przy pomocy techniki MBO oraz ustalenie wynagrodzeń ru-
chomych w zależności od stopnia realizacji celów. Argumenty dowodzą celowości 
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jego transferu z praktyki sektora przedsiębiorstw, wskazując na efekty w postaci 
potencjalnego wzrostu sprawności zarządzania oraz poziomu zaangażowania pra-
cowników. Analiza pokazuje, że jest to realne ze względów formalnoprawnych i bu-
dżetowych. Wymaga jednak twórczego zaadaptowania do warunków administracji 
publicznej, przede wszystkim poprzez właściwe sformułowanie celów. Uzależnie-
nie części pakietu wynagrodzeń od efektów indywidualnych obliguje do stosowania 
różnorodnych instrumentów płacowych oraz selektywnego różnicowania wysoko-
ści wynagrodzeń. 
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Remuneration for Personal Work Efficiency  
in Public Administration Institutions

Summary
Any increase in the efficiency of  public administration requires the coupling of  
a part of  the employee compensation package with individual performance out-
comes. This is supported by a variety of  arguments. In line with the principal and 
agent (citizen and worker) theory, objectives conforming to the public interest can 
be achieved primarily through the use of  short–term instruments that motivate 
the employees of  public administration institutions in the desired direction. Most 
employees of  this sector believe that it is difficult to achieve, but at the same time 
indispensable. The importance of  this issue is visible in the dilemmas of  employ-
ment policy in public administration in Poland. Its desirability is also justified by 
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the attitudes and expectations of  Generation Y, the soon to be dominant group 
employed in this sector.
Analysis of  the real economy and theoretical evidence proves that pursuant to cur-
rent regulations it is possible to implement a remuneration mechanism targeting 
individual work effects through the transfer of  solutions verified in the corporate 
sector. However, this requires creative adaptation to the specific nature of  public 
administration, primarily through the appropriate formulation of  quality objecti-
ves and the application of  various remuneration instruments. The prerequisite is 
consistent differentiation of  basic salaries based on the results of  job evaluation, 
selective growth, and the remodeling of  internal relations within the remuneration 
hierarchy.
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