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najwyższa Izba kontroli po raz pierwszy 
przeprowadziła w 2012 r. kompleksową 
kontrolę1 wdrażania przepisów ustawy 
o pracownikach samorządowych2 (dalej: 
„ups”). Celem kontroli była ocena wyko-
nywania przez wójtów (burmistrzów, pre-
zydentów), starostów i marszałków woje-
wództw zadań wynikających z tej ustawy, 
odnoszących się do: 1) funkcjonowania 
stanowiska sekretarza w urzędach jedno-
stek samorządu terytorialnego (Jst) oraz 
określania zadań i kompetencji osób zarzą-
dzających zasobami ludzkimi; 2) trybów 
nawiązywania stosunku pracy z pozosta-
łymi pracownikami urzędu zatrudniony-
mi na podstawie umowy o pracę oraz po-
wołania; 3) zasad organizacji i odbywania 

służby przygotowawczej; 4) przeprowa-
dzania ocen okresowych pracowników; 
5) zasad zachowania obiektywizmu i bez-
stronności pracowników; 6) zasad wyna-
gradzania pracowników; 7) warunków do 
podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifika-
cji zawodowych pracowników; 8) zasad 
i sposobu przyznawania premii i nagród 
pracowniczych.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, wykonywanie tych zadań, mających 
na celu zapewnienie wysoko wykwalifi-
kowanej kadry w administracji samorzą-
dowej, nIk oceniła pozytywnie.

Dla interesantów odwiedzających urzędy 
największe znaczenie ma przede wszyst-
kim terminowość i szybkość załatwienia 
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1 Zob. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego, nr. ewid. P/12/190, NIK, czerwiec 2013 r.

2 Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.).
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sprawy, jak również kontakt z kompetent-
nym, życzliwym i kulturalnym urzędni-
kiem. takie wyniki uzyskano w bada-
niu ankietowym dotyczącym satysfakcji 
z pracy urzędu, przeprowadzonym w trak-
cie tej kontroli3. większość z pytanych 
(61%) była zdania, że urzędnicy mają wy-
starczające kwalifikacje do załatwiania po-
wierzonych im spraw. Z ankiet wynika, 
że ponad 90% badanych dobrze ocenia fa-
chowość urzędników (wysoko 50% i jako 
zadowalającą 43%). Budujące są także wy-
niki oceny postaw urzędników, bowiem 
96% ankietowanych nie spotkało się z sy-
tuacją, w której urzędnik oczekiwał „do-
wodu wdzięczności” za załatwienie sprawy 
lub taki „dowód” przyjął. respondenci nie 
doświadczyli też odmowy załatwienia spra-
wy z powodu niekompetencji urzędnika.

Badania ankietowe przeprowadzone 
wśród urzędników4 pokazały natomiast, 
że w zdecydowanej większości (79%) 
oceniają oni swoje umiejętności i kwali-
fikacje jako odpowiednie do wykonywa-
nych zadań, a 16% uważa, że są one po-
wyżej wymagań. prawie 90% badanych 
było zdania, że urząd stwarza pracowni-
kom możliwość podnoszenia kwalifikacji. 
wśród czynników, które w istotny spo-
sób wpływają na ich stosunek do pracy, 
w tym także na poprawę czy spadek za-
dowolenia z niej, najczęściej wymieniana 
była stabilność zatrudnienia, satysfakcja 
z wykonywanej pracy, atmosfera pracy, 
a także wysokość wynagrodzenia (wyni-
ki w przedziale 76%-94%). większość re-
spondentów (59%) widziała możliwość 

rozwoju kariery zawodowej na stanowi-
sku urzędniczym, w odróżnieniu od osób 
(35%), które takiego zdania nie podzieli-
ły. niepokojące jest natomiast to, że 40% 
ankietowanych pracowników nie wiedzia-
ło, czy w ich urzędzie zostały określone 
zasady awansu wewnętrznego i czy sys-
tem awansów jest przejrzysty. podobne 
wyniki uzyskano w odniesieniu do zna-
jomości zasad przyznawania i wypłacania 
nagród, bowiem prawie 40% ankietowa-
nych ich nie znała, więc nie mogła ocenić 
ich przejrzystości czy wpływu na osiąga-
nie lepszych wyników w pracy. 

Zasady przeprowadzania ocen okreso-
wych znało prawie 90% ankietowanych, 
a ponad 50% uważało, że zapewniają one 
obiektywizm. w opinii ponad 80% bada-
nych, uzyskana ocena była zgodna z ich 
oczekiwaniami. należy natomiast zwró-
cić uwagę, że 39% ankietowanych stwier-
dziło, iż oceniający nie formułowali w sto-
sunku do nich wymagań i oczekiwanych 
zmian w wykonywaniu obowiązków, co 
może świadczyć, że ocena okresowa nie 
pełniła funkcji ukierunkowującej i napraw-
czej. warto podkreślić, że znaczna więk-
szość badanych pracowników (81%) uwa-
żała, że w urzędzie przestrzegana jest za-
sada niełączenia obowiązków służbowych 
z zajęciami, które mogłyby budzić podej-
rzenie o stronniczość lub interesowność, 
przy czym odmiennego zdania było 5% 
badanych.

niewątpliwie na taką ocenę istotnie 
wpłynęło wprowadzenie od 1 stycznia 
2009 r. nowych uregulowań w ustawie 

3 W ankiecie udział wzięło 414 respondentów.
4 Na ankietę odpowiedziały 452 osoby.
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o pracownikach samorządowych. warto 
zwrócić uwagę na ich bezpośrednie oddzia-
ływanie na pracowników urzędów marszał-
kowskich, starostw powiatowych i urzę-
dów gmin, a przez podwyższenie stan-
dardów wykonywania zadań publicznych, 
także pośrednio na poziom obsługi miesz-
kańców przez administrację samorządo-
wą. wśród nowych uregulowań w zakresie 
pragmatyki pracowników samorządowych 
wymienić należy: wyodrębnienie trzech 
grup stanowisk pracowników samorządo-
wych5, obligatoryjność tworzenia stano-
wiska sekretarza we wszystkich urzędach 
gmin, starostwach i urzędach marszałkow-
skich, wyeliminowanie mianowania jako 
podstawy nawiązania stosunku pracy, zde-
finiowanie wolnego stanowiska urzędni-
czego, obowiązek zorganizowania służby  
przygotowawczej zakończonej egzami-
nem dla osób podejmujących po raz pierw-
szy pracę na stanowisku urzędniczym,  
obowiązek zapewnienia warunków do pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, okre-
ślenie kwalifikacji i wynagrodzeń dla po-
szczególnych stanowisk, a także cyklicz-
na ocena pracowników.

w uzasadnieniu projektu omawianej 
ustawy podano, że w odróżnieniu od 
ugruntowanego konstytucyjnie i usta-
wowo dla urzędów administracji rządo-
wej korpusu służby cywilnej, zróżnicowa-
ne potrzeby poszczególnych szczebli oraz 
jednostek samorządowych wymagają za-
pewnienia pracodawcom samorządowym 
alternatywnych, dostosowanych do ich 
specyficznych potrzeb metod osiągania 

profesjonalizmu, bezstronności i rzetelno-
ści pracowników. stąd wiele spośród insty-
tucji, regulowanych w przypadku korpusu 
służby cywilnej na poziomie centralnym, 
pozostawia się do decyzji pracodawcy sa-
morządowego, podejmowanych w okre-
ślonych ustawą ramach. 

w ocenie autorów, nowa ustawa wy-
szła naprzeciw rozwiązaniu większości 
zdiagnozowanych problemów oraz zgła-
szanym przez środowisko samorządowe 
wnioskom. Była ona elementem szero-
kiego planu zmian w ustawach normują-
cych zasady zarządzania zasobami ludz-
kimi w administracji publicznej. Jej roz-
wiązania miały umożliwić pełniejsze  
dostosowanie służby publicznej w polsce 
do standardów obowiązujących w innych 
krajach europejskich, które zostały sfor-
mułowane w rekomendacji komitetu rady 
Europy nr r/2000/6, przyjętej 24 lutego 
2000 r. Do najważniejszych z nich nale-
żą zalecenia dotyczące jawności procedur  
rekrutacyjnych i związana z tym zasada 
równego dostępu do stanowisk publicz-
nych, dopuszczalności wprowadzenia ogra-
niczeń praw i wolności obywatelskich uza-
sadnionych pełnieniem funkcji publicznych  
czy możliwości dokonywania zróżnico-
wania wśród pracowników publicznych 
wyłącznie ze względu na pełnione funk-
cje i zakres odpowiedzialności.

nowe przepisy miały sprzyjać kształ-
towaniu bardziej elastycznej i racjonal-
nej polityki kadrowej w administracji 
jednostek samorządu terytorialnego, za-
pewnieniu profesjonalizmu pracowników 

5 Są to grupy: 1) urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze; 2) doradców i asystentów; 3) po-
mocnicze i obsługi.
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samorządowych i wyższej jakości pracy 
urzędów, a tym samym, lepszemu dosto-
sowaniu administracji do potrzeb lokal-
nych. nowe standardy zatrudniania i wy-
nagradzania miały umożliwić awansowa-
nie i przenoszenie na wolne stanowiska 
osób zawodowo przygotowanych do pracy 
samorządowej. wprowadzenie obowiąz-
kowej służby przygotowawczej dla nowo  
zatrudnionych pracowników miało popra-
wić ich przygotowanie do wykonywania 
obowiązków. regulacje odnoszące się do 
stanowiska sekretarza w poszczególnych 
urzędach miały przyczynić się do uspraw-
nienia funkcjonowania urzędu i racjona-
lizowania polityki kadrowej. 

Badanie przeprowadzone przez naj-
wyższą Izbę kontroli w 2012 r.6 wyka-
zało, że kierownicy części urzędów na-
potykają jeszcze trudności we wdrażaniu 
uregulowań ups. wśród najistotniejszych 
z nich trzeba wymienić przede wszyst-
kim zatrudnianie pracowników na stano-
wiskach urzędniczych w trybie awansu 
wewnętrznego i konkurencyjnego nabo-
ru, organizację służby przygotowawczej 
i przeprowadzanie okresowych ocen pra-
cowników. pomimo iż jednostki wypra-
cowały uregulowania wewnętrzne w tym 
zakresie, problemem pozostaje ich rze-
telne przestrzeganie, w tym zwłaszcza 
dotrzymywanie terminów określonych 
w procedurach (np. terminów przeprowa-
dzenia okresowych ocen czy rozpoczęcia 
i zakończenia służby przygotowawczej). 
w ocenie nIk, niektóre ze stwierdzonych 

nieprawidłowości wynikały z wadliwej in-
terpretacji niejednoznacznych lub nieja-
snych przepisów ups.

Obsadzanie stanowiska 
sekretarza w urzędach
kierownicy większości kontrolowanych 
urzędów (43 spośród 45) przestrzegali zasad 
tworzenia i funkcjonowania stanowiska se-
kretarza. najwyższa Izba kontroli zwróci-
ła uwagę, że niewywiązanie się z tego obo-
wiązku, co stwierdzono w jednym z urzę-
dów, narusza przepis art. 5 ust. 1 ups, ale 
w świetle ustaleń kontroli, nieutworzenie 
tego stanowiska nie skutkowało nieprawi-
dłowościami w organizacji pracy urzędu. 
w okresie objętym kontrolą w 30 urzę-
dach dokonano zmiany na stanowisku se-
kretarza i we wszystkich przypadkach od-
było się to z zastosowaniem trybów prze-
widzianych w ups. w 20 urzędach zmiana 
nastąpiła w trybie awansu wewnętrznego, 
w 10 przez otwarty i konkurencyjny nabór. 
wybrane w tym trybie kandydatury, w oce-
nie nIk, spełniały wymagania niezbędne 
do zajmowania tego stanowiska. Izba oce-
niła pozytywnie wywiązanie się 43 kierow-
ników urzędów z obowiązków związanych 
z utworzeniem stanowiska sekretarza oraz 
określeniem jego zadań i kompetencji w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi
wdrożenie uregulowań odnoszących się do 
zarządzania zasobami ludzkimi ma istot-
ny wpływ, zdaniem nIk, na przejrzystość 

6 Kontrolę przeprowadzono w ośmiu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, 
małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim – w 45 JST na szczeblu gminy, powiatu i województwa, 
w tym w 27 urzędach miast i gmin, 10 starostwach powiatowych oraz 8 urzędach marszałkowskich. 
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tego procesu. wyraża się to między inny-
mi określeniem transparentnych wyma-
gań rekrutacyjnych na poszczególne sta-
nowiska i wskazaniem kryteriów oceny, 
a także opracowaniem systemu efektywne-
go rozwoju pracownika oraz systemu mo-
tywacji płacowej i pozapłacowej. Chociaż 
przepisy nie nakładają obowiązku określe-
nia procedur wewnętrznych, to w 19 spo-
śród 45 urzędów opracowano dokumenty 
związane z zarządzaniem zasobami ludz-
kimi, w tym odnoszące się do planowania 
potrzeb kadrowych. natomiast regulacje 
zasad naboru pracowników na wolne sta-
nowiska urzędnicze w ramach poszczegól-
nych trybów, wynikających z art. 11 i 12 
ups, przygotowało 37 (82%) jednostek. 

nIk zwróciła uwagę, że w kontekście 
art. 13 ust. 2 pkt 3 ups, w ramach uregu-
lowań dotyczących zarządzania zasobami 
ludzkimi, każdy urząd jest zobligowany 
do posiadania aktualnych opisów stano-
wisk pracy. Ustawa o pracownikach samo-
rządowych, w przeciwieństwie do usta-
wy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywil-
nej7, nie zawiera przepisu nakazującego 
wprost sporządzenie opisów stanowisk. 
kontrola wykazała, że aktualnych opisów 
stanowisk nie było tylko w jednym urzę-
dzie, w którym wymagania i obowiązki 
związane z zajmowanym stanowiskiem 
wskazano w imiennych zakresach czyn-
ności i obowiązków, co w ocenie nIk, jest 
niewystarczające. Brak opisu stanowiska 
pracy skutkuje niedopełnieniem obowiąz-
ku wynikającego z art. 13 ust. 2 pkt 3 ups, 
zgodnie z którym ogłoszenie o naborze  

powinno zawierać określenie wymagań 
związanych ze stanowiskiem, zgodnych 
z opisem danego stanowiska, ze wskaza-
niem, które z nich są niezbędne, a które 
dodatkowe. należy zauważyć, że art. 19 
ust. 2 ups podkreśla także rolę opisów sta-
nowisk pracy przy podejmowaniu decyzji 
o skierowaniu do odbycia służby przygo-
towawczej. stosownie do treści tego ar-
tykułu, decyzję w sprawie skierowania 
do służby przygotowawczej i jej zakresu 
podejmuje kierownik jednostki, w której 
pracownik jest zatrudniony, biorąc mię-
dzy innymi pod uwagę poziom przygoto-
wania pracownika do wykonywania obo-
wiązków wynikających z opisu stanowiska. 

na gruncie standardów obowiązują-
cych w kontroli zarządczej, to jest bez 
obowiązku prawnego, w 23 (51%) urzę-
dach w dokumentach wewnętrznych 
określano stan zatrudnienia w poszcze-
gólnych latach objętych kontrolą, w tym 
wymieniono stanowiska konieczne do ob-
sadzenia w następnym roku budżetowym, 
wraz z ustalonym dla nich zakresem zadań  
i wymaganiami kwalifikacyjnymi. w 22 urzę - 
dach (49%) wyznaczano limity środków 
niezbędnych do zatrudnienia osób na sta-
nowiskach planowanych do obsadzenia.

Nawiązywanie stosunku pracy 
– umowa o pracę oraz powołanie
szczegółowe badania przeprowadzone 
przez kontrolerów nIk w 45 urzędach w za-
kresie poprawności procesów obsady stano-
wisk urzędniczych nie wykazały nieprawi-
dłowości w trybie przeniesienia pracownika 

7 DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.
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z innej jednostki. Inaczej przedstawia się 
sytuacja w przypadku awansu wewnętrzne-
go. warto podkreślić, że instytucja awansu 
wewnętrznego ma na celu wykorzystanie 
przez pracodawcę własnych zasobów ka-
drowych, co może ułatwiać określanie ście-
żek rozwoju zawodowego urzędników już 
zatrudnionych, może też mieć wpływ na 
wzrost ich profesjonalizmu, poprawę jako-
ści organizacji pracy, dawać pracownikom 
motywację do wykazywania inicjatywy i su-
miennego wykonywania obowiązków służ-
bowych oraz inspirować do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. stąd też niepo-
kojące były odnotowane przypadki awan-
sowania osób niespełniających wymagań 
kwalifikacyjnych, określonych w rozporzą-
dzeniu rady Ministrów w sprawie wyna-
gradzania pracowników samorządowych8. 
nIk stwierdziła także przypadki awanso-
wania na stanowiska urzędnicze pracow-
ników zajmujących dotychczas stanowiska 
pomocnicze i obsługi. Jako podłoże takie-
go działania można wskazać niewłaściwe  
rozumienie art. 20 ups i błędne przeświad-
czenie kontrolowanych, że przepis ten ze-
zwala na takie działanie, jak również błędne 
rozumienie art. 12 ust. 1 ups, dotyczącego 
„wolnego stanowiska urzędniczego”9. w ar-
tykule tym była mowa o pracowniku samo-
rządowym, bez wskazania, że może to być 
wyłącznie pracownik zajmujący stanowisko 
urzędnicze. awansowanie pracowników ze 
stanowisk „nieurzędniczych” miało istotny 

wpływ na niewywiązywanie się kierowni-
ków urzędów z obowiązków ustawowych 
w zakresie prawidłowego zawierania umów 
z osobami po raz pierwszy zatrudnionymi 
na stanowiskach urzędniczych10, jak rów-
nież przeprowadzania służby przygotowaw-
czej11. Zdaniem najwyższej Izby kontroli, 
przyjęcie tezy, że na stanowisko urzędni-
cze można przenieść w drodze awansu we-
wnętrznego pracownika zatrudnionego na 
stanowisku „nieurzędniczym”, stanowiło 
próbę obejścia przepisów o naborze okre-
ślonych w ups i prowadziło do łamania  
zasady równego dostępu do stanowisk pu-
blicznych. 

Istotny wpływ w tym zakresie będzie 
mała zmiana art. 12 i 20 ustawy o pracow-
nikach samorządowych, wprowadzona 
ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie usta-
wy o pracownikach samorządowych oraz 
niektórych innych ustaw12. w art. 12 ups 
doprecyzowano definicję „wolnego sta-
nowiska urzędniczego”. określono jed-
noznacznie, że wolnym stanowiskiem 
urzędniczym, w tym wolnym kierowni-
czym stanowiskiem urzędniczym, jest sta-
nowisko, na które, zgodnie z przepisami 
ustawy albo w drodze porozumienia, nie 
został przeniesiony pracownik samorzą-
dowy zatrudniony na stanowisku urzęd-
niczym, w tym kierowniczym stanowi-
sku urzędniczym, posiadający kwalifikacje 
wymagane na danym stanowisku lub nie 
został przeprowadzony na to stanowisko 

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r. (DzU z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).
9 W brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2013 r.
10 Z pracownikami tymi zawierano umowy o pracę na czas dłuższy niż sześć miesięcy, co było niezgodne 

z art. 16 ust. 2 ups.
11 Pracowników tych nie kierowano do odbycia służby przygotowawczej.
12 DzU z 2013 r., poz. 645.
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nabór albo na którym, mimo przeprowa-
dzonego naboru, nie został zatrudniony 
pracownik. w odniesieniu do art. 20 ups 
trzeba zwrócić uwagę na dodany ustęp 
drugi, który wyraźnie stanowi, że awans 
wewnętrzny może zostać dokonany jedy-
nie w ramach tej samej grupy stanowisk 
wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-3, to 
jest stanowisk urzędniczych, w tym kie-
rowniczych stanowisk urzędniczych; do-
radców i asystentów oraz stanowisk po-
mocniczych i obsługi.

nieprawidłowości w procesie obsady 
stanowisk przez otwarty i konkurencyjny 
nabór stwierdzono w 19 spośród 45 kon-
trolowanych urzędów (42,2%). Dotyczyły 
one, między innymi, obsadzania stano-
wisk urzędniczych z pominięciem trybu 
otwartego i konkurencyjnego naboru, za-
trudnienia na stanowisku urzędniczym 
osoby niespełniającej wymagań niezbęd-
nych do zajmowania określonego stanowi-
ska, niedopełnienia obowiązku ogłosze-
nia o wolnym stanowisku urzędniczym 
oraz o naborze kandydatów na to stano-
wisko, w tym nieumieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji publicznej oraz 
na tablicy informacyjnej w jednostce kon-
trolowanej, a także podania w ogłoszeniu 
o naborze niekompletnych danych, wy-
maganych przez ups.

najwyższa Izba kontroli oceniła pozyty-
wnie działalność kierowników 34 urzę-
dów (75,5%) w zakresie nawiązywania 
stosunku pracy z pracownikami zatrud-
nionymi na podstawie umowy o pracę oraz 
powołania, sześciu oceniła pozytywnie, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
natomiast w pięciu urzędach stwierd-
zone nieprawidłowości stanowiły pod-
stawę sformułowania oceny negatywnej. 

w wystąpieniach pokontrolnych wystoso-
wanych do kierowników kontrolowanych 
urzędów nIk wnosiła między innymi o: 
zatrudnianie na wolnych stanowiskach 
urzędniczych osób wyłącznie po prze-
prowadzeniu otwartych i  konkuren-
cyjnych naborów, o których mowa w art. 11 
ups; wybieranie na wolne stanowiska 
urzędnicze najlepszych kandydatów; za-
pewnienie kompletności danych w doku-
mentach sporządzanych w ramach proce-
dury naboru, w tym w ogłoszeniu o naborze 
i informacji o jego wyniku; terminową 
publikację tych dokumentów oraz za-
trudnianie na stanowiska urzędnicze osób 
spełniających wymagania niezbędne na 
tych stanowiskach. Uzupełniająco Izba 
sformułowała wniosek o wzmocnienie 
nadzoru nad przebiegiem postępowań 
rekrutacyjnych.

Organizacja i przeprowadzanie 
służby przygotowawczej
kierownicy większości kontrolowanych 
urzędów wywiązywali się z obowiązku or-
ganizacji i przeprowadzenia służby przy-
gotowawczej oraz kończącego ją egzami-
nu. Zakres tematyczny i czas trawnia tej 
służby umożliwia nowo zatrudnionym pra-
cownikom uzyskanie wiedzy przydatnej 
do wykonywania zadań na danym stano-
wisku. nieprawidłowości, w zróżnicowa-
nym zakresie, stwierdzono w 24 urzędach 
(ponad 50%), w tym w ośmiu urzędach 
(ok. 20%) stanowiska urzędnicze zajmo-
wały osoby, które nie odbyły służby przy-
gotowawczej lub nie zdawały egzaminu, 
co naruszało przepisy art. 19 ust. 1 i 6 ups. 
w 16 urzędach (ponad 35%) w procesie 
przeprowadzania służby przygotowawczej 
odnotowano nieprawidłowości formalne, 
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między innymi braki w dokumentacji i nie-
dochowanie obowiązujących terminów.

warto zaznaczyć, że wszyscy kierownicy 
kontrolowanych urzędów wywiązali się 
z obowiązku nałożonego przez art. 19 ust. 8 
ups, to jest określili w drodze zarządzenia 
szczegółowy sposób przeprowadza-
nia służby przygotowawczej i egzaminu 
kończącego tę służbę. stwierdzono jed-
nak, że  kierownik jednego urzędu wydał 
zarządzenie w tej sprawie dopiero po ponad 
dwóch latach od wejścia w życie ustawy. 

organizację i przeprowadzanie służby 
przygotowawczej w 31 urzędach (68,8%) 
nIk oceniła pozytywnie, w dziesięciu po - 
zy tywnie mimo stwierdzonych niepra-
widłowości, zaś w czterech skala i rodzaj 
nieprawidłowości stanowiły podstawę do 
sformułowania oceny negatywnej. 

w wystąpieniach pokontrolnych nIk 
wnosiła między innymi o: 
•	objęcie	procedurą	służby	przygotowaw-

czej wszystkich pracowników zatrudnio-
nych po raz pierwszy na stanowiskach 
urzędniczych;

•	sporządzanie	przez	kierowników	ko-
mórek organizacyjnych opinii wyma-
ganych przez art. 19 ust. 2 ups w przy-
padku skierowania pracownika do  
odbycia służby przygotowawczej;

•	zawieranie	umów	o pracę	z osobami	po-
dejmującymi po raz pierwszy pracę na 
stanowisku urzędniczym na okres nie 
dłuższy niż sześć miesięcy;

•	zawieranie	kolejnej	umowy	o pracę	po	
przeprowadzeniu egzaminu ze służby 
przygotowawczej zakończonego pozy-
tywnym wynikiem;

•	przestrzeganie	procedur	określonych	we-
wnętrznymi regulacjami w sprawie prze-
prowadzania służby przygotowawczej;

•	wyeliminowanie	przypadków	nietermi-
nowego kierowania do służby przygoto-
wawczej, w tym zwiększenie nadzoru 
nad terminowością przygotowywania 
dokumentów dotyczących skierowania 
lub zwolnienia z odbycia tej służby pra-
cowników zatrudnionych po raz pierw-
szy na stanowiskach urzędniczych.

Oceny okresowe  
pracowników urzędów
kierownicy wszystkich kontrolowanych 
jednostek, zgodnie z art. 28 ups, określi-
li zarządzeniem organizację przeprowa-
dzania okresowej oceny pracowników na 
stanowiskach urzędniczych, wskazując 
jej kryteria oraz skalę, a także okresy, za 
które jest sporządzana. w jednym z urzę-
dów zarządzenie wprowadzające w życie 
regulamin okresowej oceny pracowników 
zostało wydane prawie po trzech latach 
od wejścia w życie ustawy i miało zastoso-
wanie dopiero do ocen przeprowadzonych 
w lipcu 2012 r. w kontekście tego zanie-
chania nIk oceniła negatywnie wykona-
nie ustawowego obowiazku przez praco-
dawcę. w większości przypadków (62%) 
kierownicy urzędów, zgodnie z ustawą, 
jako podstawową zasadę przyjmowali, że 
ocena powinna następować nie częściej 
niż co 6 miesięcy i nie rzadziej niż co 2 
lata. w pozostałych przypadkach wybie-
rano okres roku lub inną częstotliwość. 
wszystkie analizowane zarządzenia za-
wierały elementy wymagane art. 28 ups, 
z wyjątkiem jednego, w którym nie została 
określona częstotliwość przeprowadzania 
ocen. trzeba też zaznaczyć, że kierowni-
cy sześciu urzędów, pomimo braku usta-
wowego obowiązku, określili zarządze-
niem organizację procesu ocen okresowych 
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pracowników na stanowiskach innych niż 
urzędnicze, w tym zatrudnionych na sta-
nowiskach pomocniczych i obsługi oraz 
asystentów i doradców.

najwyższa Izba kontroli w 21 urzędach 
(46,7%) stwierdziła nieprzestrzeganie 
zasad określonych w ups oraz w uregulo-
waniach wewnętrznych, dotyczących orga-
nizowania i przeprowadzania ocen pracow-
ników. w 17 urzędach (38%), w okresie  
objętym kontrolą, nie wszyscy pracownicy 
na stanowiskach urzędniczych, w tym na 
stanowiskach kierowniczych, zostali pod-
dani ocenie. wyniki kontroli wskazują, 
że zawarte w zarządzeniach zasady okre-
sowego oceniania tych pracowników nie 
są w pełni respektowane. Zdaniem nIk, 
podstawowym problemem jest niedotrzy-
mywanie przez kierowników urzędów ter-
minów określonych w art. 27 ust. 2 ups. 
Zarówno ta nieprawidłowość, jak i naru-
szenia uregulowań wewnętrznych, świad-
czą przede wszystkim o braku rzetelności 
w wykonywaniu obowiązków służbowych 
przez osoby odpowiedzialne.

ocenę pozytywną w omawianym za-
kresie działania otrzymali kierownicy  
27 kontrolowanych urzędów (60%), ocenę 
pozytywną mimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości – 14 urzędów (31,1%), natomiast 
w czterech przypadkach (8,9%), niepra-
widłowości uzasadniały ocenę negatywną. 
nIk w wystąpieniach pokontrolnych do 
kierowników urzędów wnosiła o przepro-
wadzanie ocen okresowych pracowników 
w terminach wynikających z ups i uregu-
lowań wewnętrznych oraz o zapewnienie 

przestrzegania zawartych w nich postano-
wień przez osoby dokonujące ocen, mię-
dzy innymi w zakresie wyboru kryteriów, 
terminów przeprowadzania rozmów oce-
niających czy kompletności sporządzanej 
dokumentacji.

Przejrzystość i bezstronność 
działań pracowników JST
Badania kontrolne nie dowiodły przypad-
ków nieprzestrzegania przepisów art. 26 
ups, to jest zatrudniania w urzędach mał-
żonków oraz osób pozostających ze sobą 
w stosunku pokrewieństwa do drugiego 
stopnia włącznie lub powinowactwa pierw-
szego stopnia oraz w stosunku przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli, pomiędzy  
którymi istniałby stosunek bezpośredniej 
podległości służbowej. Z analizy doku-
mentacji pracowniczej i wyjaśnień kierow- 
ników urzędów wynika, że dbałość o przej-
rzystość w tym zakresie należy do prio-
rytetowych zadań większości urzędów. 

wyniki kontroli wskazały ponadto, że 
kierownicy urzędów na ogół prawidłowo 
realizowali postanowienia ups dotyczące 
egzekwowania od pracowników oświad-
czeń o prowadzeniu działalności gospo-
darczej. w większości urzędów pracowni-
cy przestrzegali obowiązku terminowego  
i rzetelnego ich składania, wynikającego 
z  art. 31 ups. w ocenie nIk, pracow-
nicy zajmujący stanowiska urzędnicze, 
w tym osoby zobowiązane do ich złożenia  
na podstawie przepisów ustaw o: samo-
rządzie gminnym, samorządzie powiato-
wym i samorządzie województwa13, a także 

13 To jest: radny, wójt (burmistrz lub prezydent miasta), ich zastępcy, członkowie zarządu powiatu i woje-
wództwa, sekretarz gminy, powiatu i województwa, skarbnik gminy, powiatu i województwa, sekretarz
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pozostałe osoby zajmujące stanowiska kie-
rownicze, wywiązywały się z obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych.

najwyższa Izba kontroli odnotowała 
w powyższym zakresie praktykę zobowią-
zywania pracowników samorządowych za-
trudnionych na stanowisku urzędniczym 
do składania oświadczeń o nieprowadze-
niu działalności gospodarczej, mimo że 
art. 31 ups nie nakłada takiego obowiąz-
ku. Zdaniem nIk, przepisy ustawy o pra-
cownikach samorządowych nie dają pod-
staw do obligatoryjnego wprowadzania tego 
typu rozwiązań, nawet jeżeli intencją pra-
codawcy jest chęć właściwej oceny pracow-
nika pod kątem wywiązywania się przez 
niego z obowiązków określonych w art. 24 
ups, to jest sumiennego i bezstronnego wy-
konywania zadań.

Przyznawanie premii  
i nagród pracowniczych
kierownicy urzędów w zdecydowanej 
większości prawidłowo wykonywali za-
dania związane z nagradzaniem pracowni-
ków. w 43 urzędach skorzystali oni z moż-
liwości wynikającej z art. 39 ust. 2 ups 
i określili w regulaminie wynagradzania 
warunki i sposób przyznawania oraz wy-
płacania nagród i premii, innych niż nagro-
da jubileuszowa. w ośmiu urzędach (18%) 
nieprawidłowości dotyczyły głównie przy-
znawania nagród osobom niespełniającym 
wymagań regulaminowych. w znacznej 
części urzędów (18, tj. 40%) nie stoso-
wano jednak pisemnego powiadamiania 

pracownika o przyznanej nagrodzie, co było 
niezgodne z przepisami kodeksu pracy 
i zasadami regulaminów wewnętrznych.

najwyższa Izba kontroli oceniła pozy-
tywnie w 29 urzędach (64,4%) korzystanie  
z prawa do określenia warunków i sposo-
bu przyznawania nagród i premii pracowni-
czych oraz przestrzegania zasad obowiązu-
jących w tym zakresie. ocenę pozytywną,  
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
otrzymało 15 (33,3%) urzędów, natomiast 
tylko w jednym przypadku nieprawidłowości 
(przyznanie wszystkim pracownikom jed-
norazowych nagród w równej wysokości, 
tj. z naruszeniem art. 36 ust. 6 ups i art. 105 
kodeksu pracy oraz regulaminu wynagra-
dzania) uzasadniały ocenę negatywną.

w celu wyeliminowania nieprawidło-
wości, najwyższa Izba kontroli w wystą-
pieniach pokontrolnych adresowanych do 
kierowników badanych jednostek wysto-
sowała wnioski o: przyznawanie pracow-
nikom nagród po spełnieniu wymagań re-
gulaminu wynagradzania; przestrzeganie 
obowiązku pisemnego powiadamiania pra-
cowników o przyznaniu nagrody i włącza-
niu odpisu zawiadomienia do ich akt oso-
bowych, a także przyznawanie nagród za 
szczególne osiągnięcia w pracy zawodo-
wej i weryfikację postanowień regulami-
nu wynagradzania w zakresie przyznawa-
nia nagród uznaniowych z okazji świąt. 

Określanie zasad wynagradzania
Ustalenia kontroli pozwalają stwierdzić, 
że kierownicy urzędów przestrzegali zasad 

 gminy, powiatu i województwa, kierownik jednostki organizacyjnej gminy powiatu i województwa, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz oso-
ba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty i marszałka województwa.
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wynagradzania pracowników na stanow-
iskach urzędniczych. w żadnym przypad-
ku wydatki poniesione na wynagrodzenia 
nie przekraczały kwot ujętych w planach 
finansowych. we wszystkich urzędach 
wprowadzono regulaminy wynagradza-
nia pracowników. w każdym z nich okre-
ślono wymagania kwalifikacyjne pracow-
ników samorządowych, natomiast w 43 
(spośród 45) Jst uwzględniały one mi-
nimalne wymagania kwalifikacyjne za-
warte w rozporządzeniu rady Ministrów 
w sprawie wynagradzania. 

nIk oceniła pozytywnie sformułowa-
ne w regulaminach zasady wynagradza-
nia pracowników samorządowych oraz 
ich przestrzeganie w 41 urzędach (91%). 
Cztery podmioty oceniono pozytywnie, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
Dostosowanie uregulowań wewnętrznych 
dotyczących wymagań kwalifikacyjnych 
i wynagradzania pracowników do po-
stanowień zawartych w wymienionym  
rozporządzeniu to kwestia, na którą zwró-
ciła uwagę nIk w wystąpieniach pokon-
trolnych.

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników JST
we wszystkich kontrolowanych urzę-
dach stworzono pracownikom warun-
ki do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych, planując środki na ten cel 
zgodnie z przepisami ups. Ze środków na 
dofinansowanie dokształcania zawodo-
wego korzystali pracownicy na stanowi-
skach urzędniczych, w tym kierownicy 

urzędów (w 40 Jst), ich zastępcy oraz 
członkowie zarządu (w 39 Jst), skarbni-
cy (w 44 Jst), a także doradcy i asysten-
ci (w 19 Jst). szkolenia dla pracowników 
na stanowiskach pomocniczych i obsługi 
przeprowadzono w 36 urzędach. Z moż-
liwości pisemnego określenia zasad udzia-
łu w formach dokształcania zawodowe-
go skorzystano w 31 urzędach (68,9%) 
i prawie we wszystkich ich przestrzega-
no (98%). Zdaniem nIk, pozwala to na 
zachowanie przejrzystości postępowania 
przy wyborze zarówno osób, jak i tema-
tów będących przedmiotem dokształca-
nia. Co warte podkreślenia, we wszyst-
kich badanych przypadkach przestrzega-
no przepisów kodeksu pracy14 w zakresie 
zagwarantowania pracownikom korzysta-
nia z urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia 
z części dnia pracy w celu uczestniczenia 
w zajęciach, ponoszenia przez pracodaw-
cę kosztów uczestnictwa w pozaszkolnych 
formach podnoszenia kwalifikacji, zawie-
rania pisemnej umowy określającej prawa 
i obowiązki stron. Udział w poszczegól-
nych formach dokształcania był związa-
ny z aktualnym lub przyszłym zakresem 
obowiązków pracownika.

w 14 spośród 45 kontrolowanych pod-
miotów wystąpiły przypadki odmowy pra-
cownikowi przez pracodawcę zgody na 
uczestnictwo w zgłaszanych przez niego 
formach podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych. najczęściej wynikało to z braku 
środków budżetowych i zbyt wysokiego 
kosztu szkolenia (kursu), czy też niezgod-
ności jego tematyki z zajmowanym przez 

14 Przepisy art. 103(1)-103(5) Kodeksu pracy.



nr 1/styczeń-luty/2014 95 – 95 –

Zadania pracodawcy wobec pracowników JST   kontrola i audyt  

pracownika stanowiskiem i zakresem wy-
konywanych zadań, co może świadczyć 
o gospodarnym i zgodnym z potrzebami 
wykorzystaniu pieniędzy na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. 

w badanym obszarze zagadnień dzia-
łania 43 urzędów otrzymały ocenę pozy-
tywną, a pozostałe dwie jednostki pozy-
tywną, mimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości. wystąpienia pokontrolne za-
wierały wnioski o przestrzeganie zasad 
dotyczących wielkości dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego oraz o wy-
dawanie środków publicznych zgodnie 
z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych, to jest w wysokości i termi-
nach wynikających z wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań.

Podsumowanie
analizując wyniki kontroli, należy wska-
zać dwie przyczyny występowania nie-
prawidłowości. pierwsza z nich to brak  
należytej staranności wymaganej od 
osób odpowiedzialnych za dane proce-
sy i w procesach tych uczestniczących. 
niedopełnienie określonych obowiązków 
należy uznać za element, na który kierujący 
jednostkami powinni zwrócić szczególną 
uwagę. natomiast druga przyczyna – błęd-
na interpretacja przepisów, spowodowa-
na nieprecyzyjnymi i niejednoznacznymi 
sformułowaniami ustawy, dotyczącymi 

na przykład „wolnego stanowiska urzęd-
niczego” czy „przeniesienia pracownika 
samorządowego”, powinna zostać wyeli-
minowana w związku z nowelizacją usta-
wy o pracownikach samorządowych, która 
weszła w życie 1 września 2013 r.

nie tracąc jednak z pola widzenia ujaw-
nionych nieprawidłowości, trzeba przy-
znać, że tak jak zakładali to autorzy, nowa 
ustawa w sposób spójny uregulowała zada-
nia i obowiązki pracowników samorządo-
wych, zwłaszcza na stanowiskach urzędni-
czych, a tym samym stworzyła podstawy 
do odpowiadającego oczekiwaniom i pro-
fesjonalnego wykonywania zadań przez  
samorząd terytorialny. Jak pokazały usta-
lenia kontroli, a także przeprowadzone  
ankiety, zbudowano sprawny system za-
rządzania zasobami ludzkimi w admini-
stracji samorządowej, w ramach którego 
upowszechniono nowoczesne techniki za-
rządzania. warto szczególnie podkreślić, 
że podjęte w tym zakresie działania istot-
nie wpływają na tworzenie profesjonalnej 
kadry urzędniczej, dobrze służącej społe-
czeństwu lokalnemu. 
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