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Celem opracowania jest przedstawienie wybranych obszarów zarządzania zasobami 
ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia. Szczególną uwagę zwrócono na 
specyfikę funkcji i zadań tych służb oraz uwarunkowania ich realizacji. Badania 
przeprowadzono w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego. 
Uwzględniono regulacje prawne działalności jednostek samorządowych, rozwiąza-
nia w zakresie polityki rynku pracy oraz zróżnicowanie wielkości urzędów pracy  
i sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
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Wstęp

Publiczne służby zatrudnienia, jako główne instytucje rynku pracy, realizują zada-
nia państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej. Celem tych działań jest dążenie do pełnego i produktyw-
nego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, 
wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia mobilności rynku 
pracy. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowy-
mi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do 
spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą 
(ustawa z 14 marca 2014 r.). Ważność realizowanych przez nie funkcji stawia wysokie 
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wymagania jakościowe wobec ich potencjału kadrowego, a pośrednio względem za-
rządzania zasobami ludzkimi. 

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i ocena rozwiązań organiza-
cyjnych w czterech głównych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi: doborze 
pracowników, szkoleniu i rozwoju zawodowym oraz w wynagradzaniu i ocenianiu 
pracowników powiatowych urzędów pracy. Ograniczenie instytucjonalnego zakre-
su badań do powiatowych urzędów pracy, czyli podstawowych jednostek organi-
zacyjnych w strukturze publicznych służb zatrudnienia, uzasadniono znacznym 
zróżnicowaniem zadań na trzech poziomach tej struktury (krajowym, wojewódzkim  
i powiatowym). Jako przykład przyjęto powiatowe urzędy pracy (PUP) województwa 
dolnośląskiego, bardzo zróżnicowanego pod względem społeczno-gospodarczego 
rozwoju i sytuacji na lokalnych rynkach pracy (DWUP, 2011). Uwzględniono prawne 
uwarunkowania zarządzania zasobami pracy w publicznych służbach zatrudnienia 
oraz zadania i funkcje tych służb na poziomie powiatowym. Jako źródła informacji 
wykorzystano odpowiednie uregulowania prawne, statystykę instytucjonalnej obsługi 
rynku pracy i statystykę rynku pracy, materiały źródłowe i wywiady przeprowadzone 
w powiatowych urzędach pracy woj. dolnośląskiego oraz literaturę przedmiotu.

Zadania i pracownicy powiatowych urzędów pracy

Powiatowe urzędy pracy wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej i wy-
konują zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Ogół tych za-
dań można podzielić na dwa obszary: aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy 
(Hasińska, 2011; Kryńska, 2009). W pierwszym obszarze mieszczą się usługi rynku 
pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz 
organizacja szkoleń) i instrumenty rynku pracy (staż, przygotowanie zawodowe do-
rosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofi-
nansowanie wyposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego i podjęcia działalności 
gospodarczej przez bezrobotnego i inne)1. Natomiast pasywna polityka rynku pracy 
obejmuje programy osłonowe, w tym przyznawanie oraz wypłatę zasiłków i innych 
świadczeń z tytułu bezrobocia. Finansowanie wymienionych programów w Polsce 
opiera się na systemie składkowym, w którym podstawowe źródło finansowe sta-
nowią wpłaty przedsiębiorstw na Fundusz Pracy. W okresie poprawy koniunktury 

1 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r., wprowadzona 27 maja 2014 r., wzbogaciła zakres zadań powiatowych urzędów pracy 
oraz zmieniła sposoby ich realizacji i oceny. Do istotnych zmian należy zaliczyć funkcję dorad-
cy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, profilowanie pomocy bezrobotnym i współpracę  
z pracodawcami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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gospodarczej wpłaty te rosną, a w okresie pogorszenia maleją, odwrotnie do zmian 
zapotrzebowania ze strony publicznych służb zatrudnienia. Akcesja Polski do Unii 
Europejskiej stworzyła szansę pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego poprzez realizację projektów ukierunkowanych na określo-
ne grupy bezrobotnych (Hasińska, 2011; Wiśniewski, Maksim, 2008).

Pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy są pracownikami samo-
rządowymi. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (ustawa z 21 listopada 
2008 r.), wyróżnia się wśród nich dwie grupy stanowisk urzędniczych: kierowników 
i urzędników samorządowych oraz grupę pracowników pomocniczych i obsługi. 
Szczególną pozycję w strukturze zasobów kadrowych, oprócz kierowników, zajmu-
ją: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, 
specjaliści do spraw programów oraz doradcy EURES i asystenci EURES2, reali-
zujący ogół zadań w zakresie aktywnej polityki rynku pracy i tworzący obsadę tzw. 
stanowisk kluczowych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (ustawa z 14 marca 2014 r.), pracownicy ci mogą pełnić w powiatowym 
urzędzie pracy funkcję doradcy klienta, do którego zadań należy stała opieka nad 
bezrobotnym lub poszukującym pracy (w szczególności ustalanie profilu pomocy, 
przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie 
podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu 
do innych form pomocy określonych w ustawie) lub stała współpraca z pracodawcą 
(w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwa-
nie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych 
form pomocy określonych w ustawie). Grupę stanowisk kluczowych uzupełnia-
ją ważne dla podstawowej działalności urzędów pracy stanowiska urzędnicze: do 
spraw rejestracji bezrobotnych, ewidencji i świadczeń dla bezrobotnych oraz analiz 
rynku pracy, a także pozostałe stanowiska urzędnicze: do spraw księgowości, orga-
nizacyjno-prawnych i kadrowych.

Charakteryzując potencjał zawodowy pracowników powiatowych urzędów pracy 
w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej, należy bardziej podkreślić jego 
rozwój pod względem jakościowym niż wzrost pod względem ilościowym. Zatrud-
nienie w tych urzędach zwiększyło się zwłaszcza w przededniu i w pierwszych latach 
integracji (w 2007 r. wynosiło 19,6% w porównaniu do 2000 r.), w związku z posze-
rzeniem zakresu realizowanych zadań (MPiPS, 2008). Spowodowało to zmniejszenie 
liczby bezrobotnych przypadających na 1 pracownika w 2007 r. do 99 przeciętnie  
w kraju, a w przedziale od 81 w woj. dolnośląskim i 83 w woj. wielkopolskim do 124 
w woj. świętokrzyskim i 126 w woj. mazowieckim. Kolejne lata, pomimo światowego 

2 EURES oznacza europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w ustawie  
z 20 kwietnia 2004 r.
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kryzysu finansowego, nie przyniosły spadku liczby pracowników powiatowych urzę-
dów pracy, ale gasnące do 2011 r. tempo jej wzrostu. Stopniowemu przezwyciężaniu 
tego kryzysu w latach 2011–2013 towarzyszył spadek bezrobocia i ograniczenie za-
trudnienia w powiatowych urzędach pracy. Dlatego do 2013 r. liczba bezrobotnych 
przypadających na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy wzrosła przeciętnie  
w kraju do 111, zaś w układzie regionalnym minimalną wartość 96 osiągnęła w trzech 
województwach: dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim, a maksymalną (138) w ma-
zowieckim. 

Zmiany jakościowe zasobów kadrowych w publicznych służbach zatrudnienia  
w latach 2000–2013 dotyczyły wieku, stażu pracy w służbach zatrudnienia, poziomu 
wykształcenia i rodzaju stanowiska pracy, a także formy zatrudnienia. Polegały one 
na wzroście odsetka młodszych pracowników (25–34 lat) i najstarszych (55 lat i wię-
cej), a spadku najmłodszych (24 lat i mniej) i w wieku średnim niemobilnym (45–54 
lat). Towarzyszyło temu podwyższenie stażu pracy i doświadczenia zawodowego  
w służbach zatrudnienia. Bardzo korzystne zmiany nastąpiły w strukturze zatrud-
nienia według poziomu wykształcenia pracowników. Ponad 2,5-krotnie zwiększył 
się odsetek pracowników z wyższym wykształceniem (z 28% do 73%), a w podob-
nej skali zmniejszył udział osób z policealnym i średnim wykształceniem (z 52% do 
19%). Aż trzykrotnie zmniejszył się odsetek osób ze średnim ogólnokształcącym 
wykształceniem. Korzystne zmiany w kierunku wzbogacenia kadr powiatowych 
urzędów pracy przejawiały się we wzroście zatrudnienia na kluczowych stanowi-
skach pracy, a także w zmniejszeniu udziału okresowego zatrudnienia bezrobotnych 
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (Kukulak-Dolata, Pichla, 2007; 
MIPS, 2008; MIPS, 2014).

Przechodząc do charakterystyki zasobów kadrowych w powiatowych urzędach 
pracy woj. dolnośląskiego, należy wskazać na duże zróżnicowanie ich wielkości3.  
W 2014 r. około 1/3 ogólnej liczby urzędów (9 z 26) stanowiły jednostki zatrudnia-
jące od 22 do 35 pracowników, czyli małe. Najliczniej reprezentowane były jednost-
ki średnie z zatrudnieniem w przedziale od 41 do 67 osób (11 urzędów, czyli 42,3% 
ogólnej ich liczby), a ponad dwukrotnie mniej duże, zatrudniające od 91 do 109 pra-
cowników (5 urzędów, czyli 19,2%). Tylko jeden powiatowy urząd pracy zatrudniał 
211 osób (obsługuje dwa powiaty: m. Wrocław i powiat wrocławski). 

Całkowite zasoby kadrowe w tych powiatach, odniesione do liczby obsługiwa-
nych bezrobotnych, wykazują również duże zróżnicowanie przestrzenne. Skala tego 
zróżnicowania mieściła się bowiem w przedziale od 56 do 131 bezrobotnych na  
1 pracownika urzędu, przy średniej dla woj. dolnośląskiego na poziomie 77 bezro-

3 Podobne zróżnicowanie zauważa się w skali krajowej (Kukulak-Dolata i Pichla, 2007).
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botnych. Poniżej tej średniej znajdowało się 16 urzędów powiatowych, a powyżej 10 
urzędów. Najwięcej jednostek mieściło się w przedziale od 60 do 70 bezrobotnych 
na 1 pracownika (10, czyli 38,5%), znacznie mniej w dwu kolejnych przedziałach: 
od 71 do 80 oraz od 81 do 90 bezrobotnych (odpowiednio 6 i 4 urzędy pracy). 
Wysokie i bardzo wysokie oraz bardzo niskie wskaźniki (91–100 bezrobotnych, 114 
bezrobotnych i 131 bezrobotnych oraz 56 bezrobotnych) cechowały pojedyncze 
urzędy pracy (po 1 lub 2 jednostki administracyjne, łącznie 6 jednostek). Powyższe 
zróżnicowanie wykazuje związek z poziomem społeczno-gospodarczego rozwoju 
powiatu i sytuacją na lokalnym rynku pracy. Im wyższy poziom rozwoju i niższa 
nadwyżka podaży nad popytem na pracę, tym korzystniejsze warunki instytucjonal-
nej obsługi lokalnego rynku pracy4. Jeszcze większe jest zróżnicowanie zatrudnienia 
na kluczowych stanowiskach pracy, co znajduje dodatkowe uwarunkowanie w roz-
wiązaniach lokalnej polityki rynku pracy. Rozpiętość wskaźnika liczby bezrobotnych 
przypadających na 1 pracownika kluczowego zawierała się bowiem w przedziale 
od 72 do 273 bezrobotnych, przy średniej dla woj. dolnośląskiego na poziomie 
128 bezrobotnych. Maksymalna liczba urzędów (6, czyli 23% ogólnej ich liczby) 
charakteryzowała się wskaźnikiem w przedziale bliskim lub równym średniej wo-
jewódzkiej (122–130 bezrobotnych), po 4 urzędy wskaźnikiem w przedziale nieco 
mniejszym lub większym (111–120 lub 131–140 bezrobotnych), 3 urzędy wskaź-
nikiem w granicach 102–108 bezrobotnych, a po 2 urzędy w granicach 91–97 lub 
po 141 bezrobotnych. Zdecydowana większość pozostałych powiatowych urzędów 
pracy miała generalnie bardzo wysokie wskaźniki obsługi bezrobotnych przez pra-
cowników na kluczowych stanowiskach: 158 osób, 171 osób, 189 osób i 273 osoby, 
a tylko jeden bardzo niski – 72 osoby. Podział urzędów według średniej dla woje-
wództwa był bliski równowagi (13 urzędów poniżej średniej, 1 równy średniej i 12 
powyżej średniej). 

Ważną cechą jakościową zasobów kadrowych jest wiek i staż pracy w służbach 
zatrudnienia. W przeciętnej dla województwa strukturze zatrudnienia w powiato-
wych urzędach pracy według wieku występują dwie główne grupy wiekowe: 25–34 
lat i 35–44 lat (z udziałami 29,8% i 31%, łącznie 60,8%), o najwyższym potencjale 
pracy. Zbliżone, ale mniejsze udziały mają dwie starsze grupy wiekowe: 45–54 lat 
oraz 55 lat i więcej (19% i 17,8%). Znikoma jest liczebność najmłodszych pracowni-
ków: w wieku do 24 lat (2,4%). Strukturze pracowników według wieku odpowiada 
struktura według stażu pracy w służbach zatrudnienia. Minimalny udział ma grupa 
ze stażem do roku, a najwyższe udziały dwie grupy środkowe: 5–10 lat i 10–20 lat 
(28,9% i 35,2%). Znaczący jest odsetek pracowników z najdłuższym stażem: 20 lat 

4 Powiatowe urzędy pracy wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej, dlate-
go finansowanie ich zatrudnienia zależy od sytuacji ekonomicznej powiatu.
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i więcej (20,5%), a dwukrotnie mniejszy z krótkim stażem: 1–5 lat (10,9%). Z punk-
tu widzenia mobilności zawodowej i doświadczenia zawodowego przeciętny skład 
zasobów kadrowych w PUP Dolnego Śląska można ocenić generalnie pozytywnie. 
Analiza tej struktury w układzie przestrzennym regionalnego rynku pracy wskazuje 
jednak na znaczne zróżnicowanie. W podziale na wiek największa rozpiętość cechu-
je środkową grupę mobilną: w wieku 35–44 lat (41,8 pkt. proc.), a coraz mniejsze 
rozpiętości kolejne grupy wiekowe: średnią niemobilną – w wieku 45–54 lat (36,1 pkt. 
proc.), młodszą mobilną: w wieku 25–34 lat (29,3 pkt. proc.), najstarszą (23,3 pkt. 
proc.) oraz najmłodszą grupę (11,5%).

Istotnym elementem kwalifikacji pracownika jest poziom i rodzaj wykształcenia5. 
W strukturze zatrudnienia według poziomu wykształcenia wszystkich pracowników 
powiatowych urzędów pracy w woj. dolnośląskim dominuje grupa z wyższym wy-
kształceniem (69,3%), co świadczy o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Niespeł-
na 1/4 tych pracowników posiada policealne lub średnie zawodowe wykształcenie 
(22,8%), bardzo mały jest odsetek ze średnim ogólnokształcącym (5,3%), a mini-
malny z zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym (1,4% i 1,3%)6. Aby zobrazować 
przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia otworzono 5 klas powiatowych 
urzędów pracy według odsetka pracowników z wyższym wykształceniem. Najlicz-
niejsza była klasa obejmująca przedział od 61,8% do 69,2% (12 urzędów), znacznie 
mniejsza klasa z przedziałem od 72,4% do 79,7% (8 urzędów), jeszcze mniejsza  
z przedziałem od 55,6% do 59,1%. Pojedyncze urzędy reprezentowały skrajne war-
tości udziałów osób z wyższym wykształceniem: 45,5% i 82,5% (w Środzie Śląskiej 
i Wrocławiu). Rozpiętość wskaźnika pracujących z wyższym wykształceniem wyno-
siła zatem 1:1,8. 

Dobór pracowników

Zgodnie ustawą o pracownikach samorządowych, status pracownika samorządowego 
może uzyskać osoba, która: jest obywatelem polskim, Unii Europejskiej lub obywa-
telem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 
prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i który ma całkowitą zdolność do czynności prawnych, ko-
rzysta z pełni praw publicznych oraz posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku (ustawa z 21 listopada 2008 r.).

5 Ze względu na brak danych w statystyce instytucjonalnej obsługi rynku pracy dotyczą-
cych rodzaju wykształcenia analizę ograniczono do poziomu wykształcenia.
6 Dwa najniższe poziomy dotyczą pracowników pomocniczych i obsługi. Z kolei urzęd-
nicy ze średnim lub policealnym wykształceniem łączą je z długim stażem pracy.
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Dodatkowe wymagania, które musi spełnić kandydat na pracownika samorzą-
dowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, 
dotyczą: posiadania co najmniej średniego wykształcenia, zaświadczenia o niekaral-
ności oraz nieposzlakowanej opinii. Natomiast w odniesieniu do kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych dodatkowe wymagania dotyczą: co najmniej trzyletniego stażu 
pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charak-
terze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiadania wykształcenia 
wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
wyższym. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach urzędniczych, 
w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (ustawa z 21 listopada 2008 r.; 
ustawa z 14 marca 2014 r.). Dobór na wolne stanowiska urzędnicze w PUP także 
odbywa się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pra-
cy i regulaminu naboru określającego szczegółowe zasady zatrudniania pracowni-
ków samorządowych w powiatowych urzędach pracy na podstawie umowy o pracę 
(ustawa z 21 listopada 2008 r.; Kodeks pracy z 22 czerwca 1974 r.).7

Procedura zatrudniania na stanowiska urzędnicze regulowana jest na poziomie 
ustaw i odbywa się drogą otwartego i konkurencyjnego naboru, a decyzję o jej uru-
chomieniu podejmuje dyrektor powiatowego urzędu pracy na podstawie informacji 
o wakującym stanowisku w formie wniosku, przekazanej przez kierownika komórki 
organizacyjnej (działu, filii lub referatu) z odpowiednio wcześniejszym wyprzedze-
niem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki or-
ganizacyjnej. 

Podstawą uruchomienia procedury doboru8 jest akceptacja przez dyrektora PUP 
projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy zawierającego między innymi 
określenie:

■ celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających  
z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego stanowisko;

■ szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji 
wobec osób, które je zajmują;

■ uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia;
■ odpowiedzialności;
■ oraz inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska 

pracy.
Kolejnym krokiem jest powołanie przez dyrektora PUP komisji rekrutacyjnej, 

działającej do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 

7 Dobór na pozostałe stanowiska pracowników samorządowych: doradców lub asysten-
tów oraz pracowników pomocniczych i obsługi, nie jest określony ustawowo.
8 W uregulowaniach ustawowych używa się określenia nabór w znaczeniu pojęcia doboru.
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Wyróżnić można osiem podstawowych etapów naboru:
■ ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
■ składanie dokumentów aplikacyjnych;
■ formalna ocena dokumentów aplikacyjnych;
■ ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne;
■ selekcja kandydatów poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania lub rozwiąza-

nie testu z zakresu pracy i funkcjonowania powiatowego urzędu pracy; 
■ sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko 

urzędnicze;
■ podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę;
■ ogłoszenie wyników naboru.
Powyższe etapy są ściśle określone procedurą i występują tylko niewielkie róż-

nice w ich realizacji przez poszczególne urzędy pracy województwa dolnośląskiego. 
Dotyczy to w szczególności formy ogłoszenia o wakacie i źródeł rekrutacji, sposo-
bu oceny dokumentów aplikacyjnych czy też selekcji końcowej, opartej nie tylko na 
rozmowie kwalifikacyjnej, ale także na testach sprawdzających stan wiedzy kandy-
datów o zasadach funkcjonowania PUP9. Na uwagę zasługuje wymóg precyzyjnego 
określenia wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem 
danego stanowiska, ze szczególnym wskazaniem, które z nich są niezbędne – ko-
nieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku, a które dodatkowe – pozwalające 
na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym jest obligatoryjnie umieszczane 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej danego PUP. 
Ponadto niektóre urzędy wykorzystują w tym celu dodatkowo Akademickie Biura 
Karier, agencje zatrudnienia, prasę czy telewizję, stosując tzw. rekrutację szeroką 
(Smolbik-Jęczmień, 2014). Termin składania dokumentów jest z góry określony  
w ogłoszeniu o naborze i nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania 
tego ogłoszenia w BIP, a dokumenty aplikacyjne przyjmowane są tylko w formie 
pisemnej. Najczęściej na dokumenty aplikacyjne składają się:

■ list motywacyjny;
■ CV – z oświadczeniem zezwalającym na przetwarzanie danych osobowych;
■ kserokopie: dowodu osobistego, świadectw pracy, dyplomów potwierdzają-

cych wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
■ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

9 W niektórych urzędach pracy woj. dolnośląskiego w procesie selekcji oprócz rozmowy 
kwalifikacyjnej dokonuje się także sprawdzenia wiedzy kandydatów z zakresu przedmiotowego 
działania PUP oraz dodatkowo punktuje się posiadanie przez kandydata wyższych kwalifikacji  
i umiejętności od tych wymaganych.
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■ oświadczenie, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o niekaralności; 
■ oświadczenie o stanie zdrowia;
■ oryginał kwestionariusza osobowego;
■ referencje.
Komisja rekrutacyjna dokonuje szczegółowej analizy dokumentów aplikacyjnych 

i sporządza listy kandydatów spełniających wymagania formalne, które umieszcza 
się w BIP aż do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Kandydaci za-
kwalifikowani do dalszego etapu naboru są najczęściej indywidualnie informowani  
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub są zobowiązani niezwłocznie (jed-
nakże nie później niż 3 dni po ukazaniu się informacji w BIP) do nawiązania kontak-
tu z urzędem w celu uzyskania informacji o wynikach oceny formalnej. Następnie 
komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów najczęściej na podstawie prze-
prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo niektóre PUP stosują również 
inne formy weryfikacji kandydatów, między innymi poprzez udzielenie przez nich 
odpowiedzi na wylosowane pytania czy też na podstawie testu kwalifikacyjnego,  
a uzyskane wyniki takiej oceny umieszczane są w karcie oceny danego kandydata.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy 
zarówno spełniali wymagania niezbędne, jak i w największym stopniu wymagania 
dodatkowe, wskazując na kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, po-
dając jednocześnie uzasadnienie swojego wyboru10. Kandydat wyłoniony w drodze 
naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oświadcze-
nie o niekaralności (ustawa z 21 listopada 2008 r.).

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku jest 
upowszechniana przez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej danego PUP oraz 
opublikowanie w BIP przez co najmniej 3 miesiące. Jeżeli stosunek pracy osoby 
wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku 
pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród 
najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 

Ostatnim etapem naboru na stanowiska urzędnicze jest odbycie maksymalnie 
3-miesięcznej służby przygotowawczej, mającej na celu teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych 
(ustawa z 21 listopada 2008 r.). Można ją uznać za proces wprowadzania pracow-
nika do pracy, bowiem obejmuje ona uczestnictwo odbywającej tę służbę osoby, 
zwanej dalej aplikantem, w pozaszkolnych formach podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych oraz zajęciach praktycznych. Przebieg służby przygotowawczej dokumen-

10 W niektórych PUP woj. dolnośląskiego występuje mniej sformalizowany system na-
boru, w którym komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych omawia 
kandydatury i wybiera najlepszego kandydata zwykłą większością głosów.
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towany jest za pomocą karty służby przygotowawczej, a nadzór nad jej przebiegiem 
prowadzi opiekun wyznaczony przez dyrektora PUP spośród pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach urzędniczych. Sporządza on w tej karcie pisemną opinię 
o wynikach służby przygotowawczej, odnoszącą się w szczególności do: wiedzy za-
wodowej i umiejętności jej stosowania w praktyce, obowiązkowości, efektywności, 
inicjatywy i zaangażowania oraz stosunku aplikanta do współpracowników (ustawa 
z 21 listopada 2008 r.).

Aplikant powinien ukończyć służbę przygotowawczą z pozytywnym wynikiem 
egzaminu, który jest warunkiem dalszego zatrudnienia. Egzamin odbywa się przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez dyrektora PUP w drodze zarządzenia.  
W praktyce istnieje także możliwość zwolnienia z obowiązku odbywania służby 
przygotowawczej pracownika, którego wiedza i umiejętności umożliwiają należyte 
wykonywanie obowiązków służbowych. Odbywa się to na podstawie umotywowa-
nego wniosku kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony (ustawa  
z 21 listopada 2008 r.; ustawa z 14 marca 2014 r.). 

Szkolenie pracowników

Drugim etapem realizowanego w ramach powiatowych urzędów pracy procesu ka-
drowego jest szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
które rozumiane jest jako stała forma rozwoju postaw, wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań11. Czynnikami warun-
kującymi konieczność ich szkolenia są: funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu 
rynku pracy, zmienność uregulowań ustawowych dotyczących zakresu funkcjonowa-
nia PUP i realizowanych tam zadań oraz wymóg ustawowy, nakładający na pracow-
ników samorządowych obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych (ustawa z 21 listopada 2008 r.), w szczególności przez uczestnictwo  
w szkoleniach z wykorzystaniem modułowych programów dla kadr publicznych 
służb zatrudnienia, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy (usta-
wa z 14 marca 2014 r.). 

Ważnym dokumentem regulującym szkolenie urzędników PUP, oprócz wska-
zanych wyżej ustaw, jest zarządzenie dyrektora PUP dotyczące zasad dokształcania 
i odbywania szkoleń przez pracowników PUP. Niniejsze zasady rozumiane są jako 
tworzenie sprzyjających warunków rozwoju zawodowego i stałego doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych. Działania podejmowane w ramach szeroko rozumianego 

11 Definicja szkolenia określona została na podstawie zarządzenia dyrektora PUP doty-
czącego zasad dokształcania i odbywania szkoleń pracowników PUP w Kłodzku.
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szkolenia dotyczą w urzędach pracy zarówno uzupełniania, modyfikowania posiada-
nych przez kadrę kwalifikacji, jak i ich rozwoju. Istotne jest podkreślenie, że uczest-
nictwo w szkoleniach pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 
traktowane jest na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych na 
stanowisku pracy. 

Działalność szkoleniowa dla pracowników pełniących funkcje urzędnicze w PUP 
finansowana jest z dwóch źródeł: 

■ zgodnie z przepisami kodeksu pracy z budżetu PUP, który w swoich pla-
nach finansowych powinien przewidywać środki finansowe na podnoszenie wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych (ustawa z 21 listopada 2008 r.);

■ ze środków Funduszu Pracy w odniesieniu do szkoleń służących realizacji 
zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(ustawa z 14 marca 2014 r.). 

Podobnie jak w wypadku doboru, także obszar szkolenia podlega ścisłym uregu-
lowaniom proceduralnym, a kluczową osobą decyzyjną w tym zakresie jest dyrektor 
PUP. Podejmuje on decyzje odnośnie do określania zasad dokształcania i odbywa-
nia szkoleń przez pracowników. Niniejsze zasady dotyczą:

■ powszechnej dostępności oraz sposobu korzystania przez kadrę publicznych 
służb zatrudnienia z różnych form szkoleń i możliwości podwyższania kwalifikacji;

■ wyboru właściwego szkolenia pod względem jego programu, wartości mery-
torycznej, miejsca przeprowadzenia i związanych z tym kosztów;

■ określenia trybu postępowania zapewniającego prawidłowe zaplanowanie, 
zorganizowanie i kontrolę realizowanych szkoleń w tym uzyskanych certyfikatów. 

W prowadzonej przez badane urzędy pracy woj. dolnośląskiego polityce szko-
leniowej przyjmuje się, że kluczowym kryterium podejmowanych decyzji w tym 
zakresie jest przede wszystkim dbałość o jakość szkoleń oferowanych pracowni-
kom i wynikających stąd kryteriów stosowanych w doborze podmiotów szkolących. 
Wymagana jakość dotyczy wysokiego poziomu szkolenia zarówno pod względem 
merytorycznym, dydaktycznym, jak i organizacyjnym. Oferowane pracownikom 
programy szkoleniowe powinny umożliwiać nie tylko osiągnięcie zakładanego celu 
oraz być jak najlepiej dostosowane do rzeczywistych potrzeb jego uczestników, ale 
i umożliwiać dostarczenie zleceniodawcy, czyli PUP, rękojmi z tytułu należytej reali-
zacji szkoleń i związanych z tym poniesionych kosztów. 

Aby zapewnić optymalną realizację oferowanych pracownikom PUP szkoleń, 
proces szkoleniowy powinien przebiegać według ściśle ustalonej procedury. Szko-
lenia realizowane w danym roku budżetowym oparte są na opracowanym planie 
szkoleniowym. Propozycje dotyczące szkoleń poszczególnych pracowników mogą 
zgłaszać zarówno ich bezpośredni przełożeni, jak i same zainteresowane osoby  
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w tzw. trybie indywidualnym12. Ostatecznym decydentem, po konsultacji z działem 
finansowo-księgowym, potwierdzającym posiadanie środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel, jest dyrektor PUP. Podejmując decyzję o zakwalifikowaniu 
kandydata na szkolenie, uwzględnia on: zakres zadań realizowanych na stanowisku 
zajmowanym przez kandydata, kwalifikacje kandydata uzyskane na wcześniejszych 
szkoleniach oraz jego dotychczasowy udokumentowany udział w szkoleniach. 

Ograniczona wysokość budżetów szkoleniowych powoduje, że niemalże po-
wszechnym rozwiązaniem stosowanym nie tylko w praktyce biznesowej, ale w bada-
nych PUP, stają się szkolenia kaskadowe, polegające na tym, że uczestnicy szkolenia 
przekazują treści szkoleniowe pozostałym osobom, które w szkoleniu nie uczest-
niczyły. W związku z tym ostatnim, aczkolwiek istotnym kryterium uwzględnia-
nym w procesie kwalifikowania na szkolenie są indywidualne predyspozycje danego 
pracownika do transferu treści szkoleniowych innym osobom. Dodatkowo każdy 
uczestnik szkolenia zobowiązany jest do upowszechniania jego najważniejszych tre-
ści zainteresowanym współpracownikom. Warto podkreślić, że uczestnik szkolenia 
w terminie 14 dni od jego zakończenia zobowiązany jest przekazać:

■ w formie pisemnej lub ustnej sprawozdanie (informację) ze szkolenia dotyczą-
ce jego tematyki, kluczowych tez, zakresu merytorycznego oraz wniosków szkole-
niowych istotnych dla danego urzędu pracy;

■ kserokopie otrzymanych podczas szkolenia materiałów, które pozostają w dys-
pozycji danej komórki organizacyjnej.

 Szczególną formą dokształcania zawodowego pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych w PUP są studia wyższe, studia uzupełniające lub pody-
plomowe. Decyzja o ich całkowitym sfinansowaniu lub dofinansowaniu, podobnie 
jak w wypadku pozostałych szkoleń, podejmowana jest przez dyrektora PUP. Do-
tyczy ona wyłącznie takich sytuacji, w której niniejsze studia uzasadnione są po-
trzebami konkretnego urzędu. Podjęcie decyzji o finansowaniu studiów wiąże się 
z koniecznością podpisania stosownej umowy, regulującej wzajemne zobowiązania 
stron. Komórką funkcjonalnie wspomagającą i administrującą działalność szkole-
niową badanych urzędów pracy woj. dolnośląskiego jest dział organizacyjno-praw-
ny. Na nim, wspólnie z działem finansowo-księgowym, ciąży obowiązek przygoto-
wywania okresowych sprawozdań ze szkoleń kadr publicznych służb zatrudnienia, 
które przekazywane są do DWUP, w terminach każdorazowo określanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

12 Wniosek szkoleniowy zgłaszany w trybie indywidualnym, zanim trafi do dyrektora 
PUP, musi zostać zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.
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Ocenianie pracowników

Kolejnym obszarem realizowanego w PUP procesu kadrowego dotyczącego pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych jest ich ocenianie. Podob-
nie jak dobór, wynagradzanie, czy szkolenie, także wytyczne dotyczące oceny per-
sonelu bazują na uregulowaniach ustawowych oraz wewnętrznych zarządzeniach 
dyrektora PUP13. Kluczowym źródłem w tym obszarze jest ustawa o pracownikach 
samorządowych (ustawa z 21 listopada 2008 r.). Nakłada ona na PUP obowiązek 
przeprowadzania okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na 
stanowisku urzędniczym. Postanowienia niniejszej ustawy określają także formę 
oceny, częstotliwość jej przeprowadzania, przedmiot oceny, podmioty oceniające  
i oceniane, procedurę przeprowadzenia oceny oraz procedurę odwoławczą. Ustawa 
ta daje jednocześnie dyrektorom PUP pewną swobodę co do sposobu dokonywania 
okresowych ocen, wyznaczania okresów, za który sporządzana jest ocena, definio-
wania kryteriów oceny oraz skali ocen, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania 
danego urzędu pracy oraz potrzeby prawidłowego dokonywania ocen.

Zgodnie z powyższym, ocenie okresowej podlegają pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach urzędniczych PUP na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny14. Oceny okresowe służą kompleksowej ocenie pracownika pod kątem: osiąganych 
przez niego wyników pracy i realizacji wyznaczonych celów, określenia jego przydat-
ności zawodowej na danym stanowisku oraz możliwości rozwojowych. Celem oceny 
okresowej postrzeganej w tym kontekście jest ułatwienie planowania rozwoju pra-
cownika, podejmowania decyzji w zakresie jego przeszeregowania, tworzenia kadry 
rezerwowej oraz usprawnienia funkcjonowania systemu motywacyjnego w PUP. 

Dokonywana ocena przyjmuje postać pisemną i dokonuje jej bezpośredni prze-
łożony, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Do-
kładne wskazanie okresów objętych oceną leży w gestii dyrektora PUP. Dla przy-
kładu w jednym z badanych urzędów pracy ocenie podlegają pracownicy, którzy 
przepracowali w PUP co najmniej 6 miesięcy, natomiast w innym urzędzie okres 
ten obejmuje aż 12 miesięcy. Natomiast kolejnej ocenie w każdym PUP pracownik 
podlega po dwóch latach od oceny poprzedniej.

Przedmiotem dokonywanej oceny jest poziom wywiązywania się przez urzędnika 
PUP z obowiązków wynikających z zakresu czynności przypisanych do zajmowanego 

13 Zazwyczaj na podstawie zarządzenia dyrektora PUP dokumentem określającym zasady 
oceniania pracowników jest regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników. W spra-
wach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa pracy.
14 Ocenie nie podlegają pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 
oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych.
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przez niego stanowiska oraz obowiązków określonych w ustawie o pracownikach 
samorządowych. Zgodnie z nią, do obowiązków pracownika pełniącego funkcję 
urzędnika, na bazie których określane są między innymi późniejsze kryteria jego 
oceny, należą:

■ dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględ-
nieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli;

■ przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
■ udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udo-

stępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracow-
nik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, jak również dochowanie tajem-
nicy ustawowo chronionej; 

■ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzch-
nikami, podwładnymi i współpracownikami oraz zachowywanie się z godnością  
w miejscu pracy i poza nim;

■ wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
■ sumienne wykonywanie poleceń przełożonego.
Podstawowym narzędziem dokonywanej oceny okresowej jest arkusz oceny. 

Istotne jest podkreślenie, że arkusz ten dla podległych im pracowników samodziel-
nie opracowują kierownicy liniowi, wyznaczając jednocześnie termin przeprowa-
dzenia oceny (miesiąc i rok) oraz dokonując wyboru kryteriów oceny. Oceniający 
dobiera kryteria oceny dopiero po wcześniejszym omówieniu z pracownikiem pożą-
danego sposobu realizacji przez niego zadań i obowiązków, wynikających z zakresu 
czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz określonych w ustawie o pra-
cownikach samorządowych. Tak przygotowany arkusz podlega akceptacji dyrektora 
PUP, a następnie jego kopia przekazywana jest bezpośrednio zainteresowanemu 
pracownikowi. Przed sporządzeniem pisemnej oceny bezpośredni przełożony, jako 
podmiot oceniający, zazwyczaj nie wcześniej jednak niż 7 dni, przeprowadza z oce-
nianym pracownikiem rozmowę, podczas której wspólnie omawiają: poziom wyko-
nania obowiązków w okresie objętym oceną, napotykane w tym czasie trudności za-
wodowe i stopień spełnienia ustalonych wcześniej kryteriów oceny15. Przyjmowane 
kryteria i skale oceny są zróżnicowane w poszczególnych urzędach pracy, ponieważ 
ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza w tym zakresie pewną swobo-
dę (ustawa z 21 listopada 2008 r.). Wobec powyższego stwierdza się, że decydenci  
w poszczególnych PUP z takiej możliwości korzystają. 

15 Termin przeprowadzenia rozmowy ustalany jest indywidualnie w ramach danego PUP.
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Jednym z rozwiązań stosowanych w tym obszarze w niektórych urzędach pracy 
woj. dolnośląskiego jest podział kryteriów oceny na:

■ obowiązkowe, obejmujące wszystkich ocenianych pracowników, to jest: su-
mienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich prze-
pisów, planowanie i organizacja pracy oraz postawa etyczna; w innych urzędach do 
kryteriów tych zalicza się także umiejętności pracy w zespole, orientację na rezultaty 
w pracy i wywiązywanie się ze zobowiązań;

■ dodatkowe, wybierane przez bezpośredniego przełożonego.
Każde z kryteriów oceniane jest według szczegółowo zdefiniowanej cztero- lub 

pięciostopniowej skali opisowej, począwszy od bardzo dobrego poziomu realizacji 
danego kryterium, poprzez poziom dobry, zadowalający i niezadowalający16. Ogólna 
ocena negatywna pracownika występuje tylko w razie uzyskania przez niego oceny 
niezadowalającej. Innym rozwiązaniem dotyczącym przyjętych w badanych urzę-
dach pracy kryteriów oceny kadr jest stosowanie, oprócz kryteriów wspólnych, tzw. 
kryteriów dodatkowych, adresowanych do stanowisk kierowniczych. Listę tę tworzą 
kryteria, takie jak: wiedza specjalistyczna, umiejętność negocjowania, zarządzanie 
personelem, bezstronność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, dzielenie się 
informacją. 

Każdy arkusz oceny, niezależnie od badanego urzędu, kończy opinia podmiotu 
oceniającego na temat wykonywania obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem 
dodatkowych zadań, których pracownik podejmował się w okresie podlegającym 
ocenie, a które nie wynikały bezpośrednio z opisu jego stanowiska.

Etap kończący procedurę oceniania pracownika na stanowisku urzędnika zwią-
zany jest z możliwością odwołania się od uzyskanej przez niego oceny. Zasady obo-
wiązujące w tym zakresie ponownie nawiązują do ustawy o pracownikach samorzą-
dowych i stąd też są takie same dla wszystkich badanych urzędów pracy. Zgodnie 
z nimi, każdemu ocenianemu pracownikowi przysługuje odwołanie od uzyskanej 
oceny, skierowane do dyrektora PUP w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu oceny. 
Rozpatruje się je w ciągu 14 dni od dnia wniesienia, a następnie w razie uwzględnie-
nia odwołania ocena zostaje zmieniona albo dokonuje się jej po raz drugi (ustawa 
z 21 listopada 2008 r.). Szczególny przypadek stanowi sytuacja, w której pracownik 
uzyskuje ocenę negatywną. Wtedy ponownej oceny można dokonać nie wcześniej 
niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia oceny poprzedniej. Uzyskanie po-
nownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem 
okresów wypowiedzenia.

16 W skali 5-stopniowej występuje dodatkowo najwyższy poziom oceny – wyróżniający.
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Wynagradzanie pracowników samorządowych 

Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz zasady ich wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą są ustalane 
w regulaminie wynagradzania pracowników poszczególnych powiatowych urzędów 
pracy na podstawie kodeksu pracy (ustawa z 14 marca 2014 r.), ustawy o pracowni-
kach samorządowych (ustawa z 21 listopada 2008) oraz rozporządzenia RM w spra-
wie wynagradzania pracowników samorządowych (rozporządzenie RM z 18 marca 
2009 r.)17. W regulaminie wynagradzania szczegółowo określony jest wykaz stano-
wisk urzędniczych wraz z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi niezbęd-
nymi do wykonywania pracy na tych stanowiskach, maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego oraz maksymalne poziomy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom samorządowym PUP 
można podzielić na powszechnie obowiązujące i dotyczące określonych grup pra-
cowników. W pierwszej grupie występuje:

■ wynagrodzenie zasadnicze; jego miesięczne kwoty ustalane są według tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz tabeli stanowisk, zaszerego-
wań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników danego PUP;

■ dodatek za wieloletnią pracę, tzw. dodatek stażowy, w wysokości 5% miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy; dodatek ten wzrasta o 1% za 
każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego po 20 i więcej latach pracy;

■ nagroda jubileuszowa; zasady jej przyznawania i wysokość określone zostały  
w ustawie o pracownikach samorządowych (ustawa z 21 listopada 2008 r.);

■ jednorazowa odprawa emerytalno-rentowa, przysługująca w związku z przej-
ściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości uzależ-
nionej od okresu, jaki został przepracowany (od okresu krótszego niż 10 lat pracy 
– wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia; po 10 latach pracy – dwumiesięcz-
nego wynagrodzenia; po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia i po 20 
latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia);

■ dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka; zasady nabywania prawa 
oraz ustalania wysokości i wypłacania tego wynagrodzenia, reguluje ustawa o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 
(ustawa z 12 grudnia 1997). 

17 Opracowano na podstawie regulaminów wynagradzania pracowników badanych urzę-
dów pracy województwa dolnośląskiego i wywiadów bezpośrednich.
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Natomiast w drugiej grupie wymienić można:
■ dodatek funkcyjny, ustalany w relacji procentowej do najniższego wynagro-

dzenia zasadniczego (od 80% do 250%); przysługuje on pracownikom zatrudnio-
nym na stanowiskach kierowniczych, radcy prawnemu i niektórych samodzielnych; 

■ dodatek specjalny, wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagro-
dzenia, przyznawany na czas określony z tytułu okresowego zwiększenia zakresu 
obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań, ze względu na charak-
ter pracy lub warunki jej wykonywania; 

■ nagroda uznaniowa, wypłacana przez dyrektora PUP w ramach zaoszczędzo-
nych środków budżetowych na wynagrodzenia za wzorowe wypełnianie przez pra-
cowników swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy oraz szczególne 
osiągnięcia w pracy zawodowej;

■ premia uznaniowa, wypłacana przez dyrektora PUP z osobowego funduszu 
płac w ramach posiadanych środków za terminowe i staranne wykonywanie nało-
żonych obowiązków; jej wysokość nie może przekroczyć 30% miesięcznego wyna-
grodzenia zasadniczego;

■ dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, 
przyznawany pracownikom kluczowym z Funduszu Pracy, po dokonaniu przez bez-
pośredniego przełożonego oceny jakości i efektywności ich pracy oraz po potwier-
dzeniu, że w okresie ostatniego roku co najmniej raz doskonalili swoje kwalifikacje 
zawodowe; jego wysokość wynosi miesięcznie nie więcej niż 600 złotych (ustawa  
z 14 marca 2014 r.)18. 

Nagrody i premie przyznawane są w szczególności pracownikom na pozosta-
łych stanowiskach urzędniczych (poza stanowiskami kluczowymi) na podstawie 
oceny ich pracy dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego i na jego wnio-
sek podlegający akceptacji dyrektora PUP. Poza kryteriami ściśle merytorycznymi 
dotyczącymi oceny pracy tych pracowników, przejawianych postaw i zachowań waż-
nym kryterium są tu okoliczności, które w ocenie bezpośredniego przełożonego 
uzasadniają ich przyznawanie. Ustalane są na okres miesięczny lub kwartalny. 

Większość wymienionych składników wynagrodzenia występuje w badanych 
urzędach, a zasady ich przyznawania są podobne, co wynika m.in. z zapisów usta-
wowych dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych oraz pracowni-
ków publicznych służb zatrudnienia. Jako przykład różnic można podać konstruk-
cję tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w trzech 
urzędach pracy woj. dolnośląskiego (zob. tab. 1).

18 W jednym z badanych PUP dodatek ten przyznaje się na podstawie kwartalnej oceny 
jakości pracy w wysokości: mierny – 0 złotych, zadowalający do 200 złotych, dobry do 400 zło-
tych i bardzo dobry do 600 złotych. Często traktowany jest jako stały dodatek do płacy.
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Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników PUP

Kategoria  
zaszeregowania

Przedział w złotych
PUP A PUP B PUP C

I 1100 – 1800 1100 – 1850 1100 – 1800
II 1120 – 2000 1120 – 1900 1120 – 2000
III 1140 – 2200 1140 – 1950 1140 – 2200
IV 1160 – 2400 1160 – 2000 1160 – 2400
V 1180 – 2600 1180 – 2050 1180 – 2500
VI 1200 – 2800 1200 – 2100 1200 – 2600
VII 1220 – 3000 1220 – 2150 1220 – 2900
VIII 1240 – 3200 1240 – 2200 1240 – 3000
IX 1260 – 3300 1260 – 2320 1260 – 3100
X 1280 – 3400 1280 – 2400 1280 – 3200
XI 1300 – 3600 1300 – 2500 1300 – 3400
XII 1350 – 3700 1350 – 2600 1350 – 3600
XIII 1400 – 3900 1400 – 2900 1400 – 3800
XIV 1450 – 4000 1450 – 3000 1450 – 4000
XV 1500 – 4100 1500 – 3600 1500 – 4500
XVI 1550 – 4200 1550 – 4100 1550 – 6000
XVII 1600 – 4400 1600 – 4400 1600 – 7500
XVIII 1650 – 4500 1650 – 5000 1650 – 8000
XIX 1700 – 4600 1700 – 5500 1700 – 9000

Źródło: opracowano na podstawie regulaminów wynagradzania pracowników w trzech po-
wiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich trzech urzędach 
są identyczne, a różnice dotyczą górnych stawek i tempa ich narastania. Maksymal-
ne stawki wynagrodzeń w najwyższych kategoriach zaszeregowania są dwukrotnie 
wyższe w urzędzie C niż w dwóch pozostałych. Wskazuje to na istotne zróżnico-
wanie możliwości wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zależnie od posiadanych 
środków w budżecie starostwa.

Zakończenie

Publiczne służby zatrudnienia na poziomie podstawowym wchodzą w skład powia-
towej administracji zespolonej. Wykonują zadania samorządu powiatu w zakresie 
polityki rynku pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w tych służbach jest ściśle 
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uregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ustawie o promocji 
zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Dodatkowe uwarunkowania funkcji perso-
nalnej stanowi wielkość urzędu, poziom społeczno- gospodarczego rozwoju powia-
tu i sytuacja na lokalnym rynku pracy.

W podejmowaniu decyzji personalnych szczególną rolę odgrywają dyrektorzy 
powiatowych urzędów pracy. Stosowane rozwiązania w podstawowych obszarach 
zarządzania zasobami ludzkim: w doborze, szkoleniu, ocenianiu i wynagradzaniu 
pracowników, ocenia się pozytywnie. Ograniczenie środków w budżecie starostwa 
na podwyższanie wynagrodzeń rekompensowane jest w funkcji motywacyjnej przez 
stabilność zatrudnienia i warunków pracy, bardzo ważnych dla sfeminizowanych 
kadr urzędów. Przekłada się to na rozwój potencjału pracy i poprawę jakości usług 
świadczonych przez powiatowe urzędy pracy.
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Human Resource Management in Public Employment Services
Summary

The objective of  the paper is to present selected areas of  human resource mana-
gement as applied to the personnel of  public employment services, with primary 
emphasis on the specifics of  the functions and tasks performed by these services 
as well as the determinants of  their performance. Research was conducted in the 
county–level branches of  the public employment services of  the voivodeship of  
Lower Silesia. The study includes an analysis of  legislative regulations on local go-
vernment organizations, labor market policy solutions, and variations in the relative 
sizes of  local employment agencies as well as conditions of  local labor markets.

______________________

Z o f  i a  H a s i ń s k a – doktor inżynier habilitowany nauk ekonomicznych  
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, pracownik Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą. Zainteresowa-
nia badawcze i naukowe autorki koncentrują się w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkim, w tym: kształcenia ustawicznego seniorów, aktywizacji zawodowej bez-
robotnych i analiz rynku pracy. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji 
w języku polskim i angielskim. Od wielu lat współpracuje z publicznym służbami 
zatrudnienia w zakresie analiz i polityki rynku pracy. 

I w o n a  J a n i a k - R e j n o – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, 
adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe autorki koncentrują się wokół 
obszaru zarządzania zasobami ludzkim, w szczególności: szkolenia, rozwoju oraz 
motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami i kształcenia ustawicznego. 
Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim. Od 
wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie zarządzania personelem. 
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A l i c j a  S m o l b i k - J ę c z m i e ń – doktor inżynier nauk ekonomicznych  
w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe autor-
ki koncentrują się wokół obszaru zarządzania zasobami ludzkim, w szczególności: 
doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników, kształtowania kariery zawodo-
wej, zarządzania czasem i motywowania pracowników. Autorka i współautorka kil-
kudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim. Od wielu lat współpracuje  
z praktyką gospodarczą w zakresie zarządzania personelem. 
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