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Izabela  Bednarska-Wnuk – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Ka-
tedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 20 prac związanych z tema-
tyką społecznych problemów zarządzania i zarządzania oświatą, które stanowią wyraz 
jej zainteresowań naukowych i badawczych. We wrześniu 2010 r. wydała książkę pt. 
„Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska”.

Krzysztof Katolo, Piotr Sierociński
Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej

Publikacja prezentuje wyniki badań konkurencyjności płac w służbie cy-
wilnej przeprowadzonych przez firmę doradczą HRM partners S.A. 
w 2010 r. na próbie 93 organizacji (48 ze służby cywilnej, 14 z pozostałej 
administracji publicznej oraz 31 podmiotów biznesowych. Analizą ob-
jęto 38 364 pracowników zatrudnionych na 91 stanowiskach pracy.
Badanie wykazało, że struktura i poziomy wynagrodzeń pracowników w służ-
bie cywilnej są zbliżone do rozwiązań stosowanych w pozostałej administracji 
publicznej, natomiast różnią się znacząco w stosunku do rozwiązań w pod-
miotach biznesowych. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak 
i całkowitych, a także struktury płac oraz świadczeń pozapłacowych.

Wstęp

W czerwcu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg 101571 – 2010 z 28.04.2010 r. rozpisany 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na analizę konkurencyjności płac pracowni-
ków zatrudnionych w służbie cywilnej. Przetarg wygrała firma HRM partners S.A. Pro-
jekt został zrealizowany w II połowie 2010 r. Badanie sfinansowano ze środków projektu 
„Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji 
rządowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 
5.1.1.).

Autorzy opracowania mieli przyjemność kierowania projektem po stronie HRM 
partners S.A.
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128 Komunikaty z badań

Próba badawcza

Konsultanci poddali analizie płace z trzech grup organizacji:
służby cywilnej – dane zebrano w pierwszej fazie projektu; odwiedzono 48 urzędów  �

służby cywilnej w całym kraju, zebrano dane płacowe o 9500 pracownikach na ok. 100 
stanowiskach pracy;

pozostałych urzędów administracji publicznej – dane zebrano w pierwszej fazie pro- �
jektu; odwiedzono 14 urzędów administracji publicznej w całym kraju, zebrano dane 
płacowe o ok. 3300 pracownikach na ok. 100 stanowiskach;

wybranych sektorów gospodarki – przeanalizowano dane płacowe o stanowiskach  �
zbliżonych charakterem i wymagających podobnych kompetencji jak w służbie cywilnej 
i administracji publicznej z 31 firm rozlokowanych na terenie całego kraju, uczestniczą-
cych w raportach HRM partners S.A.; badaniem objęto płace ok. 25 400 pracowników 
z tych firm zatrudnionych na ok. 100 stanowiskach pracy.

W efekcie analizę oparto na danych 38 364 pracowników zatrudnionych w 93 insty-
tucjach i przedstawiono informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach pozapłacowych 
na ok. 90 stanowiskach pracy. Wszystkie analizy porównawcze przeprowadzono w po-
dziale na 3 grupy podmiotów.

Przyjęta metoda badawcza

W badaniu wynagrodzeń wykorzystano metodykę klasyfikacji (grupowania stanowisk 
o podobnych wymogach kompetencyjnych) zbliżoną do wykorzystywanej w ogólnobran-
żowych badaniach wynagrodzeń prowadzonych przez HRM partners, zwaną metodą 
mapy karier1. Metodykę tę poddano modyfikacjom polegającym na określeniu wystę-
pujących w służbie cywilnej typowych ścieżek kariery oraz dostosowaniu przyjętych 
kryteriów dopasowania stanowisk do metodologii wartościowania stanowisk w służbie 
cywilnej, wynikającej z zarządzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 2007 r. 
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywil-
nej (M.P., nr 48, poz. 566, z późn. zm.).

Przyjęta metodyka dzieli stanowiska na:
kierownicze, które realizują postawione przed nimi cele poprzez zarządzanie ludźmi  �

i powierzonym majątkiem – tabela zaszeregowania stanowisk (dalej zwana drabinką M, 
o pięciu poziomach kompetencyjnych oznaczonych od M1 do M5);

1 Od 2006 roku HRM partners S.A. jako przedstawiciel firmy Towers Perrin – globalnej firmy 
doradczej; w ramach współpracy w badaniach płacowych korzystało z metodyki klasyfikacji Care-
er MapTM; w badaniu dla służby cywilnej adaptowano ją do specyfiki stanowisk służby cywilnej.
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samodzielne, które oceniane są na podstawie indywidualnych wyników pracy; stano- �
wiska samodzielne dzielą się z kolei na:

specjalistyczne (drabinka P – o pięciu poziomach kompetencyjnych oznaczo- �
nych od P1 do P5);

wspomagające (drabinka T – o czterech poziomach kompetencyjnych oznaczo- �
nych od T1 do T4).
Poszczególne drabinki odzwierciedlają pionowe ścieżki kariery [Heery, Noon, 2001] 

zarówno w służbie cywilnej, jak też w pozostałej administracji publicznej i (w podobnej 
formie) w biznesie. Przyjęty podział pozwala grupować stanowiska o podobnej złożono-
ści i wadze dla wymienionych organizacji, co z kolei umożliwia dokonywanie skutecz-
nych analiz porównawczych płac w wymienionych grupach stanowisk.

Rysunek 1. Mapa kariery wykorzystywana do analiz płacowych dla służby cywilnej

Powyższy rysunek oddaje w formie graficznej sposób grupowania stanowisk, wyko-
rzystany w analizach płacowych zawartych w niniejszym artykule. Sposób ulokowania 
drabinek względem siebie wizualizuje zarówno stopień złożoności stanowisk i wymaga-
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nych kompetencji, jak też oczekiwane2 zróżnicowanie płacowe [Borkowska, 2004] (im 
wyższy szczebel – tym wyższe wymagania i płace)3.

Wszystkie prezentowane poniżej analizy przeprowadzone zostały w ujęciu:
zaszeregowania stanowisk do drabin i szczebli w mapie karier; �
odniesienia do trzech grup podmiotów: służby cywilnej, pozostałej administracji pu- �

blicznej i wybranych podmiotów biznesowych.

Wnioski z przeprowadzonych analiz porównawczych

Konkurencyjność wynagrodzeń zasadniczych

Wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych wykazały, że na większości z analizo-
wanych szczebli kariery przeciętne poziomy płac zasadniczych w służbie cywilnej:

są niższe (a dla stanowisk eksperckich P4 – P5 znacząco niższe) niż przeciętne wy- �
nagrodzenia zasadnicze dla tych samych poziomów kariery w analizowanej próbie ogó-
łem, tj. w stosunku do podmiotów pozabiznesowych i biznesowych łącznie (mediany 
płac zasadniczych są niższe w służbie cywilnej o od 13% do 69%), co ilustruje wykres 1;

Wykres 1. Porównanie median płac zasadniczych w służbie cywilnej do 
analizowanej próby ogółem

są zbliżone do przeciętnych wynagrodzeń zasadniczych tych samych szczebli kariery  �
w pozostałej administracji publicznej (mediany na poziomach T1; T2; M4 są wyższe 
o od 4% do 16%; dla pozostałych poziomów kariery z wyjątkiem P4 są niższe o od 4% 

2 W rozumieniu rynkowym.
3 Szczegółowy opis kryteriów klasyfikacji stanowisk do poszczególnych drabinek i szczebli zo-
stał zamieszczony w „Podręczniku profilowania i wyceny stanowisk”, opracowanym przez HRM 
partners S.A. na potrzeby badania.
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do 20%), zaś dla ekspertów z poziomu P4 są znacząco (o 37%) niższe, co ilustruje wy-
kres 2;

Wykres 2. Porównanie median płac zasadniczych w służbie cywilnej do próby 
w administracji publicznej

są znacząco niższe niż przeciętne wynagrodzenia zasadnicze dla tych samych szcze- �
bli kariery w podmiotach biznesowych (mediany niższe o od 15% do 75%), co ilustruje 
wykres 3.

Wykres 3. Porównanie median płac zasadniczych w służbie cywilnej do 
analizowanej próby podmiotów biznesowych

Konkurencyjność wynagrodzeń całkowitych

Wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych wykazały, że na większości analizo-
wanych szczebli kariery poziom konkurencyjności wynagrodzeń całkowitych w służbie 
cywilnej w stosunku do pozostałej administracji publicznej oraz sektora biznesowego 
jest podobny do płac zasadniczych, tzn. że przeciętne poziomy wynagrodzeń całkowitych 
w służbie cywilnej są:

niższe (a dla stanowisk eksperckich P5 – znacząco niższe) niż przeciętne wynagro- �
dzenia całkowite dla tych samych poziomów kariery w analizowanej próbie ogółem, tj. 
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w stosunku do podmiotów pozabiznesowych i biznesowych łącznie (mediany płac zasad-
niczych są niższe w służbie cywilnej o od 5% do 59%), co ilustruje wykres 4;

Wykres 4. Porównanie median płac całkowitych w służbie cywilnej do 
analizowanej próby ogółem

są zbliżone do przeciętnych wynagrodzeń całkowitych tych samych szczebli kariery  �
w pozostałej administracji publicznej (mediany dla poziomów T1; T2; M5 wyższe o od 
13% do 22%; dla pozostałych poziomów kariery są identyczne lub niższe, ale nie więcej 
niż o 19%), co ilustruje wykres 5;

Wykres 5. Porównanie median płac całkowitych w służbie cywilnej do 
analizowanej próby pozostałej administracji publicznej

są znacząco niższe niż przeciętne wynagrodzenia zasadnicze dla tych samych szcze- �
bli kariery w podmiotach biznesowych (mediany niższe o 13% do 67% z wyjątkiem po-
ziomów nie w pełni samodzielnych pracowników z grup P1, T1 i T2, gdzie przeciętne 
płace całkowite w służbie cywilnej są porównywalne z płacami całkowitymi w sektorze 
biznesowym (+/ – 5%), co ilustruje wykres 6.
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Wykres 6. Porównanie median płac całkowitych w służbie cywilnej do 
analizowanej próby podmiotów biznesowych

Konkurencyjność płac – podsumowanie

W powyższej analizie poziomów płac zasadniczych i całkowitych w służbie cywilnej zwra-
ca uwagę fakt, że im wyżej zaszeregowane stanowisko, tym niższa konkurencyjność płac 
w odniesieniu do analizowanej próby ogółem oraz próby podmiotów biznesowych:

stanowiska nisko zaszeregowane w poszczególnych ścieżkach kariery (szczeble ka- �
riery T1; T2; P1; P2; M1) osiągają przeciętnie wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 
od 71% do 85% płac w sektorze biznesowym (a w przypadku płac całkowitych od 84% 
do 105% płac całkowitych na rynku biznesowym), co należy uznać za wystarczająco kon-
kurencyjne, pozwalające na przyciągnięcie i utrzymanie kandydatów do pracy o odpo-
wiednich kwalifikacjach oraz skuteczne ich motywowanie;

stanowiska wysokokwalifikowanych specjalistów i menedżerów (poziomy kariery  �
P5; M5) osiągają przeciętnie zaledwie 25-26% wynagrodzeń zasadniczych w sektorze 
biznesowym, co może być poważnym źródłem ryzyk związanych z możliwością przycią-
gnięcia i utrzymania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; na szczęście, płace 
zmienne nieznacznie poprawiają konkurencyjność całkowitych pakietów gotówkowych 
menedżerów i ekspertów (33-35% płac na rynku biznesowym), co może powodować, 
że przyznawane nagrody nie mają charakteru motywującego, a jedynie rekompensują 
bardzo niskie płace zasadnicze.

Sytuacja taka może być spowodowana próbą zachowania spójności płac na stanowi-
skach w szczeblach kariery P5 i M5 z płacami przełożonych podlegających tzw. ustawie 
kominowej (lub bezpośrednim zastosowaniem tej ustawy do wybranych stanowisk tej 
grupy). W opinii konsultantów HRM partners, taka sytuacja znacząco ogranicza dostęp 
do wysoce kompetentnych kandydatów do pracy w służbie cywilnej i stanowi źródło 
ryzyka utraty najbardziej kompetentnych specjalistów i menedżerów na rzecz sektora 
biznesowego.
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Pocieszający jest fakt, że płace w służbie cywilnej są porównywalne do płac w pozo-
stałej administracji publicznej, przy czym i tu obserwujemy podobną sytuację w zakresie 
płac zasadniczych (im wyżej zaszeregowane stanowisko, tym mniej konkurencyjna pła-
ca). Z kolei wyższe niż w pozostałej administracji publicznej nagrody z nawiązką rekom-
pensują tę wadę.

Wewnętrzna spójność płac

Kolejne analizy ilustrują wewnętrzną spójność płac oferowanych w służbie cywilnej w ra-
mach:

wyodrębnionych grup drabinek i szczebli zaszeregowania: �
na wykresach przedstawiono zróżnicowanie płacowe środkowej połowy (50%)  �

próby stanowisk przypisanych do każdego szczebla w mapie kariery (odrzucono 
25% najgorzej wynagradzanych oraz 25% najlepiej wynagradzanych pracowników 
w każdym ze szczebli);

w ramach analizowanych próby 50% pracowników kolorem ciemnoszarym za- �
znaczono 25% próby wynagradzanej powyżej przeciętnej (od mediany [MED] do 
trzeciego kwartyla [3Q]) w danym szczeblu, a jasno szarym 25% poniżej przeciętnej 
płacy (od pierwszego kwartyla [1Q] do mediany [MED]) – rozpiętość kwotowa 
pomiędzy pierwszym [1Q] i trzecim [3Q] kwartylem świadczy o spójności płac na 
stanowiskach porównywalnych pod względem złożoności pracy i wymaganych kom-
petencji;

oraz
pomiędzy szczeblami: �

analizie poddano, czy i w jakim stopniu płace w sąsiadujących grupach stano- �
wisk na siebie zachodzą, co może świadczyć o zbyt dużym spłaszczeniu płac i braku 
ich powiązania ze złożonością pracy lub o nadmiernych „kominach” płacowych.
Podobnie jak poprzednio, analiz płac w służbie cywilnej dokonano w odniesieniu do 

pozostałych organizacji administracji publicznej i wybranych podmiotów biznesowych.
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Wewnętrzna spójność płac w służbie cywilnej

Wykres 7. Wewnętrzna spójność płac zasadniczych w służbie cywilnej

Płace zasadnicze na stanowiskach wsparcia (T1 – T4) są zbytnio spłaszczone – pra-
cownikom, niezależnie od złożoności pracy (zaszeregowania), na ich stanowiskach ofe-
ruje się podobne poziomy płac zasadniczych. Spójność płac w grupach zaszeregowania 
jest duża (nie występują kominy płacowe, trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 119-
137% pierwszego kwartyla [1Q] płac w poszczególnych grupach zaszeregowania).

Płace zasadnicze na stanowiskach specjalistycznych (P1 – P5) rosną w sposób prawi-
dłowy wraz ze złożonością pracy, mimo że nie tak dynamicznie jak na rynku biznesowym. 
Trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 118-200% pierwszego kwartyla [1Q] płac w po-
szczególnych grupach zaszeregowania, co na rynku biznesowym uznaje się za sytuację 
prawidłową, natomiast w przypadku służby cywilnej może być uznane za nadmierne 
zróżnicowanie (kominy), o ile nie ma dobrego wytłumaczenia tego zróżnicowania (np. 
bardzo wysoka formalna ocena kwalifikacji lub wyników pracy).

Płace zasadnicze na stanowiskach menedżerskich (M1 – M5) są relatywnie dobrze 
zróżnicowane między sobą – przeciętne płace w poszczególnych szczeblach zaszerego-
wania rosną w sposób prawidłowy wraz ze złożonością pracy, trzeci kwartyl [3Q] szczebla 
niższego osiąga poziom pomiędzy pierwszym kwartylem [1Q] a medianą szczebla wyż-
szego co należy uznać za modelowe. Trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 117-149%, 
co świadczy o dużej spójności płac w poszczególnych szczeblach kariery. Zróżnicowanie 
płac w ramach grupy stanowisk nie rośnie jednak wraz ze złożonością pracy, co należy 
ocenić jako niemodelowe, ale – z uwagi na spójność płac – również za prawidłowe.

ZZL(HRM)_3-4-2011_Katalo_P_Sierocinski_P_127-147



136 Komunikaty z badań

Wykres 8. Wewnętrzna spójność płac całkowitych w służbie cywilnej

Wnioski z analizy spójności płac całkowitych pokrywają się z wnioskami z analizy płac 
zasadniczych z wyjątkiem szczeblach eksperckich (P4 – P5). Szczeble P4 – P5 pokrywają 
się nadmiernie – przyczyną jest zbyt duży rozrzut płac zmiennych w kategorii P5; trzeci 
kwartyl [3Q] płac całkowitych szczebla P5 osiąga aż 240% poziomu płac zasadniczych 
pierwszego kwartyla [1Q], co należy uznać za zbyt dużą rozpiętość tworzącą nadmierne 
kominy, chyba nie uzasadnione w odniesieniu do innych grup stanowisk. Zdaniem kon-
sultantów, świadczy to o selektywnym przyznawaniu nagród pracownikom szczebla P5, 
a wskutek tego powstawaniu kominów wypłacanych wynagrodzeń zmiennych.

Należy dodać, że sposób wypłacania wynagrodzeń zmiennych na stanowiskach me-
nedżerskich poprawia spójność płac całkowitych w stosunku do płac zasadniczych i czyni 
ją bardziej modelową.

Wewnętrzna spójność płac w pozostałej administracji publicznej

Wykres 9. Wewnętrzna spójność płac zasadniczych w pozostałej administracji 
publicznej
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Płace zasadnicze w pozostałej administracji publicznej wykazują się mniejszą spój-
nością niż w służbie cywilnej.

Płace zasadnicze na stanowiskach wsparcia (T1 – T3) są zbytnio spłaszczone – pra-
cownikom, niezależnie od złożoności pracy, na ich stanowiskach oferuje się podobne 
poziomy płac zasadniczych. Spójność płac zasadniczych w grupach zaszeregowania jest 
relatywnie mała (trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 125-166% pierwszego kwartyla 
[1Q] płac w poszczególnych grupach zaszeregowania), przy czym najbardziej zaskaku-
jący jest fakt, że zróżnicowanie płac zasadniczych maleje wraz ze złożonością pracy, co 
należy uznać za nieprawidłowe.

Płace zasadnicze na stanowiskach specjalistycznych (P1 – P3) są dość spłaszczone, 
ale przeciętne płace w poszczególnych szczeblach zaszeregowania rosną wraz ze złożo-
nością pracy w sposób prawidłowy; również rozpiętość płac rośnie wraz ze złożonością 
pracy (trzeci kwartyl [3Q] stanowi 110-158% pierwszego kwartyla [1Q] płac w poszcze-
gólnych grupach zaszeregowania, co w przypadku stanowisk specjalistycznych należy 
uznać za sytuacje prawidłową).

Płace zasadnicze na stanowiskach menedżerskich (M1 – M5) są dość dobrze zróżni-
cowane między sobą, aczkolwiek w szczeblach M3 – M5 za bardzo na siebie nachodzą, 
powodując ich spłaszczenie. Należy jednak zwrócić uwagę, że przeciętne płace (media-
ny) w poszczególnych szczeblach zaszeregowania rosną w sposób prawidłowy wraz ze 
złożonością pracy, zaś spójność płac w ramach poszczególnych szczebli jest prawidłowa 
dla stanowisk menedżerskich (trzeci kwartyl [3Q] stanowi 149-198% pierwszego kwar-
tyla [1Q] płac w poszczególnych grupach zaszeregowania i rośnie wraz ze złożonością 
pracy). Zwraca jednak uwagę fakt, że na najwyższych stanowiskach menedżerskich M5 
występuje zbyt duży rozrzut między pierwszym kwartylem [1Q] i medianą rzędu 97%, 
co świadczy o występowaniu stanowisk niedopłacanych w tej grupie.

Wykres 10. Wewnętrzna spójność płac całkowitych w pozostałej administracji 
publicznej
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Wnioski z analizy spójności płac całkowitych pokrywają się z wnioskami z anali-
zy płac zasadniczych, z jednym wyjątkiem: przeciętne płace całkowite na najwyższych 
szczeblach kierowniczych (M4 i M5) charakteryzują się niższą rozpiętością pomiędzy 
trzecim [3Q] i pierwszym [1Q] kwartylem niż w przypadku płac zasadniczych dla tych 
samych grup.

Trzeci kwartyl [3Q] płac całkowitych dla szczebla M5 stanowi 118% pierwszego 
kwartyla [1Q], a w przypadku płac zasadniczych było to 198%. Rozpiętość płac cał-
kowitych dla niższych szczebli menedżerskich jest podobna jak w przypadku płac za-
sadniczych. Zdaniem konsultantów, świadczy to o selektywnym przyznawaniu nagród 
pracownikom szczebli M4 i M5, co potwierdza tezę o niemotywacyjnym charakterze 
nagród tylko ich charakterze rekompensującym niską konkurencyjność płac w stosunku 
do sektora biznesowego.

Wewnętrzna spójność płac w podmiotach biznesowych

Wykres 11. Wewnętrzna spójność płac zasadniczych w podmiotach biznesowych 
(UWAGA: inna 3× większa skala)

Płace zasadnicze na stanowiskach wsparcia (T1 – T4) są dość spłaszczone, ale 
w mniejszym stopniu niż w pozostałych analizowanych sektorach. Spójność płac w gru-
pach zaszeregowania jest duża (nie występują kominy płacowe, trzeci kwartyl [3Q] sta-
nowi zazwyczaj 138-162% pierwszego kwartyla [1Q] płac w poszczególnych grupach 
zaszeregowania).

Płace zasadnicze na stanowiskach specjalistycznych (P1 – P4) są ukształtowane 
w sposób „elitarny”. Im bardziej złożone stanowisko, tym znacząco wyższe wynagrodze-
nia; z wyjątkiem szczebla P5, który nie zachodzi na P4. Wzajemne relacje płac zasadni-
czych są prawidłowe. Zachowana jest duża spójność płac w poszczególnych szczeblach 
(trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 138-157% pierwszego kwartyla [1Q] płac w po-

ZZL(HRM)_3-4-2011_Katalo_P_Sierocinski_P_127-147



Komunikaty z badań 139

szczególnych grupach zaszeregowania oraz rośnie wraz ze złożonością pracy), co należy 
uznać za sytuację modelową.

Płace zasadnicze na stanowiskach menedżerskich (M1 – M5) są podobnie jak pła-
ce zasadnicze w drabince specjalistów ukształtowane w sposób „elitarny” i niemal mo-
delowy. Przeciętne płace w poszczególnych szczeblach zaszeregowania rosną w sposób 
prawidłowy wraz ze złożonością pracy, przy czym zróżnicowanie płac między szczeblem 
M4 i M5 jest nieco nadmierne, zachowana jest duża spójność płac w poszczególnych 
szczeblach (trzeci kwartyl [3Q] stanowi zazwyczaj 135-175% pierwszego kwartyla [1Q] 
płac w poszczególnych grupach zaszeregowania oraz rośnie wraz ze złożonością pracy).

Wykres 12. Wewnętrzna spójność płac całkowitych w podmiotach biznesowych 
(UWAGA: inna 3× większa skala)

Wnioski z analizy spójności płac całkowitych pokrywają się z wnioskami z analizy 
płac zasadniczych, przy czym należy zwrócić uwagę, że premie zwiększają spójność płac 
całkowitych w stosunku do płac zasadniczych – praktyki płac całkowitych dla drabin T 
i P są ukształtowane wzorcowo, a dla drabiny M prawie wzorcowo (podobnie jak w za-
kresie płac zasadniczych).

Wewnętrzna spójność płac w służbie cywilnej – podsumowanie

Analiza spójności wewnętrznej płac w służbie cywilnej potwierdza spłaszczenie płac za-
równo zasadniczych, jak i zmiennych – w szczególności dla stanowisk wsparcia (drabinka 
T), gdzie niezależnie od złożoności pracy na stanowiskach tej grupy (szczebla w dra-
bince) oferowane są podobne płace. W pozostałych drabinach – specjalistycznej (P) 
i kierowniczej (M) – udaje się utrzymać zarówno właściwe zróżnicowanie wewnętrzne 
płac w szczeblach, jak i pomiędzy nimi. Płace zmienne (głównie nagrody uznaniowe) 
lekko poprawiają konkurencyjność płac, ale przede wszystkim selektywnie w odniesieniu 
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do kluczowych stanowisk. Wszystkie analizy potwierdzają, że mimo licznych ograniczeń 
natury budżetowej i prawnej dokonano wielu starań, by płace w służbie cywilnej były 
kształtowane w sposób racjonalny.

Kolejne wykresy prezentują podstawowy problem płac w służbie cywilnej (ich spłasz-
czenie, a tym samym niższą konkurencyjność w stosunku do sektora biznesowego).

Aby zmniejszać ryzyko odchodzenia najbardziej kompetentnych pracowników na 
stanowiskach eksperckich i menedżerskich do sektora biznesowego, należałoby rozwa-
żyć stopniowe zwiększanie zróżnicowania i poziomów wynagrodzeń wraz z zaszerego-
waniem stanowisk w drabinkach specjalistycznej (P) i kierowniczej (M), tak by linie 
praktyki płac (na wykresach poniżej: linie przerywane) zbliżały się do siebie.

Spłaszczenie płac może mieć źródło w regulacjach prawnych odnoszących się do 
wynagrodzeń w służbie cywilnej i ograniczających maksymalne poziomy wynagrodzeń 
zasadniczych i całkowitych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wzajemne relacje pozio-
mów płac pomiędzy kategoriami w ramach stanowisk zarządzających (M) oraz specja-
listycznych (P) są prawidłowe, zaś wśród stanowisk wsparcia płace dla poszczególnych 
kategorii są zbyt zbliżone i w małym stopniu różnicują zarobki w relacji do złożoności 
pracy.

Wykres 13. Płace zasadnicze – porównanie trendów płac w badanych grupach 
podmiotów
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Wykres 14. Płace całkowite – porównanie trendów płac w badanych grupach 
podmiotów

Struktura pakietów wynagrodzeń

Na potrzeby badania wynagrodzeń w służbie cywilnej przyjęto, że poszczególne stałe 
składniki wynagrodzenia, takie jak co miesięcznie wypłacane dodatki stałe (np. dodatki 
funkcyjne, stażowe, zadaniowe etc.) oraz dodatkowe pensje (tzw. trzynastki, czternast-
ki), nie będą uwzględniane w wyznaczaniu płacy zasadniczej. Elementy te przedstawio-
no w analizie jako odrębną kategorię – „dodatki stałe”, a jako płace zasadnicze przed-
stawiono stawki wynikające z umów o pracę. Zastosowane podejście jest odmienne od 
stosowanego zwykle w badaniach wynagrodzeń, gdzie przy wyznaczaniu wysokości płacy 
zasadniczej uwzględniane są dodatki o charakterze stałym. Jednakże podejście to pozwo-
liło na właściwe przedstawienie struktury wynagrodzeń w służbie cywilnej. W przedmio-
towym badaniu jako płace zmienne kwalifikowano takie składniki, jak: nagrody uzna-
niowe, premie zadaniowe (zależne od wyników pracy) oraz inne premie o charakterze 
indywidualnym lub zespołowym, występujące cyklicznie w badanych organizacjach (np. 
premie zależne od zysku, prowizje etc). Identyczne podejście do wyznaczania wszystkich 
elementów płac przyjęto dla wszystkich rodzajów organizacji uwzględnianych w bada-
niu.

Wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych w zakresie struktury pakietów wy-
nagrodzeń wykazały, że:

udział wynagrodzeń zmiennych w wynagrodzeniu całkowitym jest zbliżony we  �
wszystkich badanych grupach podmiotów;

relacja wypłaconych wynagrodzeń zmiennych do wynagrodzeń zasadniczych jest  �
wyższa w podmiotach biznesowych niż służbie cywilnej i pozostałej administracji pu-
blicznej;
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wynagrodzenia w służbie cywilnej i pozostałej administracji publicznej charakteryzu- �
ją się dużym udziałem dodatków stałych w wynagrodzeniu całkowitym (17-23%) w od-
różnieniu od podmiotów biznesowych, gdzie udział dodatków stałych w wynagrodzeniu 
całkowitym jest relatywnie niski (ok. 2%).

Wykres 15. Struktura płac całkowitych w analizowanej próbie

Należy zaznaczyć, że praktyki w zakresie struktury wynagrodzeń całkowitych 
w ostatnich latach w sektorze biznesowym ewoluowały w kierunku włączania dodatków 
stałych do wynagrodzenia zasadniczego oraz stopniowej rezygnacji z nagród związanych 
ze stażem pracy w organizacji na rzecz stosowania wynagrodzeń zmiennych (głównie 
premii), związanych bezpośrednio z indywidualnymi lub zespołowymi wynikami pracy 
czy też z celami całej organizacji oraz zamieniania gotówkowych elementów stażowych 
na świadczenia emerytalne.

Dystrybucja wynagrodzeń zmiennych

Analiza dystrybucji wynagrodzeń zmiennych w badanej próbie wykazała, że:
96% pracowników z badanych organizacji służby cywilnej i 97% pracowników po- �

zostałej administracji publicznej zostało objętych wypłatą nagród uznaniowych, podczas 
gdy nagrody o charakterze uznaniowym wypłacono jedynie 20% pracowników analizo-
wanych podmiotów biznesowych;

86% pracowników badanych podmiotów biznesowych było uprawnionych do premii  �
za realizację celów/zadań, podczas gdy w służbie cywilnej było to jedynie 6% pracowni-
ków i odpowiednio 11% w pozostałej administracji publicznej;

nagrody dla pracowników wsparcia i specjalistów w służbie cywilnej mimo swojej  �
uznaniowości są wypłacane na podobnym poziomie procentowym, co świadczy o ich 
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niemotywacyjnym charakterze (raczej mają na celu rekompensowanie niskich wynagro-
dzeń zasadniczych).

Wykres 16. Rozkład wynagrodzeń zmiennych w służbie cywilnej

Wysokość słupków obrazuje liczebność próby (oś pionowa) w określonych przedziałach premio-
wych, wyróżnione słupki przedstawiają liczebność pracowników, którym wypłacono wynagrodze-
nia zmienne bliskie kolejnym kwartylom (1Q, Mediana, 3Q) wartości wypłaconych wynagrodzeń 
zmiennych, które przedstawia oś pozioma.

Analiza dystrybucji wynagrodzeń zmiennych wśród pracowników pozostałej admi-
nistracji publicznej wykazuje większą egalitarność poziomów wynagrodzeń zmiennych 
niż w służbie cywilnej. Zróżnicowanie wartości wynagrodzeń zmiennych w pozostałej 
administracji publicznej ilustruje wykres 17.

Wykres 17. Rozkład wynagrodzeń zmiennych w pozostałej administracji publicznej

Wysokość słupków obrazuje liczebność próby (oś pionowa) w określonych przedziałach premio-
wych, wyróżnione słupki przedstawiają liczebność pracowników którym wypłacono wynagrodze-
nia zmienne bliskie kolejnym kwartylom (1Q, Mediana, 3Q) wartości wypłaconych wynagrodzeń 
zmiennych, które przedstawia oś pozioma.

Analiza dystrybucji wynagrodzeń zmiennych wśród pracowników podmiotów biz-
nesowych wykazuje ich większe zróżnicowanie niż w służbie cywilnej i pozostałej admi-
nistracji publicznej. Wykres rozkładu wynagrodzeń zmiennych wskazuje, że w podmio-
tach biznesowych relatywnie częściej wypłacane są wartości premii znacząco wyższe od 
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mediany. Należy mieć na uwadze fakt, że większość badanych organizacji biznesowych 
wypłaca premie uzależnione od realizacji indywidualnych zadań/celów i z rzadka sto-
suje nagrody uznaniowe; taka praktyka dystrybucji wynagrodzeń zmiennych powoduje 
znaczące poziomy wypłat premii dla pracowników przekraczających wyznaczone cele 
oraz wypłaty premii na poziomie poniżej przeciętnym (lub ich całkowitym braku) wśród 
pracowników nie realizujących zadań w wystarczającym stopniu. Zróżnicowanie wartości 
wynagrodzeń zmiennych w podmiotach biznesowych ilustruje wykres 18.

Wykres 18. Rozkład wynagrodzeń zmiennych w podmiotach biznesowych

Wysokość słupków obrazuje liczebność próby (oś pionowa) w określonych przedziałach premio-
wych, wyróżnione słupki przedstawiają liczebność pracowników, którym wypłacono wynagrodze-
nia zmienne bliskie kolejnym kwartylom (1Q, Mediana, 3Q) wartości wypłaconych wynagrodzeń 
zmiennych, które przedstawia oś pozioma.

Świadczenia pozapłacowe

Analiza porównawcza dostępności świadczeń pozapłacowych w trzech rodzajach pod-
miotów wskazuje na następujące różnice:

większą dostępność świadczeń związanych z dofinansowaniem studiów i szkoleń  �
w podmiotach wchodzących w zakres służby cywilnej oraz pozostałej administracji pu-
blicznej niż w podmiotach biznesowych;

znacząco większą dostępność świadczeń związanych z dofinansowaniem urlopów  �
pracowników w służbie cywilnej i pozostałej administracji publicznej niż w podmiotach 
biznesowych (oferuje je zaledwie 3% organizacji);

znacząco mniejszą dostępność w podmiotach pozabiznesowych świadczeń związa- �
nych z opieką medyczną, które są często oferowane przez sektor biznesowy (65%);

znacząco mniejszą dostępność świadczeń samochodowych w podmiotach pozabiz- �
nesowych w porównaniu do sektora biznesowego;

brak świadczeń związanych z opłacaniem ubezpieczeń na życie lub emerytalnych  �
pracownikom służby cywilnej oraz pozostałej administracji publicznej.

Zwraca uwagę fakt, że w praktyce wykorzystywania świadczeń pozapłacowych przez 
organizacje w służbie cywilnej bardziej popularne są świadczenia polegające na dofinan-
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sowywaniu wykształcenia lub wypoczynku niż świadczenia typowo statusowe, jak opie-
ka medyczna, ubezpieczenia emerytalne czy samochody służbowe. Taka praktyka może 
być efektem rekompensowania relatywnie niskich płac w porównaniu do pozostałych 
podmiotów, co należy ocenić pozytywnie. Jednakże może rodzić również ryzyko zwią-
zane z trudnościami w utrzymaniu pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych 
stanowisk kierowniczych, którym w sektorze biznesowym zwykle przysługuje większość 
z badanych świadczeń.

Dostępność świadczeń pozapłacowych w badanych organizacjach ilustrują wykresy 
19 i 20.

Wykres 19. Dostępność świadczeń pozapłacowych w analizowanej próbie ogółem 
(procent organizacji stosujących)

Podsumowanie

Badanie konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej w odniesieniu do pozostałej 
administracji publicznej i sektorów gospodarki wykazało, że struktura i poziomy wy-
nagrodzeń zatrudnionych w niej pracowników są zbliżone do rozwiązań stosowanych 
w pozostałej administracji publicznej, natomiast różnią się znacząco w stosunku do roz-
wiązań w podmiotach biznesowych. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak 
i całkowitych, a także struktury płac oraz świadczeń pozapłacowych.
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Na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji ani doświadczenia służ-
ba cywilna oferuje dość konkurencyjne płace zarówno zasadnicze, jak i całkowite, tak 
w odniesieniu do pozostałej administarcji publicznej, jak do podmiotów biznesowych. 
Wraz ze wzrostem wymogów konkurencyjność płac w służbie cywilnej w stosunku do 
porównywalnych stanowisk w biznesie znacząco maleje nawet do poziomu 33% płac 
na wyższych stanowiskach menedżerskich i eksperckich. Oznacza to, że praktyka taka 
może ułatwiać przyciągnięcie absolwentów rozpoczynających karierę zawodową, ale 
stanowi także duże ryzyko utraty pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Mimo to 
analiza spójności płac wykazuje właściwe względne zróżnicowanie płac pomiędzy stano-
wiskami o różnej złożoności oraz brak nadmiernych kominów płacowych na podobnych 
stanowiskach pracy. Świadczy to o racjonalnym kształtowaniu polityki wynagradzania 
pomimo licznych ograniczeń formalnych i budżetowych, a także jej konkurencyjności 
w odniesieniu do bezpośrednio porównywalnego rynku pracy, jakim jest pozostała ad-
ministracja publiczna.

Wykres 20. Dostępność świadczeń pozapłacowych w analizowanej próbie ogółem 
(procent pracowników objętych świadczeniem)
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Pay Competitiveness Survey in the Civil Service Sector

Summary
This publication presents the results of the pay competitiveness survey conducted in 
the civil service sector by the HRM Partners S.A. consulting company in 2010. The 
survey was conducted on a sample of ninety–three organizations (forty–eight from the 
civil service sector, fourteen from among other government institutions, and thirty–one 
business entities). The analysis covered 38,364 employees filling a total of ninety–one 
job positions.
The survey indicated that the structure and levels of pay for civil service employees are 
close to those for other government institutions. However, they differ considerably with 
respect to solutions applied by business entities. This tendency relates to both base and 
total pay as well as the pay structure and fringe benefits.

Krzysztof  Katolo – kierownik Zespołu Badań i Analiz w HRM partners S.A. Od 
2003 roku pracuje w HRM partners S.A. Odpowiada za cykliczne badania wynagrodzeń 
dla ok. 250 wiodących firm w Polsce. Kieruje projektami analiz konkurencyjności płac 
i systemów wynagrodzeń. Specjalizuje się w badaniach dla sektorów: bankowość, ubez-
pieczenia, usługi dla biznesu. Posiada 8-letnie doświadczenie w pracy dla międzynarodo-
wych instytucji finansowych oraz firm z sektora usługowego i produkcyjnego.

Piotr  Sierociński – dyrektor generalny/Partner Zarządzający HRM partners S.A.  
Z zawodu informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od 
21 lat czynnie zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi: – w latach 
1990–1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej; od 1996 roku działa w konsul-
tingu (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 2005 r. HRM partners 
S.A. W tym czasie brał udział/kierował ponad 300 projektami – głównie z zakresu budo-
wy systemów motywacyjnych oraz strategii personalnej.
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