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S³u¿ba cywilna w Polsce. Kierunki zmian

W Polsce s³u¿ba cywilna charakteryzuje siê brakiem ci¹g³oœci praw-

no-instytucjonalnej. W ci¹gu ostatnich dwunastu lat uchwalono

cztery ustawy o s³u¿bie cywilnej. Akty te w ró¿ny sposób regulowa³y

m.in. kwestie organu w³aœciwego w sprawach s³u¿by cywilnej (Szef

S³u¿by Cywilnej lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i jego

obs³ugi (Urz¹d S³u¿by Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) czy

kwestie statusu wy¿szych stanowisk (w s³u¿bie cywilnej i poza ni¹) oraz

sposobu ich obsadzania (konkursy, powo³ania/mianowania, nabór). Nato-

miast sama idea s³u¿by cywilnej narodzi³a siê we Francji w okresie III Re-

publiki. W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê trzy modele zatrudnienia

w s³u¿bie cywilnej – model kariery, model stanowisk (pozycyjny) oraz

model mieszany, wystêpuj¹cy najczêœciej w praktyce1. Przyjêcie okreœlo-

nego modelu jest œciœle zwi¹zane z tradycj¹ narodow¹ w danym kraju oraz

z definicj¹ i rol¹ pañstwa w jego stosunkach ze spo³eczeñstwem. Polski

model s³u¿by cywilnej mo¿na okreœliæ jako mieszany z przewag¹ uregulo-

wañ w³aœciwych dla modelu kariery. W modelu kariery podmiotem za-

trudniaj¹cym urzêdnika jest pañstwo. Urzêdnik jest przyjmowany do

korpusu s³u¿by cywilnej albo do jednej z kategorii tego korpusu (na naj-

ni¿sze stanowisko), a nie na konkretne stanowisko. Jego stosunek zatrud-

nienia jest bardzo stabilny – trwa, a¿ do przejœcia urzêdnika na emeryturê.

W tym czasie realizuje siê on w kolejno wystêpuj¹cych po sobie stopniach

kariery. Pañstwo gwarantuje urzêdnikowi precyzyjnie uregulowane upo-

sa¿enie i emeryturê lub rentê. Takie rozwi¹zania zbli¿one wystêpuj¹ we

Francji, Niemczech, Austrii i zosta³y zmodyfikowane na rzecz specyfiki

funkcjonowania urzêdników w instytucjach Unii Europejskiej (tzw. mo-

del kariery zamkniêty)2. W modelu stanowisk, podmiotem zatrudnia-

1 J. Czaputowicz, S³u¿ba cywilna w procesie integracji europejskiej, w: Admini-

stracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod. red. J. Czaputo-

wicz, Warszawa 2008, s. 272–274.
2 M. Ma³ecki, K. Tomaszewski, Status urzêdnika Unii Europejskiej, Warszawa

2005, s. 15.



j¹cym urzêdnika jest konkretny urz¹d, a nie pañstwo jako ca³oœæ. Jest

on zatrudniany na konkretnym stanowisku, a nie w korpusie cywilnym

„w ogóle”. S³absza jest stabilnoœæ stosunku pracy oraz gwarancje wyna-

grodzenia. Rozwi¹zania bliskie temu modelowi wystêpuj¹ m.in. w Wiel-

kiej Brytanii, krajach skandynawskich i we W³oszech.

W Polsce s³u¿ba cywilna pojawi³a siê w II Rzeczpospolitej, w ustawie

z dnia 17 lutego 1922 r. o pañstwowej s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 21,

poz.164), nowelizowanej kilkanaœcie razy przed wojn¹ i po drugiej wojnie

œwiatowej (tekst jedn. Dz. U. 1949, Nr 11, poz. 72)3. Ustawa po wielu no-

welizacjach przetrwa³a do 31 grudnia 1974 roku, a formalnie zosta³a

uchylona przez ustawê z dnia 26 czerwca 1974 r. – przepisy wprowa-

dzaj¹ce Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 142). S³u¿ba cywilna

w Polsce by³a równie¿ unormowana w nastêpuj¹cych ustawach: z dnia

16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (tekst jedn.

Dz. U. 2001, Nr 86, poz. 953 ze zm.); z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie

cywilnej (Dz. U. 1999, Nr 49, poz. 483), z dnia 5 lipca 1996 r. ustawa

o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. 1996, Nr 88, poz. 402 ze zm.) oraz z dnia

24 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 170, poz. 1218, ze zm.). Od 24 marca

2009 roku obowi¹zuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywil-

nej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 12610). Uchyli³a ona ustawê z 24 sierpnia

2006 r. o s³u¿bie cywilnej oraz ustawê z 24 sierpnia 2006 r. o pañstwowym

zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych (Dz. U. Nr 170,

poz. 217). Innymi aktami dotycz¹cymi s³u¿by cywilnej w Polsce s¹ m.in.

– zarz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie

zasad dokonywanych opisów i wartoœciowania stanowisk pracy w s³u¿bie

cywilnej (M.P. 2008, Nr 15, poz.163 ze zm.), rozporz¹dzenie Prezesa

Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postêpowania wyja-

œniaj¹cego i postêpowania dyscyplinarnego w s³u¿bie cywilnej (Dz. U.

2006, Nr 246, poz. 1798), rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia

16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postêpowania kwa-

lifikacyjnego w s³u¿bie cywilnej (Dz. U. 2009, Nr 218, poz. 1695.), roz-

porz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie
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okreœlenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,

stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalenia

wynagrodzenia oraz szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych

œwiadczeñ przys³uguj¹cym cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. 2009,

Nr 211, poz. 1630) oraz rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia

8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okre-

sowych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. 2009, Nr 74, poz. 633).

Celem utworzenia korpusu s³u¿by cywilnej w Polsce jest wykszta³ce-

nie profesjonalnej, rzetelnej, politycznie neutralnej i bezstronnej grupy

urzêdniczej (art. 1, ustawa o s³u¿bie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.).

Regu³a ta przyœwieca równie¿ funkcjonowaniu administracji instytucji

europejskich, choæ w praktyce – tak jak w Polsce nie zawsze jest respekto-

wana4. Urzêdnicy wchodz¹cy w sk³ad korpusu s³u¿by cywilnej podlegaj¹

ograniczeniom w celu zapewnienia neutralnego politycznie i bezstronne-

go wykonywania przez nich zadañ pañstwa czy instytucji UE5.

Ustawa o s³u¿bie cywilnej w Polsce z 2008 r. wprowadzi³a przede

wszystkim zmiany polegaj¹ce na ujednoliceniu ustawodawstwa regu-

luj¹cego zagadnienia kadrowe w administracji rz¹dowej, a w szczegól-

noœci objê³a nowelizacj¹ takie kwestie jak – organizacja s³u¿by cywilnej,

nabór do s³u¿by cywilnej, pierwsza ocena s³u¿by cywilnej, postêpowanie

kwalifikacyjne i mianowanie w s³u¿bie cywilnej, obsadzanie wy¿szych

stanowisk w s³u¿bie cywilnej, ocena okresowa cz³onków korpusu s³u¿by

cywilnej, szkolenia i rozwój s³u¿by cywilnej oraz strategia zarz¹dzania za-

sobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej6. Ustawa przywróci³a stan prawny
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sprzed 27 paŸdziernika 2006 roku, kiedy to w administracji rz¹dowej od-

ró¿niane by³y dwa poziomy stanowisk – poziom polityczny obejmuj¹cy

kierownicze stanowiska pañstwowe (ministrowie, sekretarze, podsekreta-

rze stanu, wojewodowie, wicewojewodowie) i cz³onków tzw. gabinetów

politycznych oraz poziom s³u¿by cywilnej – stanowiska urzêdnicze

ró¿nych szczebli administracji rz¹dowej. Ustawa równie¿ uporz¹dkowa³a

tzw. poziom poœredni, czyli wysokie stanowiska pañstwowe, do których

zaliczano m.in. stanowiska kierowników urzêdów centralnych i ich zastêp-

ców, prezesów agencji pañstwowych i pañstwowych funduszy celowych

oraz ich zastêpców, dyrektorów generalnych ministerstw, urzêdów cen-

tralnych i urzêdów wojewódzkich, dyrektorów i zastêpców dyrektorów

departamentów w ministerstwach i urzêdach centralnych oraz dyrektorów

i zastêpców dyrektorów wydzia³ów w urzêdach wojewódzkich, a tak¿e

wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastêpców. Wejœciu nowej usta-

wy z 2008 r. towarzyszy³o w³¹czenie wiêkszoœci obecnych wysokich sta-

nowisk pañstwowych (stanowiska dyrektorskie w urzêdach administracji

rz¹dowej oraz stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastêp-

ców) do systemu s³u¿by cywilnej jako tzw. wy¿sze stanowiska w s³u¿bie

cywilnej. Likwidacji uleg³ Pañstwowy Zasób Kadrowy (PZK). Jednak

cz³onkowie PZK, którzy weszli do niego, dziêki zdaniu egzaminu lub wy-

graniu konkursu na wysokie stanowisko pañstwowe, b¹dŸ te¿ w latach

2007–2009 przeszli postêpowanie kwalifikacyjne w s³u¿bie cywilnej z wy-

nikiem uprawniaj¹cym do mianowania, to przez okres 10 lat zwolnieni s¹

z obowi¹zku poddania siê sprawdzianowi kompetencji kierowniczych,

w przypadku ubiegania siê o wy¿sze stanowisko w s³u¿bie cywilnej.

Najwy¿szym w hierarchii urzêdu stanowiskiem w korpusie s³u¿by cy-

wilnej jest stanowisko dyrektora generalnego, utworzone w Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów, w urzêdzie ministra, urzêdzie przewodnicz¹ce-

go komitetu wchodz¹cego w sk³ad Rady Ministrów, urzêdzie centralnego

organu administracji rz¹dowej oraz w urzêdzie wojewódzkim (art. 25,

ustawa o s.c.). Nie jest tworzone w Komendzie G³ównej Policji, Komen-

dzie G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Komendzie G³ównej Stra¿y

Granicznej. Natomiast w tych urzêdach, w których stanowiska dyrekto-

rów generalnych nie bêd¹ utworzone, ich zadania wykonywaæ bêd¹ – tak

jak dotychczas – kierownicy urzêdów. Dyrektor generalny podlega bezpo-

œrednio kierownikowi urzêdu. Zgodnie z ustaw¹ z 2008 r. wy¿szymi sta-

nowiskami obsadzanymi w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru

(art. 54) b¹dŸ w drodze przeniesienia (art. 54 ust. 2) s¹ stanowiska dyrek-

tora generalnego urzêdu; kieruj¹cego departamentem lub komórk¹ ró-
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wnorzêdn¹ w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzêdzie ministra,

urzêdzie obs³uguj¹cym przewodnicz¹cego komitetu wchodz¹cego w sk³ad

Rady Ministrów, urzêdzie centralnego organu administracji rz¹dowej

oraz kieruj¹cego wydzia³em lub komórk¹ równorzêdn¹ w urzêdzie woje-

wódzkim, a tak¿e zastêpcy tych osób; wojewódzkiego lekarza weterynarii

i jego zastêpcy; kieruj¹cego komórk¹ organizacyjn¹ w Urzêdzie Rejestra-

cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-

czych oraz w Biurze Nasiennictwa Leœnego oraz zastêpcy tych osób

(art. 52). W przypadku obsadzania stanowisk zastêpców dyrektorów de-

partamentów w KPRM, ministerstwach i urzêdach centralnych, zastêpców

dyrektorów wydzia³ów w urzêdach wojewódzkich, zastêpców woje-

wódzkich lekarzy weterynarii, a tak¿e zastêpców kierowników komórek

organizacyjnych w Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Biurze Nasiennictwa

Leœnego, mo¿liwe bêdzie odst¹pienie od przeprowadzania otwartego na-

boru i przeniesienie na takie stanowisko cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej,

który spe³nia wymagania na to stanowisko i uzyska³ ostatni¹ ocenê okre-

sow¹ na jednym z dwóch najwy¿szych poziomów w skali ocen. Roz-

wi¹zania administracyjne w Polsce s¹ bliskie standardom europejskim.

W instytucjach Unii Europejskiej dyrektorzy i dyrektorzy generalni, któ-

rzy na swoje stanowiska s¹ mianowani, choæ pochodziæ te¿ mog¹ z naboru

otwartego i konkurencyjnego stanowi¹ równie¿ wierzcho³ek w³adzy ad-

ministracyjnej w korpusie s³u¿by cywilnej. Pomimo swojej niezale¿noœci,

nie dzia³aj¹ w oderwaniu od ogólnych wskazówek administracyjno-poli-

tycznych, choæ dyrekcje generalne w opinii ekspertów ciesz¹ siê swojego

rodzaju autonomi¹7. Przyk³adem mo¿e byæ administracja w Komisji Eu-

ropejskiej. W rezultacie kontrolê nad poszczególnymi dyrekcjami gene-

ralnymi (hierarchicznie zbudowanymi na wzór ministerstw) sprawuj¹

z jednej strony – odpowiedni komisarze (czynnik polityczny), z drugiej

– Sekretarz Generalny (czynnik administracyjny). W Polsce mamy po-

dobne rozwi¹zania. Ustawa z 2008 r. przywraca Szefa S³u¿by Cywilnej,

jako centralny organ administracji rz¹dowej w³aœciwy w sprawach s³u¿by

cywilnej (art. 10). Merytoryczn¹ oraz organizacyjno-logistyczn¹ obs³ugê

tego organu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Szefa S³u¿by

Cywilnej powo³uje Prezes Rady Ministrów, po zasiêgniêciu opinii Rady
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S³u¿by Cywilnej. Pierwszym Szefem S³u¿by Cywilnej na podstawie usta-

wy z 2008 r. zosta³ S³awomir Brodziñski8. Kolejnym nowym organem jest

powo³ana w miejsce dotychczasowej Rady S³u¿by Publicznej – Rada

S³u¿by Cywilnej. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady

Ministrów, licz¹cy 15 cz³onków (art. 19). Prezes powo³uje osiem osób po-

siadaj¹cych autorytet, wiedzê i doœwiadczenie, a pozosta³ych siedem – na

wniosek klubów parlamentarnych, spoœród pos³ów, senatorów lub osób

nie bêd¹cych parlamentarzystami. Przewodnicz¹cym Rady S³u¿by Cy-

wilnej jest obecnie Adam Leszkiewicz9.

O wy¿sze stanowisko w s³u¿bie cywilnej mo¿e ubiegaæ siê osoba, która

posiada tytu³ magistra lub równorzêdny, nie by³a karana zakazem zajmo-

wania stanowisk kierowniczych w urzêdach organów w³adzy publicznej

lub pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi

oraz posiada kompetencje kierownicze (art. 53). Podobnie jak wskazuj¹

procedury wyboru kandydata na dyrektora generalnego w strukturach Ko-

misji Europejskiej, w Polsce brany jest równie¿ pod uwagê sta¿ pracy – co

najmniej 6 lat w tym 3 na stanowisku kierowniczym w jednostkach sekto-

ra finansów publicznych (w KE – 12 lat pracy, w tym 6 na stanowisku

kierowniczym). Natomiast kandydat ubiegaj¹cy siê o inne wy¿sze stano-

wisko (nie dyrektora generalnego urzêdu) – 3-letnim sta¿em pracy, w tym

co najmniej rocznym sta¿em na stanowiskach kierowniczych lub co naj-

mniej dwuletnim – na stanowiskach samodzielnych w jednostkach sekto-

ra finansów publicznych. Poza tym, tak jak w przypadku przysz³ych

urzêdników unijnych – kandydat na wy¿sze stanowisko musi spe³niaæ wy-

mogi wynikaj¹ce z opisu stanowiska pracy oraz z odrêbnych przepisów

prawa. Osoby zajmuj¹ce wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej nie mog¹

pe³niæ funkcji w zwi¹zkach zawodowych, tworzyæ partii politycznych

i w nich uczestniczyæ, tak¿e – podejmowaæ dodatkowych zajêæ zarobko-

wych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzêdu, w którym s¹ za-

trudnione (art.78). Z kolei dyrektorom generalnym takiej zgody udzielaæ

bêdzie Szef S³u¿by Cywilnej po zapoznaniu siê z pisemn¹ opini¹ kierow-

nika danego urzêdu.

Korpus s³u¿by cywilnej sk³ada siê z pracowników s³u¿by cywilnej,

czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracê oraz urzêdników

s³u¿by cywilnej, którzy zatrudnieni s¹ na podstawie mianowania, po prze-
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prowadzeniu postêpowania kwalifikacyjnego i spe³nieniu odpowiednich

warunków (art. 3). W sk³ad korpusu s³u¿by cywilnej wchodz¹ – pracowni-

cy zatrudnieni na stanowiskach urzêdniczych w: Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów; urzêdach ministrów i przewodnicz¹cych komitetów wcho-

dz¹cych w sk³ad Rady Ministrów oraz urzêdach centralnych organów

administracji rz¹dowej; urzêdach wojewódzkich oraz innych urzêdach

stanowi¹cych aparat pomocniczych terenowych organów administracji

rz¹dowej podleg³ych ministrom lub centralnym organom administracji

rz¹dowej; komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyj-

nych stanowi¹cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych s³u¿b,

inspekcji i stra¿y wojewódzkich oraz kierowników powiatowych s³u¿b,

inspekcji i stra¿y – chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej; Urzêdzie

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Biurze Nasiennictwa Leœnego oraz korpus s³u¿by cywilnej

tworz¹ tak¿e – powiatowi i graniczni lekarze weterynarii i ich zastêpcy

(art. 2). Stanowiska urzêdnicze w urzêdach mog¹ zajmowaæ tak¿e osoby

oddelegowane na podstawie odrêbnych przepisów do wykonywania za-

dañ poza jednostk¹ organizacyjn¹, w której s¹ zatrudnione. Z kolei prawa

i obowi¹zki cz³onków korpusu s³u¿by zagranicznej, a tak¿e zasady orga-

nizacji i funkcjonowania tej s³u¿by okreœlaj¹ przepisy o s³u¿bie zagranicz-

nej. A zatem korpus s³u¿by cywilnej tworz¹ pracownicy zatrudniani na

stanowiskach urzêdniczych – wy¿szych stanowiskach w s³u¿bie cywilnej,

stanowiskach œredniego szczebla zarz¹dzania, stanowiskach koordynu-

j¹cych, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagaj¹cych. Pracow-

nikiem s³u¿by cywilnej mo¿e zostaæ osoba bêd¹ca obywatelem polskim

(z zastrze¿eniem art. 5), korzystaj¹ca z pe³ni praw publicznych, nie skazana

prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêp-

stwo skarbowe, posiadaj¹ca wymagane kwalifikacje na dane stanowisko

pracy i ciesz¹ca siê nieposzlakowan¹ opini¹ (art. 4). Nowa ustawa

o s³u¿bie cywilnej nie wprowadza radykalnych zmian w zakresie naboru

do s³u¿by cywilnej. Najistotniejsza zmiana dotyczy mo¿liwoœci zatrud-

niania osób nie tylko posiadaj¹cych obywatelstwo polskie, a tak¿e – oby-

wateli pañstw Unii Europejskiej oraz innych pañstw, których obywatele

maj¹ prawo zatrudnienia na terenie RP (art. 5). Jednak osoby nie posia-

daj¹ce obywatelstwa polskiego, nie bêd¹ mog³y zajmowaæ stanowisk

zwi¹zanych – z bezpoœrednim lub poœrednim wykonywaniem w³adzy pu-

blicznej ani ochron¹ generalnych interesów pañstwa. Nabór kandydatów

do korpusu s³u¿by cywilnej organizuje dyrektor generalny, a dotyczy to

tak¿e absolwentów Krajowej Szko³y Administracji Publicznej (art. 26).
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Natomiast G³ówny Lekarz Weterynarii organizuje nabór na stanowisko

granicznego lekarza weterynarii i jego zastêpcy, a wojewódzki lekarz we-

terynarii organizuje nabór na stanowiska powiatowego lekarza weterynarii

i jego zastêpcy (art. 27). Wzmocnieniu natomiast uleg³a zasada jawnoœci,

otwartoœci i konkurencyjnoœci naboru. Do obecnie obowi¹zuj¹cych spo-

sobów upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy – og³o-

szenie w siedzibie urzêdu i w BIP KPRM, dodano og³oszenie na stronie

podmiotowej BIP urzêdu („Biuletyn urzêdu”), który poszukuje pracowni-

ków (art. 28). W dalszym ci¹gu obowi¹zuje zasada, ¿e informacja o prze-

biegu naboru jest informacj¹ publiczn¹, choæ zmodyfikowano sposób jej

upowszechniania. Do niedawna upowszechnianiu w BIP KPRM podle-

ga³o og³oszenie o wakacie oraz lista kandydatów spe³niaj¹cych wymogi

formalne, z kolei informacja o wyniku naboru by³a udostêpniana na wnio-

sek. Nowa ustawa stanowi, ¿e w miejscu powszechnie dostêpnym w sie-

dzibie urzêdu oraz w BIP (KPRM oraz urzêdu prowadz¹cego nabór)

publikowane jest og³oszenie o wakacie oraz informacja o wyniku naboru,

a lista kandydatów spe³niaj¹cych wymogi formalne jest udostêpniana na

wniosek. Skrócono te¿ termin sk³adania dokumentów w przypadku za-

trudnienia na zastêpstwo – z 10 do 5 dni (art. 28). Og³oszenie o naborze

powinno zawieraæ – nazwê i adres urzêdu, okreœlenie stanowiska pracy,

wymagania zwi¹zane ze stanowiskiem pracy – zgodnie z opisem danego

stanowiska (ze wskazaniem, które z nich s¹ niezbêdne, a które dodatko-

we), zakres zadañ wykonywanych na stanowisku pracy, wskazanie wy-

maganych dokumentów oraz miejsce i termin sk³adania dokumentów.

Z osob¹ po raz pierwszy podejmuj¹c¹ pracê w s³u¿bie cywilnej zawierana

jest umowa o pracê na czas okreœlony – 12 miesiêcy, z mo¿liwoœci¹ jej

rozwi¹zania z dwutygodniowym wypowiedzeniem (s¹ jednak pewne od-

stêpstwa okreœlone w ustawie; art. 35). Osobê tak¹ obowi¹zuje równie¿

s³u¿ba przygotowawcza, która trwaæ bêdzie nie d³u¿ej ni¿ 4 miesi¹ce,

a koñczy siê nie póŸniej ni¿ z up³ywem 8 miesiêcy od podjêcia pracy (art. 36).

Dyrektor generalny urzêdu, kieruj¹cy pracownika do odbycia s³u¿by

przygotowawczej okreœla jej zakres i czas trwania na podstawie opinii

osoby kieruj¹cej komórk¹ organizacyjn¹, w której pracownik jest zatrud-

niony. W pewnych przypadkach dyrektor generalny mo¿e zwolniæ pra-

cownika z obowi¹zku odbycia s³u¿by przygotowawczej (np. absolwentów

KSAP), ale nie oznacza to zwolnienia z egzaminu koñcz¹cego tê s³u¿bê.

Osoba zatrudniona po raz pierwszy w s³u¿bie cywilnej na podstawie

umowy o pracê na czas okreœlony podlega pierwszej ocenie w s³u¿bie cy-

wilnej, z wy³¹czeniem absolwentów KSAP, którzy z³o¿yli wnioski o mia-
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nowanie w s³u¿bie cywilnej (art. 37). Ocena ta dokonywana jest nie

wczeœniej ni¿ po up³ywie 8 miesiêcy od nawi¹zania stosunku pracy i nie

póŸniej ni¿ miesi¹c przed up³ywem okresu, na który zawarta zosta³a umo-

wa. W ramach pierwszej oceny pracownika s³u¿by cywilnej uwzglêdnia

siê – postawê, zaanga¿owanie, postêpy w pracy, relacje ze wspó³pracow-

nikami i terminowoœæ wykonywania zadañ, a tak¿e wynik egzaminu ze

s³u¿by przygotowawczej oraz sporz¹dzone przez ocenianego pracownika

sprawozdanie dotycz¹ce zadañ realizowanych w trakcie pracy10. W przy-

padku przyznania oceny pozytywnej – kierownik komórki organizacyjnej,

w której zatrudniony jest oceniany pracownik, wnioskuje do dyrektora ge-

neralnego urzêdu o zawarcie umowy o pracê na czas nieokreœlony.

W przypadku oceny negatywnej – o niezawieranie takiej umowy albo

o zawarcie umowy o pracê na czas okreœlony.

Zmian¹ w stosunku do wczeœniejszych przepisów jest rozszerzenie

kwalifikacji osób ubiegaj¹cych siê o mianowanie, a dotyczy to nowych

umiejêtnoœci jêzykowych (udokumentowanych na okreœlonym poziomie),

wykraczaj¹cych poza znajomoœæ jêzyków roboczych UE. Zatem o uzy-

skanie mianowania w s³u¿bie cywilnej mo¿e ubiegaæ siê osoba, która jest

pracownikiem s³u¿by cywilnej, posiada tytu³ zawodowy magistra lub ró-

wnorzêdny, ma co najmniej 3-letni sta¿ pracy w s³u¿bie cywilnej lub

uzyska³a zgodê dyrektora generalnego urzêdu na przyst¹pienie do postê-

powania kwalifikacyjnego przed up³ywem tego terminu – jednak nie

wczeœniej ni¿ po up³ywie dwóch lat od nawi¹zania stosunku pracy

w s³u¿bie cywilnej, zna co najmniej jeden jêzyk obcy spoœród jêzyków ro-

boczych UE lub jeden z nastêpuj¹cych jêzyków obcych: arabski, bia³oru-

ski, chiñski, islandzki, japoñski, norweski, rosyjski, ukraiñski oraz jest

¿o³nierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowi¹zkowi obrony

(art. 40). Dyrektor generalny w³aœciwego urzêdu potwierdza powy¿sze

kwalifikacje, a tak¿e spe³nienie nastêpuj¹cych warunków u kandydata

– obywatelstwo polskie, korzystanie z pe³ni praw publicznych, niekaral-

noœæ za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe. Po-

stêpowanie kwalifikacyjne pracowników ubiegaj¹cych siê o mianowanie

prowadzi tak jak to by³o dotychczas Krajowa Szko³a Administracji Pu-

blicznej (art. 43). W toku postêpowania kwalifikacyjnego do koñca
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2009 roku weryfikowa³o siê wiedzê, umiejêtnoœci i predyspozycje kie-

rownicze11. Przepisy nowej ustawy o s³u¿bie cywilnej dotycz¹ce postêpo-

wania kwalifikacyjnego, którego podstaw¹ jest wiedza i umiejêtnoœci

– wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku12. Do tego czasu postêpo-

wanie kwalifikacyjne prowadzone by³o na dotychczasowych zasadach,

okreœlonych ustaw¹ z 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej. Mianowañ

w ramach limitu okreœlonego w ustawie bud¿etowej dokonuje Szef S³u¿by

Cywilnej (wczeœniej Prezes Rady Ministrów) w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej. Akty mianowania otrzymuj¹ pracownicy s³u¿by cywilnej, któ-

rzy z wynikiem pozytywnym ukoñczyli postêpowanie kwalifikacyjne

w s³u¿bie cywilnej oraz uzyskali miejsce uprawniaj¹ce do mianowania.

Szef S³u¿by Cywilnej mianuje tak¿e absolwentów Krajowej Szko³y Admi-

nistracji Publicznej, którzy w danym roku z³o¿yli wnioski o mianowanie.

Urzêdnik s³u¿by cywilnej sk³ada œlubowanie i potwierdza je podpisem

w akcie mianowania. Z dniem mianowania stosunek pracy na podstawie

umowy o pracê przekszta³ca siê w stosunek pracy na podstawie mianowa-

nia. Zmianie ulega podstawa zatrudnienia, a inne elementy dotychczaso-

wego stosunku pracy nie ulegaj¹ zmianie (np. miejsce pracy, stanowisko,

wynagrodzenie zasadnicze). Natomiast dyrektor generalny urzêdu przy-

znaje urzêdnikowi s³u¿by cywilnej w terminie 7 dni od dnia mianowania

– najni¿szy stopieñ s³u¿bowy, przys³uguj¹cy od dnia mianowania (art. 51

ust. 1). W zwi¹zku z posiadanym stopniem s³u¿bowym, urzêdnik s³u¿by

cywilnej otrzymuje dodatek s³u¿by cywilnej. Status urzêdnika s³u¿by cy-

wilnej charakteryzuje stabilniejsza forma stosunku pracy, ni¿ w przypadku

pracownika s³u¿by cywilnej (ograniczony katalog mo¿liwoœci rozwi¹za-

nia stosunku pracy), dodatkowe uprawnienia (dodatek s³u¿by cywilnej,

dodatkowy urlop wypoczynkowy), zwiêkszona dyspozycyjnoœæ oraz obo-

wi¹zki i ograniczenia. Te ostatnie to zw³aszcza – mniej korzystny sposób

rekompensaty za pracê w godzinach nadliczbowych (art. 97, ust. 7 i 8), za-

kaz tworzenia i uczestniczenia w partiach politycznych (art. 78 ust. 5 ) czy
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obowi¹zek sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych, bez wzglêdu na zajmo-

wane stanowisko pracy (art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni-

czeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce

funkcje publiczne, Dz. U. 2006, Nr 216, poz. 1584).

Modyfikacji uleg³ równie¿ system wynagrodzeñ cz³onków korpusu

s³u¿by cywilnej, a nowe regulacje obowi¹zuj¹ od dnia 1 stycznia 2010

roku13. W porównaniu do obowi¹zuj¹cego wczeœniej rozporz¹dzenia14,

zmiany dotycz¹ m.in. zmniejszenia rozpiêtoœci przedzia³ów mno¿ników

kwoty bazowej, s³u¿¹cych do ustalenia wynagrodzeñ zasadniczych cz³on-

ków korpusu s³u¿by cywilnej, wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów

prawnych – wymagañ w zakresie stanowisk i kwalifikacji, zmniejszenia

progresji wzrostu mno¿ników kwoty bazowej s³u¿¹cych do ustalenia

dodatków s³u¿by cywilnej dla urzêdników s³u¿by cywilnej, posiada-

j¹cych VI stopieñ s³u¿bowy i stopnie wy¿sze. Przedzia³y mno¿ników

pozwoli³y na wyraŸne przestawienie hierarchii wynagrodzeñ w posz-

czególnych grupach stanowisk i urzêdów oraz stworzono mo¿liwoœæ

bardziej elastycznego kszta³towania wynagrodzeñ, zw³aszcza w grupach

stanowisk – wy¿szych, œredniego szczebla zarz¹dzania, koordynuj¹cych

i samodzielnych. Nowe regulacje dotycz¹ tak¿e zasad ustalania prawa

do dodatku za wieloletni¹ pracê w s³u¿bie cywilnej oraz nagrody jubile-

uszowej.

Pod¹¿aj¹c naprzeciw standardom administracyjnym w instytucjach

UE, ustawa o s³u¿bie cywilnej wprowadzi³a obowi¹zkowe oceny okreso-

we dla wszystkich cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, a nie tylko – jak to

by³o poprzednio – dla urzêdników s³u¿by cywilnej (art. 81). Zatem objêto

ocen¹ okresow¹ równie¿ pracowników s³u¿by cywilnej, zatrudnionych na

podstawie umowy o pracê, na czas nieokreœlony. Ocena okresowa obej-

muje wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych, wynikaj¹cych z opisu sta-

nowiska pracy, a sporz¹dzana ma byæ co 24 miesi¹ce. Powinna zawieraæ

wnioski dotycz¹ce indywidualnego programu rozwoju zawodowego

cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej. Urzêdnik s³u¿by cywilnej, który otrzy-
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ma³ dwie kolejne – nastêpuj¹ce po sobie oceny okresowe, na jednym

z dwóch najwy¿szych poziomów w skali ocen, obligatoryjnie otrzymuje ko-

lejny stopieñ s³u¿bowy w terminie 30 dni od dnia zapoznania siê z ocen¹.

Nowoœci¹ jest równie¿ to, ¿e w sposób wyczerpuj¹cy wskazano okolicz-

noœci, w których bezpoœredni prze³o¿ony mo¿e zmieniæ termin sporz¹dzenia

oceny – okreœlono sytuacjê, w której nastêpuje obowi¹zkowe przed³u¿e-

nie terminu sporz¹dzenia oceny. Warto nadmieniæ, ¿e istotne zmiany

w przeprowadzaniu ocen okresowych cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej

zosta³y wprowadzone na poziomie aktu wykonawczego i obowi¹zuj¹ od

dnia 3 czerwca 2009 roku15. W obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu opraco-

wano now¹ metodologiê sporz¹dzania ocen okresowych poprzez wpro-

wadzenie punktowej skali ocen, a tak¿e przedstawiono odrêbne kryteria

oceny i arkuszy ocen dla osób zajmuj¹cych wy¿sze stanowiska w s³u¿bie

cywilnej oraz stanowiska kierowników urzêdów, które s¹ stanowiskami

pracy w s³u¿bie cywilnej (za³¹cznik nr 3 oraz Arkusz „B”). Pozostali

cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej (zatrudnieni na stanowisku pracy

niebêd¹cym wy¿szym stanowiskiem w s³u¿bie cywilnej, ani stanowi-

skiem kierownika urzêdu, które jest stanowiskiem pracy w s³u¿bie cywil-

nej s¹ równie¿ poddani odrêbnej ocenie okresowej (za³¹cznik nr 1 i 2,

Arkusz „A”).

Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e nowa ustawa o s³u¿bie cywilnej da³a mo-

¿liwoœæ bezpoœrednim prze³o¿onym na ustalenie indywidualnego progra-

mu rozwoju zawodowego wszystkim cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej

– z wyj¹tkiem dyrektorów generalnych urzêdów (art. 108). Program ten

stanowi podstawê do kierowania cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej na

szkolenia. Indywidualny program rozwoju zawodowego uwzglêdnia

w szczególnoœci – wnioski zawarte w ocenie okresowej, planowany awans

stanowiskowy, awans finansowy, a tak¿e plany i mo¿liwoœci rozwoju za-

wodowego cz³onka korpusu s³u¿by cywilnej oraz potrzeby i mo¿liwoœci

urzêdu w zakresie zatrudnienia. Program ma byæ akceptowany przez oso-

bê kieruj¹c¹ komórk¹ organizacyjn¹ i zatwierdzany przez dyrektora gene-

ralnego urzêdu. Szkolenia i rozwój zawodowy cz³onków s³u¿by cywilnej

na szczeblu centralnym s¹ planowane (przy wsparciu KSAP), organizowane

i nadzorowane przez Szefa S³u¿by Cywilnej (art. 107). Celem szkoleñ jest

104 Ewa Jurga-Wosik SP 2 ’10

15 Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie

warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych cz³onków korpusu s³u¿by cy-

wilnej, Dz. U. Nr 74, poz. 633.



nabycie umiejêtnoœci pracy w grupie, koordynacji pracy w urzêdzie i ad-

ministracji, upowszechnianie jednolitych standardów pracy oraz przygo-

towanie do partnerstwa europejskiego16. Plan szkoleñ centralnych jest

ustalany co roku, a w szczególnoœci zawiera – priorytety szkoleniowe

wobec cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, rodzaje szkoleñ maj¹ce du¿e

znaczenie w danym roku oraz inne zalecenia i informacje dla osób organi-

zuj¹cych i nadzoruj¹cych szkolenia w s³u¿bie cywilnej. Ustawa równie¿

przewiduje, inne rodzaje szkoleñ – szkolenia powszechne, szkolenia w ra-

mach indywidualnego programu rozwoju zawodowego cz³onka korpusu

s³u¿by cywilnej oraz szkolenia specjalistyczne (art. 106).

Kolejnym elementem zmian, znanym równie¿ administracji instytucji

europejskiej jest realizowanie tzw. planów strategicznych17. Ustawa o s³u¿-

bie cywilnej na³o¿y³a na Szefa S³u¿by Cywilnej obowi¹zek opracowania

i wdro¿enia strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej

(art. 15, ustêp 2). Strategia musi zawieraæ opis aktualnego stanu s³u¿by

cywilnej, tzw. „diagnozê s³u¿by cywilnej” (procedury – rekrutacji, ocen

pracowniczych, rozwoju kariery oraz rozwoju umiejêtnoœci mened¿er-

skich), okreœlenie celów strategicznych i systemu ich realizacji oraz wska-

zanie ram finansowych. Ponadto strategia powinna zawieraæ takie elementy

jak – wizja i misja s³u¿by cywilnej, a tak¿e okreœlenie obszarów wdro¿enia

strategii. Misj¹ s³u¿by cywilnej jest zapewnienie zawodowego, rzetelne-

go, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa

oraz ci¹g³oœci funkcjonowania instytucji pañstwa, niezale¿nie od bie¿¹cej

sytuacji politycznej i zmian rz¹dów. Zasada profesjonalizmu oznacza, ¿e

praca w s³u¿bie cywilnej jest sta³ym Ÿród³em utrzymania pracowników

zatrudnionych w oparciu o merytoryczne kryteria, dysponuj¹cych wiedz¹

i umiejêtnoœciami zapewniaj¹cymi prawid³owe wykonywanie swoich obo-

wi¹zków s³u¿bowych. Natomiast zasada rzetelnoœci oznacza wykonywa-

nie obowi¹zków kompetentnie, z zachowaniem terminów i w sposób

ekonomicznie racjonalny. Z kolei bezstronnoœæ dzia³ania cz³onków kor-

pusu s³u¿by cywilnej polega na równym traktowaniu wszystkich podmio-

tów, których dotycz¹ podejmowane przez nich czynnoœci (wydawane

decyzje, postanowienia, udzielane zamówienia publiczne itd.), a neutral-

noœæ polityczna to podstawa w kierowaniu siê normami prawa i standardami
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16 www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=36&id2=21, odczyt 19.02.2010.
17 Oœwiadczenie dotycz¹ce przestrzegania ³adu administracjno-regulacyjnego wy-

dane przez Komisjê Europejsk¹, Bruksela 2007, s. 6.



interesu publicznego (nie uleganie wp³ywom partii politycznych, organi-

zacji spo³ecznych, zwi¹zków zawodowych oraz wszelkim grupom naci-

sku). Szef S³u¿by Cywilnej okreœla równie¿ standardy zarz¹dzania

zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej. W zwi¹zku z tym w bud¿ecie

pañstwa ma zostaæ utworzona rezerwa celowa na „modernizacjê” s³u¿by

cywilnej. Dysponowaæ j¹ bêdzie Szef Kancelarii Prezesa Rady Minis-

trów, na wniosek Szefa S³u¿by Cywilnej. Na koniec zmian, jakie czekaj¹

s³u¿bê cywiln¹, warto wspomnieæ, ¿e po raz pierwszy od czasu przy-

wrócenia w Polsce s³u¿by cywilnej, ustawodawca zobowi¹za³ Prezesa

Rady Ministrów do wydania zarz¹dzenia zawieraj¹cego wytyczne w za-

kresie przestrzegania zasad s³u¿by cywilnej oraz okreœlaj¹cego zasady

etyki korpusu s³u¿by cywilnej. Akt ten ma zast¹piæ Kodeks Etyki S³u¿by

Cywilnej.

Ustawa o s³u¿bie cywilnej z 2008 roku wprowadzi³a szereg instru-

mentów, które maj¹ zapewniæ spójnoœæ podejmowanych dzia³añ, a w kon-

sekwencji stabilnoœæ w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. Do instrumentów

tych mo¿na zaliczyæ m.in. – strategiê i programy zarz¹dzania zasobami

ludzkimi w s³u¿bie cywilnej i w urzêdzie, wytyczne odnoœnie wprowadzania

zasad s³u¿by cywilnej, zasady etyki korpusu oraz instrumenty umo¿liwia-

j¹ce Szefowi S³u¿by Cywilnej – kontrolowanie, monitorowanie i nadzorowa-

nie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, a tak¿e jego wspó³praca z dyrektorami

generalnymi urzêdów i mo¿liwoœæ wykorzystania œrodków rezerwy bud¿e-

towej na modernizacjê s³u¿by cywilnej. Warto podkreœliæ jeszcze raz, ¿e

nowe instrumenty monitorowania naboru na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie

cywilnej (kierowanie przez Radê S³u¿by Cywilnej i Szefa S³u¿by Cywil-

nej przedstawicieli, w celu obserwacji przebiegu procesu naboru czy reko-

mendacje Szefa S³u¿by Cywilnej dotycz¹ce przeprowadzenia naboru)

tworz¹ wiarygodne podstawy rekrutacji. Poza tym wspomniany ju¿ nowy

system ocen okresowych to jedno z podstawowych narzêdzi zarz¹dzania

zasobami ludzkimi i st¹d jest tak wa¿ny dla poprawy efektywnoœci pracy,

podejmowania decyzji kadrowych (awanse, przeniesienia), planowania,

zatrudniania, ustalania œcie¿ek kariery pracowników oraz kszta³towania

wysokoœci wynagrodzeñ. Ocena na poziomie indywidualnym ma na celu

weryfikacjê wykonywania obowi¹zków i wyznaczanie kierunków rozwo-

ju zawodowego, a wiêc motywowanie pracowników do dalszego dosko-

nalenia. Patrz¹c szerzej na ten problem – dla organizacji, system ocen

powinien wp³yn¹æ na jej efektywnoœæ i jakoœæ w funkcjonowaniu. Do-

strze¿ono walory ocen okresowych w pracy urzêdników instytucji Unii

Europejskiej. Od roku 2004 administratorzy, jak i asystenci wszystkich
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stopni s¹ poddawani ocenie okresowej18. Procedury ocen okresowych s¹

dostosowane do wagi stanowiska. Inaczej oceniany jest zwyk³y personel

urzêdniczy, œredni szczebel zarz¹dzania (szefowie wydzia³ów) i wy¿si

urzêdnicy. Niemniej ocena taka ma sprowadzaæ siê do trzech sta³ych

celów – awansowania urzêdnika, jego mobilnoœci i zapobiegania dzia-

³aniom korupcyjnym. Procedura oceny czy procedura promocji powstaj¹

w oparciu o opisy stanowisk pracy, powstaj¹ce z kolei na bazie strategicz-

nego planowania. Jak mo¿na zauwa¿yæ, polska administracja w tym

kontekœcie zbli¿y³a siê równie¿ do standardów europejskich. W ogóle

nale¿y podkreœliæ, ¿e obecnie du¿ym wyzwaniem jest przygotowanie

s³u¿by cywilnej do wykonywania zadañ w trakcie sprawowania przez

Polskê przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. St¹d szkolenia i inne

formy podnoszenia kompetencji czy korzystanie z europejskich wzor-

ców s¹ szans¹ na podniesienie walorów funkcjonowania s³u¿by cywil-

nej19. Nie bez powodów uwa¿a siê, ¿e wspólnie od urzêdników z Brukse-

li, jak te¿ tych – krajowych zale¿y funkcjonowanie europejskiej deus ex

machina20.

Summary

The civil service in Poland lacks legal and institutional continuity. Four laws re-

garding the civil service have been enacted over the past twelve years which have

made different provisions concerning, for example, the body in charge of the civil ser-

vice (The Civil Service Supervisor or the Head of the Chancellery of the Prime Minis-

ter) and handling its matters (The Civil Service Office of the Chancellery of the Prime

Minister), the status of higher posts (in the civil service and outside of it) and the man-

ner of manning such posts (contests, appointments, enrollment). The act on the civil

service of 2008 introduced a range of instruments to provide for consistent operations

and, consequently, stability of human resource management. It should be emphasized
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18 Staff Regulations of Officials of the European Communities. Conditions of em-

ployment of other servants of the European Communities, „Official Journal of the Eu-

ropean Communities”, L 56, 1968, art. 43–46.
19 W lipcu 2009 roku powsta³ dwumiesiêcznik „Przegl¹d S³u¿by Cywilnej”, wyda-

wany przez Szefa S³u¿by Cywilnej – szerzej www.dsc.kprm.gov.pl. Pismo wype³nia

funkcje – informacyjn¹ i edukacyjn¹, przedstawiaj¹c na swych ³amach funkcjonowa-

nie polskiej s³u¿by cywilnej i problematykê zwi¹zan¹ z t¹ grup¹ zawodow¹. St¹d te¿

pismo jest kierowane do szerokiego czytelnika, zainteresowanego dzia³alnoœci¹ s³u¿-

by cywilnej.
20 Europa urzêdników, pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2009, s. 37.



that at present the challenge concerning the civil service is to prepare it for the tasks to

be fulfilled while Poland holds the presidency of the Council of the European Union.

Providing training and applying various methods to develop civil servants’ compe-

tence as well as adopting European models are a chance to increase the quality of civil

service operations.
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