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Wyróżniający się urzędnik 
otrzyma wysoką premię 
• Szefowie urzędów zyskają większe możliwości elastycznego kształtowania płac podwładnych 

• Rząd zamierza zlikwidować dodatek specjalny dla pracowników Służby Cywilnej 

• Dyrektorzy nie otrzymają dodatku funkcyjnego, który z dodatkiem specjalnym zastąpi system premiowy 
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D ziś Senat zajmie się 
nową, uchwaloną 
pod koniec paździer

nika, ustawą o Służbie Cywil
nej. Niezależnie od tego rząd 
pracuje już nad kolejnymi 
zmianami do tej ustawy. Mają 
dotyczyć sposobu wynagra
dzania urzędników. Jest już 
przygotowany wstępny pro
jekt planu modernizacji ich 
wynagrodzeń, który wkrótce 
zostanie rozesłany do konsul
tacji. Rząd chce zapobiec od
chodzeniu specjalistów m.in. 
z ministerstw, gdzie poziom 
fluktuacji kadr wynosi ponad 
20 proc. 

- Plan ten stawia sobie dwa 
cele. Zdiagnozować słabości 
obecnego systemu płac i przy
gotować takie rozwiązania, 
które uproszczą go i zmienią, 
aby był bardziej motywacyjny 
- mówi Adam Leszkiewicz, za
stępca szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

Dodaje, że uproszczenie bę
dzie polegało na zmniejszeniu 
liczby składników wynagro
dzenia. 

Likwidacja dodatku 
Zdaniem Piotra Sierociń-

skiego, dyrektora Generalnego 
HRM Partners, autora eksper
tyzy przygotowanej na zlece
nie rządu, obecny system wy
nagrodzeń w Służbie Cywilnej 
jest zbyt rozbudowany i mało 
przejrzysty. Według niego 
część z istniejących składników 
wynagrodzenia nie spełnia 
istotnych funkcji, ale wręcz 
utrudnia prowadzenie polityki 
kadrowej i motywacyjnej. 

Rząd planuje więc likwi
dację dodatku specjalnego. 
Obecnie dodatek ten przysłu
guje wszystkim pracownikom 
korpusu Służby Cywilnej. Nie 
jest uzależniony od wyników 
pracy urzędnika, co powoduje, 
że nie ma walorów motywują
cych. W tym roku wynosi on 
średnio 87 zł miesięcznie. 
W budżecie na ten cel przezna
czono 160 mln zl. 

- Zlikwidowany dodatek 
specjalny zostanie zastąpiony 
wynagrodzeniem, powiąza
nym z efektami pracy - wyja
śnia Adam Leszkiewicz. 

Prof. Mirosław Stec z Uni
wersytetu Jagiellońskiego po
piera likwidację dodatku spe
cjalnego. Jego zdaniem istnie
nie dodatku, który otrzymują 
wszyscy, bez względu na ja
kość wykonywanej pracy, nie 
ma sensu. 

Wraz z likwidacją dodatku 
specjalnego rząd planuje też 
modyfikację sposobu przyzna
wania dodatku zadaniowego. 
Chodzi o to, aby wyróżniający 
się urzędnicy otrzymywali do
datkową gratyfikację za po-
nadstandardową pracę. 

- Dodatek zadaniowy jest 
wypłacany bardzo rzadko, 
a w niektórych grupach urzę
dów na przykład w admini
stracji skarbowej praktycznie 
nie korzysta się z tej formy 
wynagradzania - wyjaśnia 
Wojciech Zieliński z Departa
mentu Służby Cywilnej i Pań
stwowego Zasobu Kadrowego 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

Obecnie członek korpusu 
Służby Cywilnej może otrzy
mać taki dodatek za wykony
wanie dodatkowych, powie
rzonych mu przez pracodawcę 
zadań, ale tylko na okres ich 
wykonywania. Możliwość do
datkowego wynagrodzenia ma 
być bardziej powiązana z reali
zacją dodatkowych zadań. 

Jedna pensja dla dyrektorów 
Rząd planuje też likwidację 

dodatku funkcyjnego dla wyż
szych stanowisk w Służbie Cy
wilnej przyznawanego obecnie 
na podstawie ustawy z 24 
sierpnia 2006 r. o państwo
wym zasobie kadrowym i wy
sokich stanowiskach państwo
wych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 
zpóźn. zm.). 

- Osoba, która zajmuje kie
rownicze stanowisko, powin
na otrzymywać za to pienią
dze w wynagrodzeniu zasad
niczym - mówi Adam Lesz
kiewicz. 

Jego zdaniem dodatek 
funkcyjny pełni taką samą 
funkcję jak dodatek specjalny, 
który jest przyznawany nie za 
wykonywaną pracę, ale za zaj
mowane stanowisko. 

Witold Gintowt-Dziewał-
towski, członek Rady Służby 
Publicznej, poseł Lewicy 
uważa, że likwidacja dodatku 
funkcyjnego może nastąpić 
jedynie w przypadku gdy zo
stanie on włączony do pensji 
zasadniczej. Dodaje, że upo
sażenia urzędników na wyso
kich stanowiskach powinny 
wzrosnąć, bo stanowiska te 
wiążą się z dużą odpowie
dzialnością. 

Wynagrodzenia dyrekto
rów urzędów będą określa
ne na podstawie tzw. warto
ściowania stanowisk. Prze
sądza o tym uchwalona już 
przez Sejm ustawa o Służbie 
Cywilnej. 

Premie dla najlepszych 
- Wprowadzenie systemu 

premiowanego w urzędach ma 
na celu stworzenie jasnych 
wskazówek dla pracowników, 
jakie działania są oczekiwane 
przez pracodawcę - wyjaśnia 
Adam Leszkiewicz. 

Jego zdaniem przyznanie 
premii należy ściśle powiązać 
z efektywnością pracy lub 
z okresowym zwiększeniem 
zadań. 

W opinii Piotra Sierociń-
skiego sektor publiczny po
winien wprowadzić taki sam 
systemy wynagrodzeń jak 
w sektor prywatny. Zmiany 
powinny, jego zdaniem, po
legać m.in. na premiowaniu 
pracowników za wykonanie 
określonych zadań. Dodaje, 
że określenie odpowiednie
go poziomu wynagrodzenia 
powinno być uwarunkowane 
od złożoności wykonywa
nych zadań na zajmowanym 
stanowisku, doświadczenia 
i wykształcenia. 

Niwelowanie różnic 
Rząd planuje też kontynu

owanie prac nad wyrównywa
niem, jego zdaniem, nieuza-

SŁUZBA CYWILNA W LICZBACH 

120 tys. 
osób jest zatrudnionych 
w korpusie Służby 
Cywilnej 

3,7 tys. zł 
wynosi średnia płaca 
w Służbie Cywilnej 
w 2008 roku 

32 
27 

wzrost wynagrodzenia pracowników 
p r O C . s , U Z D y Cywilnej od 2000 do 2007 roku 

więcej płaciło się w 2007 roku w urzędach 
P r O C . marszałkowskich w porównaniu z urzędami 

wojewódzkimi 

62 więcej otrzymywali w 2007 roku urzędnicy 
P f O C . zatrudnieni w urzędzie marszałkowskim 

w porównaniu z wynagrodzeniami w urzędzie 
wojewódzkim w województwie mazowieckim 

4 0 - 9 0 proc. 
wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w firmach 
stanowi wynagrodzenie na stanowisku dyrektorskim 
w ministerstwie 

sadnionych różnic w wysoko
ści wynagrodzeń między urzę
dami centralnymi i samorzą
dowymi. Jak wskazuje Adam 
Leszkiewicz, rząd chce dopro
wadzić do sytuacji, w której na 
przykład wynagrodzenia w mi
nisterstwach i instytucjach rzą
dowych na terenie Warszawy 
będą zbliżone do średniego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w tym mieście. 

- Natomiast w wojewódz
twach chcemy doprowadzić 
do tego, aby wyeliminować 
sytuacje, gdy wynagrodzenie 
w urzędzie administracji rzą
dowej jest dużo niższe niż 
w podobnym urzędzie samo
rządowym w tym samym 
mieście - mówi Adam Lesz
kiewicz. 

Dlatego za pieniądze unijne 
ma zostać przygotowany ra
port płacowy dla Służby Cy
wilnej. Na jego podstawie po
wstanie lista najczęściej wy
stępujących stanowisk pracy 
w Służbie Cywilnej, które zo
staną porównane z ich odpo
wiednikami w samorządach, 
innych urzędach administracji 
oraz firmach prywatnych.• 
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SONDA GP 

Czy jakość pracy 
urzędników 
powinna wpływać 
na wysokość 
ich zarobków 

92% 8% 
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www.g3zetaprawrw.pl 
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