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Wynagrodzenia 
w służbie cywilnej -
bliżej rzeczywistości 
Polemika z tekstem „Życie w krainie rad nadzorczych" 
opisującym swoistego rodzaju eldorado członków 
korpusu służby cywilnej 

Urzędniczy świat 
W dyskusji publicznej na temat urzęd
ników słowo „urzędnik" używane jest 
w kontekście funkcjonowania zarówno 
administracji publicznej, jak też wielu 
innych segmentów szeroko rozu
mianego sektora publicznego, które 
mają niewiele wspólnego ze światem 
stricte urzędniczym. Sytuacja taka 
powoduje więc nie tylko problemy 
z właściwą identyfikacją tego pojęcia 
w przestrzeni publicznej, ale i często 
prowadzi do wyciągania nieuzasadnio
nych wniosków, o niewłaściwej identy
fikacji pojęcia „służba cywilna" już nie 
wspominając. Zatem na wstępie warto 
określić stosowny zakres podmiotowy, 
aby uniknąć później niepotrzebnych 
nieporozumień interpretacyjnych. 

Na administrację publiczną w Pol
sce składają się w uproszczeniu: ad
ministracja samorządowa (ok. 252 tys. 
osób), administracja rządowa, w skład 
której wchodzi przede wszystkim kor
pus służby cywilnej (ok. 124 tys. osób) 
oraz administracja państwowa (m.in. 
sądy, prokuratury, Kancelarie Prezy
denta, Sejmu i Senatu, NIK, IPN - ra
zem ok. 82 tys. osób). W skład szeroko 
pojętej administracji publicznej wcho
dzą także ZUS, KRUS, NFZ i różnego 
rodzaju agencje państwowe (76 tys. 
osób) oraz ok. 322 tys. żołnierzy i funk
cjonariuszy (pracujących m.in. w Policji 
czy Straży Pożarnej) W sumie w tak 
szeroko pojętej administracji publicz
nej w 2012 roku zatrudnionych było 
958,2 tys. osób. 

W zbiorowości tej członkowie 
korpusu służby cywilnej stanowili 
12,7 proc. ogółu zatrudnionych. Tak 
więc przedstawiona w artykule teza, 
że świat szeroko rozumianej admini
stracji publicznej będzie bronił ustawy 
o służbie cywilnej „jak niepodległości", 
nie znajduje uzasadnienia, bowiem 
w stosunku do 90% pracowników 
administracji ustawa ta nie ma zasto
sowania. Skalę zatrudnienia w służbie 
cywilnej przedstawiono na wykresie 1. 

Spokojnie, to tylko nabór 
Powołując się na nieokreślonych 
znawców problemu, Autor wskazuje, 
że dostanie się do korpusu służby cy
wilnej to właściwie kwestia znajomo
ści i właściwego „ustawienia" naboru. 
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Należy wskazać więc, że przepisy 
ustawy o służbie cywilnej ustanawiają 
zasadę obsadzania stanowisk urzęd
niczych w służbie cywilnej w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru, 
a Szef Służby Cywilnej jest ustawowo 
zobligowany do czuwania nad prze
strzeganiem zasad służby cywilnej. 
W ramach realizacji tego uprawnienia 
przedstawiciele Szefa SC kierowani 
są do obserwacji naborów na wyższe 
stanowiska w służbie cywilnej (w 2013 
roku 27% tych naborów obserwo
wanych było przez przedstawicieli 
Szefa SC), prowadzony jest bieżący 
monitoring ogłoszeń o naborach, roz
patrywane są skargi wniesione przez 
kandydatów, a także podejmowane są 
interwencje w uzasadnionych przypad
kach. Z satysfakcją odnotować należy, 
że m.in. efekty powyższych działań 
spotkały się z jednoznacznie pozy
tywną oceną Najwyższej Izby Kontroli 
w roku 2011, która w informacji o wy
nikach kontroli funkcjonowania służby 
cywilnej wskazała, że nabory na wolne 
stanowiska pracy w służbie cywilnej re
alizowane były w sposób zapewniający 

dochowanie zasady otwartości i kon
kurencyjności wyboru kandydatów. 

Elastyczność 
w wynagrodzeniach 
Służba cywilna na tle innych części 
sektora publicznego wyróżnia się 
wysoką transparentnością dzięki pre
zentowaniu aktualnych i różnorodnych 
danych o swoim stanie i prowadzonej 
działalności. A mówimy tu o wspo
mnianych ponad 120 tys. członkach 
korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w blisko 2300 urzędach funkcjonują
cych na terenie całego kraju. Są wśród 
nich zarówno osoby pracujące w mini
sterstwach i urzędach centralnych zlo
kalizowanych w Warszawie, ale także 
osoby z administracji rządowej szcze
bla wojewódzkiego i powiatowego czy 
administracji skarbowej. Są to więc 
analitycy, legislatorzy czy specjaliści 
od finansów lub zarządzania zaso
bami ludzkimi, ale także kontrolerzy 
i inspektorzy z nadzoru budowlanego, 
górniczego, weterynaryjnego czy dro
gowego. W sumie w służbie cywilnej 
występuje ponad 500 różnego rodzaju 

stanowisk podzielonych na 6 grup 
pracowniczych. Struktura zatrudnie
nia w służbie cywilnej przedstawiona 
została na wykresie 2. 

Odnosząc się zatem do przedsta
wionej w artykule praktyki funkcjono
wania systemu wynagrodzeń, pod
kreślić należy, że specyfika korpusu 
służby cywilnej powoduje, że przepisy 
w zakresie ustalania wynagrodzeń, 
w tym zasadniczych, muszą być na 
tyle elastyczne, aby mogły być sto
sowane w tak zróżnicowanej struktu
rze. Wspólną cechą systemu wyna
grodzeń zasadniczych jest ustalenie 
stosunkowo wąskich przedziałów dla 
stanowisk usytuowanych niżej w hie
rarchii stanowiskowej oraz szerszych 
przedziałów dla wyższych stanowisk 
we wszystkich grupach urzędów. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, 
że na niższych stanowiskach wyko
nywane są głównie czynności wspo
magające, często niewymagające 
szczególnie wysokich kompetencji. 
Zasadne jest zatem, aby przedziały 
mnożników w niższych grupach sta
nowisk były węższe niż przedziały 
mnożników w najwyższych katego
riach zaszeregowania. 

Zarządzanie wynagrodzeniami 
Aby wspomóc prowadzenie poli
tyki zarządzania zasobami ludzkimi 
w służbie cywilnej, w 2007 roku wpro
wadzono wartościowanie stanowisk 
pracy. Wartościowanie ma na celu 
przede wszystkim ustalenie relatywnej 
wartości stanowisk pracy w urzędach, 
zapewnienie warunków ustalania hie
rarchii stanowisk w urzędzie, a tym 
samym przejrzystych mechanizmów 
wynagradzania i awansowania. 

Kolejnym narzędziem wspomagają
cym w tym zakresie są standardy za
rządzania zasobami ludzkimi w służ
bie cywilnej, które nakazują, aby przy 
ustalaniu poziomu wynagrodzenia za
sadniczego członka korpusu służby 
cywilnej uwzględniać nie tylko wynik 
wartościowania stanowiska pracy, 

WYKRES 1. SŁUŻBA CYWILNA - CZĘSC ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
I SEKTORA PUBLICZNEGO W 2012 ROKU 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Dane 
odnoszące się do sektora publicznego dotyczą stanu na 31 grudnia 2011 r. 
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WYKRES 2. ZATRUDNIENIE PRZECIĘTNE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W PODZIALE NA GRUPY 
URZĘDÓW I GRUPY STANOWISK W 2012 ROKU (W PRZELICZENIU NA PEŁNOZATRUDNIONYCH) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DSG KPRM. 

ale również ocenę pracy, w tym po
ziom kompetencji i wyniki pracy oraz 
uwarunkowania rynku pracy. Obligują 
one jednocześnie pracodawców do 
zapewnienia, aby różnice w poziomie 
wynagrodzenia zasadniczego pomię
dzy stanowiskami pracy, wynikające 

z hierarchii stanowisk, motywowały 
pracowników do awansowania i roz
woju. W związku z tym nie sposób 
się zatem zgodzić z jedną z głów
nych tez artykułu, że „widełkowa" 
struktura wynagrodzeń jest wyjąt
kowo mobbingogenna i skutkuje 

nieprawidłowościami, ponieważ za
pewnia ona elastyczne prowadzenie 
polityki wynagrodzeń zarówno na 
poziomie urzędu, jak i całej służby 
cywilnej. Wprowadzone narzędzia 
(np. takie jak wartościowanie stano
wisk pracy) wspomagają pracodawcę 
w prowadzeniu racjonalnej polityki wy-
nagrodzeniowej w urzędzie i ułatwiają 
realizację obowiązku niedyskryminacji 
i równego traktowania pracowników. 
Trzeba mieć również na względzie, 
że wykorzystanie wartościowania nie 
jest powszechną praktyką w innych 
jednostkach administracji publicznej 
w Polsce. 

Warto w tym miejscu posłużyć się 
również wnioskami pochodzącymi 
z raportu podsumowującego bada
nie poziomu wynagrodzeń w służbie 
cywilnej w porównaniu do wynagro
dzeń w podmiotach biznesowych 
i pozostałych urzędach administra
cji1. Uznano w nim, że wzajemne 
relacje poziomów płac zasadni
czych w służbie cywilnej pomiędzy 
kategoriami w ramach stanowisk 
zarządzających (M) oraz specjali
stycznych (P) są prawidłowe, zaś 
wśród stanowisk wsparcia (T) płace 

WYKRES 3. STRUKTURA FUNDUSZU WYNAGRODZEN W SŁUŻBIE 
CYWILNEJ W 2012 ROKU 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DSG KPRM. 

' Badanie zostało zrealizowane w 2010 roku przez firmę HRM partners SA. W badaniu tym wykorzystana została metodyka klasyfikacyjna oparta na tzw. 
mapie karier, uwzględniająca podział badanych stanowisk na trzy grupy (stanowiska zarządzające - M, specjalistyczne - S, wsparcia - T). W ramach 
każdej z grup określone zostały szczeble kariery odzwierciedlające rolę stanowiska w organizacji, a przyporządkowanie stanowisk w służbie cywilnej do 
ww. grup nastąpiło z zastosowaniem metody job matching. Badaniem objęto ponad 38 tys. stanowisk w 93 podmiotach, w tym w 62 organizacjach 
pozabiznesowych (urzędy wchodzące w skład korpusu służby cywilnej oraz pozostałej administracji publicznej) oraz w 31 podmiotach biznesowych. 
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dla poszczególnych kategorii są zbyt 
zbliżone i w małym stopniu różnicują 
zarobki w relacji do złożoności pracy. 

Eldorado w służbie cywilnej -
fakty i mity 
Niestety istotne nieścisłości wkradły 
się do tej części artykułu, w której 
przedstawione zostały informacje 
o poziomie wynagrodzeń w służbie 
cywilnej. Zacznijmy więc od kilku pod
stawowych faktów. 

Wynagrodzenie pracownika służby 
cywilnej składa się z wynagrodzenia 
zasadniczego (ustalanego z zastoso
waniem tzw. mnożników kwoty bazo
wej) przewidzianego dla zajmowanego 
stanowiska pracy oraz dodatku za 
wieloletnią pracę w służbie cywilnej, 
natomiast wynagrodzenie urzędnika 
służby cywilnej dodatkowo składa się 
z dodatku służby cywilnej z tytułu po
siadanego stopnia służbowego. 

W związku z tym nie znajduje uza
sadnienia porównywanie wysokości 
mnożników wynagrodzeń zasadni
czych ze stosownego rozporządze
nia z wysokością faktycznego śred
niego miesięcznego wynagrodzenia 
uwzględniającego wszystkie składniki 

wynagrodzeń wypłacone w danym 
roku. Warto dodać, że wynagrodze
nie zasadnicze to średnio 2/3 całkowi
tego wynagrodzenia w służbie cywilnej 
(stosowne przedstawione zostały na 
wykresie 3). Podobny mechanizm 
zastosowany został przy analizie wy
nagrodzeń w ministerstwach, gdzie 
wskazano, że do średniego wyna
grodzenia całkowitego należy doliczyć 
inne składniki wynagrodzeń. W prak
tyce oznacza to podwójne liczenie 
tych samych składników wynagrodzeń 
i powstanie wrażenia o niebagatelnych 
zarobkach urzędników. 

Warto w tym miejscu przedstawić 
dane z wspomnianego już wcześniej 
badania poziomu wynagrodzeń w służ
bie cywilnej w porównaniu z wynagro
dzeniami w podmiotach biznesowych 
i pozostałych urzędach administra
cji publicznej. Z danych tych wynika 
(wykres 4), że stanowiska w służbie 
cywilnej są mało konkurencyjne pod 
względem płacowym - szczególnie sta
nowiska wyższego szczebla, a poziom 
wynagrodzeń w służbie cywilnej na sta
nowiskach wsparcia (T) kształtuje się 
na podobnym poziomie jak wynagro
dzenia na analogicznych stanowiskach 

w pozostałej administracji publicznej 
i podmiotach biznesowych. Widać jed
nak wyraźną tendencję do zwiększania 
się różnic w poziomie wynagrodzeń po
między służbą cywilną, a podmiotami 
biznesowymi wraz z przesuwaniem się 
w górę hierarchii stanowisk (szczególnie 
widoczna na stanowiskach zarządzają
cych M3 - M5). 

Mam nadzieję, że przedstawione 
w artykule informacje choć trochę 
przybliżą tematykę wynagrodzeń 
w służbie cywilnej i umożliwią głębszą 
refleksję na temat tej części polskiej 
administracji publicznej. 

Podsumowując, warto jeszcze 
wskazać, jak ten nazwany w artykule 
„przedsionek do raju" ma się obec
nie, bowiem w ostatnich latach służba 
cywilna wykonuje zadania państwa 
w obliczu pogłębiającego się od kilku 
lat spadku realnych wynagrodzeń. 
Główną ich przyczyną jest zamroże
nie wynagrodzeń od 2009 r. W tym 
okresie poziom płac w gospodarce 
narodowej realnie rośnie każdego 
roku, podobnie jak w innych częściach 
administracji publicznej, co powoduje 
stały spadek konkurencyjności płaco
wej służby cywilnej. • 

WYKRES 4. POZIOM PŁAC CAŁKOWITYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ, POZOSTAŁEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
ORAZ W PODMIOTACH BIZNESOWYCH NA PORÓWNYWALNYCH STANOWISKACH (W ZŁ, BRUTTO) 
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Źródło: raport HRM partners SA. 
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