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    Poniżej przedstawiamy opinię Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych do pro-

jektu zmian ustawy o służbie cywilnej. 

 

RSK przedłożone do zaopiniowania założenia do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o służbie cywilnej ocenia negatywnie. 

 

1. Uwagi o charakterze ustrojowym 

Po analizie przedłożonego projektu zasadnicze uwagi dotyczą niejasnego podziału 

kompetencji pomiędzy Prezesem Rady Ministrów i Szefem Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów a Szefem Służby Cywilnej, charakteru Rady Służby Publicznej, a nadto pozycji i roli 

Szefa Służby Cywilnej jako organu właściwego w sprawach służby cywilnej, czy też wzmoc-

nienia pozycji i roli dyrektora generalnego urzędu, na wybór którego duży wpływ ma mieć 

Szef Służby Cywilnej.. 

Ponadto aktualna treść ustawy dopuszcza zbyt dużo wyjątków od zasady otwartego i 

konkurencyjnego naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, ponieważ wyższe stano-

wisko można objąć nie uczestnicząc w konkurencyjnym naborze, w drodze oddelegowania, 

tzw. awansu wewnętrznego, czy też przeniesienia służbowego. Projektowana zmiana przepi-

sów dotyczących przeniesień członków służby cywilnej tylko częściowo ogranicza niepożąda-

ne wyjątki, co w praktyce może oznaczać oddanie w ręce osób zarządzających służbą cywil-

ną praktycznie nieograniczonych uprawnień w obsadzaniu kluczowych stanowisk w admini-

stracji publicznej. Przedstawiony projekt wydaje się być mniej korzystny aniżeli poprzednio 

obowiązująca ustawa o służbie cywilnej.  

Reasumując, projektowane założenia naszym zdaniem mają na celu ukryte wprowa-

dzenie urzędu szefa służby cywilnej z szerokimi kompetencjami, w szczególności dot. wyż-

szych stanowisk, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji apolityczności służby cywilnej. 

Jako nosiciele idei, która doprowadziła do przywrócenia demokracji w Rzeczpospolitej, traktu-
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jemy takie rozwiązanie jako ukryty powrót do totalitaryzmu, na co nigdy się nie zgodzimy i z 

całą mocą będziemy zwalczać. 

 

2. Uwagi dotyczące sytuacji pracowników. 

Przedstawione propozycje rozwiązań zdają się nie korespondować z dynamicznie 

zmieniającymi się realiami rynku pracy i gwałtownie malejącą liczbą kandydatów odpowiada-

jących na publikowane ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w służbie cywilnej.  

W projekcie zabrakło nie tylko nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozapłacowych korzyści, 

jakie wynikać by mogły dla pracowników z faktu związania swojej kariery zawodowej ze służ-

bą cywilną (do których należą chociażby pracownicze programy emerytalne, socjalne itp., 

system motywacyjny ściśle powiązany z osiągnięciami i wynikami pracy, system nagradza-

nia), ale także funkcjonujące w przeszłości prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, czy 

możliwość nabywania - wraz ze wzrastającym stażem pracy - zwiększonego wymiaru urlopu 

wypoczynkowego. Zaniechania powyższe budzą tym większy sprzeciw w kontekście korzy-

stania chociażby z wymienionych przywilejów urlopowych przez inne grupy zawodowe (sę-

dziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, żołnierzy i policjantów). 

Stawiając członkom korpusu służby cywilnej wysokie wymagania, nie stwarza się warunków 

do systematycznego wzrostu statusu materialnego. W ograniczonym zakresie jest to możliwe 

tylko wobec urzędników służby cywilnej poprzez zwiększanie dodatku służby cywilnej, jed-

nakże bez zmiany wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto likwidacja obowiązku planowania 

zwiększania środków wraz ze wzrostem kolejnych stopni powoduje, że te podwyżki odbywać 

się  będą kosztem pozostałych pracowników służby cywilnej. 

Właśnie poziom zarobków jest powodem coraz większych problemów w pozyskaniu wysoko 

kwalifikowanych kadr oraz odpływem doświadczonych pracowników do innych sektorów.  

W nawiązaniu do powyższych stwierdzeń brak wprowadzenia ponadzakładowych układów 

zbiorowych pracy lub zastąpienie takowych zapisami w nowelizacji na osoby zatrudnione 

w administracji publicznej jest tylko potwierdzeniem braku koncepcji w polityce kadrowej. 

Największy sprzeciw strony związkowej budzi fakt nierównego traktowania osób wy-

konujących generalnie podobne zadania. Chodzi tu o rażącą dysproporcję w prawach urzęd-

nika i pracownika korpusu służby cywilnej. Coraz częściej się zdarza, że pracownik z długo-

letnim stażem pracy, posiadający i wiedzę i doświadczenie zawodowe musi być gorzej trak-

towany niż urzędnik nawet z nikłymi osiągnięciami w tym zakresie. 

Kolejną bolączką wynikającą z dotychczasowych unormowań ustawy jest brak prawa 

do odrębnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy 

dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że jedynym ekwiwalentem pracy 

„w godzinach nadliczbowych” członka korpusu służby cywilnej jest czas wolny. Trudno zro-

zumieć, czym kierował się projektodawca pozbawiając członków korpusu służby cywilnej pra-

wa do wynagrodzenia przyznając im jedynie czas wolny, a więc upośledzając ich również w 

tym względzie w stosunku do innych grup pracowniczych. 

Koronnym dowodem na lekceważenie problematyki pracowniczej chociażby pod 

względem ilości etatów jest brak wzrostu liczby etatów w komórkach kadrowych. Przedkłada-

na nowelizacja uwzględnia m.in. objęcie wszystkich członków korpusu służby cywilnej syste-

mem ocen okresowych (w odniesieniu do pracowników służby cywilnej – pierwsze trzy oceny 

okresowe w cyklu co 12 miesięcy) a także wprowadzenie obligatoryjnej służby przygotowaw-

czej i obowiązku dokonywania pierwszej oceny - w przypadku osób podejmujących po raz 

pierwszy pracę w służbie cywilnej. Wstępnie można oszacować, że prawidłowe i terminowe 

prowadzenie tych spraw będzie wymagało dodatkowego zatrudnienia w komórkach właści-

wych do spraw kadr – szczególnie w tych urzędach, w których rotacja kadr jest bardzo duża. 
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Jednak z treści Oceny Skutków Regulacji w zakresie skutków dla budżetu państwa nie wyni-

ka, iż takie środki na dodatkowe zatrudnienie będą zapewnione, co jak zwykle odbije się na 

zwiększeniu obciążeń osób już zatrudnionych. 

W odniesieniu do służb skarbowych budzi wątpliwości brak utworzenia stanowisk dy-

rektora generalnego urzędu w izbach i urzędach skarbowych. Trudno zrozumieć, dlaczego 

stanowiska naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych nie należą do 

wyższych stanowisk w służbie cywilnej, skoro ustawa o izbach i urzędach skarbowych nakła-

da obowiązek przeprowadzania konkursów na te stanowiska, podobnie jak ustawa o służbie 

cywilnej nakłada taki obowiązek w przypadku wyższych stanowisk w służbie cywilnej. 

Świadczy to o braku jakiegokolwiek zainteresowania grupą zawodową, która stanowi ponad 

40% stanu służby cywilnej. 

Brak prawa do strajku w sposób naturalny ogranicza skuteczność rozwiązywania spo-

rów zbiorowych, co w powiązaniu z brakiem możliwości uczestniczenia przedstawiciela 

związków zawodowych w postępowaniu dyscyplinarnym skłania do wysnucia jednego wnio-

sku: maksymalne osłabienie roli strony związkowej, a co za tym idzie faktyczne wyeliminowa-

nie czynnika społecznego z dialogu społecznego.  

Jest to kolejny przykład na usiłowanie reaktywacji systemu totalitarnego w administracji pu-

blicznej. Ponadto może zastanawiać jeszcze jedno pytanie: jaki jest cel utrzymywania pra-

cowników administracji publicznej na najniższych szczeblach hierarchii zawodowej?  

 

3. Uwagi dotyczące konstrukcji samej nowelizacji. 

Jako osoby na codzień pracujące w oparciu o przepisy prawa jesteśmy szczególnie 

wyczuleni na jego jakość. Niestety, również pod tym względem przedłożony projekt nie speł-

nia naszych oczekiwań. Przede wszystkim przedstawiony projekt nie daje żadnych gwarancji 

utworzenia szeroko zapowiadanego spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w 

służbie cywilnej. Wątpliwości budzi już samo założenie podziału sposobu przeprowadzenia 

reformy istniejącego systemu na dwa etapy, tym bardziej że większość proponowanych zmian 

dotyczy jednego aktu prawnego. Nie wydaje się słuszne prowadzenie prac legislacyjnych nad 

danym projektem, z jednoczesnym założeniem jego rychłych zmian. Taki tryb procedowania 

nie służy tworzeniu dobrego, a nade wszystko skutecznego prawa. Co najmniej dwuetapo-

wość doprowadzi do kolejnych nowelizacji co będzie prowadzić do coraz większego narusza-

nia spójności systemu. Przeniesie to ustawę o służbie cywilnej w stan permanentnej noweli-

zacji, a co za tym idzie faktycznej całkowitej destabilizacji służby cywilnej. Czyżby zamierze-

niem było zniechęcenie wszystkich do idei apolitycznej służby cywilnej? Byłoby to kolejne  

potwierdzenie zamiaru wprowadzenia ukradkiem totalitarnych rozwiązań w administracji pu-

blicznej. Ponadto ustawa o służbie cywilnej jest powiązana z wieloma innymi ustawami i czę-

sto w nie wręcz ingeruje, a kolejne nowelizacje będą coraz bardziej godzić w przejrzystość i 

czytelność przepisów, co doprowadzi w konsekwencji do poważnych trudności interpretacyj-

nych. 

Biorąc pod uwagę obszerny zakres, ilość i cel zmian zaproponowanych w ww. projek-

cie, w tym wprowadzenie nowego brzmienia znacznej części przepisów, czy też dodania sze-

regu nowych przepisów o służbie cywilnej, wskazane byłoby opracowanie projektu nowej 

ustawy. Natomiast bieżące problemy, chociażby kwestię nadgodzin, do czasu wprowadzenia 

nowej ustawy, można rozwiązać za pomocą odpowiednich rozporządzeń. 

 

 Mamy pełną świadomość konieczności określenia na nowo fundamentów prawnych 

funkcjonowania służby cywilnej w Polsce i taką ideę należy ocenić jako ze wszech miar pożą-
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daną i uzasadnioną. Również nie budzi sporu fakt że wymaga niezbędnych zmian w zakresie 

tak instytucji jak i rozwiązań prawnych dotychczasowa ustawa.  

Natomiast  przedstawione uwagi jednoznacznie wskazują na istnienie w projekcie wie-

lu niedoskonałości, które powodują, że dalsze prace w tym kierunku tracą jakikolwiek sens, co 

skłania do powtórzenia jeszcze raz wniosku o przystąpienie do pracy nad całkiem nową usta-

wą uwzględniającą postulaty wszystkich zainteresowanych stron. 

 

Reasumując, opiniowane założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o służbie 

cywilnej nie powinny być w obecnym kształcie przyjęte.  

 
 

 
 

 

 

 


