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Prawne uwarunkowania doboru pracowników w administracji publicznej 

 

 O przebiegu dokonania naboru pracowników administracyjnych decydują ustawy 

prawne. Jeżeli mówimy o naborze w przypadku pracowników administracji rządowej (zwanej 

KSC) oraz samorządowej, to jest tzw. "wolna konkurencja". Rozpoczynające tą pracę osoby, 

są organizowane w „służby przygotowawcze”. Jeśli chodzi zaś o nabór pracowników do 

administracji sądowej czy prokuratury, to tutaj nabór występuje pod postacią konkursu, który 

jest organizowany do pozyskania kandydatów na tzw. „staż urzędniczy”1. Zarówno jeden jak i 

drugi rodzaj zatrudnienia, są na końcu weryfikowane pod względem przydatności do dalszego 

zatrudnienia. Pracownicy administracji, często też mogą zostać poddani specjalnej, innej 

ocenie, zwanej „pierwszą oceną w służbie cywilnej”2. Zatem pracownicy tych rodzajów 

administracji, mają do czynienia ze standardowymi procedurami w przebiegu kariery, 

kształtującej postawy pracownicze charakterystyczne dla administracji publicznej, różniące się 

od typowych postaw w przebiegu organizacji pozostałych sektorów gospodarki. 

 W naborze pracowników administracji publicznej podstawowym kryterium przy 

doborze, będą przede wszystkim kwalifikacje, ale też wiedza, umiejętności, zdolności ogólne i 

predyspozycje3. Jeśli chodzi o pracowników służby cywilnej, niezbędne będą również 

odpowiednie kompetencje kandydatów, wyszczególnione już w opisie stanowiska pracy. 

Czynnik ten sprawia, że przyjęte rozwiązania są zbliżone do modelu otwartego. 

 Model otwarty opiera się na doświadczeniu organizacji komercyjnych. Jego główny cel, 

to dobór kompetentnych pracowników, o których konkuruje kilka organizacji na rynku pracy. 

Co za tym idzie, brakuje tu osobnych regulacji prawnych na temat sposobu negocjacji 

wysokości wynagrodzeń a ich wzrost zależny jest, od osiągniętych w pracy wyników. Na 

wysokość wynagrodzenia nie ma decydującego wpływu staż pracy, określana jest natomiast 

                                                 
1 W. Zieliński, Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2010, nr 6, s. 41 

2 Ibidem, s. 41 

3 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i 

wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. nr 5, poz. 61). 
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wartość stanowiska pracy i realizowanych przez pracowników zadań4. Działania, jakie 

podejmuje się w celu rekrutowania pracowników, są określone przez prawo po to, by zapewnić 

otwartość i spowodować konkurencyjność naboru, na przykład wskazuje się konieczność 

informowania o aktualnie przebiegających procesach rekrutacji. Gdy mówimy o administracji 

służby cywilnej, prawo może być czynnikiem utrudniającym uzyskanie awansu przez 

pracownika na wyższe stanowiska. Dzieje się to, poprzez wymóg organizowania konkursów 

otwartych, będących cechą modelu otwartego. Jednocześnie szczegółowo określone procedury 

naborów, takie jak na przykład zamieszczenie w ustawach informacji o konieczności 

sporządzania protokołów czy szczegółowo wydawane rozporządzenia, które regulują 

poszczególne etapy oraz przebieg takiego konkursu, ograniczają elastyczność 

przeprowadzanych działań, co jest cechą modelu zamkniętego5. 

 Model zamknięty różni się od modelu otwartego tym, że w jego przypadku mogą 

występować systemy awansu regulowane poprzez ustawy. W modelu o charakterze otwartym 

tego typu regulacje nie istnieją, bądź przyjmuje się takie rozwiązania prawne, które dotyczą 

każdego z pracowników niezależnie, jaki to sektor gospodarki6. W tabelce poniżej (tabela 1), 

dokonano charakterystyki i porównania obu tych modeli, w trzech kwestiach: doboru 

pracowników, stabilności zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, a wynikające z tego 

wnioski, są następujące: 

 system zamknięty jest gwarancją wyższego poziomu stabilizacji, jeśli chodzi o 

zatrudnienie pracownika administracji publicznej; 

 system zamknięty jest sprzyjający podejmowaniu długofalowych działań i zachowaniu 

tajemnicy służbowej; 

 wyższą efektywność wykonywanej pracy, jak i częstsze dążenie do poprawy jakości 

świadczonych usług, gwarantuje system stanowisk, ze względu na wynagradzane efekty 

pracy u większą konkurencję o awans, występuje też wyższa elastyczność w 

administracji publicznej. 

 

                                                 
4 M. Mróz, Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach 

Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej), Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz Informacja 2000, 

nr 746 

5 Ibidem 

6 Ibidem 


