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Streszczenie

Służba cywilna jest jednym z najważniejszych elementów administracji 
rządowej i ma ogromny wpływ na to, jak państwo wykonuje swoje zadania. 
W latach 90. kraje Europy Środowo-Wschodniej nie poświęciły wystarczającej 
uwagi reformie sektora administracji publicznej oraz zadaniu utworzenia służby 
cywilnej. Skutkiem tego jest pojawienie się problemu upolitycznienia admini-
stracji publicznej. W Polsce pierwsza ustawa dotycząca służby cywilnej została 
uchwalona dopiero w 1996 r. Od tego czasu zasady organizacyjne służby cywilnej 
zmieniane były trzykrotnie. Obecnie obowiązująca ustawa „o służbie cywilnej” 
z 2008 r. jest czwartą z kolei.

Utworzenie służby cywilnej służyć miało zwiększeniu szans na to, że zadania 
administracji publicznej wykonywane będą w sposób profesjonalny, bezstronny 
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∗∗ badania stanowiące podstawę niniejszego artykułu sfinansowane zostały z przyznanych 
przez Komitet badań Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków 
na realizację kierowanego przeze mnie w latach 2006–2009 projektu badawczego nr N116 029 
31/3130 pt. „Prawo w działaniu. Problem stosunków polityczno-administracyjnych w Polsce po 
1989 roku w świetle reformy służby cywilnej”. W ramach badań przeprowadzona została analiza 
ustawodawstwa określającego zasady funkcjonowania służby cywilnej, analiza sprawozdań Sze-
fa Służby Cywilnej oraz raportów Najwyższej Izby Kontroli, analiza prasy i analiza materiałów 
źródłowych dotyczących polityki kadrowej w służbie cywilnej. Przeprowadzonych zostało ponadto 
ponad 100 wywiadów pogłębionych z członkami korpusu służby cywilnej, z których połowa zrea-
lizowana została w ramach obozu naukowo-badawczego przez studentów Instytutu Socjologii UJ, 
oraz kilkanaście wywiadów z politykami i ekspertami. 
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i niezakłócony przez partykularne interesy polityczne. Zawodowi urzędnicy 
służby cywilnej winni być neutralni politycznie. Ich pozycja zawodowa powinna 
być stabilna, niezależnie od zmian koalicji rządzących. Jednakże, w Polsce partie 
polityczne mają tendencje do ograniczania autonomii administracji publicznej 
i podporządkowywania jej swym własnym interesom.

Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki kadrowej dotyczącej wyż-
szych stanowisk w służbie cywilnej, w tym określenie, na ile faktyczne zasady 
nią rządzące były i są zbieżne z formalnie zdefiniowanymi. Przedstawię sytuację 
w tym obszarze od 1989 roku (czyli od czasów pierwszych rządów postsoli-
darnościowych) do chwili obecnej (tj. drugiego roku rządów gabinetu Donalda 
Tuska). Pokażę, zmiany prawne dotyczące służby cywilnej, jakie zostały wpro-
wadzone na mocy ustaw z 1996, 1998, 2006 i 2008 roku oraz ich rzeczywiste 
konsekwencje.

Uważam, iż na przestrzeni lat sposób realizacji przepisów kolejnych ustaw 
„o służbie cywilnej” w zakresie zasad obsady wyższych stanowisk stanowi kla-
syczny przykład działań pozornych w rozumieniu Profesora Jana Lutyńskiego.

Słowa kluczowe: działania pozorne, służba cywilna, upolitycznienie.

WStęP

Służba cywilna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu admini-
stracji rządowej i wywiera zasadniczy wpływ na sposób wykonywania zadań 
państwa. Jednak w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej, skoncentrowawszy się na reformach gospo-
darczych i politycznych, zaniedbały reformę sektora administracji publicznej 
i proces tworzenia służby cywilnej, co przyczyniło się do nadmiernej polityzacji 
administracji [Czaputowicz 2005; Kamiński 2004]. W Polsce pierwsza ustawa 
„o służbie cywilnej” została uchwalona dopiero w 1996 r. [ustawa z dnia 5 lipca 
1996 r. Dz.U. 1996.89.402 z późn. zm.]. W dwa i pół roku później została ona 
zastąpiona inną, wielokrotnie nowelizowaną ustawą [ustawa z dnia 18 grudnia 
1998 r. „o służbie cywilnej” Dz.U. 1999.49.483 z późn. zm.], zaś w ponad siedem 
i pół roku później zasady organizacji służby cywilnej uległy kolejnej zmianie, 
co wiązało się z przyjęciem ustaw z dnia 24 sierpnia 2006 r. „o służbie cywil-
nej” [Dz.U. 2006.170.1218 z późn. zm.] i „o państwowym zasobie kadrowym 
i wysokich stanowiskach państwowych” [Dz.U. 2006.170.1217 z późn. zm]. Od 
marca 2009 r. zasady funkcjonowania służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. „o służbie cywilnej” [Dz.U. 2008.227.1505]. 



 DZIAŁANIA POZORNE. PRObLEM UPOLITYCZNIENIA PROCESU ObSADY... 53

Utworzenie służby cywilnej służyć miało zwiększeniu szans na to, że zadania 
administracji publicznej wykonywane będą w sposób profesjonalny, bezstronny 
i niezakłócony przez partykularne interesy polityczne. Jak trafnie zauważają 
Antoni i bartłomiej Kamińscy [2004: 235–270], koniecznym warunkiem spraw-
nego funkcjonowania państwa jest wysoki poziom moralny i intelektualny służby 
publicznej, zaś do spełnienia owego warunku niezbędne jest stworzenie konkuren-
cyjnego, opartego na kryteriach merytorycznych systemu rekrutacji urzędników, 
właściwe ich wynagradzanie, stabilizacja zatrudnienia oraz zapewnienie powagi 
i niezależności urzędu, tj. ograniczenia do minimum możliwości wywierania 
nacisków przez polityków i inne zewnętrzne ośrodki władzy w celu uzyskania 
specjalnych korzyści. Zawodowi urzędnicy administracji winni być neutralni po-
litycznie, tj. niezależnie od tego, które ugrupowanie polityczne sprawuje władzę, 
realizować jego politykę w ramach obowiązującego prawa. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
[Dz.U. 1997.78.483] celem ustanowienia służby cywilnej jest zapewnienie zawo-
dowego, rzetelnego, bezstronnego i neutralnego politycznie wykonywania zadań 
państwa przez urzędników administracji rządowej. Ustanowienie służby cywilnej 
służyć miało zatem utrzymaniu ciągłości instytucji oraz zachowaniu pamięci 
systemowej państwa. Podział na stanowiska polityczne, obsadzane przez każdą 
nową ekipę rządzącą i stanowiska urzędnicze, z założenia apolityczne i stabilne 
bez względu na orientację polityczną kolejnych gabinetów, gwarantować miał 
w założeniu ciągłość pracy administracji państwowej niezależnie od zmian na 
szczytach władzy. Celem reform było takie ukształtowanie korpusu służby cy-
wilnej, aby niezależny, bezstronny, apolityczny i kompetentny aparat urzędniczy, 
wyłoniony w drodze otwartego postępowania konkursowego mógł wykonywać 
swe zadania w zakresie zarządzania i funkcjonowania jednostek administracji 
rządowej niezależnie od zmian na stanowiskach politycznych.

Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście wyżsi urzędnicy służby 
cywilnej. Jak słusznie wskazuje barbara Kudrycka, ich szczególna pozycja 
wynika z faktu, iż stanowią oni swego rodzaju pomost pomiędzy politykami 
a urzędnikami, którymi kierują. Ich postawa może powstrzymywać polityków 
przed uleganiem partyjnym partykularyzmem, stając się równocześnie wzorem 
dla podporządkowanych im pracowników. Z uwagi na nabyte doświadczenie 
i wysokie umiejętności, winni doradzać politykom, mając przy tym zawsze na 
uwadze ochronę interesu publicznego [Kudrycka 2008: 285]. 

Jednak w Polsce obserwujemy przewagę czynników politycznych nad admi-
nistracyjnymi. Partie polityczne dążą do ograniczenia autonomii administracji 
i podporządkowania jej swym interesom. W praktyce polityka personalna w ad-
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ministracji sprowadza się do tego, iż każdorazowo po wyborach parlamentarnych 
następuje wymiana urzędników na osoby z politycznego nadania, mimo iż decyzje 
dotyczące zatrudnienia i awansów w służbie cywilnej winny być niezależne od 
kryteriów politycznych [burnetko 2003; Filipowicz 2004; Raport NIK 2005]. 
Wyższe urzędy w administracji traktuje się jak łup polityczny. W konsekwencji, 
każda zmiana koalicji rządzącej pociąga za sobą daleko idące zmiany personal-
ne w służbie cywilnej. Tradycją kolejnych ekip rządzących stało się bowiem 
obsadzanie najważniejszych stanowisk urzędniczych na zasadzie klucza par-
tyjnego i towarzyskiego, bez uwzględnienia profesjonalnego przygotowania 
i predyspozycji desygnowanych osób. Skutkiem stosowania tego typu selekcji 
jest niekompetencja i polityczna dyspozycyjność urzędników. Ponieważ zgodnie 
z obowiązującą normą wzajemności za nominację należy się zrewanżować, istnie-
je poważne zagrożenie, iż urzędnicy zawdzięczający swoją pozycję politycznej 
protekcji, nie zaś merytorycznym kwalifikacjom, gotowi będą realizować interesy 
swych politycznych patronów, nawet jeśli byłoby to sprzeczne z interesem urzędu, 
a nawet państwa. Utrwalenie się klientelistycznych powiązań między polityką 
i administracją prowadzić zatem może do korupcji i wykorzystywania środków 
publicznych do partykularystycznych celów. Konsekwencją upowszechnienia się 
tego typu postaw jest narastające przekonanie o powszechności korupcji wśród 
wysokich urzędników państwowych i załamanie się społecznego zaufania do 
instytucji publicznych1.

Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki kadrowej dotyczącej wyż-
szych stanowisk w służbie cywilnej, w tym określenie na ile faktyczne zasady 

1 Jak wskazują wyniki badań w 2003 r. aż 91 procent badanych uważało, że w urzędach pań-
stwowych panuje nepotyzm i kumoterstwo, zaś 71 procent  miało poczucie, iż wielu wysokich 
urzędników państwowych czerpie nieuprawnione korzyści z pełnionych funkcji publicznych 
[CbOS 2003]. Zdaniem respondentów najczęstszym przejawem patologii życia publicznego jest 
stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy obsadzaniu wysokich lub strategicznie ważnych 
stanowisk. Z kolei w 2004 r. 64 procent Polaków uważało, że korupcja najbardziej rozpowszech-
niona jest wśród polityków, działaczy partyjnych, posłów, senatorów i radnych, 39 procent było 
zdania, iż w urzędach centralnych, zaś 29 procent twierdziło, iż w urzędach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich [CbOS 2004]. W 2007 r. przekonanie, że politycy, działacze partyjni, posłowie, 
senatorowie i radni stanowią grupę, w której korupcja występuje najczęściej, wyraziło 44 procent 
Polaków, podczas gdy 31 procent wskazało na urzędy centralne, a 25 procent na urzędy gminne, 
powiatowe i wojewódzkie [CEbOS 2007]. W 2009 r. aż 55 procent respondentów uznało polityków, 
działaczy partyjnych, posłów, senatorów i radnych za najbardziej skorumpowaną grupę społeczną, 
27 procent wskazało na pracowników urzędów centralnych i ministerstw, zaś 28 na pracowników 
urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich [CbOS 2009]..
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i praktyki nią rządzące były i są zbieżne z formalnie zdefiniowanymi2. Wychodzę 
z założenia, iż zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia podstawowych celów zwią-
zanych z ustanowieniem służby cywilnej ma oparta na obiektywnych kryteriach 
rekrutacja kandydatów. Obsadzanie wyższych stanowisk wiąże się z przejęciem 
kontroli nad polityką kadrową w urzędach. W przypadku gdy dyrektorzy gene-
ralni urzędów pochodzą z nominacji politycznych, istnieją uzasadnione obawy, 
że podejmowane przez nich decyzje dotyczące obsady niższych stanowisk 
w podległym im urzędzie również będą miały charakter polityczny. Upolitycz-
nienie wyższych stanowisk stwarza ryzyko powielenia manipulacji kadrowych 
na niższych szczeblach.

Argumentuję, iż sposób realizacji przepisów ustaw „o służbie cywilnej” 
dotyczących zasad obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej, a także 
odpowiednich przepisów ustawy „o państwowym zasobie kadrowym i wysokich 
stanowiskach państwowych” pod rządami kolejnych ugrupowań politycznych 
stanowi klasyczny przykład działań pozornych w rozumieniu Jana Lutyńskiego 
[Lutyński 1998]. Zgodnie ze sformułowaną przezeń definicją „pozorne są [...] 
takie działania, które – ze względu na swój rzeczywisty przebieg lub bezpośredni 
cel – są inne niż na to wyglądają” [tamże s. 125]. Do działań pozornych zaliczają 
się zatem „wszelkie czynności, które bezpośrednio lub ze względu na wynik nie 
spełniają swoich założonych funkcji, przy czym dzieje się tak zgodnie z zamie-
rzeniami wykonawców czy zleceniodawców, a wbrew interesom i bez wiedzy 
tych, dla których są wykonywane” [tamże s. 125]. 

Lutyński wskazywał przy tym na kilka mechanizmów wywołujących działania 
pozorne. Pierwszym z nich jest mechanizm organizacyjno-decyzyjny, tkwiący 
w strukturze organizacyjnej, instytucjonalnej i, jednocześnie, w systemie po-
dejmowania decyzji. Polega on na tym, iż mimo że podjęcie jakiejś konkretnej 
decyzji, na przykład personalnej, należy statutowo do instytucji danego szczebla 
w hierarchii organizacyjnej, decyzja ta zostaje faktycznie podjęta w instytucji 
wyższego szczebla, od której dana instytucja, jej kierownictwo i pracownicy są 
zależni [tamże s. 128]. Działania tego rodzaju mają charakter pozorny w tym 

2 W artykule koncentruję się na polityce kadrowej dotyczącej wyższych stanowisk w służbie 
cywilnej. Omówienie źródeł dysfunkcji w stosunkach polityczno-administracyjnych, europejskich 
modeli służby cywilnej oraz procesu tworzenia służby cywilnej w Polsce w: gadowska 2006. 
W niniejszym artykule wykorzystane zostały istotne fragmenty owego tekstu. Szerzej na temat 
służby cywilnej w krajach europejskich patrz: Demmke 2004a oraz bossaert i Demmke 2003. 
Problem wpływów politycznych w procesie tworzenia służby cywilnej analizuje burnetko 2003. 
Na temat polityki kadrowej w administracji wojewódzkiej patrz: Majcherkiewicz 2005. Analiza 
procesu kształtowania się służby cywilnej w III Rzeczypospolitej w: Itrich-Drabarek 2005.
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sensie, że „nie realizują one faktycznie swojego celu, który w tym przypadku 
został już zrealizowany, jednocześnie zaś wiedza o tym wszyscy zainteresowani 
w procesie decyzyjnym, najczęściej również obserwatorzy” [tamże s. 129].

Inny mechanizm wywołujący działania pozorne dotyczy sfery wartości. Jest 
to mechanizm nazwany przez Lutyńskiego aksjologicznym. Lutyński argumen-
tuje, iż „w każdym systemie występują wartości, które są uznawane, ale nie są 
realizowane, przynajmniej aktualnie, w niektórych czy w wielu przypadkach. 
Jeśli w danym systemie silna jest chęć wskazania, że te wartości są w całości 
akceptowane i realizowane, mogą być podjęte działania, o których głosi się, 
że realizują owe wartości. Taką funkcje przypisuje się im dlatego, że pełnią ją 
rzeczywiście w innych sytuacjach. W danej sytuacji faktycznie nie służą temu 
celowi, co jest publiczną tajemnicą. Są więc pozorne, występują zaś ze względu 
na przypisywany im cel.” [tamże s. 129].

W dalszej części artykułu postaram się wykazać aktualność i użyteczność 
powyższej koncepcji – służącej pierwotnie, jak wiadomo, opisowi rzeczywistości 
okresu realnego socjalizmu – dla analizy relacji między polityką i administracją 
w odniesieniu do procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej. 

RZąDy UGRUPOWAń POStSOLIDARnOśCIOWyCH:  
LAtA 1989–1993 

Brak uregulowań ustawowych dotyczących służby cywilnej

Reformy mające na celu stworzenie profesjonalnej służby cywilnej w Polsce 
rozpoczęły się stosunkowo późno. Choć w pierwszym okresie rządów solidar-
nościowych, w latach 1989–1993, podjęte zostały dwie próby stworzenia cało-
ściowego projektu prawnej regulacji statusu administracji publicznej w postaci 
ustawy o państwowej służbie cywilnej, obie zakończyły się porażką, u źródeł 
której leżała fragmentacja i niestabilność sceny politycznej, a co za tym idzie 
częste zmiany rządzących koalicji gabinetowych. 

Przygotowany w roku 1991 przez rząd Jana Krzysztofa bieleckiego, przed-
łożony u schyłku kadencji sejmu projekt ustawy o służbie cywilnej nie został już 
poddany procedurze legislacyjnej. Jednak niewątpliwym sukcesem tego okresu 
było uchwalenie w przez parlament w czerwcu 1991 r. ustawy „o Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej” [Dz.U. 1991.63.266 z późn. zmianami] i nadanie jej 
przez Prezesa Rady Ministrów w sierpniu 1991 r. statutu. Zadaniem nowo po-
wołanej uczelni, wzorowanej na francuskiej Ecole Nationale d’Administration, 
stało się kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej wyższych urzędni-
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ków administracji, co było szczególnie istotne w obliczu braku profesjonalnych, 
neutralnych politycznie kadr. Następna próba reformy administracji publicznej 
podjęta została w roku 1993 przez rząd Hanny Suchockiej. Zgodnie z założenia-
mi ustawa o służbie cywilnej miała precyzyjnie oddzielać grupę najwyższych 
urzędników politycznych od ponadpartyjnego korpusu służby cywilnej. Jednak 
po dojściu do władzy ugrupowań postkomunistycznych w wyniku przedtermino-
wych wyborów do parlamentu przygotowany przez poprzedników pakiet reform 
został wycofany.

W pierwszym okresie rządów solidarnościowych brakowało wyraźnego roz-
graniczenia między sferą polityki i administracji, co wynikało m.in. z faktu, iż 
zarówno partie polityczne, jak i sama koncepcja reformy administracji publicznej 
znajdowały się na etapie tworzenia [Majcherkiewicz 2005: 128]. Już wówczas 
można było jednak dostrzec tendencje do upolitycznienia administracji centralnej 
i wojewódzkiej. 

RZąDy UGRUPOWAń POStKOMUnIStyCZnyCH:  
LAtA 1993–1997 

Ustawa „o służbie cywilnej” z 1996 r.

Okres, jaki upłynął pod rządami ugrupowań postkomunistycznych przyniósł 
zmianę koncepcji administracji publicznej. Pomimo deklaracji, iż zmiany perso-
nalne w administracji zostaną ograniczone do minimum, zaś koalicja Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadzi reformę 
administracji rządowej nadając jej charakter apolitycznej służby cywilnej [Dudek 
2004: 356], w praktyce działania premiera Waldemara Pawlaka doprowadziły do 
skrajnego upolitycznienia administracji, przy czym istotnym kryterium obsadzania 
wyższych stanowisk stały się, obok przynależności do PSL, osobiste znajomości. 
Słaba, niezreformowana administracja, pozbawiona prawnych gwarancji nieza-
leżności poddana została silnym naciskom politycznym.

Podczas 16 miesięcy sprawowania władzy przez gabinet Waldemara Paw-
laka obok głębokich zmian kadrowych na szczeblu wojewódzkim wymieniono 
także 67 najwyższych urzędników szczebla centralnego, przy czym z uwagi 
na ograniczoną liczbę odpowiednio przygotowanych osób w szeregach PSL, 
przywracano na wysokie stanowiska w administracji urzędników z okresu 
PRL, w tym także byłych członków PZPR [Dudek 2004: 364; Majcherkiewicz 
2005: 129–130]. Wskazuje się, iż w tym okresie Urząd Rady Ministrów stał się 
swoistym „państwem w państwie”, zaś decyzje dotyczące polityki zatrudnienia 
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w administracji państwowej spoczywały w rękach szefa tego resortu [szerzej: 
Jednaka 2000: 120–123]. 

Po objęciu stanowiska premiera przez Józefa Oleksego nastąpiły kolejne 
zmiany kadrowe na szczeblu centralnym i wojewódzkim, tym razem umacniające 
pozycję SLD. Jednak reforma centrum rozpoczęła się dopiero jesienią 1996 r. za 
czasów gabinetu Włodzimierza Cimoszewicza. Dnia 5 lipca 1996 r. uchwalona 
została, skierowana do sejmu przez rząd Waldemara Pawlaka, ustawa „o służbie 
cywilnej” [Dz.U. 1996.89.402 z późn. zmianami]. Ustawa, obejmująca wyłącz-
nie administrację rządową, wytyczyła linie podziału między sferą polityczną 
i administracyjną. Rozwiązania w niej zawarte opierały się na założeniu, iż służba 
cywilna kształtowana będzie w sposób ewolucyjny. W początkowym okresie 
większość pracowników administracji rządowej miała być zatrudniona w oparciu 
o dotychczasowe zasady i podstawy prawne, następnie zaś sukcesywnie, po zda-
niu egzaminów, mieli być mianowani do odpowiednich kategorii urzędniczych 
w ramach korpusu służby cywilnej [Rydlewski 2001: 32–33]. 

Ustawa stanowiła, iż organem administracji rządowej właściwym w sprawach 
służby cywilnej jest Szef Służby Cywilnej, podlegający Prezesowi Rady Mini-
strów. Zadania swe wykonywać miał przy pomocy powołanego w tym celu Urzędu 
Służby Cywilnej. Organem doradczym i opiniodawczym, wykonującym zadania 
związane z tworzeniem służby cywilnej oraz jej funkcjonowaniem, była z kolei 
powoływana przez Prezesa Rady Ministrów Rada Służby Cywilnej. Postępowania 
kwalifikacyjne podczas rekrutacji do służby cywilnej prowadziła powoływana 
przez Prezesa Rady Ministrów Komisja Kwalifikacyjna. Jednocześnie dokonano 
rozdziału kompetencji między stanowiskami politycznymi a nowo utworzonymi 
stanowiskami dyrektorów generalnych urzędów. 

Ustanowiono cztery kategorie urzędnicze w zależności od rodzaju wy-
konywanej funkcji i zadań oraz kwalifikacji, przy czym najwyższa kategoria 
A obejmowała osoby zdolne do zajmowania stanowisk kierowniczych wyższego 
szczebla, posiadające wyższe wykształcenie, znajomość co najmniej jednego 
języka obcego, a także co najmniej siedmioletni staż pracy. Należy podkreślić, 
iż wymagany ustawowo warunek co najmniej siedmioletniego stażu pracy 
w administracji w praktyce uniemożliwił ubieganie się o kierownicze stanowiska 
kandydatom z obozu solidarnościowego. Jednocześnie ograniczono możliwości 
awansu absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej [Majcherkiewicz 
2005: 132].

Wskazuje się również, iż powołanie na początku 1997 r. przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji Leszka Millera 48 nowych dyrektorów 
generalnych w urzędach wojewódzkich miało podłoże polityczne. Większość 
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nowych dyrektorów generalnych określających się jako bezpartyjni, co w myśl 
przepisów ustawy stanowiło warunek objęcia urzędu, stanowiły osoby związane 
uprzednio z aparatem PZPR [tamże s. 133]. Podobnie respondenci, z którymi 
prowadzone były wywiady, zatrudnieni w owym czasie w administracji, podkre-
ślali fasadowość wprowadzonych wówczas zmian i polityczne podłoże decyzji 
kadrowych.

W wyniku uruchomienia procedury postępowań kwalifikacyjnych do służby 
cywilnej status urzędnika nadano 115 osobom, przy czym wśród mianowanych 
znalazło się 18 osób pełniących na podstawie przepisów okresu przejściowego 
obowiązki dyrektorów generalnych w ministerstwach i urzędach centralnych oraz 
32 dyrektorów urzędów wojewódzkich [Raport... 1998: 5, 9; Sprawozdanie... 
1997: 10–12 za: Rydlewski 2001: 34]. Tuż przed wyborami parlamentarnymi 
nastąpiło przyspieszenie procesu rekrutacji i mianowań, który objął w głównej 
mierze wyższe stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej. Spowodowało to za-
rzuty upolitycznienia służby cywilnej. Wskazywano na nieprawidłowości przy 
przeprowadzaniu postępowań kwalifikacyjnych, związane m.in. z zaniżaniem 
wymagań i respektowaniem niewiarygodnych certyfikatów znajomości języka 
[burnetko 2003: 28]. W konsekwencji wyniki postępowań kwalifikacyjnych 
uznane zostały przez następców za powodowane motywami politycznymi 
i niewiarygodne.

RZąDy UGRUPOWAń POStSOLIDARnOśCIOWyCH:  
LAtA 1997–2001 

Ustawa „o służbie cywilnej” z 1998 r.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej koalicji, rządy 
gabinetu Jerzego buzka, utworzonego przez koalicję Akcji Wyborczej „Solidar-
ność” i Unii Wolności, rozpoczęły się od przeprowadzenia daleko idących zmian 
kadrowych w centralnej i wojewódzkiej administracji [Dudek 2004: 455–456]. 
Proces mianowania osób, które pomyślnie przeszły proces kwalifikacji został 
wstrzymany, zaś znaczna część dyrektorów generalnych została odwołana ze 
stanowisk. Rząd zdecydował się przygotować własny projekt ustawy „o służbie 
cywilnej”, co zostało potraktowane przez opozycję jako próbę upolitycznienia 
i zawłaszczenia służby cywilnej. Nowa ustawa „o służbie cywilnej” uchwalona 
została 18 grudnia 1998 r. [Dz.U. 1999.49.483 z późn. zmianami]. 

W efekcie rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy i nowego zdefinio-
wania korpusu w dniu 31 grudnia 1999 r. liczył on powyżej 116 000 członków, 
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w tym 99 urzędników służby cywilnej. Równocześnie w ministerstwach, urzędach 
centralnych i wojewódzkich istniało 1 630 wyższych stanowisk [Sprawozdanie... 
1999: 2, 7]3. 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby 
cywilnej został Szef Służby Cywilnej, który podlegał on Prezesowi Rady Mi-
nistrów i był przez niego powoływany spośród urzędników służby cywilnej na 
pięcioletnią kadencję. Obsługę Szefa Służby Cywilnej zapewniał Urząd Służby 
Cywilnej. Z kolei organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, 
oceniającym przebieg postępowań kwalifikacyjnych i konkursowych w służbie 
cywilnej była Rada Służby Cywilnej. 

Członkowie korpusu służby cywilnej podzieleni zostali na dwie kategorie, 
pracowników służby cywilnej oraz urzędników służby cywilnej. W rozumieniu 
ustawy pracownik służby cywilnej oznaczał osobę zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, zaś urzędnik służby 
cywilnej oznaczał osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasa-
dami określonymi w ustawie4. 

Odrębne przepisy określały zasady obsadzanie wyższych stanowisk w służ-
bie cywilnej�. Ustawa stanowiła, iż obsadzanie wolnych wyższych stanowisk 
w służbie cywilnej następuje w drodze konkursu, do którego dopuszczani są 

3 Zgodnie z artykułem 2 ustawy korpus służby cywilnej tworzyli pracownicy zatrudnie-
ni na stanowiskach urzędniczych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów 
i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych 
organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących 
aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub cen-
tralnym organom administracji rządowej, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, a także 
komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy 
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowiły inaczej. Do korpusu służby cywilnej 
wchodzili ponadto wojewódzcy, powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

4 Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej wyłaniano w drodze naboru na wolne sta-
nowiska pracy, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu. Natomiast do postępowania 
kwalifikacyjnego na urzędnika służby cywilnej mogła przystąpić osoba, która była pracownikiem 
służby cywilnej, odbyła służbę przygotowawczą, posiadała co najmniej dwuletni staż pracy 
w służbie cywilnej, posiadała tytuł magistra lub równorzędny, znająca co najmniej jeden język 
obcy. Mianowanie na urzędnika uzyskiwali ponadto zwolnieni z uczestnictwa w postępowaniu 
kwalifikacyjnym absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Limit mianowań określony 
był ustawą budżetową na dany rok.

� były to stanowiska dyrektora generalnego urzędu oraz głównego Inspektora Audytu We-
wnętrznego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i jego zastępcy w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład 
Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, Rządowym Centrum 
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urzędnicy służby cywilnej. Jednak zgodnie z artykułem 144 w okresie pięciu 
lat od dnia w wejścia w życie ustawy o wyższe stanowiska w służbie cywilnej 
mogły się ubiegać osoby nie będące urzędnikami służby cywilnej, przy czym 
podstawę zatrudnienia tych osób stanowiła umowa o pracę. Przyjęcie takiej 
regulacji uzasadniano niedostateczną w momencie uchwalenia ustawy liczbą 
urzędników służby cywilnej6.

Konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej przeprowadzał Szef Służ-
by Cywilnej, powołując w tym celu liczący co najmniej 5 osób zespół konkursowy. 
Wymagania dotyczące stanowiska, na które przeprowadzany był konkurs ustalać 
miał prowadzący konkurs w porozumieniu z właściwym ministrem, kierowni-
kiem urzędu centralnego lub wojewodą. Osoba wyłoniona w drodze konkursu 
na stanowisko dyrektora generalnego urzędu oraz głównego Inspektora Audytu 
Wewnętrznego była przenoszona na stanowisko przez Prezesa Rady Ministrów 
na wniosek Szefa Służby Cywilnej i po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, 
kierownika urzędu centralnego lub wojewody. W odniesieniu do pozostałych 
wyższych stanowisk przeniesienia dokonywał Szef Służby Cywilnej.

Wprowadzenie zasady otwartego i konkurencyjnego naboru na wszystkie 
stanowiska w służbie cywilnej było zjawiskiem bezprecedensowym. Po raz 
pierwszy w polskiej administracji, a zarazem po raz pierwszy w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej wdrożono obligatoryjny otwarty, jawny i konkurencyjny 
system zatrudniania na stanowiskach urzędniczych [Sprawozdanie... 1999: 3]. 
W związku z reformą administracyjną kraju liczba stanowisk dyrektorów gene-
ralnych urzędów wojewódzkich zmniejszyła się z dniem 1 stycznia 1999 r. z 49 
do 16. Równocześnie wskutek zmian ustawowych i utworzenia nowych urzędów 
z 44 do 50 zwiększyła się liczba stanowisk dyrektorów generalnych ministerstw 
i urzędów centralnych. Jednak mimo iż przyjęte rozwiązania normatywne 
w zakresie kształtowania i standardów działania służby cywilnej zbliżały nasz 
kraj do standardów obowiązujących w państwach o ugruntowanej demokracji, 
praktyka wyglądała inaczej. Rozwiązania te miały bowiem charakter w istotnej 
mierze pozorny. 

Studiów Strategicznych, jak również dyrektora wydziału (komórki równorzędnej) i jego zastępcy 
w urzędach wojewódzkich oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

6 Ustawa przewidywała ponadto możliwość dopuszczenia do konkursu na wyższe stanowiska 
w służbie cywilnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o obsadę stanowiska dyrektora generalnego 
urzędu i głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego, osób spoza grona urzędników w sytuacji, gdy 
w wyniku dwukrotnie przeprowadzonego konkursu nie zostanie wyłoniony odpowiedni kandydat, 
bądź gdy Szef Służby Cywilnej uzna, iż do pracy na tym stanowisku niezbędne jest szczególne 
doświadczenie lub umiejętności zawodowe.
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Wskazuje się jednak, iż nawet w początkowym okresie po wprowadzeniu 
ustawy „o służbie cywilnej” była ona łamana dla osiągnięcia krótkoterminowych 
zysków politycznych. Wykorzystywano w tym celu wspomniany już artykuł 144 
ustawy, dopuszczający w okresie pięciu lat od wejścia jej w życie, w wypadku 
braku odpowiednich kandydatów spośród urzędników służby cywilnej, powołanie 
na wyższe stanowisko osoby spoza korpusu urzędniczego. Interpretacja owego 
zapisu jako formalnego przyzwolenia na całkowitą dowolność przy obsadzaniu 
wyższych stanowisk stała się furtką dla klientelizmu politycznego, czego przykład 
stanowiło m.in. powołanie wiosną 2001 r. bez przeprowadzania postępowań kon-
kursowych dyrektorów generalnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej 
oraz w Komitecie badań Naukowych [burnetko 34–35]. 

W 1999 r. dokonano 20 zmian na stanowiskach dyrektorów generalnych 
urzędów, z czego 12 miało miejsce w okresie obowiązywania ustawy „o służbie 
cywilnej” z 1996 r., tj. do 30 czerwca 1999 r. Natomiast od momentu wejścia 
w życie przepisów nowej ustawy, tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1999 r. 
Szef Służby Cywilnej zgodnie ze swymi uprawnieniami odwołał 8 osób ze 
stanowisk dyrektorów generalnych urzędów, przy czym w trzech przypadkach 
odwołania nastąpiły na wniosek właściwego ministra, uzasadniony nie dającą 
się usunąć niemożnością dalszej współpracy z dotychczasowym dyrektorem 
generalnym [Sprawozdanie 1999: 10]7.

W 2000 r. w drodze konkursu obsadzono zaledwie 21 wyższych stanowisk 
w służbie cywilnej, za to w roku następnym w procedurze konkursowej obsa-
dzonych zostało już 121 stanowisk. Jednak mimo iż skróceniu uległ czas prowa-
dzenia postępowań konkursowych, zagrożeniem pozostało opóźnianie procedur 
z przyczyn nierzeczowych. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż niekiedy dyrektor 
generalny danego urzędu na prośbę ministra bądź wojewody nie zgłaszał wakatu, 
co faktycznie pozwalało na obsadzenie na danym stanowisku wskazanego urzęd-
nika w charakterze pełniącego obowiązki, w konsekwencji czego Szef Służby 
Cywilnej nie mógł ogłosić konkursu. Po wtóre, ze względu na stosowaną przez 
niektóre urzędy taktykę świadomego przedłużania stanów pełnienia obowiązków 
dyrektorów przez pracowników do tego wyznaczonych. Po trzecie, w związku 
z sytuacją, gdy dyrektorzy generalni urzędów zgłaszali wakaty, lecz Szef Służby 
Cywilnej nie był w stanie ustalić z danym ministrem lub wojewodą wymagań, 
jakie powinien spełniać kandydat na dane stanowisko, co stanowiło warunek 
ogłoszenia konkursu. blokowanie możliwości ogłoszenia konkursu na stanowiska 

7 Na temat przemian w administracji publicznej w krajach postkomunistycznych patrz: bossaert 
i Demmke 2003, por. goetz i Wollmann 2001.
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dyrektora generalnego umożliwiało zatrudnianie na owym stanowisku umoco-
wanych politycznie osób w charakterze pełniących obowiązki. Po czwarte zaś, 
z powodu opóźniania realizacji decyzji konkursowych poprzez wyrażony przez 
politycznego przełożonego sprzeciw wobec kandydatury wyłonionej w drodze 
konkursu. Przyjęcie rozwiązania dającego ministrowi i wojewodzie ostateczne 
prawo do opiniowania kandydata, który wygrał konkurs przed jego obsadzeniem 
na stanowisku stało się w praktyce furtką do upolitycznienia funkcji dyrektora 
generalnego. [Sprawozdanie... 2000: 5–7, 10–11; Sprawozdanie... 2001: zał. 14; 
burnetko 2003: 36]. Zatem już w pierwszym okresie obowiązywania ustawy 
dały się zaobserwować działania służące podporządkowaniu służby cywilnej 
polityce. Wielu respondentów wyraziło pogląd, iż w procesie obsady wyższych 
stanowisk istotny udział miały przesłanki polityczne, przy czym część osób sta-
rała się usprawiedliwić takie działania koniecznością szybkiego odsunięcia od 
wysokich stanowisk urzędników o komunistycznym rodowodzie. 

Do końca okresu rządów Jerzego buzka, tj. do jesieni 2001 r. miano urzęd-
nika zdobyło 857 osób, w tym 319 absolwentów KSAP, z czego 825 pozostało 
w służbie cywilnej [Sprawozdanie... 2001: 2, zał. 1]8.

RZąDy UGRUPOWAń POStKOMUnIStyCZnyCH:  
LAtA 2001–2005 

nowelizacje ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r.

W wyniku wyborów 2001 r. władzę przejęły ugrupowania lewicowe. 
W okresie rządów Leszka Millera linia podziału pomiędzy sferą polityczną 
i administracyjną stała się obszarem szczególnie intensywnej presji polityków 
usiłujących bezpośrednio ingerować w działania służby cywilnej [szerzej: Maj-
cherkiewicz 2005: 137]. Choć rząd ów nie kwestionował oficjalnie prawnych 
regulacji gwarantujących polityczną neutralność służby cywilnej, podejmował 
działania mające na celu przejęcie nad nią ścisłej kontroli politycznej. Wskazuje 
się, iż w kulturze politycznej tego okresu uwidoczniły się w pełni komunistyczne 
tradycje podporządkowania administracji polityce, przy równoczesnej powszech-
nej praktyce sięgania do kadr nomenklaturowych, zaś proces upolitycznienia 
wyższych szczebli administracji przybrał jeszcze szerszy zasięg aniżeli za czasów 
poprzedników [por. burnetko 2003, Majcherkiewicz 2006]. 

8 Patrz tabela 1 przedstawiająca dane na temat mianowań w służbie cywilnej w ujęciu po-
równawczym s. 83.



64 KAJA gADOWSKA

Na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. „o zmianie ustawy o organiza-
cji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów, ustawy 
o działach administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw” [Dz.U. 
2001.154.1800] sejm przyjął poprawkę do ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r. 
wprowadzając artykuł 144a, umożliwiający obejmowanie wyższych stanowisk 
w służbie cywilnej przez osoby spoza korpusu, bez zachowania procedury kon-
kursowej na mocy umowy o pracę9. W uzasadnieniu ustawodawca wskazywał 
na wakaty na ważnych stanowiskach w administracji rządowej, wynikające, jak 
argumentował, z braku kandydatów zdolnych spełnić wysokie kryteria naboru 
[burnetko 2003: 35]. 

Skutkiem wprowadzenia nowego przepisu było faktyczne zniesienie procedur 
konkursowych, co w konsekwencji spowodowało podważenie zasady apolitycz-
ności służby cywilnej, stało się bowiem furtką do obsadzania wyższych stanowisk 
w urzędach administracji osobami z klucza politycznego, w wielu przypadkach 
nie posiadającymi odpowiednich kwalifikacji merytorycznych10. Zatrudnianie na 
szeroką skalę na wyższych stanowiskach w administracji publicznej polityków 
w charakterze osób pełniących obowiązki było najbardziej negatywnym rysem 
polityki kadrowej tego okresu, hamującym proces tworzenia służby cywilnej 
[Raport NIK 2005]. W ciągu roku obowiązywania artykułu 144a w jego trybie 
zaangażowano w sumie 86 osób, z czego 16 jako pełniących obowiązki dyrek-
torów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich oraz 70 
w charakterze pełniących obowiązki dyrektorów departamentów i wydziałów oraz 
ich zastępców [Sprawozdanie... 2002: 20]. Opozycja wskazywała, iż pierwszopla-
nowym kryterium obsadzania wyższych stanowisk stała się lojalność polityczna, 
w większości przypadków bowiem awansowane osoby związane były z obozem 
aktualnych ministrów lub wojewodów. W pół roku po uznaniu artykułu 144a za 
sprzeczny z konstytucją 13 najwyższych stanowisk urzędniczych w administra-
cji rządowej nadal pozostawało obsadzonych przez osoby pełniące obowiązki 
dyrektorów generalnych, powołanych na mocy tego przepisu. Taka sytuacja 
miała m.in. miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Urzędzie Zamówień Publicznych. Pełniący obowiązki dyrektorów generalnych 
funkcjonowali także w tym okresie w ośmiu urzędach wojewódzkich [burnet-

   9 Zatrudnienie w tym trybie przewidywano do dnia obsadzenia stanowiska w drodze konkursu, 
jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

10 Na kilkanaście dni przed końcem obowiązywania ustawy Trybunał Konstytucyjny uznał za 
zasadne wyrażone przez Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów 
KSAP obawy, iż artykuł 144a stwarza zagrożenie upolitycznienia administracji, wydając orzeczenie, 
iż przepis ten narusza konstytucję.
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ko 2003: 42–43]. Znamienny dla polityki personalnej tego okresu był fakt, iż 
funkcja dyrektora generalnego w Kancelarii premiera, będącego konstytucyjnym 
zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej, pozostawała nieobsadzona. Funkcję tę 
pełniła faktycznie w zastępstwie osoba będąca jednocześnie pełniącą obowiązki 
dyrektora departamentu. Znaczące jest również, że w Kancelarii premiera Millera 
na 22 stanowiska dyrektorów jedynie 3 zostały obsadzone zgodnie z zasadami 
ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r. Ponadto w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na 17 dyrektorów 10 zatrudnionych zostało w charakterze 
pełniących obowiązki11. Podobna jak w Kancelarii premiera sytuacja, gdzie 
w zastępstwie dyrektora generalnego funkcje te pełniły osoby mające status 
pełniących obowiązki występowała także w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i Sportu, Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, głównym Urzędzie Statystycz-
nym oraz czterech urzędach wojewódzkich. Niepokojąco wzrósł odsetek osób 
pełniących obowiązki w urzędach wojewódzkich, gdzie około dwóch trzecich 
dyrektorów powołano spoza korpusu służby cywilnej z pominięciem procedury 
konkursowej [tamże s. 56–59].

Po przejęciu władzy przez rząd Leszka Millera miała miejsce fala czystek na 
wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Wykorzystywano w tym celu przepi-
sy ustawy „o służbie cywilnej” umożliwiające przeniesienie urzędnika każdego 
szczebla, w tym również osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, 
do innego urzędu lub wyznaczenie mu innego stanowiska ze względu na „ważny 
interes służby cywilnej” [odpowiednio artykuł 51 i 52]12. Równocześnie w drodze 
zwykłego wypowiedzenia pozbywano się zajmujących wyższe stanowiska osób 
nie będących mianowanymi urzędnikami służby cywilnej. Czystki polityczne do-
konywane były również pod pozorem reorganizacji urzędów. Okazją do pozbycia 
się niewygodnych osób stała się przeprowadzona przez rząd Leszka Millera na 
mocy ustawy z dnia 1 marca 2002 r. „o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu 

11 co nie oznacza, że wszyscy pozostali wyłonieni zostali w drodze konkursu, albowiem 
część dyrektorów mogła objąć swą funkcję przed wejściem w życie przepisów ustawy „o służbie 
cywilnej” z 1998 r.

12 Jednym z przykładów wykorzystania tego nieprecyzyjnego, dające szerokie możliwości 
interpretacji zapisu było odwołanie dyrektora generalnego Urzędu Zamówień Publicznych, który 
objął swe stanowisko w drodze konkursu w lipcu 2000 r. O przeniesienie dyrektora na inne sta-
nowisko z uwagi na „ważny interes służby cywilnej” skutecznie wnioskował prezes UZP, przy 
czym miało to miejsce w miesiąc po przyznaniu mu przez tego samego prezesa nagrody za dobrą 
pracę. Dyrektorowi, obok „nieumiejętności organizowania pracy”, przedstawiono kuriozalny zarzut 
„nieprzeprowadzania bieżących napraw sanitariatów”. Negatywna opinia Szefa Służby Cywilnej 
w sprawie przeniesienia została zlekceważona. Zob. burnetko 2003: 48 i 69 oraz Gazeta wyborcza, 
Matys. 12.06.2002 i Gazeta wyborcza, Matys. 17.06.2002.
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centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych 
oraz zmianie niektórych ustaw” [Dz.U. 2002.25.253] reorganizacja administracji, 
w wyniku której zlikwidowano 12 urzędów centralnych i utworzono 5 nowych. 
W 2002 r. dokonano również zmian statutów i regulaminów organizacyjnych 
we wszystkich urzędach wojewódzkich, jak również niektórych ministerstwach 
i urzędach centralnych, w wyniku czego wiele komórek organizacyjnych uległo 
łączeniu, dzieleniu lub likwidacji [Sprawozdanie... 2002: 4–5]. Szefowie urzędów 
państwowych uciekali się do zmiany struktury jednostek, którymi kierowali, by 
móc zatrudnić kogoś bez konkursu lub pozbawić stanowiska niewygodną osobę. 
Sposobem na ominięcie konkursu stało się w urzędach centralnych utworzenie 
wydziałów zamiast departamentów. Podczas gdy dyrektor departamentu zgodnie 
z ustawą winien być zatrudniony w wyniku procedury konkursowej, wymóg 
ten nie dotyczył naczelników wydziałów. W urzędach wojewódzkich od jesieni 
2001 r. do czerwca 2002 r. wymieniono 12 na 16 dyrektorów generalnych bądź 
osób dotychczas pełniących obowiązki. W końcu 2003 r. na stanowiskach dyrek-
torów generalnych w 15 ministerstwach pozostawało 5 osób, które te stanowiska 
objęły w latach 1997–2001. W 30 urzędach centralnych pozostało 15 takich osób, 
jednak w urzędach wojewódzkich zaledwie 2 [Sprawozdanie... 2003: 4].

W okresie rządów gabinetu Leszka Millera miało miejsce blokowanie przez 
ministrów, kierowników i urzędów centralnych przeprowadzania konkursów 
na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Skrajny przypadek stanowił Urząd 
Regulacji Energetyki, którego prezes od początku 2001 r. do końca 2004 r. nie 
uzgodnił listy wymagań na stanowisko dyrektora generalnego urzędu, pomimo 
że obowiązki dyrektora pełniła tam osoba obsadzona poza konkursem, w trybie 
uznanego za niezgody z konstytucją artykułu 144a. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce w Urzędzie Zamówień Publicznych. Pomimo wakatów na kilku stano-
wiskach – w tym na stanowisku dyrektora generalnego urzędu, gdzie funkcję tę 
pełniła osoba spoza korpusu służby cywilnej, która objęła stanowisko na podsta-
wie art. 144a – nie zostały tam przeprowadzone konkursy. Z kolei w głównym 
Urzędzie Statystycznym utrzymywano dyrektora departamentu w roli zastępują-
cego dyrektora generalnego. Do końca 2003 r. nie doszło ponadto do uzgodnienia 
wymagań konkursowych na stanowiska dyrektorów generalnych w Ministerstwie 
Skarbu Państwa i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Natomiast wymogów 
konkursowych na stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie udało 
się ustalić do końca 2004 r. [burnetko 2003: 48 i 59; Sprawozdanie... 2002: 
8; Sprawozdanie... 2003: 4; Sprawozdanie... 2004: zał. 14; Raport NIK 2005: 
36–51]. W wielu urzędach mimo występujących wakatów na wyższych stano-
wiskach w służbie cywilnej nie były prowadzone postępowania konkursowe na 
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stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów ze względu na 
brak współpracy w celu ogłoszenia konkursu na te stanowiska z Urzędem Służby 
Cywilnej [Sprawozdanie... 2003: zał. 16]. Zdarzały się również sytuacje, gdy 
premier odmawiał nominacji zwycięzcy konkursu bądź z nią zwlekał. W kilku 
przypadkach zwycięzcy konkursów nie mogli objąć stanowisk w związku z nega-
tywną opinią ministra bądź wojewody. W 2003 r. taka sytuacja miała miejsce na 
przykład w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji [Sprawozdanie... 
2003: 4 i zał. 16; Majcherkiewicz 2006].

Nieprawidłowości występowały również na etapie przeprowadzania konkur-
sów. Pojawiały się trudności w powoływaniu zespołów konkursowych powodo-
wane przez opóźnianie zgłaszania do nich przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów 
lub dyrektora generalnego urzędu bądź wskazywanie jako przedstawicieli osób, 
których neutralność polityczna mogła być wątpliwa lub przyszłych podwładnych 
osoby, która wygra konkurs. Wątpliwości budziła postawa etyczna członków 
zespołów konkursowych, którzy faworyzowali wybranych kandydatów, a także 
preferencje uzyskiwane w konkursach przez kandydatów dzięki wcześniejszemu 
powierzeniu im pełnienia obowiązków na stanowisku, którego dotyczył konkurs. 
Zdarzały się sytuacje, gdy nad kryteriami dla kandydatów na dyrektorów praco-
wały właściwe departamenty, w których pełniącymi obowiązki dyrektora były 
osoby, które zamierzały startować w konkursie na dyrektorów. Zatem de facto 
przygotowywały kryteria dla samych siebie. Liczne były przypadki pełniących 
obowiązki dyrektorów, którzy po upływie dozwolonej kadencji wygrywali kon-
kursy, niekiedy stając do nich jako jedyni kandydaci [szerzej: Filipowicz 2004]13. 
Jedną z przyczyn, dla której do konkursów na wyższe stanowiska w służbie cy-
wilnej zgłaszało się stosunkowo niewiele osób mogło stanowić przekonanie, że 
chodzi o fikcję, gdyż o wynikach konkursu decydują układy polityczne, można 
bowiem tak zdefiniować kryteria konkursowe, że preferowany będzie określo-
ny kandydat. Wielu respondentów wskazywało w wywiadach, iż zrezygnowali 
z ubiegania się o wyższe stanowisko z uwagi na przekonanie, iż nie mają szans, 
ponieważ i tak wygra uzgodniony wcześniej kandydat, co, znajdowało następ-
nie potwierdzenie w wynikach konkursu. Osoby, które z kolei zdecydowały się 
wziąć udział w konkursie opowiadały o negatywnych doświadczeniach, gdy 
mimo wysokiej oceny merytorycznych kompetencji przegrywały z nie posiada-

13 W 9 na 11 badanych przez NIK urzędów, w których nastąpiło powierzenie obowiązków 
w trybie artykułu 144a ustawy „o służbie cywilnej”, w wyniku przeprowadzenia konkursów na 
stanowisko dyrektora generalnego stanowisko to zostało objęte przez osoby, którym uprzednio 
powierzono pełnienie obowiązków [Raport NIK 2005: 43].
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jącymi odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia osobami „przywiezionymi 
w teczce”. Twierdziły one, że wszystko wskazywało na to, iż decyzje zapadły 
z wyprzedzeniem na szczeblu politycznym, zaś sam konkurs był fikcją. Z dru-
giej wszelako strony, zdarzały się pozytywne opinie o wynikach konkursów, 
w których wygrywały osoby zatrudnione wcześniej na stanowiskach, na które 
ogłaszano konkurs w charakterze pełniących obowiązki. Argumentowano, iż 
w trakcie pełnienia obowiązków zdobyły one doświadczenie i kompetencje, jakich 
nie posiadali kontrkandydaci. Co ciekawe, opinie takie padały najczęściej z ust 
osób, które same wygrały konkurs, pełniąc uprzednio obowiązki na stanowisku, 
którego dotyczył. 

W okresie rządów Leszka Millera służba cywilna stała się w praktyce służbą 
pełniących obowiązki i zastępujących pełniących obowiązki. O ile w grudniu 
2001 r., niejako w spadku po ekipie Jerzego buzka, na 1 758 wyższych stanowisk 
w służbie cywilnej 440 obsadzonych było przez osoby pełniące obowiązki, to 
w grudniu 2002 r. spośród 1 498 wyższych stanowisk przez pełniących obowiąz-
ki obsadzonych było już 693, co dobitnie świadczy o skali przeprowadzonych 
zmian kadrowych. W rok później na 1 553 wyższe stanowiska w służbie cywilnej 
przez pełniących obowiązki obsadzonych było 696. W kolejnym roku proporcje 
te uległy pozytywnej zmianie. W grudniu 2004 r. na 1590 wyższych stanowisk 
w służbie cywilnej przez pełniących obowiązki obsadzonych pozostawało 557. 
[Sprawozdanie... 2001: zał. 5; Sprawozdanie... 2002: 3 i zał. 10; Sprawozdanie... 
2003: zał. 10; Sprawozdanie... 2004: 3 i zał. 14; Raport NIK 2005: 36–51]. 
Wynikało to z faktu, iż z dniem 1 lipca 2004 r. zakończył się pięcioletni okres 
przejściowy, w którym obowiązywały szczególne uregulowania dotyczące obsady 
wyższych stanowisk. Odwrócenie negatywnych tendencji w polityce kadrowej 
zbiegło się ze zmianą na stanowisku Prezesa Rady Ministrów. Równocześnie 
w 2002 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby wyższych stanowisk w służbie cy-
wilnej obsadzonych kandydatami wyłonionymi w drodze konkursu, w tym trybie 
obsadzono bowiem jedynie 64 stanowiska. W rok później tendencja ta uległa 
odwróceniu, osobami wyłonionymi w postępowaniu konkursowym obsadzono 
175 stanowisk, zaś w 2004 r. – 254 stanowiska [Sprawozdanie... 2003: zał. 16; 
Sprawozdanie... 2004: 14 i zał. 14]. W praktyce w okresie rządów premiera Millera 
w drodze konkursu obsadzonych pozostawało niespełna 20 procent wyższych 
stanowisk w służbie cywilnej. 

Po upadku rządu Leszka Millera wskutek serii afer sięgających szczytów 
władzy misję utworzenia rządu otrzymał Marek belka. W okresie rządów jego 
gabinetu sejm przyjął ustawę z dnia 17 czerwca 2005 r. „o zmianie ustawy 
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw” [Dz.U. 2005.132.1110], któ-
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ra wprowadziła nowe uregulowania prawne nakładające obowiązek jawności 
procedur konkursowych przy ubieganiu się o wyższe stanowiska w służbie 
cywilnej. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowiły 
informację publiczną. Istotną wprowadzoną przez nowelizację zmianę stanowiło 
doprecyzowanie zasad powierzania obowiązków na wyższych stanowiskach 
w służbie cywilnej w razie ich nieobsadzenia w drodze konkursu. W takiej 
sytuacji pełnienie obowiązków można było powierzyć na okres nie dłuższy niż 
sześć miesięcy członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie 
i posiadającemu staż pracy w służbie cywilnej nie krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli 
stanowisko nie zostało obsadzone w wyniku konkursu w okresie 6 miesięcy, peł-
nienie obowiązków można było jednokrotnie przedłużyć na okres nie dłuższy niż 
trzy miesiące. Nowe przepisy wyznaczyły ponadto 14 dniowy termin na wydanie 
opinii, precyzując jednocześnie, iż brak opinii jest równoznaczny z wydaniem 
opinii pozytywnej.

Należy odnotować, iż w okresie rządów lewicy mianowanie na urzędnika 
służby cywilnej uzyskało łącznie 1338 osób, w tym 162 absolwentów KSAP 
[Sprawozdanie... 2004: 20 i zał. 8], przy czym w 2005 r. nastąpił rekordowy 
wzrost liczby osób, jakie zdecydowały się zgłosić do postępowania kwalifika-
cyjnego14.

RZąDy PRAWA I SPRAWIEDLIWOśCI: LAtA 2005–2007

nowelizacje ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r.
Ustawy „o służbie cywilnej” i „o państwowym zasobie kadrowym” z 2006 r.

Wybory parlamentarne, które odbyły jesienią 2005 r. przyniosły zwycięstwo 
Prawu i Sprawiedliwości. Przejęcie władzy przez nowoutworzoną koalicję Prawa 
i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku poprzednich ugrupowań rządzących, stanowiło asumpt do 
wprawienia w ruch karuzeli zmian kadrowych w administracji państwowej.

Już pierwsze miesiące pracy nowego parlamentu i rządu pokazały wyraźną 
chęć upolitycznienia służby cywilnej i powrotu do uznaniowego doboru kadr. 
Rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza szybko podjął działania zmierzające 
do ominięcia konkursów na wyższe stanowiska urzędnicze w administracji. Przy-
jęta przez sejm ustawa z dnia 10 marca 2006 r. „o zmianie ustawy o pracownikach 

14 Patrz tabela 1 przedstawiająca dane na temat mianowań w służbie cywilnej w ujęciu po-
równawczym s. 83.
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samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie 
cywilnej” [Dz.U. 2006.79.549] umożliwiła zajmowanie stanowisk urzędniczych 
w urzędach objętych przepisami ustawy o służbie cywilnej przez osoby oddele-
gowane lub przeniesione na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania 
zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione, jeśli przemawia za 
tym szczególny interes służby cywilnej. Dyrektor generalny urzędu, do którego 
miał zostać przeniesiony pracownik winien był wykazać, że jest to uzasadnione 
szczególnym interesem służby cywilnej. Ustawa stanowiła ponadto, iż w okresie 
trzech lat od jej wejścia w życie o wyższe stanowiska w służbie cywilnej mogli 
ubiegać się członkowie korpusu nie będący urzędnikami służby cywilnej.

Negatywną opinię o nowelizacji wydała Rada Służby Cywilnej i wielu 
ekspertów15. Wskazywano, iż umożliwienie urzędnikom samorządowym oraz 
pracownikom Najwyższej Izby Kontroli przechodzenia do administracji rzą-
dowej bez jawnego naboru i z pominięciem procedury kwalifikacyjnej stanowi 
podważenie zasad funkcjonowania apolitycznej służby cywilnej. W opinii Rady 
Służby Cywilnej wprowadzenie tych przepisów stanowiło naruszenie konstytu-
cyjnej zasady równości, jawności i transparentności naboru do służby cywilnej. 
Zdaniem krytyków ustawa rozszczelniała system służby cywilnej pozwalając na 
wchodzenie do korpusu osób bez odpowiednich kwalifikacji merytorycznych, ale 
z politycznym poparciem. Opozycja argumentowała, iż powodem wprowadzanych 
przez PiS zmian był brak wykwalifikowanych kadr, zaś nowelizacja powstała 
w celu zalegalizowania transferu do służby cywilnej zaufanych urzędników 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego z warszawskiego magistratu oraz Najwyższej 
Izby Kontroli [Gazeta wyborcza, Uhlig. 10.03.2006]16. 

Ówczesny szef MSWiA, wicepremier Ludwik Dorn, bronił nowelizacji 
twierdząc, iż jej przeciwnicy bronią służby cywilnej „w większości stworzonej 
przez Leszka Milera”, której symbolem może być „zomowiec, prowadzący bardzo 
rozległe życie towarzyskie” [Gazeta wyborcza, pi. 11.03.2006; rzeczpospolita, 
Cieśla. 13.03.2006]. Politycy PiS przekonywali, iż mianowani urzędnicy nie dość, 
że nie zawsze są przygotowani do proponowanych przez rząd reform, to czasami 
je wręcz utrudniają. Równocześnie PiS pozbywał się urzędników zatrudnionych 
przez poprzedników w charakterze pełniących obowiązki, argumentując, iż brak 
im merytorycznych kwalifikacji, bowiem stanowiska objęli w drodze politycznej 

15 Przeciwko zmianom protestowały organizacje społeczne, m.in. Fundacja batorego, Trans-
parency International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i związki zawodowe.

16 Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy w latach 2002–2005 i prezesem NIK w latach 
1992–1995.
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nominacji. W Ministerstwie Skarbu Państwa za zamkniętymi drzwiami wręczo-
no odwołania 14 dyrektorom departamentów. Podobne sytuacje miały miejsce 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w służbie celnej. Jed-
nocześnie szef MSWiA zapewniał na konferencji prasowej, iż „informacje o tym, 
że w administracji rządowej trwa podział łupów i run kolesiów na stanowiska 
są nieprawdziwe” [Gazeta wyborcza, w. 4–5.03.2006]. Platforma Obywatelska 
oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej zaskarżyły nowoprzyjęte przepisy ustawy 
o służbie cywilnej do Trybunału Konstytucyjnego. 

W lipcu 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku premiera. Nowym szefem 
rządu został Jarosław Kaczyński. 24 sierpnia 2006 r. sejm głosami rządzącej 
koalicji PiS, Samoobrony i LPR przyjął dwie merytorycznie powiązane ze sobą 
ustawy zmieniające w istotnym stopniu dotychczasowy system służby cywil-
nej – zastępującą ustawę z 1998 r. nową ustawę „o służbie cywilnej” [Dz.U. 
2006.170.1218 z późn. zm.] oraz ustawę „o państwowym zasobie kadrowym 
i wysokich stanowiskach państwowych” [Dz.U. 2006.170.1217 z późn. zm.]. 
Pierwsza z ustaw sprowadzała się do rezygnacji z podstawowych instytucji 
i procedur obowiązujących w służbie cywilnej. Zlikwidowała ona stanowisko 
Szefa Służby Cywilnej, Urząd Służby Cywilnej oraz Radę Służby Cywilnej. 
Zadania Szefa Służby Cywilnej przejął Prezes Rady Ministrów, przy czym reali-
zować miał je z upoważnienia premiera Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejęła ponadto zadania Urzędu Służby 
Cywilnej. W ustawie zachowany został podział na pracowników i urzędników 
służby cywilnej17. 

17 W świetle przepisów ustawy korpus służby cywilnej tworzyli pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach urzędniczych średniego szczebla, koordynujących, samodzielnych i wspomagają-
cych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów 
wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnej administracji rządowej, urzędach 
wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów admini-
stracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, komendach, 
inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowni-
ków zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży, głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych Preparatów biobójczych oraz biurze Nasiennictwa Leśnego. 
Do korpusu służby cywilnej należeli także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii i ich zastępcy.   
O mianowanie w służbie cywilnej mogła ubiegać się osoba będąca pracownikiem służby cywilnej, 
posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub ta, uzyskała zgodę dyrektora 
generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego 
terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie 
cywilnej, posiadająca tytuł magistra lub równorzędny i znająca co najmniej jeden język obcy 
spośród języków roboczych Unii Europejskiej. Postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników 
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Na mocy drugiej ze wspomnianych ustaw utworzony został Państwowy Zasób 
Kadrowy, stanowiący zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, tj. 
m.in. kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców, 
prezesów agencji państwowych i ich zastępców, prezesów zarządów państwo-
wych funduszy i ich zastępców, kierowników państwowych jednostek orga-
nizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub 
właściwych ministrów i ich zastępców, dyrektorów generalnych urzędów, a także 
kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi w ministerstwach 
i urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich, a także ich zastępców. 
W myśl ustawy stanowiska te miały być obsadzane w drodze powołania. Nowe 
przepisy praktycznie zlikwidowały zatem konkursy na wyższe stanowiska. 

Do PZK włączeni zostali dotychczasowi urzędnicy służby cywilnej posia-
dający co najmniej pięcioletni staż pracy, osoby, które złożą z wynikiem pozy-
tywnym organizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej egzamin 
uprawniający do obejmowania wysokich stanowisk państwowych oraz osoby, 
które wygrają ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów konkurs na wysokie 
stanowisko państwowe, jeżeli ze względu na szczególne doświadczenie lub 
umiejętności zawodowe, które są wymagane do pracy na stanowisku obsadza-
nym z PZK nie było możliwe powołanie osoby z PZK. Z dniem wejścia w życie 
ustawy do PZK włączone zostały również osoby, które zajmowały określone 
stanowiska oraz te, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach 
objętych przepisami ustawy18. 

Na mocy omawianych ustaw dotychczasowe wyższe stanowiska w służbie 
cywilnej stały się stanowiskami politycznymi, wyjętymi z służby cywilnej, obsa-
dzanymi drodze powołania, a nie jak dotąd w drodze konkursu. Przepisy ustawy 
„o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych” 
stanowiły, iż dyrektorzy generalni urzędów powoływani byli na stanowiska przez 
Prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu 
centralnego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bądź wojewody, zaś kie-

służby cywilnej ubiegających się o mianowanie prowadzić miała Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej. Odbywać się ono miało raz do roku. Mianowanie na urzędnika uzyskiwali również 
zwolnieni z uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym absolwenci KSAP. Mianowań doko-
nywano w ramach limitu określonego ustawą budżetową na dany rok.

18 Pierwotnie przynależność do PZK trwać miała przez okres pięciu lat od dnia wejścia do PZK. 
Jednak na mocy ustawy z dnia 11 maja 2007 r. „o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym 
i wysokich stanowiskach państwowych oraz zmianie niektórych ustaw” [Dz.U. 2007.123.847] 
okres przynależności do PZK przedłużony został do dziesięciu lat.
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rujący departamentami w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich 
oraz ich zastępcy powoływani byli przez dyrektora generalnego urzędu19. 

Jak wskazywali eksperci, regulacja ta nie spełniała wymogów konstytucyj-
nych, nie wprowadzała bowiem żadnych instytucjonalnych gwarancji realizacji 
takich zasad jak konkurencyjność obsadzania stanowisk, fachowość, bezstronność 
czy polityczna neutralność w wykonywaniu zadań państwa [Tygodnik Powszech-
ny, Stec. 8.05.2006]. Wyłączenie wyższych stanowisk z korpusu służby cywilnej 
doprowadziło w praktyce do pozbawienia tej grupy neutralności politycznej. 
Zgodnie z owymi regulacjami ustawowymi, premier i ministrowie uzyskali moż-
liwość dobierania współpracowników według politycznego uznania. Uzasadniając 
konieczność wprowadzenia zmian politycy PiS podkreślali, iż rozwiązanie to 
zagwarantuje nie tylko kompetencje urzędników, ale też ich polityczną lojalność, 
wskazując przy tym, że w wielu wypadkach dotychczasowe konkursy na wyższe 
stanowiska w służbie cywilnej były fikcją, zaś niektóre grupy urzędników blo-
kowały realizację zadań rządu, natomiast dzięki proponowanym zmianom rząd 
będzie mógł sprawnie i skutecznie realizować swój program [Gazeta wyborcza, 
pi. 8.06.2006]. Analitycy ostrzegali jednak od początku, iż w praktyce przyjęcie 
tego rozwiązania spowodować może wprowadzenie w miejsce niezależnych, 
apolitycznych i profesjonalnych urzędników kategorii urzędników politycznych, 
dyspozycyjnych względem władzy i wykonujących przypisane im funkcje zgodnie 
z interesem partii, która ich wskazała [por. Gazeta wyborcza, Uhlig. 18.07.2006]. 
Opozycja zwracała uwagę, iż fakt, że wyżsi urzędnicy mogą zostać w każdej chwi-
li odwołani z zajmowanych stanowisk osłabia ich zdolność do obrony własnych 
poglądów i dodatkowo wzmacnia ich uzależnienie od politycznych patronów. 
Wskazywano, iż wprowadzony system spowoduje brak stabilizacji zatrudnienia. 
Jak to obrazowo ujął jeden z respondentów, zajmujący w owym czasie stanowi-
sko dyrektora departamentu w jednym z ministerstw: Teraz w zasadzie w każdej 
chwili spodziewam się, że usłyszę „spieprzaj dziadu!”. Krytycy wprowadzonych 
zmian zwracali ponadto uwagę na doraźność uzyskanych przez PiS korzyści, 

19 Równocześnie w ustawie „o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach 
państwowych” zostało wprowadzone rozwiązanie umożliwiające oddelegowanie na wysokie sta-
nowiska państwowe stanowiące w świetle przepisów uprzednio obowiązującej ustawy „o służbie 
cywilnej” z 1998 r. wyższe stanowiska w służbie cywilnej osób z NIK oraz samorządów, choć 
nie zostały one włączane do PZK. Podobnie ustawa „o służbie cywilnej” z 2006 r. wprowadziła 
możliwość oddelegowania lub przenoszenia do służby cywilnej pracowników samorządowych, 
pracowników urzędów państwowych oraz Najwyższej Izby Kontroli.
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ostrzegając, iż po kolejnych wyborach parlamentarnych nowe rozwiązania zostaną 
wykorzystane przeciwko wprowadzającemu je ugrupowaniu20. 

Zgodnie z przewidywaniami, likwidacja konkursów i wprowadzenie zasady 
obsadzania wyższych stanowisk w drodze powołania osobami z Państwowego 
Zasobu Kadrowego doprowadziły do silnego upolitycznienia służby cywilnej. 
W ocenie ekspertów przyjęte rozwiązania sprzyjały podejmowaniu przez prze-
łożonych arbitralnych, motywowanych względami politycznymi lub osobistymi 
decyzji personalnych wobec podwładnych. Ułatwiały forowanie konformistów 
i pozbywanie się osób niezależnych. Wyeliminowanie konkursowego mechani-
zmu doboru kadr i zastąpienie jej regułami klientelizmu politycznego wpłynęło 
negatywnie na jakość pracy administracji. Jak słusznie zauważył Krzysztof 
burnetko, upartyjnienie struktur administracyjnych nasiliło wśród urzędników 
postawy serwilizmu, braku inicjatywy oraz płytko pojmowanego legalizmu 
[2008: 80–81]21.

Prasa donosiła o przypadkach zatrudniania w charakterze pełniących obo-
wiązki tuż przed wejściem w życie ustawy osób cieszących się poparciem 
rządzących partii. Tym sposobem do PZK weszły na przykład trzy związane 
z Samoobroną osoby zatrudnione w Ministerstwie budownictwa. W charakterze 
pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora nowoutworzonego departamentu współ-
pracy z zagranicą zatrudniony został nie będący urzędnikiem służby cywilnej 
i nieposiadający doświadczenia w administracji zięć szefa zespołu ekspertów 
Samoobrony. Obowiązki dyrektora sekretariatu ministra przejęła, zastępując 
wieloletniego urzędnika służby cywilnej, córka wicemarszałek sejmu. Z kolei 
stanowisko dyrektor biura informacji publicznej objęła niedawna asystentka 
w gabinecie politycznym minister pracy [Gazeta wyborcza, grochal. 08.07.2006]. 
Wielu urzędników, w tym osoby z długoletnim stażem, poproszonych o ocenę 
skutków przyjętych rozwiązań prawnych wyraziło przekonanie, że doprowadzą 
one do upadku standardów etycznych w administracji, zaś osoby bez partyjnych 

20 W konsekwencji, dwa kluby parlamentarne, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, złożyły do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o stwierdzenie niezgodności obu 
ustaw z Konstytucją.

21 Autorzy przygotowanego na zamówienie Ernst&Young w ramach projektu Sprawne Państwo 
raportu występowanie stref korupcji w zarządzaniu polska administracja rządową argumentowali, 
iż z punktu widzenia zagrożeń korupcyjnych wprowadzone zmiany oznaczają łagodzenie systemu 
selekcji i coraz większą podatność kadr na korupcję. Stwierdzili oni, iż strategia przyjęta przez 
rząd PiS po pierwsze, wzmocniła zależności zewnętrzne, w szczególności polityczne, urzędników 
ministerialnych, po wtóre zaś zmniejszyła zdolność systemu doboru kadr do selekcji urzędników 
potencjalnie nieuczciwych i  niekompetentnych [Heywood i Meyer-Sahling 2008: 46].
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pleców w praktyce pozbawione zostaną szans na awans w administracji. Wyra-
żano obawę, iż na skutek wprowadzonych zmian instytucjonalnych dojdzie do 
zniszczenia budowanego od lat systemu służby cywilnej.

W okresie od 1 listopada 2006 r. do 16 kwietnia 2008 r. w formie powoła-
nia/odwołania dokonano 3 375 zmian na wysokich stanowiskach państwowych, 
w tym 1 215 zmian w ministerstwach (z czego 548 stanowiły zmiany na stanowi-
skach kierowników komórek organizacyjnych, zaś 667 zmiany na stanowiskach 
zastępców kierowników komórek organizacyjnych) i 531 zmian w urzędach 
wojewódzkich (z czego 301 stanowiły zmiany na stanowiskach kierowników 
komórek organizacyjnych, zaś 230 zmiany na stanowiskach zastępców kierowni-
ków komórek organizacyjnych) [Ocena funkcjonowania... 2008: 18–20]. Z kolei 
w okresie od 27 października 2006 r. do 15 listopada 2007 r., tj. od momentu 
wejścia w życie ustawy „o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowi-
skach państwowych” do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości, liczba powołań 
na stanowiska stanowiące wyższe stanowiska urzędnicze w rozumieniu przepisów 
ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r. wyniosła 2 018, zaś odwołań 68222. Na 
stanowiskach dyrektorów generalnych ministerstw dokonano 28 powołań i 11 
odwołań, na stanowiskach dyrektorów generalnych urzędów centralnych doko-
nano 34 powołań i 10 odwołań, zaś na stanowiskach dyrektorów generalnych 
urzędów wojewódzkich dokonano 19 powołań i 3 odwołań23.

Zmiany w służbie cywilnej wprowadzone w 2006 r. istotnie zmniejszyły zain-
teresowanie uzyskaniem statusu urzędnika mianowanego. W przeprowadzonym 
w lipcu 2005 r., u schyłku rządów SLD, postępowaniu kwalifikacyjnym wzięła 
udział rekordowa liczba 4 176 osób, spośród których 34,48% uzyskało miano-
wanie. W grudniu 2005 r. mianowanie na urzędnika służby cywilnej uzyskało 
1 498 osób, w tym 58 absolwentów KSAP. Tym samym liczba mianowanych 
urzędników służby cywilnej wzrosła do ponad 3 600. Jednak do organizowa-
nego w lipcu 2006 r. postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło jedynie 3 455 
członków korpusu służby cywilnej, spośród których mianowanie uzyskały 1 784 

22 Dane udostępnione przez Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowane na podstawie informacji przekazanych przez 
urzędy, dotyczą stanowisk w KPRM, ministerstwach, UKIE, urzędach centralnych, urzędach 
wojewódzkich oraz wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej. Należy zaznaczyć, iż na podstawie 
owych danych nie sposób określić jak wysoka była faktyczna rotacja na wyższych stanowiskach, 
z danych nie wynika bowiem, czy na dane stanowisko powołano osobę nową, czy też już uprzednio 
na tym stanowisku zatrudnioną.

23 W kilku ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich zmian dokonywano 
dwu- a nawet trzykrotnie.
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osoby. Mianowanie uzyskało ponadto 61 absolwentów KSAP, w związku z czym 
łączna liczba mianowanych w tym roku osób wyniosła 1 845. Powodem spadku 
zainteresowania udziałem w postępowaniu stała się, obok wyższych wymagań 
dotyczących znajomości języków obcych, niepewność sytuacji związana z już 
wprowadzonymi oraz proponowanymi dalszymi zmianami w służbie cywilnej 
[Zob. również Sprawozdanie... 2005: 28–30 i zał. 8]. 

Drastyczny spadek liczby osób zainteresowanych uzyskaniem mianowania 
nastąpił rok później. Do prowadzonego w czerwcu 2007 r. postępowania kwalifi-
kacyjnego przystąpiło zaledwie 718 osób, spośród których mianowanie uzyskało 
jedynie 159 osób. W 2007 r. mianowanie uzyskało w sumie zaledwie 219 osób, 
w tym 60 absolwentów KSAP24. Jak wskazywali respondenci, jedną z istotnych 
przyczyn spadku zainteresowania uzyskaniem statusu urzędnika mianowanego 
było wprowadzenie dwóch ścieżek kariery poprzez zniesienie ograniczenia, któ-
re pozwalało na obejmowanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej jedynie 
mianowanym urzędnikom. Drugi powód ograniczający zainteresowanie udziałem 
w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowiły zapowiadane w tym czasie zmiany 
w administracji skarbowej, mające polegać na wyodrębnieniu administracji 
skarbowej z korpusu służby cywilnej. Pracownicy administracji skarbowej, sta-
nowiący ponad 40 procent ogółu członków korpusu służby cywilnej, w obliczu 
niepewności decydowali się nie przystępować do postępowania kwalifikacyj-
nego. Kolejną przyczynę spadku liczby osób przystępujących do postępowania 
kwalifikacyjnego stanowiło wprowadzenie na mocy przepisów ustawy „o służbie 
cywilnej” z 2006 r. wymogu znajomości co najmniej jednego języka obcego 
spośród języków roboczych Unii Europejskiej. Wymóg ten wykluczył z udziału 
w postępowaniu kwalifikacyjnym osoby ze znajomością języka rosyjskiego.

RZąDy PLAtFORMy OByWAtELSKIEJ I POLSKIEGO  
StROnnICtWA LUDOWEGO: OD 2007 R.

ustawa „o służbie cywilnej” 2008 r.

W listopadzie 2007 r., po wygranej w przedterminowych wyborach parla-
mentarnych, rządy objęła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Odbudowa i rozszerzenie zakresu działania służby cywilnej 
stanowiło jedną z obietnic wyborczych złożonych przez Platformę. Jednak, jak 

24 Patrz tabela 1 przedstawiająca dane na temat mianowań w służbie cywilnej w ujęciu po-
równawczym s. 83.
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było do przewidzenia, rządząca koalicja już na samym początku skorzystała 
z przepisów obowiązujących ustaw, by pozbyć się urzędników z politycznego 
nadania Prawa i Sprawiedliwości i zastąpić ich własnymi zaufanymi kadrami. 
Skoro kierownictwo poszczególnych urzędów pochodzi z nominacji politycznej 
konkurencji, łatwo podejrzewać je o ewentualną nielojalność wobec nowej władzy 
i niekompetencję. Rezygnując z konkursów i wprowadzając w zamian zasadę 
powoływania na wysokie stanowiska osób z Państwowego Zasobu Kadrowego, 
PiS sam dał swoim następcom do ręki argument na rzecz wymiany kadry kie-
rowniczej urzędów i zarazem narzędzie do jej przeprowadzenia. Przeprowadzony 
przez Platformę proces tzw. „sprzątania po poprzedniej ekipie” sprowadził się 
jednak w wielu wypadkach do wprowadzenia na posady własnych protegowanych. 
Respondenci zwracali uwagę, iż zwykle nowi zwierzchnicy polityczni poszcze-
gólnych urzędów pragną zatrudnić grupę swoich własnych zaufanych współpra-
cowników, często z poprzedniego miejsca pracy. Niewątpliwie jednak osoby nowo 
obejmujące stanowiska potrzebują czasu, by wdrożyć się w obowiązki. bywa, iż 
mają zupełnie odmienną od dotychczasowej koncepcję funkcjonowania urzędu. 
Wymiana dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów, często również 
wicedyrektorów prowadzi do paraliżu pracy urzędu. Ten schemat powtórzył się 
po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska.

W okresie od 16 listopada 2007 r. do 26 stycznia 2009 r. tj. od momentu 
władzy przez koalicję PO-PSL, liczba powołań na stanowiska stanowiące wyż-
sze stanowiska urzędnicze w rozumieniu przepisów ustawy „o służbie cywilnej” 
z 1998 r. wyniosła 655. Taka sama była liczba odwołań25. Odwołano jednak aż 
15 dyrektorów generalnych ministerstw, powołano zaś 17. Jedynie w dwóch na 
17 ministerstw nie doszło do zmiany dyrektora generalnego26. Równocześnie 
dokonano 11 powołań i 11 odwołań na stanowiskach dyrektorów generalnych 
urzędów wojewódzkich. Na stanowiskach pozostało 6 dyrektorów generalnych, 

25 Dane udostępnione przez Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydawać się może, iż skala przeprowadzonych zmian była 
znacznie mniejsza niż w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Charakter udostępnionych da-
nych nie pozwala jednak na dokonanie takiego porównania, bowiem nie zawierają one informacji, 
na temat tego, ile spośród osób powołanych na stanowiska w momencie wejścia w życie ustawy 
„o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych” z 2006 r. zajmowało 
owe stanowiska już wcześniej. 

26 Na stanowiskach pozostali dyrektorzy generalni w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Natomiast w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie 
Środowiska zmian dokonano dwukrotnie. Zlikwidowane zostały Ministerstwo budownictwa 
i Ministerstwo Transportu oraz Ministerstwo gospodarki Morskiej, zaś w ich miejsce utworzono 
Ministerstwo Infrastruktury.
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przy czym w mazowieckim urzędzie wojewódzkim zmian dokonano dwukrotnie. 
Odwołano ponadto 9 na 28 dyrektorów generalnych urzędów centralnych, zaś 
powołano 6 nowych27.

Platforma Obywatelska znalazła szybko własny sposób na obejście koniecz-
ności powoływania na wysokie stanowiska państwowe osób zarejestrowanych 
w PZK, zatrudniając 4 spośród 20 szefów departamentów w Kancelarii Premiera 
jako „kierujących”. Takie rozwiązanie zastosowano w Centrum Informacyjnym 
Rządu, departamencie kontroli i nadzoru, biurze administracyjnym oraz biurze 
pełnomocnika ds. równego traktowania. Zatrudnianie osób spoza PZK miało 
również miejsce w ministerstwach, w tym m.in. w Ministerstwie Finansów, 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie 
Sportu [Newsweek, 22.09.2008; Newsweek, 6.10.2008; Gazeta wyborcza, grochal 
i Uhlig. 23.09.2008]. Pomimo podnoszonego argumentu, iż nie udało się znaleźć 
w PZK osób z odpowiednimi kwalifikacjami, nic nie stało na przeszkodzie, by 
rozpisać na te stanowiska konkursy. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, iż liczba mianowanych urzędników 
służby cywilnej sukcesywnie rośnie. Co prawda w 2008 r. do postępowania 
kwalifikacyjnego przystąpiło zaledwie 887 osób, jednak aż 597 osób ukończyło 
egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało mianowanie. Mianowanie uzy-
skało ponadto 56 absolwentów KSAP. Łącznie w latach 1997–2008 w oparciu 
o przepisy ustaw „o służbie cywilnej” z 1998 r., a następnie z 2006 r. mianowanie 
uzyskało 6 294 urzędników, w tym 716 absolwentów KSAP. 116 osób, uzyskało 
mianowanie na podstawie ustawy „o służbie cywilnej” z 1996 r. biorąc pod 
uwagę, iż 233 osoby odeszły ze służby cywilnej, na jedno wyższe stanowisko 
w służbie cywilnej przypada prawie czterech potencjalnych kandydatów z tej 
grupy [Ocena funkcjonowania... 2008: zał. 2]28.

Rząd premiera Donalda Tuska doprowadził w końcu do zapowiadanej zmiany 
ustawy „o służbie cywilnej”. 24 października 2008 r. sejm uchwalił dwie nowe 
ustawy, ustawę „o służbie cywilnej” [Dz.U. 2008.227.1505], która weszła w życie 
z dniem 24 marca 2009 r. i ustawę „o pracownikach samorządowych” [Dz.U. 
2008.223.1458], która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.29. Zasadnicza 
zmiana wprowadzana na mocy przepisów ustawy „o służbie cywilnej” z 2008 r. 

27 Dwukrotnie dokonano zmian na stanowisku dyrektora generalnego w generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad. 

28 Dane za 2008 r. udostępnione zostały przez Departament Służby Cywilnej i Państwowego 
Zasobu Kadrowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

29 Celem tej ostatniej było zharmonizowanie rozwiązań z obszaru pracowników samorządowych 
z rozwiązaniami obowiązującymi w służbie cywilnej.
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dotyczy likwidacji Państwowego Zasobu Kadrowego i ponownego włączenia 
wyższych urzędników, powoływanych na stanowiska na mocy przepisów ustawy 
z 2006 r. z Państwowego Zasobu Kadrowego, do służby cywilnej30. W nowej 
ustawie zachowany został podział na pracowników i urzędników służby cywil-
nej31.

Ustawa przywróciła stanowisko apolitycznego Szefa Służby Cywilnej, 
podlegającego bezpośrednio premierowi. Rozwiązanie to należy niewątpliwie 
uznać za krok w dobrym kierunku, wszelako brak wydzielonego obsługującego 
go urzędu i oddanie obsługi w gestię Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydaje 
się wskazywać na chęć zachowania politycznej kontroli nad służbą cywilną. Jako 
organ opiniodawczo-doradczy ustanowiona została Rada Służby Cywilnej przy 
Prezesie Rady Ministrów.

Ustawa wprowadziła ponadto otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko 
dyrektora generalnego urzędu. Natomiast obsadzanie pozostałych wyższych 
stanowisk w służbie cywilnej dokonywane jest obok konkurencyjnego naboru, 
na drodze przeniesienia lub oddelegowania. W przypadku naboru na stanowisko 
dyrektora generalnego urzędu nabór przeprowadza powołany przez Szefa Służby 
Cywilnej zespół konkursowy liczący co najmniej 5 członków korpusu służby 
cywilnej, zaś w przypadku naboru na pozostałe wyższe stanowiska w służbie 

30 Do służby cywilnej włączone zatem zostały ponownie stanowiska dyrektorów generalnych 
urzędów, dyrektorów departamentów i komórek równorzędnych w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, urzędach ministrów, urzędach obsługujących przewodniczących komitetów wchodzących 
w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej oraz dyrektorów 
wydziałów lub komórek równorzędnych w urzędach wojewódzkich, a także stanowiska ich zastęp-
ców. Do wyższych stanowisk zaliczane są ponadto stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii 
i ich zastępców oraz kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych oraz w biurze Nasiennictwa Leś-
nego, jak również stanowiska ich zastępców

31 O mianowanie w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która jest pracownikiem służby 
cywilnej, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrek-
tora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego 
terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie 
cywilnej, posiada tytuł magistra lub równorzędny i zna co najmniej jeden język obcy spośród 
języków roboczych Unii Europejskiej lub język arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, 
norweski, rosyjski bądź ukraiński. Można przypuszczać, iż poszerzenie spektrum uznawanych 
języków spowoduje wzrost liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu. Postępo-
wanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie prowadzi 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Mianowanie na urzędnika uzyskują również, tak jak to 
było do tej pory, zwolnieni z uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym absolwenci KSAP. 
Mianowań dokonuje się w ramach limitu określonego ustawą budżetową na dany rok. 
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cywilnej powołany przez dyrektora generalnego urzędu zespół konkursowy 
liczący co najmniej 3 członków korpusu służby cywilnej. W wyniku proce-
dur otwartego naboru wyłanianych ma być maksymalnie dwóch najlepszych 
kandydatów, przedstawianych odpowiednio Szefowi kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, właściwemu ministrowi, przewodniczącemu komitetu wchodzącego 
w skład Rady Ministrów, kierownikowi urzędu centralnego organu administracji 
rządowej albo wojewodzie – w przypadku dyrektora generalnego, bądź dyrek-
torowi generalnemu – w przypadku dyrektorów departamentów i ich zastępców 
w KPRM, urzędach ministrów i urzędach centralnych oraz dyrektorów wydziałów 
i ich zastępców w urzędach wojewódzkich. 

Wprowadzenie procedur konkursowych stanowi krok w kierunku odpolitycz-
nienia służby cywilnej. Natomiast rozwiązanie polegające na wyłonieniu przez 
zespół prowadzący nabór dwóch kandydatów, spośród których osoba powołująca 
zespół arbitralnie wybiera nowego pracownika budzi obawy o możliwość upo-
litycznienia decyzji. Jeszcze większe wątpliwości budzi możliwość obsadzania 
pozostałych wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze przeniesienia 
i oddelegowania. Jak słusznie zauważają autorzy raportu Antykorupcyjnej Ko-
alicji Organizacji Pozarządowych na temat realizacji obietnic wyborczych do-
tyczących przeciwdziałania korupcji złożonych przez partie polityczne podczas 
kampanii wyborczej 2007 roku, mając w pamięci niechęć poprzednich rządów 
do konkursów, można przypuszczać, iż właśnie oddelegowanie i przeniesienie 
staną się najczęściej stosowana formą naboru na wyższe stanowiska [2008: 15]. 
Niezwykle istotną z punktu widzenia odpolitycznienia służby cywilnej zmianą 
jest wykluczenie możliwości obsadzania wyższych stanowisk na drodze pełnienia 
obowiązków. Ta forma zatrudnienia, pozwalająca na ominięcie procedur kon-
kursowych przy rekrutacji na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stosowana 
była w ubiegłych latach najczęściej.

Choć nabór w drodze otwartego i jawnego konkursu zwiększa przejrzystość 
działań instytucji publicznych, zabezpieczając przed upolitycznieniem kadr, 
kolesiostwem, nepotyzmem i korupcją, nie sposób jednak nie zgodzić się z kon-
kluzją zawartą w przywoływanym już raporcie AKOP, iż proponowane przez 
Platformę Obywatelską zmiany zatrzymują się wpół drogi, nie dając nadziei 
na szybkie zbudowanie apolitycznej i niezależnej służby cywilnej [realizacja 
obietnic... 2008: 16].
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poDsumowanie

Ustanowienie służby cywilnej stanowiło jeden z fundamentalnych, choć 
stosunkowo późno wprowadzonych elementów reformy ustrojowej, którego 
celem było zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i neutralnego 
politycznie wykonywania zadań państwa przez urzędników administracji rzą-
dowej. Przyjęcie ustawy „o służbie cywilnej” z 1998 r. służyć miało stworzeniu 
stabilnego filaru w formie grupy urzędników mających najwyższe kwalifikacje, 
chronionych przed zmianami o charakterze politycznym [Jednaka 2002: 117]. 
Okazało się jednak, iż między intencją legislacyjną i praktyką polityki kadrowej 
w służbie cywilnej istnieje systemowa przepaść, bowiem, jak już wcześniej 
wskazywano, tworzeniu służby cywilnej towarzyszy opór przedstawicieli kla-
sy politycznej, broniących się przed pomniejszeniem sfery swego wpływu na 
funkcjonowanie państwa. Większość barier utrudniających sprawne wdrażanie 
systemu służby cywilnej powstała w wyniku świadomego działania polityków, co 
świadczy o  niezrozumieniu przez przedstawicieli tej klasy idei służby cywilnej 
i wagi tego systemowego rozwiązania dla funkcjonowania nowoczesnego pań-
stwa [burnetko 2003: 75]. W podejmowanych przez siebie działaniach politycy 
winni kierować się interesem publicznym, tymczasem przeważa interes własny 
bądź ugrupowania, jakie reprezentują. brak jest na szczytach władzy spójnej 
koncepcji długofalowej polityki dla dobra państwa [Wesołowski 2004]. Dominuje 
krótki horyzont czasowy, ograniczony najczęściej do jednej kadencji, w konse-
kwencji czego politycy nie troszczą się w należytym stopniu przewidywaniem 
ewentualnych skutków przyjętych rozwiązań, podyktowanych często doraźnymi 
względami taktyki partyjnej. 

Dążenie do ograniczenia autonomii administracji i podporządkowania jej 
politycznym interesom rządzących staje się szczególnie widoczne po wyborach 
parlamentarnych. Mimo że decyzje dotyczące zatrudnienia w służbie cywilnej win-
ny zapadać w oparciu o kryteria merytoryczne, w praktyce każda zmiana koalicji 
rządzącej pociąga za sobą wymianę dużej części urzędników na osoby cieszące 
się politycznym poparciem ugrupowań, które przejęły władzę. Praktyka ta dotyczy 
w szczególności wyższych stanowisk w służbie cywilnej, przy czym istotę podej-
mowanych przez kolejne ekipy rządzące działań związanych z ich obsadą oddaje 
najpełniej opisana na wstępie koncepcja działań pozornych Jana Lutyńskiego 
[1998]. Przedstawiony materiał empiryczny stanowi tego potwierdzenie.

W sferze deklaratywnej większość ugrupowań rządzących zdawała się podzie-
lać przekonanie, iż służba cywilna ma służyć nie rządowi aktualnie sprawującemu 
władzę, a państwu i jego obywatelom. Przyjęcie służących umocnieniu służby 
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cywilnej rozwiązań ustawowych wprowadzających mechanizm konkursowy jako 
podstawową formę obsady wyższych stanowisk było jednak wyrazem wartości 
uznawanych32, nie zaś konsekwentnie realizowanych. Wprowadzane przez kolejne 
ugrupowania rządzące rozwiązania prawne dotyczące polityki kadrowej miały, 
jak się okazywało, charakter w dużej mierze pozorny. Od początku obowiązy-
wania ustawy stosowano rozmaite furtki służące omijaniu konkursów na wyższe 
stanowiska w służbie cywilnej. Obok konkursu wprowadzane były rozwiązania 
przejściowe lub równoległe, pozwalające na obsadzenie wyższych stanowisk 
osobami z zaplecza politycznego rządzących partii. Odwoływano się przy tym do 
rozmaitych argumentów, począwszy od zbyt małej liczby urzędników, spełniają-
cych ustawowe kryteria upoważniające do ubiegania się o wyższe stanowiska do 
fikcyjnego charakteru dotychczasowej praktyki konkursów, w których w wielu 
wypadkach wygrywali z góry ustaleni kandydaci. 

W okresie rządów premiera Leszka Millera powszechna była forma zatrudnia-
nia na wyższych stanowiskach w charakterze pełniących obowiązki. W później-
szym okresie wprowadzono możliwość obsadzania wyższych stanowisk w drodze 
przeniesienia i oddelegowania. Równolegle stosowano całą gamę środków, by 
uniknąć ogłoszenia konkursu i zatrudnić na określonym stanowisku preferowaną 
osobę lub, gdy konkurs został rozstrzygnięty wbrew oczekiwaniom zwierzchnika 
politycznego, by nie powoływać na stanowisko nieakceptowanego zwycięzcy. 
Podejmowano jednak starania, by te zakulisowe działania nie zostały ujawnione 
opinii publicznej, choć dzięki działalności mediów ukrywanie takich praktyk było 
utrudnione. Spośród wszystkich ugrupowań sprawujących władzę jedynie Prawo 
i Sprawiedliwość zdobyło się na jawne zakwestionowanie wartości politycznej 
neutralności urzędników, rezygnując z konkursów i wprowadzając w zamian 
zasadę powołania na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu ka-
drowego osób cieszących się politycznym poparciem i zaufaniem rządzących. 

Przekonanie, że konkursy stanowią w rzeczywistości fikcję zniechęcało po-
tencjalnych uczestników do ubieganiem się o wyższe stanowiska. Część zainte-
resowanych od początku przekonana była o fasadowym charakterze konkursów, 
służących w ich przekonaniu zalegalizowaniu decyzji personalnych, które zapadły 
już wcześniej na szczeblu politycznym. Inni nabywali takiego przeświadczenia 
przegrywając w ustawionym konkursie, w którym zwycięzca „przywieziony 
został w teczce”, albo zostawała nim osoba dotychczas pełniąca obowiązki na 
stanowisku, którego dotyczył konkurs.

32 jak się wydaje, uznawanych w dużej mierze na użytek opinii publicznej i zewnętrznego 
obserwatora – Unii Europejskiej.
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Mimo że konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w wielu wy-
padkach nie spełniały założonych funkcji, co działo się zgodnie z zamierzeniami 
politycznych zleceniodawców, jak również samych organizatorów postępowań 
konkursowych i części ich uczestników, wbrew interesowi ogólnospołeczne-
mu, nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas ich przeprowadzania nie 
powinny  jednak prowadzić do przekreślenia tej idei. Jedynie bowiem oparty na 
obiektywnych kryteriach konkursowy system rekrutacji kandydatów na wyższe 
stanowiska urzędnicze stanowić może gwarancję realizacji konstytucyjnych celów 
ustanowienia służby cywilnej. 

Rola rozwiązań prawnych wyznaczających ramy działania administracji 
publicznej jest niewątpliwie niezwykle ważna. Jednak równie istotny wpływ na 
funkcjonowanie służby cywilnej wywierają panujące na styku sfery politycznej 
i administracyjnej obyczaje. Nawet precyzyjne przepisy mogą być bowiem omijane 
bądź naruszane. Dla skutecznej ochrony państwa przed próbami podporządkowania 
sobie służby cywilnej przez kolejne ugrupowania rządzące, obok wprowadzenia 
odpowiednich regulacji ustawowych, konieczna jest społeczna kontrola funkcjo-
nowania administracji, zarówno presja mediów i organizacji pozarządowych, jak 
i nacisk indywidualnych obywateli [burnetko 2008: 77–78]. Podstawą wzmoc-
nienia służby cywilnej może stać się społeczny sprzeciw wobec klientelizmu 
politycznego w administracji. Do tego jednak konieczny jest wzrost społecznej 
świadomości wagi służby cywilnej dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. 

TAbELA 1. Postępowania w służbie cywilnej oraz mianowania w ujęciu porównawczym.

Rok Limit

Licz-
ba 

zgło-
szeń

Liczba 
osób 

przystę-
pujących 
do egza-

minu

Liczba 
osób 

mianowa-
nych po 
postępo-

waniu

Udział % osób 
mianowanych 
w liczbie osób 

przystępujących 
do egzaminu

Osoby, 
które nie 
zmieściły 

się w 
limicie na 
dany rok

Liczba osób 
mianowa-
nych na 

podstawie 
wniosków dla 
absolwentów 

KSAP

Łączna 
liczba 
miano-
wanych

2000 2 800 285 240 43 17.92 - 208 251
274 214 161 75.23 - 53 214

2001 �00 b.d. 324 218 67.28 - 58 276
2002 400 412 374 229 61.23 - 62 291
2003 450 675 633 395 62.40 - 52 447
2004 600 1 639 1 406 552 39.26 278 48 600
2005 1 500 5 104 4 176 1 440 34.48 313 58 1 498
2006 3 000 3 637 3 455 1 784 51.64 - 61 1 845
2007 3 000 736 718 159 22.14 - 60 219
2008 1 000 901 887 597 67.31 - 56 653

Razem 5 578 716 6 294

Źródło: Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 24.08.2006 r. o służbie cywilnej oraz ustawy z dnia 
24.08.2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Informacja 
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dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego, Warszawa, kwiecień 2008.

* dane zamieszczone w tabeli nie uwzględniają 116 osób, które uzyskały mianowanie na 
podstawie ustawy „o służbie cywilnej” z 1996 r.
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kaja Gadowska 

APPAREnt ACtIOnS. tHE PROBLEM OF tHE POLItICIZAtIOn  
OF tHE PROCESS OF StAFFInG tHE SEnIOR POSItIOnS  

In tHE POLISH CIVIL SERVICE 
(Summary)

The civil service is one of the most important elements of governmental administration and 
has a great influence on the way a state performs its tasks. In the 90`s, it could be argued that Cen-
tral-Eastern European Countries did not take sufficient care in reforming the public administration 
sector and creating the civil service, with the consequent problem of the politicization of public 
administration. The first parliamentary act in Poland concerning the civil service was passed only 
in 1996. Since that time the organizational principles for the civil service were changed three times. 
Currently in force is the 2008 Act on Civil Service.

The civil service was intended to make public administration more professional, objective and 
independent of particular political interest. The professional civil servants should be politically 
neutral. Their position should be stable regardless of the changes of  the ruling coalitions. How-
ever, in Poland political parties tend to restrict public administration autonomy and subordinate 
it to their interests.

The aim of my paper is to analyze the staffing politics concerning senior posts in the civil 
service and to define the extent to which the actual practices has been in compliance with the 
formally defined principles. The situation in this field is presented from 1989, the post-Solidarity 
governance, until 2009, the present Donald Tusk government. In addition, the changes introduced 
by the Acts on Civil Service from 1996, 1998, 2006, and 2008 will be discussed as well as their 
influence of the praxis. 

It is argued that the ways in which the legal principles concerning staffing senior civil service 
posts have been enacted throughout the years can be seen as classic example of apparent actions 
considered by Jan Lutyński.

Keywords: apparent actions, civil service, politicization




