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O potrzebie normatywnych gwarancji
profesjonalizmu pracowników urzêdów
samorz¹dowych
Tomasz Mordel *
Traktat o Unii Europejskiej, zgodnie z zasad¹ subsydiarnoci, uznaje prawo
ka¿dego z pañstw cz³onków Unii do organizacji administracji publicznej. Normy
unijne nie obliguj¹ wiêc krajów cz³onkowskich do harmonizacji tej organizacji,
a Zalecenie 2001/2024 Parlamentu Europejskiego podkrela wrêcz, ¿e organizacja w³adz terytorialnych i podzia³ kompetencji s¹ sprawami wewnêtrznymi poszczególnych krajów cz³onkowskich.
Rada Europy stara siê jednak standaryzowaæ warunki i procedury zatrudniania pracowników samorz¹dowych. Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego
zawiera wprawdzie jedynie ogóln¹ zasadê zatrudniania przez w³adze lokalne wysoko kwalifikowanych pracowników dobieranych na podstawie kryteriów wiedzy i umiejêtnoci, ale bardziej szczegó³owe regulacje znajdujemy w Rezolucjach
 zw³aszcza nr 167 i 168. Wskazuje siê w nich na potrzebê poszerzania bazy
i jawnoæ zasad rekrutacji, ci¹g³ego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejêtnoci
oraz okrelenia zasad awansowania. Zatrudnianie, wynagradzanie i awansowanie pracowników samorz¹dowych winno opieraæ siê na czytelnych i jawnych
kryteriach, uwzglêdniaj¹cych kwalifikacje, kompetencje i dowiadczenie zawodowe, na zasadzie równego dostêpu niezale¿nie od rasy, przekonañ religijnych
czy politycznych, a tak¿e p³ci, statusu publicznego czy zwi¹zków osobistych.
* Dr Tomasz Mordel  profesor w Wy¿szej Szkole Administracji Publicznej w £odzi.
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Wszyscy pracownicy samorz¹dowi powinni mieæ gwarantowane normatywnie
prawo do podnoszenia kwalifikacji1.
W podobnym duchu wypowiedzia³ siê Komitet Rady Ministrów Rady Europy
w rekomendacji nr R/2000/6 z 24 lutego 2000 r., okrelaj¹c zasadnicze wytyczne
regulacji statusu pracowników publicznych w pañstwach cz³onkowskich UE. Pojêcie pracownik publiczny nie zosta³o jednak precyzyjnie zdefiniowane i oznacza ka¿d¹ osobê zatrudnion¹ przez w³adze (organy) pañstwowe, której wynagrodzenie pochodzi z bud¿etu pañstwa. Ten brak jednoznacznoci, wymuszony zró¿nicowaniem krajowych porz¹dków prawnych w danym zakresie, ogranicza zakres podmiotowy rekomendacji w Polsce do pracowników administracji rz¹dowej (choæ w innych krajach Unii do s³u¿by pañstwowej zalicza siê tak¿e pracowników administracji samorz¹dowej)2, u³atwiaj¹c rodzimemu prawodawcy kontynuacjê miêdzysektorowego zró¿nicowania statusu pracowników administracji
publicznej.

Status pracowników samorz¹dowych
Istniej¹ca od wejcia w ¿ycie ustawy o pracownikach samorz¹dowych3 dychotomia tego statusu zosta³a wzmocniona z chwil¹ niemal równoczesnego wejcia w ¿ycie ustawy o s³u¿bie cywilnej4 oraz ustrojowych ustaw wprowadzaj¹cych samorz¹dy powiatowy i wojewódzki.
Ustawa o pracownikach samorz¹dowych (zwana dalej u.p.s.), pozornie podstawowy akt prawny dotycz¹cy stosunków pracy pracowników samorz¹dowych,
nie kreuje de facto takiego zawodu, co uzasadnia³oby potrzebê odrêbnej regulacji
prawnej5. Tezê tak¹ potwierdza brak w samorz¹dowym prawie pracy wymogów

1
Por. szerzej: L. Kieres: Status prawny pracowników administracji samorz¹dowej w wietle standardów
europejskich, w: A. Dêbicka i in. (red.): Profesjonalizm w administracji publicznej. Bia³ystok 2004,
s. 135140.
2
Por. T. Górzyñska: S³u¿ba nie dru¿ba. Rzeczpospolita, 2001, nr 75, s. C3.
3
Ustawa z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U., 1990, nr 21, poz. z pón. zm.).
4
Ustawa z 18 grudnia 1998 roku o s³u¿bie cywilnej (Dz.U., 1999, nr 49, poz. 483 z pón. zm.).
5
Por. E. Ura: Zagadnienia teoretyczne róde³ prawa kszta³tuj¹cych status pracowników administracji.
Pañstwo i Prawo, 1995, nr 1011, s. 62.
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niezbêdnych do uznania okrelonego zajêcia za zawód  przede wszystkim przeprowadzanego przez komisjê zawodow¹ testu kompetencji, a tak¿e brak normatywnego okrelenia podmiotu reguluj¹cego nap³yw kandydatów do zawodu6.
Definiuj¹c pracowników samorz¹dowych poprzez wskazanie miejsca pracy,
a nie stanowiska czy rodzaju wykonywanych czynnoci oraz rezygnuj¹c z nadania pracownikom zajmuj¹cym w urzêdach samorz¹dowych stanowiska kierownicze i samodzielne szczególnego  w porównaniu do powszechnych przepisów
prawa pracy  statusu pracowniczego, ustawodawca zaprzepaci³ tak¿e sposobnoæ ponownego wprowadzenia do obrotu prawnego kategorii urzêdnik samorz¹dowy7. W trakcie prac legislacyjnych brano wprawdzie pod uwagê podkrelenie swoistoci pozycji prawnej pracowników urzêdów samorz¹dowych poprzez
objêcie ich przepisami ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych8 lub wprowadzenie do tej ustawy odrêbnego dla nich rozdzia³u9. Koncepcja ta wspó³gra³a
zreszt¹ z za³o¿eniami jeszcze przedwojennego projektu kodeksu s³u¿by w samorz¹dzie terytorialnym, zak³adaj¹cego zrównanie statusu pracowników urzêdów
samorz¹dowych i funkcjonariuszy administracji rz¹dowej. Przegra³a jednak z ide¹
autonomii samorz¹du i decentralizacji zadañ publicznych. Dlatego pojawiaj¹ce siê
ju¿ tak¿e w rodzimej literaturze pojêcie mened¿er s³u¿b publicznych10, moim
zdaniem, nale¿a³oby uznaæ w odniesieniu do tej kategorii pracowników sektora
publicznego za przedwczesne.
Prawna regulacja statusu pracowników samorz¹dowych ma charakter fragmentaryczny; odwo³uje siê zarówno do powszechnych przepisów prawa pracy,
jak i przepisów reguluj¹cych stosunki pracy osób zatrudnionych w urzêdach pañstwowych  choæ w zakresie tego drugiego odes³ania ustawodawca zrezygnowa³
z wielu przepisów wp³ywaj¹cych na profesjonalizm pracowników. Rozwi¹zanie
Por. M. Amstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2002, s. 4647.
Por. K. Kowalski: Pracownik samorz¹dowy to znaczy kto? Wspólnota, 1990, nr 4, s. 11; W. Koczur:
H. Szewczyk: Status prawny pracowników samorz¹dowych. Polityka Spo³eczna, 1991, nr 56, s. 10
12.
8
Ustawa z 16 wrzenia 1982 roku o pracownikach urzêdów pañstwowych (tekst jedn. Dz.U., 2001, nr
86, poz. 953 z pón. zm.), zwana dalej u.p.u.p.
9
Por. E. Ura: op. cit.
10
Por. E. H³awacz-Pajdowska: Mened¿er s³u¿b publicznych  nowy zawód, nowe wymagania, w: Profesjonalizm w administracji..., s. 127134 i przywo³ywana tam literatura.
6
7
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to rodzi daleko id¹ce w¹tpliwoci  w tym tak¿e pytanie, czy ustawodawca mia³
w ogóle jak¹kolwiek koncepcjê regulacji tego statusu11.
W¹tpliwoci pojawiaj¹ siê ju¿ na etapie okrelania zakresu podmiotowego
u.p.s., którym objêto nie tylko pracowników zatrudnionych w urzêdach, i to ile nie
podlegaj¹ odrêbnym przepisom, ale tak¿e inne, pozaurzêdnicze kategorie, przejciowo lub na sta³e zaliczone do pracowników samorz¹dowych. Dezynwoltura
terminologiczna ustawodawcy, nasilona dodatkowo po wprowadzeniu dwóch kolejnych szczebli samorz¹du terytorialnego i s³usznie skrytykowana w literaturze12,
uzasadnia ograniczenie rozwa¿añ dotycz¹cych profesjonalizmu wy³¹cznie do pracowników urzêdów samorz¹dowych (urzêdów gmin, starostw powiatowych i urzêdów marsza³kowskich), w tym zw³aszcza wykonuj¹cych zadania z zakresu administracji publicznej (czyli zajmuj¹cych stanowiska urzêdnicze).
Z punktu widzenia tematu niniejszego artyku³u, najistotniejsza w¹tpliwoæ
dotyczy normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzêdów samorz¹dowych. W jednym z poprzednich opracowañ13 przywo³ywa³em statystyki
Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych jako jedno z kryteriów oceny profesjonalizmu elity urzêdniczej  pracowników wydaj¹cych decyzje i postanowienia. Otó¿
wynika z nich, ¿e rednio jedynie oko³o 50% zaskar¿onych decyzji i postanowieñ
organów pierwszej instancji z zakresu zadañ w³asnych utrzymywanych jest w mocy przez organ odwo³awczy, a zasadnicz¹ przyczynê odwo³añ stanowi naruszenie
prawa materialnego. W wietle zasady przynajmniej formalnej praworz¹dnoci wynik
ten czyni pytanie o gwarancje profesjonalizmu dramatycznie aktualnym.
Profesjonalizm to praktykowanie specyficznych umiejêtnoci wyrastaj¹cych
z konkretnej wiedzy, w zgodzie z uznanymi standardami zachowania14. Profesjonalny urzêdnik winien wiêc zatem dbaæ o swój rozwój zawodowy, wci¹¿ dosko11
Por. Z. Góral: Prawo pracy w samorz¹dzie terytorialnym. Warszawa 1999, s. 20 i przywo³ywana tam
literatura.
12
Por. Z. Góral: Swoistoci stosunków prawnych pracy pracowników samorz¹dowych, w: Z. Kubot
(red.): Szczególne formy zatrudnienia. Wroc³aw 2000, s. 107109. Por. te¿ b. krytyczn¹ ocenê B.M.
Æwiertniaka: Regulacje prawne zatrudnienia pracowników samorz¹dowych po reformie administracji
publicznej w Polsce, w: W. Sanetra (red.): Stosunki pracy w s³u¿bie cywilnej i samorz¹dzie terytorialnym.
Bia³ystok 2001, s. 203206.
13
Por. T. Mordel: Profesjonalizacja jako czynnik warunkuj¹cy stabilizacjê zawodow¹ pracowników
urzêdów samorz¹dowych, w: Profesjonalizm w administracji..., s. 148.
14
Por. M. Armstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003, s. 47.

'$

GWARANCJE PROFESJONALIZMU PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DOWYCH
nal¹c wiedzê i umiejêtnoci w celu dostarczenia klientom (w naszym przypadku
przede wszystkim cz³onkom okrelonej wspólnoty samorz¹dowej) najlepszej i najskuteczniejszej us³ugi z uwzglêdnieniem zasad etyki zawodowej15. Profesjonalizm
ma zatem dwa wymiary  merytoryczny i etyczny, a ich róde³ musimy poszukiwaæ w przepisach prawa. Cz³owiek jest z natury rzeczy istot¹ u³omn¹, dlatego
w odniesieniu do pracowników administracji publicznej obydwa te wymiary winny byæ standaryzowane przez organy pañstwa. Czy tak siê sta³o?

Prawne unormowania wymagañ kwalifikacyjnych
w urzêdach samorz¹dowych
U.p.s. zawiera wprawdzie katalog obowi¹zków pracowniczych, ale jego konstrukcja, choæ wzorowana na katalogu obowi¹zków pracowników urzêdów pañstwowych, zawiera odrêbnoci pozwalaj¹ce widzieæ w nim raczej gwarancje
etycznych ani¿eli merytorycznych zachowañ pracowników urzêdów samorz¹dowych. Nawet jednak w odniesieniu do tych pierwszych, uzupe³nionych ostatnio
o wreszcie uszczegó³owione obowi¹zki sk³adania owiadczeñ maj¹tkowych
i owiadczeñ o prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, ustawodawcy mo¿na zarzuciæ brak przepisów reguluj¹cych mo¿liwoæ i tryb podejmowania przez pracowników urzêdów dodatkowych zajêæ zarobkowych czy prowadzenia dzia³alnoci godz¹cej w dobre imiê pracodawcy samorz¹dowego, nie wspominaj¹c o braku powszechnego kodeksu etycznego, stanowi¹cego  jak by³a ju¿ mowa  jeden
z warunków wykreowania zawodu urzêdnika samorz¹dowego.
W katalogu obowi¹zków o charakterze merytorycznym brakuje, tak istotnych dla profesjonalizmu pracowników administracji rz¹dowej, obowi¹zków odbycia s³u¿by przygotowawczej czy dokszta³cania. Wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla poszczególnych rodzajów stanowisk w urzêdach samorz¹dowych,
w tym kierowniczych i samodzielnych (urzêdniczych), tak¿e s¹  w mojej ocenie  bardzo liberalne. O wadze, jak¹ ustawodawca przyk³ada do profesjonalizmu
pracowników urzêdów samorz¹dowych, niech wiadczy fakt, ¿e u.p.s. poprzestaje na ogólnikowym stwierdzeniu, i¿ pracownikiem samorz¹dowym mo¿e byæ
15

Por. D.H. Maister: Prawdziwy profesjonalizm. Warszawa 2001, s. 1012.
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osoba maj¹ca odpowiedni sta¿ pracy i kwalifikacje (art. 3 ust. 1 pkt 2), upowa¿niaj¹c Radê Ministrów do uszczegó³owienia tych ogólnikowych wymagañ (notabene wyk³adnia gramatyczna tego przepisu moim zdaniem sugeruje, ¿e odpowiedni ma byæ jedynie sta¿ pracy).
Rozporz¹dzenie wykonawcze16 odzwierciedla powierzchowny stosunek ustawodawcy do normatywnych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzêdów
samorz¹dowych. Aktualnie obowi¹zuj¹ce (wydane zreszt¹ z moc¹ wsteczn¹) jest
kalk¹ poprzednich aktów wykonawczych. Pomimo wymagañ kwalifikacyjnych
w tytule, w treci ani tego pojêcia nie definiuje, ani nie okrela ¿adnych wymagañ
kwalifikacyjnych, zajmuj¹c siê g³ównie warunkami wynagradzania pracowników
urzêdów samorz¹dowych  co wed³ug normodawcy jako nie koliduje z ide¹ autonomii jednostek samorz¹dowych. W kwestii kwalifikacji odsy³a do za³¹cznika
bêd¹cego tabel¹ kategorii zaszeregowañ pracowników urzêdów samorz¹dowych.
Na pojêcie wymagane kwalifikacje, którym pos³u¿y³ siê prawodawca w tym
za³¹czniku, sk³adaj¹ siê tylko okrelony poziom wykszta³cenia i ogólny sta¿ pracy.
W nielicznych przypadkach od pracownika samorz¹dowego wymaga siê wykszta³cenia specjalistycznego czy choæby kierunkowego (w odniesieniu do stanowisk
merytorycznych tylko dla geodetów, geologów, cz³onków zespo³ów ds. orzekania
o niepe³nosprawnoci, audytorów wewnêtrznych, radców prawnych oraz referentów prawnych i prawno-administracyjnych)17. Dodaæ nale¿y do tego co najmniej zastanawiaj¹c¹  przy za³o¿eniu d¹¿enia do profesjonalizacji kadr urzêdniczych w ramach przygotowañ do naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej 
zasadê wprowadzon¹ do Rozporz¹dzenia w roku 2000. Wczeniej pracownicy
nie posiadaj¹cy wykszta³cenia wymaganego do zajmowania okrelonego stanowiska mogli byæ przeszeregowywani w ramach tego stanowiska18. W pocz¹tkach odrodzonego samorz¹du, a nawet jeszcze po wprowadzeniu kolejnych szczebli
samorz¹du terytorialnego (wobec przymusowego zatrudnienia w administracji
16
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ
kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich (Dz.U., 2003, nr 33, poz. 264), zwane dalej Rozporz¹dzeniem.
17
Szerzej por. T. Mordel: Uwagi o potrzebie samorz¹dowej s³u¿by cywilnej. Samorz¹d Terytorialny"
2002, nr 78, s. 2223.
18
Por. §16 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 9 lipca 1990 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorz¹dowych (tekst jedn. Dz.U., 1993, nr 111, poz. 493 z pón. zm.).
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samorz¹dowej pracowników likwidowanych urzêdów rz¹dowych) konstrukcja
taka mia³a pewien walor motywacyjny i dostosowawczy. Umo¿liwia³a bowiem
pracodawcom samorz¹dowym, zatrudniaj¹cym osoby nie spe³niaj¹ce wymogów
do zajmowania okrelonych stanowisk, obni¿anie wynagrodzenia lub przyznawanie statusu pe³ni¹cego obowi¹zki do czasu uzyskania wymaganego wykszta³cenia. Ten czasowy w za³o¿eniu przepis nie zosta³ uchylony, ale znowelizowany
i uzyska³ formê, która budziæ mo¿e zasadnicze zastrze¿enia. G³osi on obecnie, ¿e
pracownicy, którzy nie spe³niaj¹ wymagañ kwalifikacyjnych przewidzianych dla
stanowisk zajmowanych w dniu wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, mog¹ byæ nadal
zatrudniani na tych stanowiskach19.
Abstrahuj¹c od zasadnoci powy¿szej nowelizacji, powo³ywany §18 Rozporz¹dzenia jest moim zdaniem sprzeczny z treci¹ art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 2 u.p.s.
Ustawodawca, acz ogólnikowo, wymaga jednak od pracownika samorz¹dowego
odpowiednich kwalifikacji. Zobligowa³ te¿ Radê Ministrów do okrelenia wymagañ kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk. Nigdzie natomiast nie upowa¿ni³ jej do zawieszenia b¹d rezygnacji z wymogu posiadania kwalifikacji przypisanych okrelonym stanowiskom. Rada Ministrów zatem, wprowadzaj¹c wymóg odpowiedniego wykszta³cenia i sta¿u pracy i jednoczenie przepis uchylaj¹cy ten wymóg w odniesieniu do osób ju¿ zatrudnionych w administracji samorz¹dowej, nie tylko przekroczy³a granicê upowa¿nienia ustawowego, ale te¿ naruszy³a fundamentaln¹, konstytucyjn¹ zasadê równoci wobec prawa oraz zasady
antydyskryminacyjne zawarte w art. 112 i 113 kodeksu pracy. Istotnie zró¿nicowano bowiem sytuacjê osób ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie na okrelonych stanowiskach w urzêdach samorz¹dowych i osób stanowiska te zajmuj¹cych. Pierwsi
musz¹ spe³niaæ wymagania okrelone w za³¹czniku do Rozporz¹dzenia, drudzy
nie. Podobnie w przypadku zmiany zajmowanego w urzêdzie stanowiska.
W¹tpliwoci powy¿sze maj¹ wymiar praktyczny. W £ódzkiem ponad 25%
pracowników urzêdów samorz¹dowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nie posiada wy¿szego wykszta³cenia (w urzêdach gminnych po³owa), nie
posiada go tak¿e ponad 60% pracowników zatrudnionych na stanowiskach saObowi¹zuj¹cy §18 Rozporz¹dzenia powtarza rozwi¹zanie wprowadzone w §17 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania..., (Dz.U., 2000, nr 61, poz. 707
z pón. zm.).
19
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modzielnych. Zaledwie 44% stanowisk urzêdniczych zajmuj¹ osoby maj¹ce
wy¿sze wykszta³cenie prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub z zakresu
zarz¹dzania, a jedynie 10% pracowników zajmuj¹cych takie stanowiska ukoñczy³o studia podyplomowe w dziedzinie administracji lub zarz¹dzania20.
Dodajmy do tego, ¿e dla ¿adnych stanowisk, nawet urzêdniczych, przepisy
nie przewiduj¹ wymogu sta¿u pracy na stanowiskach merytorycznych w administracji publicznej, nie mówi¹c ju¿ o jakim odpowiedniku s³u¿by przygotowawczej
w postaci choæby aplikacji administracyjnej.
Sposób unormowania wymagañ kwalifikacyjnych pracowników urzêdów
samorz¹dowych mo¿e z jednej strony powodowaæ zatrudnianie pracowników nie
na podstawie wiedzy, kompetencji czy dowiadczenia, ale kryteriów pozamerytorycznych, nie gwarantuj¹cych  co oczywiste  nale¿ytego wype³niania obowi¹zków zwi¹zanych z okrelonymi stanowiskami, zw³aszcza urzêdniczymi. Tym
byæ mo¿e nale¿a³oby t³umaczyæ wspomnian¹ wczeniej znaczn¹ liczbê podwa¿anych decyzji i postanowieñ organów samorz¹dowych, a tak¿e ogromne zró¿nicowanie liczby utrzymanych w mocy decyzji i postanowieñ w skali kraju  od przyzwoitych 2/3 w najbardziej, do haniebnej 1/4 w najmniej praworz¹dnych okrêgach21. Za³o¿enie takie znajduje czêciowe potwierdzenie w wynikach badañ.
W £ódzkiem, znajduj¹cym siê w czo³ówce najbardziej praworz¹dnych okrêgów,
ponad 3/4 kierowników badanych urzêdów poda³o posiadanie wy¿szego wykszta³cenia, zgodnego ze stanowiskiem, jako podstawowy warunek zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (drugim w kolejnoci
kryterium by³ sta¿ pracy w administracji publicznej, determinuj¹cy zatrudnienie na
stanowiskach kierowniczych w ponad 70%, na samodzielnych za w ponad 50%
przypadków).
20
ród³o: badania w³asne. Przywo³ywane dane uzyskano w ramach kierowanego przez autora projektu
badawczego Kapita³ ludzki i polityka zatrudnienia w urzêdach samorz¹dowych województwa ³ódzkiego", zrealizowanego na podstawie porozumienia pomiêdzy Marsza³kiem Województwa £ódzkiego i Wy¿sz¹ Szko³¹ Administracji Publicznej w £odzi i stanowi¹cego jeden z instrumentów budowy regionalnej
strategii innowacji LORIS. Badanie, maj¹ce charakter pilota¿owy, przeprowadzono metod¹ ankietow¹
w starostwach, urzêdach miast powy¿ej i poni¿ej 50 tys. mieszkañców oraz w urzêdach miejsko-gminnych i gminnych. Stopa zwrotu ankiet wynios³a rednio 41%. Nie przeprowadzano weryfikacji danych
metod¹ wywiadu bezporedniego.
21
Por. przypis 13.
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Z drugiej strony sposób unormowania wymagañ kwalifikacyjnych pracowników urzêdów samorz¹dowych mo¿e istotnie ograniczaæ swobodê organów jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie wprowadzania dodatkowych wymogów kwalifikacyjnych. W literaturze wskazuje siê bowiem, i¿ rozporz¹dzenie ma
charakter jednostronnej regulacji, ograniczaj¹cej zasadniczo kompetencje organu
stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego na rzecz Rady Ministrów22;
podobny pogl¹d znajdziemy w orzecznictwie s¹dów administracyjnych23.

Tryb zatrudniania i awansowania pracowników
Obok normatywnych wymogów kwalifikacyjnych, instrumentaln¹ gwarancj¹
profesjonalizmu administracji publicznej jest tryb zatrudniania i awansowania pracowników. Chodzi tu zw³aszcza o nieograniczony nabór na wolne stanowiska
pracy w urzêdach, procedury kwalifikacyjne poprzedzaj¹ce zatrudnienie lub zmianê
stanowiska pracy, sta³y system ocen (bêd¹cy m.in. okresowym mechanizmem
weryfikacji wiedzy i umiejêtnoci wymaganych do zajmowania okrelonego stanowiska) oraz zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako podstawowego
warunku awansu  zarówno poziomego, jak i (a mo¿e zw³aszcza) pionowego.
U.p.s. nie okrela ¿adnych zasad rekrutacji, co dziwi w wietle art. 6 ust. 2
przywo³ywanej wczeniej Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego, wymagaj¹cego zatrudniania wysoko kwalifikowanych pracowników na podstawie kryterium umiejêtnoci i kompetencji. Pisa³em o tym szerzej24, konkluduj¹c, ¿e ta
normatywna u³omnoæ otwiera drogê do polityzacji administracji samorz¹dowej,
umo¿liwia bowiem wprowadzanie subiektywnych kryteriów naboru i utajnianie
instrumentów polityki zatrudnienia przez pracodawców samorz¹dowych (rozwi¹zanie to stanowi zarazem dysonans na tle przepisów prawa urzêdniczego dotycz¹cych selekcji kandydatów do pracy w administracji rz¹dowej). Teza ta znajduje potwierdzenie w wynikach badañ. W £ódzkiem w a¿ 30% badanych urzêdów
pracowników zatrudniano na podstawie rekomendacji radnych, osób zatrudnio22
Por. W. Godziewicz: Wp³yw instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników s³u¿by
cywilnej i samorz¹du terytorialnego w: Stosunki pracy..., s. 51.
23
Por. wyrok NSA w £odzi z 17. maja 1996 r., II S. A. /£d 96, Prawo Pracy, 1996, nr 10, s. 48.
24
Por. T. Mordel: Uwagi..., s. 2224.
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nych w urzêdzie lub bli¿ej nieokrelonych innych osób, a tylko w 1/5 poprzez
konkursy na dane stanowiska. ¯aden z badanych urzêdów nie korzysta³ z pomocy agencji doradztwa personalnego, a zaledwie w 1/4 z nich zasady rekrutacji
podano do publicznej wiadomoci!
Przepisy samorz¹dowego prawa pracy nie okrelaj¹ tak¿e ¿adnych kryteriów awansowania pracowników ani ich oceny. Co wiêcej, z wyj¹tkiem pracowników mianowanych, czyli zdecydowanej mniejszoci pracowników urzêdów samorz¹dowych (np. w £ódzkiem stanowi¹ oni zaledwie ok. 6% pracowników urzêdów gmin), nie przewiduj¹ nawet wymogu oceny okresowej.
W urzêdach samorz¹dowych awansuje siê rzadko. W roku 2000 zbadano,
przy okazji analizy cech osobowych i zawodowych warunkuj¹cych zatrudnienie
lub po¿¹danych u kandydatów na okrelone stanowiska w urzêdach, za³o¿enia
i realizacjê polityki zatrudnienia w miasteczkach, tj. miastach do 50 tys. mieszkañców25. W skali roku awansowa³o w tych urzêdach zaledwie oko³o 4% zatrudnionych. Wartoæ tê potwierdzaj¹ wyniki badañ przeprowadzonych w województwie ³ódzkim. W roku 2001 awansowa³o tam przeciêtnie nieca³e 2% (dla porównania: w miasteczkach 3%), w 2002 równe 2% (w miasteczkach 1,36%), a w 2003
roku nieco ponad 3% (w miasteczkach 1,6%), zatrudnionych, podczas gdy liczba
nowo przyjêtych pracowników by³a co najmniej dwukrotnie wy¿sza. W lwiej czêci przypadków (w odniesieniu do stanowisk urzêdniczych w ponad 90%, do
pozosta³ych stanowisk nawet w 100%) awansowano pracownika przede wszystkim na podstawie oceny jego dotychczasowej pracy (w drugiej kolejnoci decydowa³o ukoñczenie studiów), co jest o tyle zastanawiaj¹ce, ¿e zaledwie w 1/3
badanych urzêdów praktykuje siê okresow¹ ocenê pracowników!26 Tak¿e z badañ przeprowadzonych w miasteczkach wynika, ¿e w wiêkszoci (ok. 60%) urzêdów nie stosowano ¿adnych zasad oceny okresowej.
Co zatem z zasadami podnoszenia kwalifikacji? Jak wspomnia³em, przepisy
unijne wymagaj¹, by wszyscy pracownicy samorz¹dowi mieli zagwarantowane
25
Badania przeprowadzono w roku 2000 ramach programu Rozwój zawodowy pracowników administracji samorz¹dowej" realizowanego przez British Now How Fund we wspó³pracy z Uni¹ Miasteczek
Polskich. Autor by³ cz³onkiem komitetu doradczego programu.
26
Dodajmy, ¿e w 1/3 badanych urzêdów zasady takiej oceny nie s¹ sformalizowane, a pracownicy ich nie
znaj¹.
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normatywnie prawo do udzia³u w szkoleniach podnosz¹cych poziom ich wiedzy
i umiejêtnoci. U.p.s., w przeciwieñstwie do przepisów dotycz¹cych pracowników administracji rz¹dowej, nie reguluje tak¿e i tej kwestii. Ustawa ta ma jednak
zakres fragmentaryczny, odsy³aj¹c w kwestiach nieuregulowanych do przepisów
powszechnego prawa pracy. Kodeks pracy natomiast nie uznaje podnoszenia
kwalifikacji zawodowych za obowi¹zek pracowniczy, nak³ada jednak na ka¿dego
pracodawcê obowi¹zek u³atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji (art.
17, 94 pkt 6 i 103). Wydaje siê to wprawdzie wystarczaj¹ce w wietle standardów unijnych, lecz dziwi na tle unormowañ przyjêtych w odniesieniu do pracowników rodzimej administracji rz¹dowej.
Wyniki badañ polityki szkoleniowej mog³yby (przynajmniej w £ódzkiem) napawaæ optymizmem. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ pracowników badanych urzêdów
(od ponad 70% w latach 20012002 do prawie 90% w roku 2003) wziê³a udzia³
w szkoleniach, a w znakomitej wiêkszoci przypadków, bo w a¿ 95% urzêdów,
koszty szkoleñ pokrywali w ca³oci pracodawcy samorz¹dowi. Równoczenie
jednak w zaledwie 1/10 urzêdów obowi¹zuj¹ roczne plany szkoleñ, dramatycznie
s³aby (zw³aszcza w wietle formalnych braków wykszta³cenia kadry kierowniczej i samodzielnej) jest te¿ wspó³czynnik scholaryzacji27. Wartoci te dowodz¹,
¿e w wiêkszoci urzêdów samorz¹dowych nie ma planowej oceny potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji ani indywidualnych cie¿ek kariery w ramach planowej polityki zatrudnienia; ponadto dominuj¹ dorane cele szkoleniowe, wynikaj¹ce przede wszystkim ze zmian obowi¹zuj¹cych przepisów. Profesjonalizacji dzia³añ administracji samorz¹dowej, zw³aszcza w wietle nowych wyzwañ postakcesyjnych, nie wró¿y to najlepiej

Wnioski
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e przepisy rodzimego samorz¹dowego prawa pracy nie daj¹ nale¿ytych gwarancji profesjonalizmu pracowników urzêdów samorz¹dowych i s¹ w tym zakresie zasadniczo
sprzeczne z regulacjami Unii Europejskiej.
27
Studia wy¿sze lub podyplomowe odbywa³o zaledwie od ok. 6% w roku 2001 do ok. 8% w roku 2003,
a podjêcie takich studiów w latach 2004 lub 2005 deklarowa³o jedynie ok. 3% pracowników badanych
urzêdów.
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Pilnego unormowania wymagaj¹ przede wszystkim kwestie: zagwarantowania przejrzystych zasad nieograniczonego (tzn. transparentnego i wolnego od czynników dyskryminacyjnych) naboru na wolne stanowiska, obowi¹zku pozytywnego zaliczenia s³u¿by przygotowawczej przez osoby nie legitymuj¹ce siê sta¿em
pracy w urzêdach administracji publicznej, okrelenia zasad oceniania i awansowania pracowników urzêdów samorz¹dowych, a tak¿e wprowadzenia obowi¹zku posiadania kwalifikacji zawodowych zwi¹zanych z zakresem przypisanym do
konkretnego stanowiska oraz obowi¹zku podnoszenia tych kwalifikacji (nie tylko
w odniesieniu do pracowników, ale i pracodawców samorz¹dowych) jako jednego z podstawowych warunków pozytywnej oceny i awansu.
Nale¿a³oby te¿ niezw³ocznie wprowadziæ do samorz¹dowego prawa pracy
uniwersalne wartoci i normy etyczne funkcjonuj¹ce w Europejskiej Przestrzeni
Administracyjnej, jako niezbêdny standard jakoci dzia³añ administracji28, najlepiej w postaci kodeksu etycznego wzorowanego lub identycznego z kodeksem
etycznym cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej.
Autonomia samorz¹du terytorialnego, s³usznie chroniona konstytucyjnie i bêd¹ca wartoci¹ sam¹ w sobie, nie mo¿e oznaczaæ tak daleko id¹cych odrêbnoci
w zakresie normatywnych gwarancji profesjonalizmu jego funkcjonariuszy. Nie
tylko dlatego, ¿e pracownicy urzêdów samorz¹dowych stanowi¹ czêæ aparatu
administracyjnego pañstwa, lecz przede wszystkim dlatego, ¿e jakoæ administracji samorz¹dowej, bli¿szej obywatelowi i wykonuj¹cej gros zadañ publicznych, ma
niebagatelny wp³yw na jego stosunek (i zaufanie) do pañstwa i jego instytucji.

28
Por. B. Kudrycka: Kodeks etyki s³u¿by cywilnej na tle reform administracji publicznej, w: Stosunki
pracy..., s. 106107 i przywo³ywana tam literatura.
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