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Rozdział I. Relacja prawa urzędniczego i prawa pracy

1.1. Urzędnik jako osobna kategoria pojęciowa. Wystarczy wziąć do ręki prasę co-
dzienną, aby zorientować się wokół jakich spraw i pomiędzy kim toczy się życie publiczne. 
Podobnie jak w publicystyce, także w dyskusjach politologicznych, socjologicznych i praw-
niczych w tej sferze działania, głównymi bohaterami są trzy rodzaje podmiotów: polityk, 
urzędnik i obywatel. To między nimi właśnie rozgrywa się kwintesencja życia publicznego. 
Urzędnik w tym triumwiracie – tak zresztą jak dwaj pozostali – jest osobną kategorią po-
jęciową i prawną. Jego status jest zazwyczaj odrębnie unormowany przez przepisy prawa 
publicznego. Zbiór takich przepisów zwany prawem urzędniczym, zwykle obszerny, kom-
pleksowy, przepisami innych dziedzin prawa posługuje się posiłkowo lub do nich odsyła. 
Udział mają także – w różnym stopniu – przepisy prawa pracy, regulujące pewne zagadnienia, 
jak np.  wynagrodzenia, urlopy, niektóre świadczenia, prawa związkowe, układy zbiorowe. 
W państwach, gdzie urzędnik podlega ustawom odrębnym i innym aktom prawa publiczne-
go, prawo urzędnicze traktuje się często jako odrębną dziedzinę. Nazywane jest czasem „pra-
wem administracyjnym służby cywilnej”1. 

1.2. Relacja prawa urzędniczego i prawa pracy w Polsce. W Polsce, powojenne zmia-
ny prawa urzędniczego zmąciły jego obraz, a w ich efekcie do dziś jednoznaczna ocena cha-
rakteru regulacji urzędniczych nie jest możliwa. Zauważa się wyraźną ekspansję prawa pracy. 
Mimo tej tendencji wyrażono, nie tak przecież dawno, zdanie, że „Prawo urzędnicze, pozo-
stając w związku z powszechnym prawem pracy, wykazuje jednak liczne odrębności i w isto-
cie rzeczy jest osobnym działem prawa (tak jednak traktuje się rzecz właściwie we wszystkich 
rozwiniętych państwach europejskich). Wynika to szczególnie z okoliczności, iż poddane jest 
ono licznym i znaczącym wpływom prawa publicznego (konstytucyjnego i administracyjne-
go)”2. To zaś spowodowane jest faktem, że „urzędnicy są podstawowym funkcjonalnym ele-
mentem administracji, a ich praca (...) polega na rządzeniu państwem na co dzień”3. Stąd 
sformułowano następujące wnioski: 1) dobrzy urzędnicy są nieodzownym elementem każdej 
dobrej administracji, potrzebnym organizacji państwowej i społeczeństwu i jako tacy wyma-
gają ochrony, tak jak źli eliminacji; 2) rząd ponosi odpowiedzialność za to czy w administracji 
rządowej są dobrzy urzędnicy; 3) praca w administracji ze względu na szczególne znaczenie 
i charakter nie jest pracą jak każda inna, jest służbą państwową (publiczną), z której pełnie-
niem łączą się zwiększone obowiązki, ale też rekompensaty; 4) z faktu, że jest służbą wynika 
administracyjny, a nie kontraktowy charakter stosunku zatrudnienia w administracji, ponie-
waż urzędnicy państwowi działają w imieniu państwa i stosują w swoich działaniach jedno-

1 Tak zatytułowana jest praca G. Preisera, Droit administratif de la fonction publique, 16 éd. Paris Dalloz 2000.
2 J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, s. 80 i n.
3 Tamże, s. 81.
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stronne formy rozstrzygania spraw (np. decyzja administracyjna), opatrzone sankcją przymu-
su państwowego4. 

Taka ocena jest podważana, a w zasadzie negowana w dzisiejszej literaturze prawa pracy. 
Negacja ta ma swoje źródła w historii państwa i prawa polskiego. W okresie powojennym za-
niechano zajmowania się prawem urzędniczym jako częścią prawa publicznego. Zaprzesta-
no używać pojęcia „prawo publiczne”, w miejsce dawnych zaczęto stosować nowe terminy: 
„prawo służby państwowej”, a następnie „prawo pracowników administracji państwowej” 5, 
powierzając regulację sytuacji prawnej tych pracowników głównie przepisom prawa pracy, 
choć jeszcze w bliskim związku z prawem administracyjnym. Kwestia przypisania prawa pra-
cowników administracji państwowej jednej z tych dwu dziedzin prawa lub „podzielenie się” 
nim przez te dwie dyscypliny spowodowała wieloletnie spory teoretyczne, do dziś niewygasłe. 
Konsekwencje dotknęły nie tylko teorię, regulacje prawne powstałe pod wpływem radziec-
kich koncepcji6, zmieniały się z czasem w hybrydę o charakterze publiczno-prywatnym, na-
stępnie prywatno-publicznym, aby osiągnąć stan, określany nie tylko w literaturze, ale także 
w ustawodawstwie jako regulacje prawa pracy7. 

Jednocześnie, wyraźnie trzeba podkreślić, że nie chodzi o opowiadanie się za bezrefleksyj-
nym odrzucaniem tych regulacji prawa pracy, które mogą i powinny mieć zastosowanie z ko-
rzyścią dla statusu urzędniczego, lecz o racjonalne i uzasadnione wyważenie udziału przepi-
sów obu gałęzi prawa – prawa administracyjnego jako prawa publicznego i prawa pracy jako 
prawa prywatnego.

4 Tamże, s. 81 i n.
5 Zob. m.in. T. Bigo, Organizacja zawodu urzędniczego (Państwowa służba zawodowa), w: Prawo administra-

cyjne, t. 2, Warszawa 1952; W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia administracyjnej służby państwowej, w: Na-
uka prawa administracyjnego (Zarys wykładu), t. 1, Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1965; L. Florek, Uwagi 
w sprawie sytuacji prawnej urzędnika państwowego, PiP1984, Nr 4; T. Górzyńska, W sprawie nowej regulacji prawa 
służby państwowej w Polsce, PiP 1983, Nr 9; E. Izerzon, Służba państwowa, w: Prawo administracyjne, Warszawa 
1965; M. Jaroszyński, Służba państwowa w administracji, w: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie 
prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, PWN, s. 291–319; M. Jaroszyński, Zagadnienie urzędnicze 
na obecnym etapie, w: Z teorii i praktyki prawa administracyjnego w PRL, Warszawa 1964; W. Jaśkiewicz, Stosu-
nek służbowy a stosunek pracy, RPEiS 1960, z. 2; W. Jaśkiewicz, Stosunki służbowe w administracji, Warszawa–Po-
znań 1969, PWN; W. Jaśkiewicz, Zagadnienia ogólne kodeksu pracy, w: Studia nad kodeksem pracy, Poznań 1975; 
W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, Poznań t. 1 1961, t. 2 1962; W. Jaśkiewicz, 
Pracownicy administracji, w: J. Jendrośka (red.), System prawa administracyjnego, t. II, Wrocław 1977; W. Jaśkie-
wicz, Problemy prawne w nauce prawa pracy i prawa administracyjnego, w: Zagadnienia prawne stosunków pracy 
w administracji, Poznań 1981; M. Jełowicki, Instytucje prawa urzędniczego, Warszawa 1986, Instytut Organizacji, 
Zarządzania i Doskonalenia Kadr; J. Łętowski, Niektóre problemy służby państwowej w świetle rozwiązań prawnych, 
PiP  1975, Nr 8–9; J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź, 1984; J. Łętowski, Podstawowe problemy nowego prawa urzędniczego, PiP 1983, Nr 8; W. Muszalski (red.), 
Pozycja prawna urzędników państwowych, Warszawa 1984; Z. Sypniewski, Sytuacja prawna urzędników państwo-
wych w świetle ustawy z 16.IX.1982, RPEiS 1983, Nr 3; T. Zieliński, Podstawowe problemy reformy prawa służby 
państwowej w PRL, PiP 1982, Nr 9.

6 Koncepcja leninowska zakładała jako pilne zadanie rewolucyjnego proletariatu, zbudowanie nowej maszyny 
(ten zwrot powtarzało polskie piśmiennictwo), która pozwoli stopniowo znieść wszelkie zurzędniczenie i ustanowić 
uczestnictwo mas w zarządzaniu sprawami publicznymi – G. Timsit, J. Łętowski (red.), Les fonctions publiques en 
Europe de l‘Est et de l’Ouest, Editions du CNRS Paris 1986, s. 21.

7 W art. 1 ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458, ustawodawca „infor-
muje”, że ustanawia przepisy prawa pracy, określające status prawny pracowników samorządowych. To praktyka do-
tychczas niespotykana.
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W polskiej literaturze prawa pracy ostatnich lat prawo urzędnicze często określa się ka-
tegorycznie jako, czasem wprawdzie specyficzną, ale część prawa pracy8. Innym razem, przy-
znając fakt istnienia także innych poglądów, uważa się, że zgodnie z „przeważającym stano-
wiskiem doktryny”, prawo urzędnicze nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz wchodzi w skład 
prawa pracy9. Przewaga zależy zwykle od tego, która dziedzina jest bliższa autorowi: specjali-
ści z zakresu prawa administracyjnego widzą – nie bez racji – w prawie urzędniczym domina-
cję elementów prawa publicznego, z udziałem elementów prawa pracy, specjaliści prawa pra-
cy w instytucjach o charakterze administracyjnoprawnym, typowych dla prawa publicznego 
dostrzegają cechy prawa prywatnego (np. mianowanie, zawieszenie w pełnieniu obowiązków, 
specjalne obowiązki, szczególna odpowiedzialność).

Specjaliści prawa pracy już na skrzydełkach swoich prac objaśniają czytelników, że „W pol-
skim porządku prawnym prawo urzędnicze jest częścią prawa pracy”10, choć niektóre tytuły: 
Prawo pracy i prawo urzędnicze11, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego12 
świadczą o ich rozłączności. Wśród specjalistów w dziedzinie prawa administracyjnego panuje 
jednak przekonanie, że ma ona zasadnicze znaczenie dla regulacji prawa urzędniczego. Jednocze-
śnie, orędownicy włączenia prawa urzędniczego w ramy prawa pracy przyznają, że „Urzędnicy 
stanowią szczególną grupę zawodową, wymagającą odrębnego traktowania, przede wszystkim 
ze względu na charakter wykonywanej pracy. Biorą udział w administrowaniu (zarządzaniu) 
państwem, bądź innym związkiem politycznym, a więc ich praca wiąże się ze sprawowaniem 
władzy publicznej. Waga tej działalności oraz łączące się z nią konflikty interesów, rodzą potrze-
bę stawiania kandydatom do pracy w administracji, w szczególności na stanowiskach urzędni-
czych, szczególnych wymagań kwalifikacyjnych (...). Są również źródłem wielu niespotykanych 
w innych stosunkach pracy ograniczeń dotyczących aktywności poza pracą w urzędzie”13. To 
jest język administratywisty przemawiającego za prawem administracyjnym, we właściwych mu 
zakresach. Używanie tych samych argumentów za przynależnością do jednej lub drugiej dzie-
dziny prawa przez administratywistów i przedstawicieli prawa pracy to wyraźny dysonans.

Jednoznaczność zaliczania prawa urzędniczego do prawa pracy nie jest przekonująca. 
Specjaliści prawa pracy podkreślają często i wyraźnie odrębność stosunków pracy w admi-
nistracji, naturalną i zrozumiałą dla przedstawicieli prawa administracyjnego: „Zatrudnianie 
w służbie publicznej wymaga szczególnych regulacji prawnych, odrębnych od unormowań 
zawartych w KP. Powszechne prawo pracy (regulujące podstawowy model zatrudnienia) nie 
jest w stanie stworzyć właściwych warunków do funkcjonowania aparatu służby publicznej. 
Osoby zatrudnione w tym sektorze muszą być poddane regulacjom służącym wyekspono-

8 T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2005, w słowie od Autorów; Z. Góral, w: Jakość kadr administracji 
publicznej a prawo pracy, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2006, vol. 30, 
s. 127; A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 19.

9 J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009. Zob. też: J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia pra-
wa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009; J. Piątkowski, M.K. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicz-
nej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008.

10 A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl–
Rzeszów 2009. Autor pisze, że „w tym podręczniku urzędnikom poświęca się więcej uwagi niż w konwencjonalnym 
podręczniku prawa pracy”. Znaczy to, że w podręcznikach prawa pracy uwaga ta jest więcej niż minimalna; J. Steli-
na, Prawo urzędnicze.

11 A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze.
12 J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego.
13 A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze, s. 291.
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waniu więzów prawnych łączących je z państwem i wspólnotami samorządowymi”14. Admi-
nistratywista podpisze się pod tym bez wahania. Zacytowany fragment nie jest przecież do-
wodem, że prawo urzędnicze można czy trzeba identyfikować z prawem pracy. Przeciwnie, 
podkreślona odrębność przemawia za jego wyróżnieniem.

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego zgodzi się także ze zdaniem, że  istnieje 
związek pragmatyk urzędniczych z KP15, art. 5 KP postanawia bowiem, że jeżeli stosunek 
pracy określonej kategorii osób regulują przepisy szczególne, przepisy KP stosuje się w za-
kresie nieuregulowanym tymi przepisami. Znaczy to, że przepisy pragmatyk mają pierwszeń-
stwo przed przepisami KP. 

Niejasną myśl niesie stwierdzenie, że „Prawo urzędnicze realizuje funkcje charakterystycz-
ne dla prawa pracy”, ponieważ „ochrania interesu stron stosunku pracy (...). Dodatkowo jed-
nak, w większym stopniu niż w prawie pracy, ochrania interesy obywateli korzystających z usług 
świadczonych w administracji publicznej i interesy państwa oraz wspólnot samorządowych”. 
Ponadto „(...) realizuje funkcję organizatorską, promuje prawa człowieka i wpływa na kształ-
towanie się pożądanych postaw w stosunku pracy”16. Można tę myśl, bez trudu, wbrew inten-
cjom autora, który przecież „z klucza” prawo urzędnicze lokalizuje w ramach prawa pracy, rozu-
mieć jako rozdzielcze traktowanie prawa urzędniczego i prawa pracy („w większym stopniu niż 
w prawie pracy”, „wpływa na kształtowanie się pożądanych postaw w stosunku pracy”). Autor 
przyznaje także, że niektóre instytucje prawa urzędniczego są odrębne, nie mają „odpowiedni-
ka w powszechnym prawie pracy (np. zawieszenie pracownika w czynnościach zawodowych 
czy odpowiedzialność dyscyplinarna)” oraz że te, które są znane prawu powszechnemu, mają 
„szczególną treść w pragmatykach urzędniczych (jak chociażby zdolność do czynności praw-
nych czy polecenia służbowe)”. Autor uznaje odrębność tych kategorii pojęciowych i stwierdza, 
że „nadają prawu urzędniczemu szczególne oblicze”17. Jeżeli prawo urzędnicze jest prawem pra-
cy, to jego instytucje muszą być prawu pracy znane, nie mogą być nieznane, bo są jego częścią. 

Zgodzić się natomiast można z istnieniem pewnego pola wywierania wzajemnych wpły-
wów przez obie te dziedziny prawa, z racjonalną możliwością „konwencjonalizacji” prawa 
publicznego i racjonalną możliwością „publicyzacji” prawa pracy. Trzeba uznać zbliżenie „po-
wszechnego modelu zatrudnienia (modelu kodeksowego) i modeli odrębnych (wyznaczo-
nych pragmatykami urzędniczymi)”18. Zastosowanie przepisów prawa pracy w niektórych 
sprawach, np. urlopów wychowawczych, macierzyńskich, odpowiedzialności materialnej jest 
słuszne. Występują jednak kwestie sporne, np. granica właściwości sądów powszechnych i są-
dów administracyjnych w niektórych, dość licznych sprawach, m.in. w sprawach z zakresu 
służby cywilnej i szerzej z zakresu zatrudnienia w administracji publicznej19.

Kłopoty z przekonującym uzasadnieniem mechanicznego  wcielania prawa urzędnicze-
go do prawa pracy pozwalają sądzić, że ich wzajemne relacje powinny stać się przedmiotem 

14 J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia, s. 20.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 21.
17 Tamże, s. 21.
18 Tamże, s. 22.
19 Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, M. Błachuc-

ki, T. Górzyńska (red.), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2011 (konferencja zorganizowana przez Instytut 
Nauk Prawnych PAN i Naczelny Sąd Administracyjny, 11 czerwca i 29 września 2010 r. Warszawa). 
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poważnej merytorycznej dyskusji co do zakresów regulacji, które miałyby z pożytkiem służyć 
dobru państwa i jego administracji. Czy taka dyskusja jest jeszcze nadal możliwa? Z pewno-
ścią bardzo potrzebna. Obecny stan „przeciągania liny” pomiędzy prawem publicznym a pra-
wem pracy nie służy dobrej sprawie. 

A może stan ten to droga powstawania – choć nie jest to proces przemyślany i przygo-
towany teoretycznie – „publicznego prawa pracy”, „urzędniczego prawa pracy o charakterze 
publicznoprawnym” – może to nie jest contradictio in adiecto? Może rozwiązanie problemów, 
z którymi się zmagamy zmierza w kierunku nowej koncepcji prawa urzędniczego o miesza-
nym publiczno-prywatnoprawnym charakterze? Może prawo urzędnicze utraciło swoją toż-
samość, nie znajdując jeszcze nowej? Z pewnością nie jest tym prawem urzędniczym, na 
które wskazuje pierwowzór. Rzecz jest warta połączonych wysiłków przedstawicieli prawa 
administracyjnego i prawa pracy, a także konstytucyjnego, zasadniczej i rzeczowej dyskusji 
w miejsce mechanicznego nazywania instytucji publicznych instytucjami prawa pracy i nie-
ugiętości stanowisk niepopartych głęboką refleksją. 

Bezkompromisowemu i uzurpatorskiemu sposobowi kwalifikowania prawa urzędnicze-
go jako części prawa pracy przeciwstawia się następujące argumenty: „Nie można zgodzić się 
z poglądami głoszącymi wprost, że prawo urzędnicze jest częścią prawa pracy (...).  Niewątpli-
wie poszczególne tzw. pragmatyki zawierają, i to w znacznym zakresie, regulacje typowe dla 
prawa pracy, jednakże z uwagi na ścisły związek tych regulacji z funkcjonowaniem admini-
stracji publicznej, jako struktury państwa, prawo urzędnicze zaliczane jest do prawa publicz-
nego, nie prawa prywatnego (...). Zmiany ustrojowe, społeczne, polityczne, gospodarcze na 
przestrzeni lat spowodowały, że nie można już wielu zagadnień rozpatrywać tylko w aspek-
cie jednej dziedziny czy gałęzi prawa – stają się one zagadnieniami interdyscyplinarnymi” 20.

Solidaryzuję się z tym poglądem, zgadzam się też z uzasadnieniem tego sprzeciwu. Do-
dałabym, że wymienione zmiany miały zasadniczy wpływ na powstanie regulacji prawnych, 
a przede wszystkim na sposób myślenia prawniczego, ale i ono – zostawiając zwykle długo-
trwały ślad w ustawodawstwie – ulega przemianom. Bledną więc dawne argumenty, z pomocą 
których próbowano przeprowadzić w miarę jasną granicę pomiędzy tym co publiczne i tym 
co prywatne. W okresie powojennym wypracowano teorie21, które dziś – w dużym stopniu – 
straciły swą moc wyznaczników tych granic. Pierwsza z nich – teoria fiskusa, stosunki mające 
za przedmiot majątek, umieszczała w granicach prawa prywatnego. Druga – teoria interesu, 
sferę w której dominował interes publiczny zaliczała do prawa publicznego, sferę, w której do-
minował interes prywatny, do prawa prywatnego. Administracja publiczna, także dzisiaj, jest 
dziedziną prymatu interesu publicznego, pod warunkiem jednak dbałości o zachowanie pro-
porcji pomiędzy nim a interesem indywidualnym, o niezagrażanie temu ostatniemu, chyba 
że jest to konieczne w państwie demokratycznym. Trzecia – teoria podmiotowa łączyła stosu-
nek prawa publicznego z faktem, że jedną z jego stron jest państwo lub organ państwa. Prze-
stała być łatwa w użyciu wraz z procesami decentralizacyjnymi i odrzuceniem państwowego 

20 E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2007, s. 8 (przyp. 2). Autorka nie zgadza się z poglądem wyrażonym 
przez Z. Górala, w: Jakość kadr, s. 127. 

21 J. Łętowski, W sprawie granicy między prawem publicznym a prywatnym, Prace z prawa cywilnego wydane 
dla uczczenia pracy naukowej Profesora J.S. Piątowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 354 
i n.; na temat innych niż władcze form działania administracji zob. T. Górzyńska, Poszukiwanie konsensusu w miej-
sce jednostronności, czyli administracja inaczej, w: Prawo do dobrej administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 371–386.
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charakteru np. organizacji i zrzeszeń samorządowych (wraz z gospodarczymi). Umieszczenie 
w Kodeksie pracy definicji pracownika (art. 2), według której jest nim „osoba zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (...)” zmieniło „automatycznie” 
stosunek prawa publicznego, który był jedną z reguł prawa urzędniczego w stosunek pracy 
o niejasnym jednak charakterze, bowiem automatyzm ten nie mógł go pozbawić cech stosun-
ku łączącego pracownika z państwem lub innym podmiotem prawa publicznego. Doprowa-
dziło to do „prawniczego bałaganu i nieznośnych komplikacji w piśmiennictwie, do rodzenia 
się przeróżnych pomysłów, których osią z reguły jest «swoistość» takich czy innych stosun-
ków, co najczęściej niczego nie wyjaśnia”22. Nie wyjaśniło do dziś, nierozwiązywalny spór trwa. 
Czwarta – teoria podporządkowania przyjęła jako główne kryterium, władcze uprawnienia ad-
ministracji w sferze prawa publicznego i równość stron w sferze prawa prywatnego. Także ona 
od dawna była podważana: „Zarzuca się jej sztywny charakter, dogmatyzm, niedostrzeganie 
narastających procedur konsensualistycznych, pertraktacji, uzgodnień, koordynacji, kontrak-
tów itd. Jej kryzys wiąże się po trosze z narastającymi tendencjami egalitarystycznymi i liberali-
stycznymi w polityce, z proklamowaniem «kryzysu władzy», «kryzysu decyzji» itp.”23. 

Są też inne teorie, istotne w kontekście tej pracy, którymi w wieloletnim sporze posługują 
się przedstawiciele prawa administracyjnego i prawa pracy. Pierwsi – teorią funkcjonalną, we-
dług której decydujący jest przedmiot regulacji, a jest nim wykonywanie zadań publicznych, 
drudzy – teorią formalną, według której decydująca jest forma nawiązania stosunku pracy24. 
Jedni i drudzy kultywują przywiązanie do swojej teorii i nie ma, wydaje się, możliwości zażegna-
nia sporu. I dlatego ważne jest stawianie pytań: czy teorie te da się pogodzić?, czy można nazy-
wać prawo urzędnicze częścią prawa pracy?, czy w związku z takim stanowiskiem prawo urzęd-
nicze utraciło swoją tożsamość?, czy zabieg „wcielenia” przez przedstawicieli w sferę prawa pracy 
prawa urzędniczego upoważnia do powstania w tym zakresie publicznego prawa pracy? 

Członkowie służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządo-
wi wykonują zadania publiczne (państwa, urzędów organów państwowych, samorządu teryto-
rialnego), kierując się w pierwszym rzędzie interesem innym niż indywidualny, choć bacząc na 
respekt dla tego ostatniego. Pracownicy ci podlegają przepisom pragmatyk, ponieważ ich sta-
tus różni się od pozycji prawnej pracowników podlegających przepisom powszechnego prawa 
pracy. Ma ono zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przepisy ustaw szczególnych nie prze-
widują regulacji. Celem istnienia pragmatyk jest odrębne, inne niż w przepisach prawa pracy 
unormowanie poszczególnych elementów statusu, od którego zależy rzetelne, bezstronne, cza-
sem neutralne politycznie wykonywanie zadań publicznych, zależy zatem możliwie najlepsza 
jakość i skuteczność ich realizacji, a tym samym jakość samej administracji. To wykonywanie 
zadań publicznych, praca o charakterze służby publicznej powoduje możliwość ustawowego 
sformułowania szczególnych wymagań wobec kandydatów, wzmożenia obowiązków i ograni-
czenia praw, w stosunku do powszechnych, zastosowania innego rodzaju odpowiedzialności.

Jednocześnie, „nieco bałamutny pejzaż: prawo prywatne jest prawem liberalnym, zawie-
rającym w sobie element swobód jednostki, prawem demokracji, równości i wolności, jest 
więc eo ipso «dobre», natomiast prawo publiczne, administracyjne, symbolizuje władzę, prze-
moc i ograniczenia, ingerencję i przewagę państwa nad obywatelem, jest więc w podobny 

22 J. Łętowski, W sprawie granicy, s. 355. 
23 Tamże, s. 356.
24 Tamże.



13

Rozdział I. Relacja prawa urzędniczego i prawa pracy

sposób «złe»”25, nie może być dziś argumentem za „przejęciem” prawa urzędniczego przez 
prawo pracy. Ani prawo administracyjne nie jest tak surowe, ani prawo pracy tak łagodne. 

Idee demokratyzacyjne, rozwój teorii praw człowieka, europejskie procesy integracyjne, 
skrócenie dystansu komunikacyjnego pomiędzy ludźmi, społeczeństwami i państwami stwo-
rzyły nowy świat, wpływając na przekształcenia ustalonych wcześniej reguł. Przestrzeń pra-
wa publicznego zaczęły przenikać regulacje prywatnoprawne (konwencjonalizacja, prywaty-
zacja), przestrzeń prawa prywatnego – regulacje publicznoprawne (publicyzacja). Wzajemne 
zapożyczenia rozpoczęły proces oceniany jako zbliżanie się tych wcześniej dość hermetycz-
nych dziedzin prawa. Nie jestem pewna czy termin „zbliżanie się” jest właściwy. Zjawisko, 
o którym mowa, powinno być, wydaje się, wynikiem potrzeby racjonalizacji regulacji praw-
nych, które nie są i być nie mogą zamkniętymi enklawami, podobnie jak nie jest nią admini-
stracja publiczna. Na jej gruncie powinny mieć zastosowanie przepisy różnych gałęzi prawa, 
w zależności od przedmiotu wymagającego regulacji. Tak też jest ze współistnieniem pra-
wa administracyjnego (publicznego) i prawa pracy. Tyle tylko, że są pewne granice. Nie wy-
daje się, aby zintegrowanie – z inspiracji politycznych – na podstawie przepisów KP statu-
su pracowników administracji publicznej ze statusem wszystkich innych pracowników było 
właściwą drogą wyłączania z zakresu prawa administracyjnego obszaru prawa urzędniczego 
i włączenia go do zakresu prawa pracy. Czy można w ten sposób zmieniać charakter regula-
cji prawnej, czy prawo publiczne może stać się w ten sposób prywatnym? Czy może stosu-
nek prawny pracowników administracji publicznej powinien mieć postać prywatnoprawną?

Nie chodzi przy tym o antagonistyczne przeciwstawianie prawa administracyjnego i prawa 
pracy, ale o znalezienie wspólnej drogi. Ona wydaje się nieuchronna, więc poszukiwanie reguł 
współistnienia, zakreślenie granic współudziału obu dziedzin w regulacji prawnej, może po-
szukiwanie form integracji w pewnym zakresie jest konieczne. Nie zauważa się zainteresowa-
nia tymi kwestiami, widoczna jest natomiast ekspansja i trwanie przy przyjętym stanowisku. 

W podręcznikach prawa administracyjnego statusowi osób zatrudnionych w administra-
cji publicznej poświęca się zwykle osobny rozdział26. Prawo urzędnicze wykłada się na wyż-
szych uczelniach, zarówno w ramach prawa administracyjnego, w ramach prawa pracy, coraz 
częściej jako odrębny przedmiot. Są to zapewne, w zależności od specjalizacji wykładowcy, 
inne przedmioty nauczania.

W ostatnich latach problematyka statusu prawnego pracowników administracji publicz-
nej, zwłaszcza służby cywilnej, stała się tematem, można powiedzieć, popularnym. Pojawiły 
się pozycje dotyczące prawa urzędniczego, głównie z punktu widzenia prawa pracy, ale nie tyl-
ko, także z interdyscyplinarnego punktu widzenia27. Dyskusje o nim toczyły się w kontekście 

25 Tamże, s. 357.
26 M.in. Z. Cieślak, Pracownicy administracji publicznej, w: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, 

Warszawa 1999; J. Jagielski, Pracownicy administracji publicznej, w: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, 
Warszawa 2009, s. 242–264; J. Korczak, Pracownicy administracji, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 
2007, s. 258–286; J. Łętowski, Pracownicy administracji, w: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, War-
szawa 1990, s. 109–127; E. Ura, Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w: Prawo admini-
stracyjne, Warszawa 2009, s. 232–258.

27 Ukazały się komentarze do ustawy z 2008 r. o służbie cywilnej – W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, 
Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. Warszawa 2010; J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komen-
tarz, Warszawa 2010 (dwa poprzednie: do ustawy z 1996 r. – Z. Cieślak, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do usta-
wy o służbie cywilnej, Warszawa 1998 i J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 
2001); R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy 
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przygotowywania kolejnych ustaw. Zebrane przy tych okazjach materiały nie zostały jednak – 
w szerszym stopniu – wykorzystane. Długo pojawiały się zaledwie nieduże wypowiedzi, często 
o charakterze informacyjnym, do czasu kiedy odezwali się liczni przedstawiciele prawa pracy. 
A przecież nastąpiła rzecz ważna, służba cywilna ponownie stała się instytucją prawną w pol-
skim porządku prawnym, pierwszy raz umocowaną w przepisach konstytucyjnych. To wciąż 
dobry czas na zajęcie się nią z różnych punktów widzenia. To temat równie ciekawy dla praw-
nika, socjologa, politologa, specjalisty z zakresu zarządzania. To wciąż jeszcze nowe pole badaw-
cze. Badania interdyscyplinarne i porównawcze mogłyby mieć istotne znaczenie dla prac nad 
kierunkami rozwoju służby cywilnej i statusu prawnego pracowników administracji publicznej.

Prawo urzędnicze – ze względu na swe znaczenie – zasługuje na aktywne zajęcie się nim, 
na promotorów, którzy przywróciliby mu właściwe miejsce. Administracja i jej pracownicy 
wciąż są – często słusznie – w centrum krytyki. Status wykonawców zadań publicznych wy-
maga nieustannych zabiegów reformatorskich, w związku z nowymi zadaniami, z procesami 
europeizacyjnymi, z nowymi technikami, z nowymi zjawiskami w różnych dziedzinach życia 
publicznego. Wciąż nie ma koncepcji skutecznej, w miarę odpolitycznionej, odpartyjnionej 
polskiej służby cywilnej, która zasługuje na renesans dla dobra wspólnego. Barierą do osiąg-
nięcia takiego stanu rzeczy są przede wszystkim kolejne rządy zabiegające o regulację elemen-
tów statusu urzędniczego i organizacji służby cywilnej, zgodnie z własnymi politycznymi in-
teresami. Wbrew zasadom, które są podstawą działania służb cywilnych.

1.3. Relacja prawa urzędniczego jako prawa administracyjnego (publicznego) i pra-
wa pracy w państwach byłej piętnastki. Cechą współczesnych administracji publicznych, 
w tym także służb cywilnych, w państwach byłej piętnastki jest do dziś publicznoprawny cha-
rakter przepisów regulujących: organizację, funkcjonowanie oraz pozycję prawną urzędników 
(pracowników), a w każdym razie jego dominacja. Prawo publiczne rozumiane jest jako ze-
spół przepisów stanowiących podstawę organizacji państwa i jego instytucji oraz regulujących 
stosunki między władzą państwową i obywatelami28. Zasady podstawowe często formułują 
konstytucje, np. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Luksemburgu, 
Niemczech, Portugalii, Szwecji29. W państwach byłej piętnastki sytuację urzędników, a tak-

uwzględniający m.in. członków służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych, Warszawa 2011; oraz inne 
publikacje, m.in. J. Arcimowicz, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Warszawa 2010; J. Boć (red.) Ad-
ministracja publiczna, rozdz. VII Kadry, s. 261–297; J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania 
w dobie integracji europejskiej, cz. III, Służba cywilna, s. 253–360, Warszawa 2008; A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Pra-
wo urzędnicze, Warszawa 2011; J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy, i kierunki zmian funkcjonowania 
służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010; A. Kisielewicz, Prawo pracy i prawo urzędnicze. Wyż-
sza Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl–Rzeszów 2009; M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, War-
szawa 2010; J. Piątkowski, M.K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa 
wspólnotowego), Toruń 2008; J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, 
Toruń 2009; M. Pryciak, Służba cywilna w państwie, Poznań 2011; J. Stelina, Prawo urzędnicze; H. Szewczyk, Za-
trudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz–Katowice 2006; H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warsza-
wa 2010; A. Śledzińska-Simon, Prawa polityczne urzędników, Warszawa 2010; E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 
2011. Ukazały się też komentarze do ustawy o pracownikach samorządowych: A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Usta-
wa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wrocław 2009; A. Rzetecka-Gil, Ustawa o pracownikach samorzą-
dowych – komentarz, Warszawa 2009; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorzą-
dowych. Komentarz, Warszawa 2010; P. Groński, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 
2010; A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.

28 Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris 1999.
29 T. Górzyńska, Konstytucyjne podstawy służby cywilnej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Sys-

tem Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 
2012, s. 379. 
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że czasem – w zależności od przyjętego przez ustawodawcę zakresu podmiotowego – również 
pracowników służby cywilnej niebędących urzędnikami – normują zazwyczaj odrębne usta-
wy (statuty) prawa publicznego, które w poważnej mierze wyczerpują regulację prawną sta-
tusu. Tak jest w Austrii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, 
Norwegii, Niemczech (ustawa związkowa, ramowa i ustawy krajowe), Szwajcarii, w Belgii – 
zarządzenie królewskie. Regulacje tych ustaw znacznie się od siebie różnią, ale różnią się też 
systemy struktur państwowych, w których funkcjonują (państwa unitarne, federalne, bar-
dziej lub mniej scentralizowane lub zdecentralizowane). W państwach byłego bloku demo-
kracji ludowych dominowało prawo pracy, z udziałem prawa administracyjnego. 

Poza tą klasyfikacją znajdują się – jak zwykle – reguły działania brytyjskiej Civil Service, 
zgodnie z ukształtowanymi tam innymi niż kontynentalne instrumentami regulowania dzia-
łań państwowych (prerogatywy królewskie, reguły zwyczajowe, rodzaje „podręczników”, jest 
ustawa z 1992 r. o służbie cywilnej, która nie jest porównywalna z innymi ustawami euro-
pejskimi)30. 

Jednakże, nawet tam gdzie sytuację prawną pracowników służby państwowej reguluje 
jednostronnie akt normatywny o charakterze publicznoprawnym, swój udział w normowa-
niu ich statusu ma również powszechne prawo pracy, rozumiane jako zespół norm regulują-
cych stosunki pomiędzy osobami fizycznymi oraz pomiędzy administracją a tymi osobami, 
pod warunkiem że stosunków tych nie reguluje prawo publiczne. Sytuację prawną pracowni-
ków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę regulują przepisy prawa prywatnego, w ra-
mach których popularna jest forma układów zbiorowych w odniesieniu do niektórych spraw 
(np. Finlandia, Włochy). 

W większości administracji publicznych państw członków byłej piętnastki UE zatrudnia 
się pracowników zarówno na podstawie prawa publicznego, jak też na podstawie prawa pry-
watnego, co znacząco różnicuje ich status prawny. W procesie przekształceń administracji za-
uważa się zainteresowanie, wydaje się, że pod wpływem m.in. rozwoju teorii praw człowie-
ka, statusem pracowników kontraktowych i polepszeniem ich sytuacji, wyrównaniem różnic 
statutowych. Czasem są liczniejsi niż pracownicy mianowani (np. w Niemczech, Danii, we 
Włoszech)31, ale nadal urzędnicy, czyli pracownicy mianowani są uważani za kwintesencję 
służby, za element dla niej najważniejszy, ze względu na to, że to właśnie oni wykonują za-
dania państwa lub szerzej zadania publiczne, wspierani ustawowym uprawnieniem stosowa-
nia władczych form działania i posługiwania się przymusem. Wykonują tzw, władztwo ad-
ministracyjne, prerogatywy władzy publicznej. Ich status pozwala na stawianie im wyższych 
wymagań merytorycznych i moralnych, na obciążanie ich dodatkowymi szczególnymi obo-
wiązkami, na oczekiwanie od nich większego zaangażowania, nawet poświęcenia się służbie, 
co rekompensują zwykle dodatkowe uprawnienia. Są liczniejsi od kontraktowych w Irlandii, 
Holandii, Portugalii, także we Francji i Grecji. W administracjach lokalnych mówi się o ten-
dencji do zatrudniania na podstawie umowy32.

30 M. Wright, Odpowiedzialność pracownika administracji w Wielkiej Brytanii, w: Odpowiedzialność pracowni-
ka administracji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 284; J.-Ph. Fons, J.-L. Meyer, La „flexibilité” dans 
les fonctions publiques en Angleterre, en Allemagne et en France. Rapport remis au Comité de la Recherche et de 
la Prospective de la DGAFP. La Documentation française mai 2005; D. Bossaert i in., La Fonction publique, s. 31. 

31 D. Bossaert i in., La Fonction publique, s. 37.
32 Tamże, s. 37 i n. Innego zdania jest L. Kieres, który w artykule pt.: Status pracowników samorządowych 

w świetle standardów Rady Europy, w: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego. Wrocław 2007, s. 69 i 70 
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Część I. Prawo urzędnicze – zagadnienia podstawowe

Sygnałem czy też ilustracją kierunków współczesnych przekształceń prawa służby cywil-
nej w państwach o ustalonym od dawna – dla jej regulacji – znaczeniu prawa publicznego są 
następujące tendencje: 1) konstytucjonalizacja, będąca skutkiem rosnącego wpływu orzecz-
nictwa konstytucyjnego mającego na celu ograniczenie marginesu manewru ustawodawcy 
zwykłego, zwłaszcza jeżeli chodzi o unormowanie praw i gwarancji urzędniczych; 2) euro-
peizacja, polegająca m.in. na kumulatywnym oddziaływaniu orzecznictwa TSEU (przedtem 
TSWE) i ETPCz na orzecznictwo sądów administracyjnych w kierunku nowego spojrzenia 
na rozwój służby cywilnej; 3) polityzacja służby cywilnej, pozostająca w opozycji do zasad 
etycznych w służbie publicznej; 4) zbliżenie pomiędzy prawem publicznym i prawem pracy, 
będące skutkiem coraz trudniejszej oceny granic pomiędzy prawem publicznym a prawem 
prywatnym.

Zasada, że prawo pracy nie ma zastosowania w służbie cywilnej traci na znaczeniu, zbliże-
nie pomiędzy prawem służby cywilnej a prawem pracy, rozmywanie ostrości granic pomiędzy 
nimi stało się wyraźna tendencją33. „Konwencjonalizacja” zwana też „prywatyzacją” prawa 
urzędniczego, znaczy zwiększenie udziału przepisów prawa pracy w normowaniu niektórych 
elementów statusu urzędniczego. 

Państwem, w którym udział prawa pracy jest szczególnie znaczący jest Szwecja, a w ostat-
nich latach (od 1993, następnie reforma Bassanini’ego w 1997 r.34) – Włochy. We Francji 
przepisy ustaw z 1983/84 regulujących status ogólny urzędników przewidują korzystanie 
z praw związkowych35. W Danii kandydat do służby państwowej ma wybór: albo status pu-
blicznoprawny ze wszystkimi konsekwencjami, albo status określony umowami zbiorowymi, 
uzgodnionymi z organizacjami związkowymi. W praktyce: status publicznoprawny to status 
wyższych urzędników, umowny – niższych.

W większości państw zachodnioeuropejskich, mimo wspomnianych tendencji, istnieje 
nadal podstawowa dystynkcja między urzędnikiem mianowanym, a pracownikiem umow-
nym (Francja, Niemcy, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Belgia, Austria, Finlandia). Zasadą 
jest, że niektóre sprawy nadal, niezmiennie podlegają prawu publicznemu, np. mianowanie 
(akt jednostronny o charakterze władczym), postępowanie dyscyplinarne, szczególne obo-
wiązki związane z wykonywaniem zadań państwa. Dziś, mimo zauważalnych zmian w zakre-
sie udziału przepisów prawa pracy w regulacji statusu urzędniczego, nie można powiedzieć, 
że prawo administracyjne traci pole na korzyść prawa pracy, a w każdym razie, że prawo pra-
cy zagarnia jego teren. Są przypadki, np. Włochy, gdzie rzeczywiście prawo pracy zastąpiło 
w poważnej mierze regulacje prawa administracyjnego. Następują jednak zmiany, ingerujące 
dość ekspansywnie w istotę służby cywilnej jako służby publicznej, w dominującej części po-
zostawiając dawno ustalone zasady. 

pisze, że w rezolucji 168(1985) Stałej Konferencji Przedstawicieli Władz Lokalnych i Regionalnych RE „przewija się 
wyraźnie postulat stabilizowania zatrudnienia władz lokalnych (regionalnych)” i postuluje rozważenie nadania gru-
pie pracowników samorządowych „statusu pracowników służby cywilnej (publicznej) o cechach zbliżonych do zasad 
zatrudniania w administracji publicznej”.

33 E. Aubin, Droit de la Fonction publique, Gualino éditeur Paris 2001, s. 19 i n.; F. Melleray, Droit de la fonc-
tion publique, Economica Paris 2005, s. 38 i n.

34 E. Aubin, Droit de la Fonction publique, Gualino éditeur Paris 2001, s. 20.
35 B. Thomas-Tual, Droit de la fonction publique de l’Etat, Ellipses 2005, s. 7 i n.




