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Wprowadzenie

1. Przełom XX i XXI stulecia to dla prawa urzędniczego w Polsce czas szczególny. Nie 
można wprawdzie mówić o narodzinach służby cywilnej, skoro powstała ona – a wraz z nią 
polskie prawo urzędnicze – w okresie międzywojnia, ale też trudno mówić o zmartwychwsta-
niu, ponieważ jest w swej istocie inna. Można nawet zastanawiać się, czy na pewno istnieje? 
W sensie prawnym – tak, w sensie rzeczywistej, ukształtowanej i ustabilizowanej instytucji – 
wciąż jeszcze nie.

Trzeba więc zapytać o tożsamość służby cywilnej, o jej cechy, o odrębność regulacji praw-
nej, jeżeli taka istnieje. Można i trzeba zadać pytanie o przyszłość. O przyszłość nie tylko 
w zakresie, w jakim prawo urzędnicze dotyczy polskiej służby cywilnej, ale także w zakresie, 
w jakim reguluje ono sytuację prawną pozostałych pracowników administracji publicznej. 
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania powinno, wręcz musi, być poprzedzone rzetelną ana-
lizą stanu aktualnego, ale wymaga też sięgnięcia do przeszłości. W niej można znaleźć, przy-
najmniej niektóre źródła dzisiejszego stanu rzeczy.

2. Dlaczego warto podjąć taki wysiłek? Jakie i dla kogo problematyka prawa urzędnicze-
go ma znaczenie? Administracja publiczna jest jednym z immanentnych, fundamentalnych 
elementów organizacji państwa, ma zatem podstawowe znaczenie dla jego funkcjonowania, 
a w konsekwencji dla społeczeństwa jako całości i dla każdego z nas. Status prawny osób 
w niej zatrudnionych ma znaczenie dla ciągłości i jakości wykonywania zadań publicznych. 
To właśnie pracownicy są, a w każdym razie być powinni, gwarantem dobrej administracji1. 

1 Temat „dobrej administracji” od czasu uznania prawa do niej przez Kartę praw podstawowych proklamowaną 
12.12.2007 r. (Dz.Urz. UE 2007 C 303/1), stał się przedmiotem wzmożonego zainteresowania i licznych przedsię-
wzięć. Art. 41 Karty przyznaje każdemu prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w roz-
sądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Prawo to obejmuje następujące prawa każ-
dego: do bycia wysłuchanym, dostępu do akt jego sprawy, uzasadnienia decyzji. Każdy ma prawo domagania się od 
Unii naprawienia szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników, a także otrzymania odpowiedzi w języ-
ku, w którym zwrócił się do instytucji Unii. Zob. J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące 
Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008. 

W związku z art. 42 Traktatu dnia 6.9.2001 r. został przyjęty przez Parlament Europejski – Europejski Kodeks 
Dobrej Praktyki. Zob. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, RPO 2007, Warszawa 2007.

Ombudsman europejski, który był zaangażowany w przygotowanie projektu tego dokumentu, podjął starania 
rozpowszechnienia i wdrażania Kodeksu odnoszącego się do państw unijnych, także w państwach pozaunijnych. Po-
stanowienia Karty i Kodeksu odnoszą się wprawdzie do relacji z instytucjami unijnymi, mają jednak wymiar uni-
wersalny.

Także Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie CM/Rec(2007)7 w sprawie dobrej administracji. 
Temat dobrej administracji jest już przedmiotem sporej literatury w Polsce, m.in. Prawo do dobrej admini-

stracji, Warszawa 2003, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–Dębe 
 23–25  września 2002 r.; Prawo do dobrej administracji, Biuletyn 2003, Nr 4, Biuro Informacji Rady Europy 
w Warszawie; I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji, w: R. Hauser, J. Nowacki (red.), Państwo w służ-
bie obywateli. Księga jubileuszowa J. Świątkiewicza, Warszawa 2005, s. 130; T. Górzyńska, Od koncepcji do stworze-
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Niezależnie od tego jak rozumie się „dobrą administrację” i „prawo do dobrej admini-
stracji”, które stało się standardem europejskim i przedmiotem orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) i zainte-
resowania Rady Europy2 – jako podstawowe prawo człowieka – wartość administracji bę-
dzie zależała od wykonujących jej zadania pracowników. Od uregulowania ich statusu, a więc 
sformułowania zasad dostępu do wykonywania zadań administracji publicznej, form nawią-
zania stosunku pracy, okoliczności jego rozwiązania, szczególnych obowiązków i odpowiada-
jących im praw, specjalnej odpowiedzialności, możliwości zmian stosunku pracy ze względu 
na interes publiczny (służby, urzędu) i innych elementów tego statusu, zależy jakość perso-
nelu, środki jego zarządzania, osiągnięcie zamierzonych efektów działań. Zespół przepisów 
ustawowych, aktów wykonawczych, prawa wewnętrznego, normujących status pracowników 
zatrudnionych w wymienionych w ustawach urzędach i instytucjach administracji publicznej 
nazywany jest prawem urzędniczym. 

Prawo urzędnicze jest chyba wszędzie przedmiotem dyskusji, drobnych zmian i więk-
szych reform, przedmiotem nieustannego poprawiania, przekształcania, unowocześniania, 
ciągłych zabiegów i troski. A wszystko to dzieje się dlatego, że od wartości zawodowych i mo-
ralnych urzędników i pracowników niemających statusu urzędniczego, zależy skuteczność 
działania całego organizmu państwowego i jego administracji, efektywność wykonywania za-
dań państwa, zadań samorządu terytorialnego i innych jednostek realizujących zadania o cha-
rakterze publicznym. W konsekwencji ma znaczenie zasadnicze dla wszystkich odbiorców 
usług administracyjnych, a ich akceptacja łagodzi i usuwa niepotrzebne napięcia społeczne. 
Tymczasem, można odnieść wrażenie, nawet jeśli jest czasem pochopne i niesprawiedliwe, 
przewagi krytyk nad pochwałami. 

Status osób wykonujących zadania publiczne powinien być względnie stabilny, ale nie 
jest regulacją ustaloną raz na zawsze. Zmieniają się zadania administracji, zmianom ulegają 
polityki zarządzania i ich założenia, priorytety, świat – nie tylko europejski – ulega głębokim 
wpływom europejskich procesów integracyjnych. To wszystko powoduje poszukiwanie wciąż 
nowego modelu urzędnika i wymusza modyfikacje jego statusu.

Urzędnik i jego status jest tematem zawsze aktualnym i będzie przedmiotem szczególnego 
zainteresowania tak długo, jak długo istnieć będzie państwo i jego administracja. W kontak-
cie z osobami fizycznymi (obywatelami, osobami nieposiadającymi obywatelstwa polskiego), 
jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami urzędnik jest przedstawicielem władz 
publicznych. W wielu wypadkach ingeruje w życie każdego z nas, często nawet bez naszej 
woli. Sam znajduje się w niedogodnej sytuacji, musi, działając na podstawie prawa, godzić 
często sprzeczne interesy.

Międzynarodowe i krajowe debaty nad poszukiwaniem jak najskuteczniejszego mode-
lu urzędnika: kompetentnego, lojalnego, dyspozycyjnego, gotowego do przyjmowania in-
nowacji, umiejącego porozumieć się sprawnie i bezkonfliktowo z partnerami, życzliwego dla 

nia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, Materiały z posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK na 
temat „Dobra administracja”, Kontrola Państwowa 2005, Nr 1 (numer specjalny); A.I. Jackiewicz, Prawo do dobrej 
administracji jako standard europejski, Toruń 2008; A. Dauter-Kozłowska, Prawo do dobrej administracji w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w świetle europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, w: C. Mik, K. Gał-
ka (red.), Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Toruń 2009, s. 337; M. Szydło, Prawo do dobrej 
administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym, Studia Europejskie 2004, Nr 1 (29), s. 87. 

2 Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące dobrej administracji, CM/Rec(2007)7.
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otoczenia, trwają stale. Także w państwach o ustabilizowanych administracjach publicznych, 
w tym służbach cywilnych, i dużym doświadczeniu – poszukuje się wciąż lepszego wzoru 
urzędnika odpowiadającego oczekiwaniom państwa, społeczeństwa, zwierzchników, odbior-
ców usług. Prowadzi się dyskusje i badania nad nowymi instrumentami, które mogłyby po-
móc w stworzeniu takiego modelu. Zwłaszcza teraz, w związku z rozwojem teorii praw czło-
wieka, z rosnącym uświadomieniem społeczeństwa, także w kwestii istnienia licznych praw, 
z budowaniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, z gwałtownym progresem w dzie-
dzinie technik informatycznych, piśmiennictwo naukowe, publicystyka, różnego rodzaju 
szkoły wyższe i inne instytucje zaangażowane są w tworzenie nowego wizerunku wykonawcy 
zadań państwa3. Proces poszukiwania takiego wizerunku jest procesem ciągłym, nowe po-
trzeby szybko dezaktualizują wzór, który został właśnie wypracowany i który nigdy nie będzie 
ostateczny i idealny. W procesie tym pozytywnej roli oczekuje się od samej administracji i ra-
cjonalnego ustawodawcy.

3. Istota służby państwu zawsze wymagała od jej wykonawców lojalności i podległości. 
Ulegała jednak stałym przeobrażeniom, wraz ze zmianami organizacji państwa i typu rządze-
nia. W czasach podporządkowania służby wyłącznie monarsze sprawa wydawała się prosta, 
skoro Fryderyk II Wielki mógł stwierdzić: „Ich (urzędników – przyp. T.G.) dusza należy do 
Boga, reszta do mnie”. Sam siebie nazywał pierwszym sługą Państwa. Ta prosta relacja skom-
plikowała się, gdy trzeba było łączyć interes korony z interesem parlamentu. W administra-
cjach współczesnych sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, konieczność godzenia inte-
resów państwa, społeczeństwa, poszczególnych obywateli oraz samych urzędników tworzy 
swojego rodzaju  „pole minowe”.

Przeobrażeniom ulegał też stosunek do znaczenia słowa „służba”. Jeszcze w latach 60. 
XX w. pisano, że „urzędnik nigdy nie jest panem siebie”, ze względu na obowiązek lojalno-
ści i wierności wobec państwa, dyspozycyjności i zdyscyplinowania, które wyrażały przyna-
leżność do służby4. W pewnym sensie także w dzisiejszych czasach zdanie to jest prawdzi-
we, choć inaczej. Nikt z nas nie jest panem siebie. Czy lekarz jest panem siebie? Przecież nie, 
jest w służbie zdrowia, społeczeństwa, każdego z nas. Czy aktor jest panem siebie? Nie, jest 
w służbie sztuki, społeczeństwa, każdego z nas. Urzędnik jest dzisiaj w służbie państwa, spo-
łeczeństwa, obywateli, ale także osób, które obywatelstwa polskiego nie mają. I nie można 
w tym stwierdzeniu doszukiwać się negatywnego znaczenia słowa „służba”. 

Ten niepochlebny stosunek do wyrazu „służba” miał jednak swoje uzasadnienie5. Służbę 
urzędniczą słusznie uważano za zajęcie wiążące się z dość surowymi rygorami, ale tego właś-

3 Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych z siedzibą w Brukseli organizuje kongresy, na które przy-
bywają uczestnicy z całego świata. Zawsze pracuje specjalna, osobna grupa, która zastanawia się nad problemami sta-
tusu pracowników administracji publicznej. Mówi się o ich znaczeniu dla państwa, o tym jak nimi zarządzać w spo-
sób przynoszący jak najlepsze efekty, jak motywować personel, jak karać, czy ująć czy dodać im praw i obowiązków, 
jak przygotowywać do służby, jak kształcić pozostających w służbie. Prace tych grup cieszą się zwykle dużym zain-
teresowaniem, a uczestniczą w nich specjaliści z różnych dziedzin: socjologowie, przedstawiciele nauk o organizacji 
i zarządzaniu, prawnicy, psychologowie, politologowie.

4 L. Fougère, Etudes et choix de textes commentés, Bruxelles 1966, s. 71.
5 W literaturze urzędnik często był przedmiotem krytyk, kpin, satyry, bohaterem humorystycznych opowieści, 

często wzruszającym safandułą lub nadętym bufonem. Wielu wielkim pisarzom i poetom urzędnik posłużył jako 
wdzięczny obiekt, można go spotkać m.in. u F. Villona, F. Rabelais, H. Balzaca, V. Hugo, F. Kafki, N. Gogola, F. Do-
stojewskiego, R. Kapuścińskiego. Temu zagadnieniu poświęcił artykuł P. Gerbod, Le fonctionnaire dans la littérature 
du XIXe au XXe siècle, La Revue administrative, 1999 no 310; E. Pisier, P. Bouretz, Le paradoxe du fonctionnaire, 
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nie wymagało i nadal wymaga wykonywanie jej szczególnych zadań. Zasadą były wzmożo-
ne, często dolegliwe obowiązki, ale też specjalne rekompensaty – przede wszystkim w postaci 
stabilizacji stosunku służbowego, co uniemożliwia rozwiązanie tego stosunku, jeżeli nie zajdą 
okoliczności wymienione w ustawie, godziwego wynagrodzenia, dodatkowych urlopów i spe-
cjalnych świadczeń. Nagrodą był też prestiż, jakim cieszył się zawód urzędniczy i w związku 
z tym wysoka pozycja społeczna. Przystąpienie do służby państwu (z chyba jedynym wyjąt-
kiem Rosji carskiej) było jednak dobrowolną i świadomą decyzją, zatem musiało być poprze-
dzone analizą argumentów za i przeciw.

A jak jest obecnie? Czy wykonywanie zadań administracji publicznej to szanowany 
zawód, czy nieatrakcyjne zajęcie? Czy status prawny pracowników administracji rządowej, 
państwowej, samorządowej pozwala na maksymalnie sprawne i efektywne wykonywanie za-
dań, z korzyścią dla państwa, społeczeństwa i każdego z nas z osobna? 

Calmann-Lévy, 1988, s. 11. Urzędnik bywał też chwalony i cieszył się prestiżem – F. Melleray, Economica, Paris 
2005, s. 1. 




