
 
 

Trzyletni plan limitów mianowań urzędników w służbie cywilnej 
 
 

Planuje się limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na kolejne trzy lata 
w wielkościach, jak następuje: 
 

1) 2006 r. – 3 000 osób (było 2 000 osób), 

2) 2007 r. – 3 000 osób (było 2 000 osób), 

3) 2008 r. – 3 000 osób. 

 

 

Uzasadnienie 
 

Dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami administracji rządowej przepis 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 
z późn. zm.) zobowiązuje Radę Ministrów do corocznego ustalania trzyletniego planu limitów 
mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedstawiania go do wiadomości Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy oraz limity 
i środki finansowe na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 wymienionej ustawy, są określane na każdy kolejny rok w ustawie budżetowej. 

Po raz pierwszy postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających 
się o mianowanie odbyło się w styczniu 2000 r. Od tej pory Szef Służby Cywilnej przeprowadził 
sześć postępowań kwalifikacyjnych (nie licząc tegorocznego), do których w kolejnych latach 
przystąpiło: 

 

Lata Osoby przystępujące do 
postępowania 

Osoby mianowane  
na podstawie 
postępowania 

kwalifikacyjnego 

Osoby mianowane 
na podstawie 

wniosków 
absolwentów KSAP 

Uwagi 

2000 240 (styczeń 2000 r.) 43 208 
2000 214 (sierpień 2000 r.) 161 53 
2001 324 (lipiec 2001 r.) 218 58 
2002 374 (lipiec 2002 r.) 229 62 
2003 633 (lipiec 2003 r.) 395 52 
2004 1 406 (lipiec 2004 r.) 552 48 
2005 5 105 (lipiec 2005 r.)   

mianowanie na 
podstawie ustawy 
z dnia 18 grudnia 
1998 r. o służbie 

cywilnej 

 
Z roku na rok odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania uzyskaniem statusu 

urzędnika służby cywilnej. Pod tym względem rok 2005 jest wyjątkowy. Swój udział 
w postępowaniu zgłosiło 5 105 osób. Liczba kandydatów w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła 
ponad 3,6 razy. 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika ponadto, że w 2004 r. na jedno 
miejsce w limicie mianowań przypadało średnio 2,55 osoby, natomiast w 2005 r. średnio 3,54 
osoby. 

Mimo zwiększonego limitu mianowań w 2005 r. aż 3 664 osoby nie otrzymają statusu 
urzędnika służby cywilnej. Można założyć, że większość z tych osób przystąpi do postępowania 
kwalifikacyjnego w roku kolejnym. Powinno to również zostać uwzględnione przy planowaniu limitu 
na rok kolejny. 

Każdego roku zwiększa się udział w postępowaniu osób w przedziale wiekowym 25-30 lat 
(w 2004 r. średnia wieku 37 lat). 

Znaczący wzrost zainteresowania udziałem w postępowaniu osób młodych wskazuje na to, 
że wiążą oni swoją karierę zawodową z administracją rządową, ubiegając się tym samym 
o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej. Są to osoby, które zgodnie z przepisami ustawy 
o służbie cywilnej posiadają wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym, znają co 



najmniej jeden język obcy oraz posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w służbie cywilnej 
i zaliczoną służbę przygotowawczą. 

Pozostali kandydaci przystępujący do postępowania to osoby, które związały swoją karierę 
z administracją rządową i legitymują się dłuższym stażem pracy. Chcąc spełnić wymogi ustawy 
i otrzymać mianowanie osoby te uzyskały certyfikat językowy. 

Wysiłki dążące do ciągłego zwiększania liczby urzędników służby cywilnej związane są 
również z aktywnym udziałem członków korpusu służby cywilnej we współpracy z unijną 
administracją. Rodzi to potrzebę dysponowania coraz lepiej wykształconą kadrą do realizacji takich 
zadań.  

W związku z powyższym konieczne jest zweryfikowanie planu limitów mianowań 
w latach 2006-2008. Uzasadnieniem takiej decyzji, oprócz wyżej wymienionych argumentów, jest 
również fakt, że zwiększenie limitów mianowań wychodzi naprzeciw licznie zgłaszanym postulatom 
co do zwiększenia liczebności urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej. Zwiększa się 
tym samym krąg osób potencjalnie zainteresowanych ewentualnymi zgłoszeniami do konkursów 
na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.  

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się limity mianowań na najbliższe trzy lata na 
poziomie: 

 

− 2006 r. – 3 000 osób, 
− 2007 r. – 3 000 osób, 
− 2008 r. – 3 000 osób. 
 

Skutki finansowe na 2006 r. szacuje się na kwotę 20 256 720 zł liczone bez pochodnych 
(z pochodnymi 24 243 243 zł). Szczegółową kalkulację skutków finansowych na 2006 r. 
przedstawia poniższa tabela: 

 
 

Skutki mianowań 
w 2006 r. 

Wysokość 
dodatku sc 

Ilość 
miesięcy 

Limit 
mianowań 

Skutki 
mianowań bez 
pochodnych 

Składki na 
ubezpieczenie 

społeczne 
(17,23%) 

Składki na 
Fundusz Pracy  

(2,45%) 

Skutki 
mianowań 

z pochodnymi

skutki finansowe 
mianowań 
z 2005 r. 
(przechodzące na 
2006 r.) 

844,03 12 1 500 15 192 540 2 617 675 372 217 18 182 432

skutki finansowe 
mianowań 
z 2006 r. 
(od 1 listopada 
2006 r.) 

844,03 2 3 000 5 064 180 872 558 124 073 6 060 811

Razem x x 4 500 20 256 720 3 490 233 496 290 24 243 243
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