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W numerze
Wyniki Rankingu Firm Szkoleniowych

Szanowni Państwo!

Z  przyjemnością przekazujemy w Państwa 
ręce  kolejny numer Katalogu Usług Edukacyj-
nych.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie 
otrzymaniem katalogu. Dziękujemy za maile, 
które utwierdzają nas w przekonaniu, że 
katalog jest „niezbędnikiem” w pracy działów 
szkoleń.

Aktualne wydanie katalogu mobilizuje 
do  podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych, także poprzez kursy językowe. Dajemy  
wskazówki jak odkryć i wykorzystać swoje ce-
chy osobowości do budowania ścieżki kariery 
zawodowej. Warto także sprawdzić czy z za-
rządzaniem czasem jest jak z odchudzaniem.

Na specjalną uwagę zasługuje prezentacja 
ofert firm szkoleniowych, ośrodków 
konferencyjnych, wydawnictw skierowanych 
wyłącznie dla Państwa, czyli dla administracji 
publicznej. Prezentujemy także laureatów 
Rankingu Firm Szkoleniowych, którzy zdobyli 
najwięcej głosów wśród użytkowników 
naszego serwisu.

W katalogu znajdą Państwo opis wyjątko-
wego wydarzenia jakim jest VIII już edycja 
konferencji NOWOCZEŚNI Z URZĘDU. Jest 
to cykliczne spotkanie administracji publicz-
nej, podczas którego dyskutujemy o najcie-
kawszych tematach, pokazujemy wymierne 
korzyści realizowanych projektów, chwalimy 
sukcesy Urzędów.

Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy 
do aktywnej współpracy z serwisem.

Zespół redakcyjny serwisu PUBLICZNI.PL
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Wyobraź sobie idealną dla 
siebie pracę, w której odno-
siłbyś sukcesy oraz odczuwał 
przyjemność i satysfakcję z jej 
wykonywania. Jakie warun-
ki musiałyby być spełnione, 
aby  ten stan osiągnąć? 

Zapewne w swoim opisie wy-
mieniłeś m.in. takie czynniki jak 
zgodność z zainteresowaniami, 
możliwość wykorzystania 
i rozwijania swoich talentów, 
komfortowy dla Ciebie sposób wy-
konywania zadań, dobra komuni-
kacja z przełożonym i współpra-
cownikami. Pomyślałeś być może 
również o wyeliminowaniu czynni-
ków, które w obecnej pracy obniża-
ją skuteczność Twoich działań.

Problem polega jednakże na tym, 

że większość z nas nie do końca 
zdaje sobie sprawę z tego, 
gdzie tkwi nasz potencjał, 
jakie są nasze naturalne 
talenty i ograniczenia, jaki 
styl pracy oraz środowisko jest 
dla nas komfortowe i dlaczego 
z jednymi osobami „rozumiemy 
się bez słów”, a z innymi ciągle 
popadamy w  konflikty. Często 
okazuje się, że nie zawsze nasze 
wyobrażenia o nas samych są 
zgodne z rzeczywistością. Czasami 
budujemy i realizujemy plany 
bazując na doświadczeniach 
innych osób, a przecież każdy z nas 
jest inny i to, co sprawdza się, 
działa motywująco w przypadku 
mojej koleżanki/kolegi nie musi 
być najlepszą opcją dla mnie. 

Ogólnoświatowe badania najsku-
teczniejszych menedżerów naszych 
czasów wykazały, że jedyną rzeczą, 
która odróżniała ich od przecięt-
nej kadry jest to, że nie próbowali 
oni zmieniać, czy poprawiać ludzi. 
Dostrzegali jedynie specjalne zdol-
ności poszczególnych członków 
swojego zespołu oraz pozwalali 
rozwijać im swoje talenty i umie-
jętności.

 Jako, że każdy z nas jest mene-
dżerem swojej kariery, kluczową 
kwestią staje się dogłębne pozna-
nie samego siebie, swoich talentów 
i ewentualnych ograniczeń. Jako 
talenty rozumiem w tym miejscu 
mocne strony wynikające z nasze-
go typu osobowości.

Jak wykorzystać potencjał swojej 
osobowości do rozwoju kariery?

Ranking
Firm Szkoleniowych

Znamy już wyniki głosowania w Rankingu Firm Szkoleniowych 2011 r. 

Laureaci Rankingu:

1 miejsce APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej Warszawa

2 miejsce Regionalny Ośrodek Edukacji Wrocław, Poznań, 
Katowice, Warszawa

3 miejsce Agencja SEDNO sp. z o. o. Legnica

Sponsor główny loterii:

Sponsorzy loterii:
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Bardzo pomocnym narzędziem 
wykorzystywanym do tego celu, jest 
wskaźnik osobowości MBTI®. 
Jest to wszechstronne narzędzie 
diagnostyczne, które umożliwia in-
dywidualnym osobom oraz grupom 
poznanie stylu osobowości swo-
jego i innych. Według MBTI® nie 
ma złych ani dobrych typów 
osobowości, są one odmienne 
i unikatowe, ale wszystkie ważne 
w budowaniu różnorodności ota-
czającego nas świata. Oznacza to 
również, że nie ma jednego ideal-
nego typu osobowości np. mene-
dżera, czy kontrolera finansowego 
lub, że pewne typy nie mają szan-
sy sprawdzić się np.  w roli mene-
dżera. Różne typy czerpią jednak 
satysfakcję z różnych zadań, pre-
ferują inny sposób ich wykonywa-
nia, inny charakter pracy i pełniąc 
określone role zawodowe mogą 
w pewnych warunkach być mniej 
lub bardziej efektywne.

Znajomość swoich preferencji 
w miejscu pracy, wynikających 
z naszego typu osobowości jest 
szczególnie przydatna nie tylko 
w przypadku potrzeby zmiany, lecz 
przede wszystkim do rozwoju w ra-
mach obecnie pełnionej roli zawo-

dowej. Dzięki temu zyskujemy 
świadomość swoich mocnych 
stron i potrafimy  je wykorzysty-
wać  do osiągnięcia swoich celów. 
Znając i akceptując również 
swoje słabości możemy okre-
ślić obszary do rozwoju  i usu-
nąć bariery ograniczające na-
szą efektywność.  

Jak wyżej wspomniałam, nie ma 
złych, ani dobrych typów na da-
nym stanowisku. Cechy charakte-
rystyczne dla naszego typu mogą 
być jednocześnie naszymi mocny-
mi stronami, jak i słabościami za-
leżnie od sytuacji, zadania. Np. je-
śli jestem typem „Poznającym”, 
przywiązuję dużą wagę do faktów, 
doświadczeń z przeszłości, realiów. 
Swoje decyzje opieram przede 
wszystkim oceniając stan obecny, 
dostępne zasoby, realność wyko-
nania zadania. Są to cechy pożąda-
ne na większości stanowisk. Dzięki 
temu moje decyzje są realistyczne, 
bezpieczne, a sposób wykonania 
zadania precyzyjnie określony 
w szczegółach. Jednocześnie słab-
szą stroną tego typu może być nie 
dostrzeganie potencjalnych moż-
liwości, które obecnie jeszcze nie 
istnieją, bo nie potwierdzają ich 
dostępne fakty. Oceniając nowy 
pomysł typ „Poznający” bardzo 
szybko dokonuje oceny realności 
jego wykonania przy obecnie do-
stępnych mu zasobach, zamiast 
najpierw rozważyć wszystkie moż-
liwości jakie stwarzałaby jego reali-
zacja, co jest charakterystyczne dla 
typu przeciwnego „Intuicyjnego”. 
Taka szybka ocena realiów może 
powodować, że część pomysłów, 

które ten typ odrzuci po dokonaniu 
wstępnej analizy, stają się „zmar-
nowaną szansą”  i w efekcie może 
ograniczać rozwój własny i organi-
zacji. Czy znacie to uczucie: „Dla-
czego ja tego nie zrobiłem, miałem 
ten sam pomysł, ale go odrzuciłem, 
a on to wdrożył i odniósł sukces?”.

Obecnie kwestionariusz MBTI® 
jest najszerzej wykorzystywanym 
i uznanym w świecie narzędziem 
psychometrycznym, pomagającym 
wyjaśnić podstawowe wzorce za-
chowania, zrozumieć różnice po-
między zdrowymi osobowościami 
oraz czerpać korzyści z tych różnic. 

Dzięki zrozumieniu na czym po-
legają różnice pomiędzy typami 
osobowości, osoby mogą efek-
tywniej pracować zarówno 
indywidualnie, jak i grupowo, 
unikać konfliktów i lepiej się ko-
munikować.

Na bazie wskaźnika MBTI® są 
konstruowane i realizowane pro-
gramy rozwoju osobistego oraz za-
wodowego (szkolenia, konsultacje 
indywidualne), odznaczające się 
wysoką efektywnością i uzna-
niem ze strony uczestników 
programów.Ponad 2 mln osób 
rocznie na całym świecie prze-
chodzi badanie kwestionariuszem 
MBTI®.

Znajomość swojego typu oso-
bowości MBTI® pomaga ludziom 
efektywnie wykorzystywać poten-
cjał swojej osobowości przy doko-
nywaniu wyborów życiowych, uła-
twia nowe, głębokie zrozumienie 
samego siebie i ujawnia możliwo-
ści, których w odniesieniu do sie-
bie nawet byśmy nie oczekiwali. 

Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz doradztwo indywidualne z zakresu rozwoju 
umiejętności miękkich w oparciu o teorię typów psychologicznych MBTI® (rozwój 
umiejętności przywódczych, sprzedażowych, planowanie kariery i rozwój w ramach 
pełnionej roli zawodowej, komunikacja w zespole, zarządzanie różnorodnością).

Autor: Anna Ressel -  trener, certyfikowany specjalista MBTI®
www.integria.pl

Mobbing, czyli ciemne 
strony ludzkiej natury

Temat mobbingu jest trudny co najmniej z trzech 
względów. Po pierwsze najczęściej jest tematem tabu, 

czymś, co zarządzający firmami i urzędami starają 
się „zamieść pod dywan”. Po drugie mobbing bywa 

okresowo zjawiskiem „medialnym”, „modnym”, 
co powoduje, że osoby w jakikolwiek sposób 

poszkodowane w pracy (lub uważające się za 
poszkodowane) zaczynają nazywać tym ter-
minem bardzo różne zjawiska, także nie-
związane z przemocą psychiczną. Po trze-
cie definicja mobbingu w polskim prawie 

pracy jest dość złożona – wiele warunków 
musi być spełnionych, aby stwierdzić jego 
wystąpienie, w związku z czym prawne po-
jęcie mobbingu różni się dosyć znacznie od 

jego pojęcia psychologicznego.

Odzwierzęcość agresji

Słowo „mobbing” było pierwotnie uży-
wane do opisywania zachowań agresyw-
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nych wśród zwierząt, które polega-
ją na eliminacji ze stada osobnika 
silnego przez większą liczbę jego 
słabszych konkurentów. Takie ro-
zumienie tego słowa zgadza się z 
jego znaczeniem w języku angiel-
skim: obleganie, otaczanie, napa-
danie oraz ze znaczeniem angiel-
skiego słowa „mob”: tłum, motłoch, 
tłuszcza oraz banda, gang itp. 
Dopiero od  lat osiemdziesiątych 
ub. wieku słowo „mobbing” zaczę-
to używać do opisu długotrwałej 
przemocy psychicznej w pracy. 
Jak więc widać, po naszych zwie-
rzęcych przodkach odziedziczyli-
śmy nie tylko ogólną skłonność do 
agresji, ale także wiele sposobów 
walki z konkurencją. Niektórzy 
badacze twierdzą, że jako gatunek 
ludzki nie zakończyliśmy jeszcze 
swojej drogi ewolucyjnej, tkwiąc 
nadal bardzo mocno w naszych 
odzwierzęcych popędach i nawy-
kach. I rzeczywiście, wydaje się że 
popęd agresji rządzi ludźmi dale-
ko skuteczniej niż inne motywy, 
o czym świadczą m. in. nigdy nie 
kończące się wojny oraz ogromna 
ilość spraw, które rozpatrują na-
sze sądy. I jak dotąd nie poradziły 
sobie z agresywnością ludzką ani 
żadne szkoły, ani  żadne religie czy 
kościoły, choć kto wie, jak bez ich 
wielowiekowych działań, wygląda-
łoby obecnie nasze życie. 

Mechanizmy powstawania 
mobbingu

Przemoc psychiczna jest ciągle 
bardzo popularna, ponieważ jest 
(niestety) dość skutecznym narzę-
dziem rywalizacji, eliminacji prze-
ciwników w walce o stanowiska 
i  pieniądze. Co miałoby powstrzy-
mywać ludzi przed taką nieetyczną 
walką? Próbuje robić to prawodaw-
stwo, ale każde prawo jest tylko tak 
dobre (i skuteczne), jak ludzie, któ-
rzy je przestrzegają. Rywalizacja 
z innymi to nie tylko walka o dobra 
materialne, ale także walka o wła-
dzę, dominację, podporządkowa-

nie sobie innych. A jak się okazuje 
spora część ludzi czerpie satysfak-
cję nie tylko z samej władzy nad 
innymi, ale także z dręczenia ich, 
wyrządzania im krzywdy, sprawia-
nia bólu, choćby „tylko” psychicz-
nego. Zresztą próby psychicznego 
zgnębienia kogoś, zastraszenia, 
psychicznego uzależnienia, są cza-
sami namiastką prawdziwej wła-
dzy i prawdziwego znaczenia, mają 
za zadanie „dowartościować” prze-
śladowcę. Jak z tego wynika, mob-
bing – przynajmniej w znaczeniu 
psychologicznym – niekoniecznie 
musi wiązać się z eliminacją ofia-
ry z pracy, ale może być sposobem 
podporządkowania jej sobie, stwo-
rzenia sobie z niej kogoś w rodzaju 

„niewolnika”, który będzie usłużnie 
pracował i pozwalał wyładowywać 
na sobie frustracje „pana”. 

Kolejnymi źródłami mobbingu 
mogą być nuda, niemoc i zawiść. 
Jak pokazują badania, więcej prze-
mocy psychicznej jest w tych orga-
nizacjach, w których niemożliwe są 
zmiany, praca jest rutynowa, hie-
rarchia sztywna i wielopoziomo-
wa, a szanse na awans bliskie zeru. 
W  takich warunkach w ludziach 
narasta frustracja, z którą jakoś 
muszą sobie radzić, a bardzo pro-
stym sposobem jest wyładowanie 
swojej złości na koledze. Stąd też 
w takiej lub podobnej atmosferze 
często zdarza się mobbing polega-
jący na rozładowywaniu frustracji 

grupy na „koźle ofiarnym”, którym najczęściej staje 
się ktoś nielubiany, odmienny, słabszy. 

Ponadto można stwierdzić, że mobbing, w róż-
nych postaciach, częściej pojawia się w takich orga-
nizacjach, w których menedżerowie nie potrafią za-
rządzać ludźmi oraz w organizacjach generalnie źle 
zarządzanych, stwarzających zbyt wiele stresu dla 
pracowników. 

Mobbing to tylko wierzchołek góry lodowej

Duże grupy ludzkie charakteryzują się tym, że za-
chowania agresywne w pewnym nasileniu i w pew-
nej formie stanowią w nich pewną normę. Trudno 
wyobrazić sobie, aby wszyscy wobec wszystkich byli 
uprzejmi i mili cały dzień. Choćby przez przypadek 
lub z powodu pośpiechu czy zwykłego codziennego 
stresu, zdarza się, że ktoś komuś wyrządzi przykrość, 
powie coś niewłaściwego lub zachowa się nieodpo-
wiednio. Oczywiście w różnych grupach formy takich 
codziennych, zwyczajnych zachowań agresywnych 
będą inne. Ale to, że większość osób akceptuje dane 
zachowanie nie oznacza, że dla kogoś nie może być 
ono uraźliwe lub obraźliwe. A jeśli w takich wypad-
kach agresor nie zaprzestanie swojego zachowania, 
wówczas mamy do czynienia z czymś, co w Kodeksie 
pracy zostało nazwane molestowaniem, czyli – mó-
wiąc w skrócie – z naruszeniem czyjejś godności. 
Wielu uczestników naszych szkoleń twierdzi, że ta-
kie zachowania to nic innego jak po prostu „zwykłe 
chamstwo”. Mobbing natomiast jest bardzo szcze-
gólną formą przemocy psychicznej – długotrwałej, 
nasilonej i ukierunkowanej na eliminację z pracy 
lub patologiczne podporządkowanie ofiary. Mob-
bing występuje stosunkowo bardzo rzadko w  po-
równaniu z innymi, przypadkowymi zachowaniami 
agresywnymi oraz molestowaniem („zwykłym”, nie-
seksualnym). I podobnie – znacznie mniej jest dra-
stycznych form molestowania seksualnego (szantażu 
seksualnego, napaści seksualnych) niż łagodniej-
szych naruszeń czyjejś godności pod względem płci, 
np. niewybrednych żartów lub epatowania porno-
grafią. Mobbingu jest też prawdopodobnie mniej niż 
dyskryminacji, czyli nierówności w traktowaniu pra-
cowników. Ale z całą pewnością kultura organizacyj-
na, która sprzyja wszelkiego rodzaju przemocy psy-
chicznej, sprzyja też powstawaniu mobbingu, który 
jest jej niechlubnym ukoronowaniem.

Wartości zapobiegają, pod warunkiem, że są 
wcielone w życie

„Ryba psuje się od głowy”, ale także od „głowy” za-
czyna się proces zdrowienia organizacji i prawdopo-
dobnie m. in. dlatego ustawodawca uczynił odpowie-
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dzialnym za mobbing pracodawcę, 
niezależnie od tego, czy on sam 
stosuje mobbing czy ktokolwiek 
spośród jego pracowników. Jeśli 
osoby zarządzające będą tworzyć 
taką kulturę organizacyjną, w któ-
rej agresja jest nieakceptowalna, 
wówczas mobbing będzie się wy-
darzał niezwykle rzadko. Aby tak 
było, wszyscy w organizacji muszą 
dokładnie wiedzieć, że nie ma przy-
zwolenia na mobbing i na pozostałe 
formy agresji. Jednak wyznawanie 
i propagowanie takich wartości 
(oraz innych wartości prospołecz-
nych) nic nie daje, jeśli 
nie idą za nimi od-
powiednie działa-
nia. Dotyczą one 
m. in. usprawniania 
kanałów komunika-

c y j n y c h , 

usprawniania procesów pracy oraz 
samej struktury organizacji – aby 
wyeliminować wszelkie konflikto-
rodne punkty. Poza tym dotyczą 
szkolenia kadry kierowniczej, jak 
właściwie zarządzać ludźmi oraz 
szkolenia wszystkich pracowników, 
jak rozwiązywać konflikty i jak ra-
dzić sobie ze stresem. Niektóre fir-
my i instytucje tworzą „karty warto-
ści” czy „karty zasad” lub podobne 
dokumenty mające poprawiać ich 
kulturę organizacyjną. Wiele orga-
nizacji tworzy regulacje wewnętrz-
ne zwane „polityką antymobbin-
gową”. Jednak żadne dokumenty 

oraz słowa mówione, nawet 
najbardziej wzniosłe i mądre, 
nic nie zmienią w funkcjono-
waniu organizacji, jeśli nie 
pójdą za nimi odpowiednie 

czyny. 

Refleksje końcowe

Z a p o b i e g a n i e 
i zwalczanie prze-

mocy psychicznej 
w organizacjach 
jest oczywiście 
rzeczą bardzo 

złożoną i bardzo 
trudną, podobnie jak 
kształtowanie efektyw-
nej (w wymiernych po-
zytywnych wynikach) 
kultury organizacyjnej 

i przyjaznej atmosfery 
pracy. W krótkim ar-

tykule nie sposób tego dokładnie 
opisać, jak i nie sposób dokładnie 
scharakteryzować zjawiska mob-
bingu, jego różnych postaci i prze-
jawów. Na zakończenie warto pod-
kreślić, że mobbing jest patologią 
relacji międzyludzkich w pracy, 
a nie patologią relacji pracownika 
z zakładem pracy, z bezosobową or-
ganizacją. I choć czasami mobbing 
współwystępuje z różnymi nad-
użyciami, których dopuszcza się 
pracodawca wobec pracowników, 
to równie dobrze wykorzystywa-
nie pracowników, oszukiwanie ich, 
łamanie praw pracowniczych (za 
wyjątkiem zapisów antymobbingo-
wych) może odbywać się bez udzia-
łu mobbingu. Mówiąc lakonicznie: 
wyzysk nie musi odbywać się przy 
pomocy mobbingu. Jednak brak 
właściwego zrozumienia, czym jest 
mobbing i odróżnienia go od innych 
zjawisk patologicznych powoduje, 
że pracownicy bardzo często oskar-
żają o mobbing bezpodstawnie. Jak 
pokazują dane m. in. Państwowej 
Inspekcji Pracy, tylko ok. 10% za-
rzutów mobbingu jest zasadnych. 
I nadal jeszcze dość często zdarzają 
się fałszywe oskarżenia o mobbing 
wysuwane przez osoby, które chcą 
dokuczyć swoim przełożonym lub 
nie rozumieją, że przełożony ma 
prawo wydawać polecenia, kontro-
lować, oceniać i karać pracownika, 
o ile robi to właściwie.

Romuald Korach - psycholog (UW), członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, kierownik nowopowsta-
łego Centrum Terapii i Rozwoju OKTAWA w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeuta, badacz, trener-
konsultant i coach w obszarze zarządzania ludźmi oraz rozwoju umiejętności psychologicznych. Kierował projektami 
szkoleniowymi i badawczymi dotyczącymi mobbingu oraz prowadził szkolenia w tym zakresie dla wielu organizacji. 
Autor książki „Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz wielu artykułów z zakresu zarządzania ludźmi 
i  psychologii (m. in. w miesięcznikach „Personel i Zarządzanie”, „Charaktery” oraz w portalach biznesowych), w tym 
także na temat przemocy psychicznej w organizacjach.

www.centrumoktawa.pl
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9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

10.00 – 11.15
Rozpoczęcie konferencji

Najnowsze zmiany w prawie pracy - zatrudnianie w urzędach
Michał Culepa – ekspert PUBLICZNI.PL

11.15 – 11.25 przerwa kawowa

11.25 – 12.25 Nowoczesna rekrutacja w Nowoczesnym urzędzie
Przemysław Gacek – pracuj.pl

12.25 – 12.40 przerwa kawowa

12.40 – 13.40

Badanie kompetencji pracowników Regionalnych Ośrodków EFS 
metodą Development Center

Joanna Abramowicz, Krajowy Ośrodek EFS - Centrum  Projektów Europejskich 
oraz Adam Miniatorski, Profirma

13.40 – 13.55 przerwa kawowa

13.55 – 14.55
Indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego 

w administracji publicznej
Marzena Kulesza – ekspert PUBLICZNI.PL

14.55 – 15.10 zakończenie konferencji – loteria wizytówkowa, rozdanie certyfikatów.

Ramowy program konferencji 
Nowocześni z Urzędu 18.11.2011r., Warszawa

Najnowsze zmiany w prawie pracy 
- zatrudnianie w urzędach

Tematem prelekcji będą nowelizacje ustaw – pragmatyk służbowych regulujących zatrudnianie urzędni-
ków administracji rządowej i samorządowej. Zmiany te dotknęły przede wszystkim ustawę o pracownikach 
samorządowych, która została znowelizowana w bieżącym roku dwukrotnie. Od lipca br. obowiązują prze-
pisy regulujące szczegółowo kwestie zatrudniania oraz zwalniania pracowników samorządowych spowo-
dowanych zmianami w podziale terytorialnym kraju, polegającym na zniesieniu lub utworzeniu nowych 
jednostek samorządowych (gmin, powiatów). 

Druga nowelizacja, która już niedługo wejdzie w życie, to ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg ułatwień dla osób nie-
pełnosprawnych, ubiegających się o przyjęcie w poczet członków korpusu służby cywilnej, lub chcących 
podjąć pracę urzędnika samorządowego. Dotyczą one przede wszystkim preferencji przyznawanych w toku 
procedury naboru, oraz pierwszeństwa w zatrudnieniu. Zmiany te modyfikują również zasady naboru kon-
kursowego na stanowiska urzędnicze.

Ponadto poruszona zostanie kwestia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – tzw. „trzynastki” 
– dla pracowników instytucji publicznych, w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doświadczony trener 

i konsultant. Współpracownik największych wydawnictw prawniczych w Polsce, 

wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Autor ponad 300 artykułów 

i komentarzy publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Prawnej”, „Gazecie 

Samorządu i Administracji”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Kadry w Urzędzie”.

• Najnowsze zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych 30.11.2011r., Warszawa

• Wynagradzanie w administracji publicznej 9.12.2011., Warszawa

• Oświadczenia majątkowe pracowników administracji publicznej 6.02.2012., Warszawa

Szczegółowe informacje www.publiczni.pl/warsztaty
Redakcja Serwisu PUBLICZNI.PL

tel. 22 428 37 99
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Nowoczesna rekrutacja 
w Nowoczesnym urzędzie

Rekrutacja na stałe przeniosła się do Internetu, programiści i inżynierowie stale podrzucają kolejne rozwią-
zania, które mają sprawić, że proces poszukiwania pracownika stanie się łatwiejszy, przyjemniejszy i tańszy. 
Jakimi narzędziami rekrutacyjnymi zachwyca się obecnie świat? Które rozwiązania w największym stopniu 
mogą ułatwić proces rekrutacji w urzędach? Co zrobić by nowoczesne urzędy nowocześnie rekrutowały? Na 
te pytania odpowie Przemysław Gacek – prezes Grupy Pracuj, właściciela serwisu www.pracuj.pl

Przemysław Gacek - Prezes Zarządu, współzałożyciel firmy  
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz prowadzonego wspólnie z UW programu Columbia University – Inter-
national Public Affairs. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie 
PricewaterhouseCoopers, gdzie do 2000 roku zajmował się monitorowa-
niem procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i korupcją w biznesie. Jest po-
mysłodawcą i współtwórcą portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl, a od 2000 roku 
prezesem Grupy Pracuj. Do jego obowiązków należy koordynowanie działań 
menedżerów firmy, współpraca z kluczowymi klientami firmy, wytyczanie 
strategii rozwoju organizacji oraz nadzór finansowy. Jego hobby to jazda na 
nartach, windsurfing, podróżowanie i  odkrywanie nowych miejsc.

Grupa Pracuj oferuje innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznej rekru-
tacji i budowaniu wizerunku firm jako pracodawców.

W obszarze działalności firmy znajdują się serwisy rekrutacyjne, systemy rekrutacji on-line, usługi wizerun-
kowe oraz inne przedsięwzięcia internetowe.

Grupa Pracuj jest właścicielem wiodących serwisów rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie (polskiego Pracuj.
pl i ukraińskiego Rabota.ua) oraz serwisów branżowych Jobs4. Poza działaniami rekrutacyjnymi Grupa Pra-
cuj oferuje usługi wizerunkowe: Wirtualne Targi Pracuj.pl oraz przewodniki „Pracodawcy” i „Praktyki”, skiero-
wane do studentów i absolwentów.

Firma oferuje także internetowe systemy rekrutacyjne: eRecruiter i LumesseTalentLink. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, oba systemy umożliwiają efektywną kosztowo i czasowo rekru-
tację i selekcję kandydatów do pracy.

Pracuj.pl

Badanie kompetencji pracowników 
Regionalnych Ośrodków EFS 

metodą Development Center

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wspiera wdrażanie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki poprzez sieć 52 Regionalnych Ośrodków EFS, które działają w subregionach na terenie 
całego kraju. 
Istotą działalności Regionalnych Ośrodków EFS jest praca z beneficjentami PO KL, świadczenie na ich rzecz 
usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych a także praca animacyjna ze środowiskami lokalnymi. 
Celem tych działań jest takie wsparcie projektodawców, aby w ich lokalnych społecznościach powstawały 
projekty jak najwyższej jakości, odpowiadające lokalnym potrzebom. 
Zadania Krajowego Ośrodka polegają na koordynacji i rozwijaniu sieci Regionalnych Ośrodków EFS. Głów-
nym celem jest utrzymywanie wysokiego standardu usług świadczonych beneficjentom korzystającym 
ze środków EFS we wszystkich regionach. Wykorzystywane są do tego różne narzędzia, które mają na celu 
dystrybucję informacji, wdrażanie zmian, systematyczną analizę i gromadzenie informacji dotyczących za-
równo działalności jak i efektów pracy Regionalnych Ośrodków EFS. Prowadzone są także systematyczne 
spotkania, wizyty studyjne, szkolenia, pogłębiające wiedzę i rozwijające umiejętności pracowników za-
trudnionych w Regionalnych Ośrodkach EFS. Zgodnie ze Standardami działania sieci Regionalnych Ośrod-
ków EFS, Krajowy Ośrodek EFS również weryfikuje wiedzę pracowników przeprowadzając egzaminy oraz 
ich umiejętności praktyczne poprzez badanie kompetencji. 
Od października 2010 r do czerwca 2011 przeprowadzono badanie kompetencji 300 pracowników Regio-
nalnych Ośrodków EFS metodą Development Center. Zarówno zasięg tego badania jaki jego charakter jest 
innowacyjną praktyką w zastosowaną przez jednostkę administracji publicznej.
Wybór tej akurat metody podyktowany był jej wysokim obiektywizmem i skutecznością. Wykonawcą bada-
nia była Profirma, firma doradczo-szkoleniowa, która zapewniła zespół asesorów - specjalistów
z przygotowaniem psychologicznym i dużym doświadczeniem w zakresie oceny i rozwoju pracowników.

Joanna Abramowicz
Zajmuje się koordynacją i planowaniem rozwoju sieci Regionalnych Ośrod-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z ramienia Krajowego Ośrodka EFS prowadziła projekt badania kompeten-
cji 300 pracowników Regionalnych Ośrodków EFS. Zajmuje się także analizą 
wyników i wdrożeniem rekomendacji z tego badania. Posiada również do-
świadczenie trenerskie i coachingowe, które wykorzystuje w swojej pracy. 
Interesuje się wykorzystaniem i adaptacją narzędzi wspierających rozwój 
pracowników oraz diagnozowaniem problemów i wprowadzaniem zmian 
w organizacji.

Opis panelu Opis panelu
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Indywidualne ścieżki rozwoju 
zawodowego w administracji publicznej

Ilu znasz niezadowolonych albo nawet sfrustrowanych pracowników? 
Każdy z nas ma jakieś cele w życiu. Tak naprawdę większość naszego życia to praca. Nadajmy jej więc sens 
i możliwość wyznaczania celu, także w tym obszarze naszego życia. Bez celu trudno o motywację, a bez niej 
trudno o zadowolenie z pracy i dobrą efektywność. 
Jasno określona ścieżka kariery zawodowej jest jednym z elementów motywowania pozafinansowego, 
który przez niektórych uważane jest wręcz za bardziej efektywne niż motywowanie finansowe. Motywacja 
natomiast jest głównym motorem działania. 
Dobre opracowanie ścieżki kariery przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników, lepszego 
dopasowania ich zainteresowań do wykonywanej pracy, większej satysfakcji z pracy, co skutkuje znaczną 
poprawą efektywności i wydajności pracowników, a przecież o to nam właśnie chodzi. A zatem, dla dobra 
obu stron, pozwólmy połączyć cel organizacji z celami pracujących w niej i dla niej ludzi.

Marzena Kulesza - trener Publiczni.pl  
Praktyk, dyplomowany trener, magister zarządzania na Uniwersytecie Warszaw-
skim, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na studiach podyplomowych 
Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Kompetencjami. Posiada wieloletnie do-
świadczenie pracy w HR zarówno jako Product Manager w firmie szkoleniowej, 
jak i w jednostce centralnej administracji publicznej. Prowadzi szkolenia z ob-
szarów związanych z badaniem potrzeb szkoleniowych, zarządzaniem szkole-
niami, zarządzaniem czasem, obsługą Klienta, obsługą sekretariatu.

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 29.11.2011r., Warszawa
• Jak tworzyć ścieżki rozwoju zawodowego 9.12.2011r., Warszawa
• Zarządzanie szkoleniami - od badania potrzeb do oceny efektywności   

27.01.2012r., Warszawa

Szczegółowe informacje www.publiczni.pl/warsztaty
Redakcja Serwisu PUBLICZNI.PL

tel. 22 428 37 99

Wbrew powszechnie jeszcze 
obecnym stereotypom na temat 
pracy w sekretariacie wymaga ona 
nie lada wiedzy i umiejętności od 
osoby, która tę pracę wykonuje. 
Ciągle zmieniające się prawo, do-
stosowanie do unijnych standar-
dów, większe wymagania dot. ob-

sługi klienta itp. stawiają przed 
kadrą zarządzającą urzędów nowe 
wyzwania, a co za tym idzie więcej 
wymaga się również od sekretarek, 
które pracę kadry kierowniczej 
wspomagają.

Aby sprostać tym wymaganiom 
również pracownicy sekretariatów 
muszą podlegać ciągłemu kształ-
ceniu i rozwijaniu wielu umiejęt-
ności. Kompetencje wymagane od 
sekretarek pracujących w urzędach 
i instytucjach  można zaliczyć do 
dwóch grup:

• kompetencje „miękkie” (nawiązy-
wanie i podtrzymywanie dobrych 
relacji ze współpracownikami 

i  klientami, asertywność, radzenie 
sobie w trudnych sytuacjach, itp.);

• kompetencje „twarde” (znajo-
mość prawa – np. prawo pracy, 
KPA, organizacja obiegu doku-
mentów, archiwizacja, sporządza-
nie korespondencji, organizowanie 
spotkań, wyjazdów itp.)

Im więcej kompetencji posiada 
sekretarka tym sprawniej i efek-
tywniej wykonuje swoje obowiąz-
ki, ale również lepiej przebiega jej 
współpraca z przełożonym, osoba-
mi strategicznymi oraz klientami 
urzędu/instytucji. 

Podczas szkoleń organizowa-
nych dla sekretarek można znaleźć 
szeroką ofertę rozwoju kompeten-
cji miękkich i twardych. Udział 
w szkoleniach pozwala sekretarce 
na wymianę doświadczeń z inny-
mi pracownikami sekretariatów, 
poznanie nowych narzędzi pracy, 
sposobów rozwiązywania proble-
mów, poznanie nowych uregu-
lowań prawnych itp. Często też 

szkolenie staje się motywatorem 
do efektywniejszej pracy poprzez 
nabycie nowego spojrzenia na co-
dzienne obowiązki, nawyki działa-
nia i myślenia. Szczególnie ważne 
jest to właśnie w pracy sekretarki, 
która obarczona jest często niską 
motywacją i wypaleniem zawodo-

wym.

Jak wybrać właściwe 
szkolenie dla swojej se-

kretarki?

• Zastanów się jaki efekt chcesz 
osiągnąć? Jakie kompetencje 

pomogą Twojej sekretarce w lep-
szym wykonywaniu przez nią obo-
wiązków? Jakie masz oczekiwania 
wobec jakości jej pracy?

• Wybierz konkretny temat szko-
lenia – najbardziej odpowiadający 
Twoim oczekiwaniom. Jeżeli nie 
wiesz jakie szkolenie będzie dla 
Twojej sekretarki odpowiednie – 
skontaktuj się z firmą, która takie 
szkolenia organizuje, przedstaw 
swój cel i zapytaj o najlepsze roz-
wiązanie.

• Wybieraj kompetentnego trenera 
specjalizującego się w danym ob-
szarze tematycznym z doświadcze-
niem w prowadzeniu szkoleń dla 
sekretarek.

Dlaczego warto szkolić 
sekretarki?

Agnieszka Korach - Dyrektor Projektów Szkoleniowych ARK Consulting/Akademia Asystentek i Sekretarek

http://www.arkconsulting.com.pl, http://www.szkoleniadlasekretarek.pl, http://portaldlasekretarek.pl
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników w praktyce

czyli o przepisach pełnych niespodzianek
Podstawa prawna

W dniu 16 lipca 2010 r. weszła 
w życie ważna nowelizacja Kodek-
su pracy dotycząca zasad podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
(np. pobierania nauki, odbywa-
nia szkoleń, studiów itp.) przez 
pracowników. Jest to akt prawny 
o istotnym znaczeniu praktycznym 
dla każdego pracownika, jak i pra-
codawcy. Nie ulega wszak wątpli-
wości, że współczesny, dynamiczny 
rynek pracy wymaga ciągłego roz-
woju, nabywania wiedzy i dosko-
nalenia swoich umiejętności.

Wejściu w życie nowych prze-
pisów Kodeksu pracy towarzyszy 
zmiana ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 
Przepis ten stanowi, że wolna od 
podatku jest „wartość świadczeń 

przyznanych zgodnie z odrębnymi 
przepisami przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych, z wyjątkiem wynagrodzeń 
otrzymywanych za czas zwolnie-
nia z całości lub części dnia pracy 
oraz za czas urlopu szkoleniowego. 
Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że tak, jak dotychczas 
finansowanie lub dofinansowanie 
do nauki pracownika jest wolne od 
podatku dochodowego, a to znaczy, 
że od wartości np. szkolenia, nie 
odtrąca się pracownikowi podatku, 
tak jak w przypadku innych 
świadczeń takich jak np. bony 
świąteczne.

Kogo obowiązują zasady 
podnoszenia kwalifikacji?

 „Nowe” zasady dotyczą pra-
cowników, którzy rozpoczęli pod-

noszenie kwalifikacji po 15 lipca 
2010 r. Natomiast do tych, którzy 
rozpoczęli podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych wcześniej, mają 
zastosowanie przepisy regulują-
ce zasady i warunki podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników, obowiązujące do 
10 kwietnia 2010 r. Są to przepisy 
rozporządzenia MEN i MPiPS z 12 
października 1993 r. w sprawie za-
sad i warunków podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i wykształ-
cenia ogólnego dorosłych (Dz.U. 
nr  103, poz. 472 ze zm.). 

A zatem obowiązują nas zarówno 
„stare” jak i „nowe” zasady. Porów-
najmy je.

Podstawowe różnice pomiędzy dotychczasowym i nowym stanem prawnym:

Dotychczas obowiązujące przepisy różnicowały prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zależno-
ści od tego, czy pracownik podnosił swoje kwalifikacje lub wykształcenie w formach szkolnych czy 
pozaszkolnych, na podstawie lub bez skierowania pracodawcy. 

Wprowadzony zapis reguluje sytuację dokształcającego się pracownika bez podziału według powyż-
szych kryteriów.

Wprowadzona regulacja rozwija i doprecyzowuje przesłanki żądania zwrotu kosztów ponie-
sionych przez pracodawcę na dokształcenie pracownika. Zgodnie z nowym stanem prawnym, 
pracodawca może żądać zwrotu tych kosztów, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrud-
nienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie 
ich podnoszenia, jeżeli: 

• pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podjął albo nie przerwał podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych, 

• w terminie określonym w umowie zawartej przez pracodawcę z pracownikiem, nie dłuż-
szym niż 3 lata: 

a) pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, 
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, 

b) pracownik rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia 
umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94(3) KP (z powodu mobbingu), 

c) pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 (bez wy-
powiedzenia) lub art. 94(3) KP (z powodu mobbingu), mimo braku przyczyn określo-
nych w tych przepisach. 

Jest to zamknięty katalog.

I tu UWAGA, oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, 
a więc w najczęściej stosowanym trybie rozwiązania stosunku pracy, pracodawca nie może 
żądać od pracownika zwrotu kosztów dofinansowania!

Dotychczas obowiązujące przepisy przyznawały pracownikowi urlop szkoleniowy lub zwol-
nienie z części dnia pracy w wymiarze uzależnionym od podstawy odbywania dokształcania 
(na podstawie lub bez skierowania pracodawcy) oraz rodzajów studiów. W przypadku nie-
których pracowników świadczenia te były jedynie fakultatywne lub mogły być wyłączone 
umową stron. 

Wprowadzona regulacja przyznaje jednolicie pracownikom urlop szkoleniowy w wymia-
rze: 

• 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych; egzaminu 
maturalnego; egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

• 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygoto-
wanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

Wymiar urlopu na ostatnim roku studiów jest niezależny od tego, jakiego rodzaju 
studia kończy pracownik. Taki urlop przysługuje zarówno z tytułu ukończenia studiów 
licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
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Inicjatywa lub zgoda praco-
dawcy – kluczowy element 
podnoszenia kwalifikacji

Najważniejsze znaczenie dla roz-
poczęcia procesu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez 
pracownika ma decyzja pracodaw-
cy. Podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych odbywa się bowiem z ini-
cjatywy pracodawcy albo za zgodą 
pracodawcy, jeżeli z propozycją 
podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych wystąpi pracownik. (art. 1031 
§ 1 kp.)

W pierwszym przypadku inicja-
tywa pracodawcy oznacza skiero-
wanie pracownika do ośrodków 
szkoleniowych w celu uzupełnienia 
lub podniesienia kwalifikacji zawo-
dowych. Należy jednak podkreślić, 
że  skierowanie pracownika nie 
może oznaczać wydania polece-
nia pracownikowi wzięcia udziału 
w takich działaniach. Inicjatywa 
pracodawcy musi się zatem w tym 
zakresie ograniczać jedynie do pro-
pozycji wzięcia udziału w oferowa-
nych przez niego formach podno-
szenia kwalifikacji, a propozycji tej 
musi towarzyszyć zgoda pracowni-
ka na takie działania. Brak tej go-
towości, jeżeli miałby negatywny 
wpływ na efekt wykonywanej przez 
pracownika pracy, mógłby stać się 
w praktyce przyczyną uzasadnia-
jącą wypowiedzenie mu umowy 
o pracę z powodu braku perspek-
tyw dalszej współpracy.

Drugi przypadek to podnoszenie 
kwalifikacji za zgodą pracodawcy. 
W tej sytuacji inicjatywę podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
podejmuje pracownik, który zgła-
szając chęć podniesienia kwali-
fikacji zawodowych, informuje 
o swoich zamierzeniach pracodaw-
cę. Zgodnie natomiast z art. 17 KP 
pracodawca jest obowiązany uła-
twiać pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Czy taki 
obowiązek oznacza jednak praw-

ną konieczność podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych na żądanie 
pracownika? Zgodnie z nadal ak-
tualnym wyrokiem SN z 25.5.2000 
r.4 obowiązek ułatwiania podno-
szenia kwalifikacji zawodowych 
nie oznacza, że pracownik może 
się domagać od pracodawcy zor-
ganizowania i przeprowadzenia 
określonego rodzaju szkolenia. 
Ważne z prawnego punktu widze-
nia jest, aby pracodawca, prowa-
dząc politykę szkoleniową w swo-
jej organizacji, nie dopuszczał się 
praktyk dyskryminacyjnych. Jedna 
bowiem z praktyk dyskryminują-
cych wymienionych w przepisie 
art. 183b KP polega na stosowaniu 
kryteriów dyskryminujących, ta-
kich jak np.  płeć, wiek, wyznawa-
na religia czy orientacja seksualna, 
których skutkiem jest pominięcie 
przy typowaniu do udziału w szko-
leniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe.

Warto przy tym podkreślić, 
że  godnie z przepisem art. 17 Ko-
deksu pracy pracodawca jest obo-
wiązany (a nie tylko uprawniony) 
ułatwiać pracownikom podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych, co 
potwierdza ponadto przepis art. 94 
pkt 6 Kodeksu pracy określający 
podstawowe obowiązki pracodaw-
cy względem pracownika. 

Pojęcie zgody pracodawcy

Nowe przepisy Kodeksu pracy 
nie definiują określenia „za zgo-
dą pracodawcy”. Zatem, poprzez 
art. 300 k.p., w tej kwestii należy 
odwołać się do odpowiednich prze-
pisów prawa cywilnego. Zgodnie 
z art. 60 Kodeksu cywilnego, z za-
strzeżeniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych, wola osoby doko-
nującej czynności prawnej może 
być wyrażona przez każde zacho-
wanie się tej osoby, które ujawnia 
jej wolę w sposób dostateczny. Jak 
wyżej wskazano – zgodę swą pra-
codawca uzewnętrznia w umowie 

szkoleniowej, bowiem co do zasa-
dy, jest obowiązany ją zawrzeć.

W przypadku, gdy nie ma obo-
wiązku zawarcia umowy szkole-
niowej, o wyrażeniu lub nie wy-
rażeniu zgody przez pracodawcę 
na podnoszenie przez pracownika 
kwalifikacji zawodowych - decydo-
wać będzie jego zachowanie wobec 
pracownika. W świetle art. 60 k.c. 
w związku z art. 300 k.p. - udzie-
lenie pracownikowi przez pra-
codawcę świadczenia należnego 
pracownikom podnoszącym kwa-
lifikacje zawodowe (np. udzielenie 
urlopu szkoleniowego) lub przy-
znanie świadczenia fakultatywne-
go (np. pokrycie opłat za przejazd), 
może być ocenione, jako faktyczne 
wyrażenie przez pracodawcę zgody 
na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych przez pracownika.

Pracodawca musi także wiedzieć, 
że istnieje pojęcie domniemanej 
zgody. Oznacza to, że każde zacho-
wanie pracodawcy, które ułatwia 
lub pozwala pracownikowi na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych, 
takich jak np. zgoda pracodawcy na 
zwalnianie się pracownika z całości 
lub części dnia pracy na dotarcie 
lub udział w obowiązkowych zaję-
ciach, za które pracownik będzie 
dostawał wynagrodzenie, również 
będzie oznaczała zgodę pracodaw-
cy, ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami, w postaci m.in. prawa do 
zwolnień z całości lub części dnia 
pracy na udział w obowiązkowych 
zajęciach, czy prawa do urlopu 
szkoleniowego.

Uprawnienia przewidziane 
w przepisach Kodeksu pracy nie 
będą jednak przysługiwały pra-
cownikowi, który nie ujawnia pra-
codawcy faktu nauki, nie zwraca 
się o wyrażenie zgody na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych, 
natomiast występuje o udzielenie 
np. urlopu szkoleniowego na egza-
min kończący studia wyższe. Wa-

runkiem korzystania ze świadczeń 
gwarantowanych ustawowo jest 
bowiem zgoda pracodawcy na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych 
przez pracownika.

Jaki zakres kształcenia 
powinna obejmować zgoda 

pracodawcy

Zgoda pracodawcy na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych przez 
pracownika powinna dotyczyć ta-
kiego procesu kształcenia, po za-
kończeniu którego można uznać, 
że pracownik podniósł swoje kwa-
lifikacje zawodowe i w konsekwen-

cji spełnił oczekiwane wymagania 
kwalifikacyjne. Zgoda pracodawcy 
powinna zatem obejmować pe-
łen, zamknięty proces kształcenia, 
umożliwiający pracownikowi fak-
tyczne podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, do oczekiwanego 
poziomu. Przykładowo, w razie 
studiów podyplomowych, zgodnie 
z programem nauki obejmujących 
np. trzy semestry, wyrażenie zgody 
na jeden semestr nauki, nie umoż-
liwia podniesienia do określonego 
poziomu kwalifikacji zawodowych 
przez pracownika, w ramach tej 

formy kształcenia.

Pozostałe zasady zdobywania 
i  zupełniania wiedzy przez 

pracownika

Pracodawca nie ma obowiązku 
wspierania każdej podejmowanej 
przez pracownika inicjatywy w za-
kresie zdobywania nowej czy uzu-
pełniania dotychczasowej wiedzy. 
Pracodawca jest bowiem obowią-
zany do pomocy pracownikowi, 
w  wyżej opisanych formach i przy-
padkach, tylko gdy pracownik pod-
nosi kwalifikacje za jego zgodą lub 
z jego inicjatywy.
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Zgodnie z przepisem art. 1036 
Kodeksu pracy, pracownikowi zdo-
bywającemu lub uzupełniającemu 
wiedzę i umiejętności na zasadach 
innych, niż określone w przepi-
sach art. 1031-1035 Kodeksu pra-
cy, mogą (czyli już nie muszą) być 
przyznane:

1. zwolnienie z całości lub części 
dnia pracy bez zachowania prawa 
do wynagrodzenia, 

2. urlop bezpłatny - w wymiarze 
ustalonym w porozumieniu zawie-
ranym między pracodawcą i pra-
cownikiem. 

Obowiązek „odpracowania”

W przypadku każdego, zakończo-
nego procesu podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, w związku 
z którym pracodawca przyznał 
pracownikowi dodatkowe świad-
czenia, umowa szkoleniowa może 
przewidywać „okres odpracowa-
nia” nie dłuższy niż 3 lata.

(art. 1035 pkt 2 k.p.) „Okres od-
pracowania” nie może rozpocząć 
się wcześniej, niż po zakończeniu 
konkretnego procesu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

W konkretnej sytuacji - gdy pra-
cownik uczestniczy w kolejnych 
formach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych – „okres odpracowa-
nia” kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na jedną z tych form 
może przypadać w czasie uczest-
niczenia pracownika w kolejnym 
procesie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. Może 
to oznaczać, że łącz-

ny okres odpracowania przypada-
jący u danego pracodawcy może 
przekraczać 3 lata, jeżeli pracow-
nik wielokrotnie będzie podnosił 
kwalifikacje zawodowe.

Co obejmuje „zwrot kosztów po-
niesionych przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych przez pracownika”

Zwrot kosztów poniesionych 
przez pracodawcę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych przez 
pracownika obejmuje koszty do-
datkowych świadczeń przyznanych 
przez pracodawcę. Obowiązek 
zwrotu kosztów będzie więc doty-
czył tylko świadczeń fakultatywnie 
poniesionych przez pracodawcę, 
takich jak np. opłata za kształcenie, 
opłata za podręczniki czy materiały 
szkoleniowe, opłata za przejazd na 
zajęcia, opłata za noclegi w trak-
cie kursu czy szkolenia. (art. 1035 
i  1033 kp.)

W pojęciu tym nie mieści się na-
tomiast: wynagrodzenie za urlop 
szkoleniowy oraz wynagrodzenie 
za czas zwolnienia z całości lub czę-
ści dnia pracy, przeznaczonego na 
udział w obowiązkowych zajęciach 
w ramach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz na czas punktu-
alnego przybycia na nie. 

Podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych przez osoby zatrudnione 
na podstawie umów cywilnopraw-
nych

Opisane wyżej zasady podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych oraz 
innych form uzupełniania wiedzy 
dotyczą tylko pracowników, czyli 

osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wybo-
ru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę (art. 2 Kodeksu 
pracy).

Zleceniobiorcy czy wykonawcy 
dzieł oraz agenci są osobami wy-
konującymi zadania (prace w szer-
szym znaczeniu tego słowa) na 
postawie umów cywilnoprawnych, 
do których zastosowanie znajdują 
ogólne przepisy Kodeksu cywilne-
go. W tym także kluczowy tu prze-
pis art. 3531 Kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym strony zawiera-
jące umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprze-
ciwiały się właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego.

A zatem w tym przypadku istnieje 
pełna dowolność.

Słowo na zakończenie

Niezależnie od wszystkiego, pra-
cownicy powinni pamiętać o tym, 
że, to głównie ich obowiązkiem jest 
dbanie o własny rozwój i podno-
szenie kwalifikacji zawodowych.

Pracodawcy natomiast, w całym 
tym gąszczu przepisów, powinni 
pamiętać, że największym kapita-
łem firmy są jej pracownicy i po-
moc w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych powinni traktować 
jako inwestycję, która dobrze prze-
prowadzona, z pewnością zapro-
centuje lojalnością pracowników, 
a tym samym zwiększoną wydaj-
nością i jakością pracy. 

Marzena Kulesza – praktyk, dyplomowany trener, magister zarządzania na Uniwersytecie War-
szawskim, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na studiach podyplomowych Doradztwo  
Zawodowe i Zarządzanie Kompetencjami. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w HR za-
równo jako Product Manager w firmie szkoleniowej, jak i w jednostce centralnej administracji 
publicznej. Prowadzi szkolenia z obszarów związanych z badaniem potrzeb szkoleniowych, za-
rządzaniem szkoleniami, zarządzaniem czasem, obsługą Klienta, obsługą sekretariatu.
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Zarządzanie czasem jak odchudzanie

Teoretycznie każdy może się tego nauczyć…
Z doskonaleniem zarządza-

nia czasem jest jak z odchu-
dzaniem. Mamy do dyspozy-
cji rozmaite diety i każdemu 
łatwo powiedzieć: jedz mniej, 
jedz zdrowiej. Najczęściej jed-
nak odchudzanie kończy się 
na dobrych radach, teoriach 
i… porażce.

W literaturze poświęconej zarzą-
dzaniu czasem dominujące podej-
ście jest użyteczne niestety tylko 
w nielicznych przypadkach. Tylko 
wąska grupa poprzez niezłomną 
i  konsekwentną pracę nad sobą 
uczy się lepiej zarządzać czasem. 
Sytuację można odnieść do wy-

zwania, jakim jest odchudzanie. 
Tylko niektórzy, chcąc zrzucić 
nadwagę, gotowi są i potrafią sko-
rzystać z dobrych rad. Mają przy 
tym silną wolę i mnóstwo moty-
wacji, by narzucić sobie określoną 
dietę i osiągnąć sukces. Zdecydo-
wanej większości się to nie udaje. 
bowiem dominująca w literaturze 
teoria ignoruje nasze psychofizycz-
ne potrzeby i  możliwości. Uznaje, 
że sami sobie jesteśmy w stanie na-
rzucić dowolny styl postępowania. 
Tymczasem, nie znając lub ignoru-
jąc ograniczenia i reguły właściwe-
go postępowania ze sobą – swoim 
ciałem, psychiką i energią – dopro-

wadzamy się do kolejnej gorzkiej 
porażki. 

Czego uczy i do czego namawia 
teoria?

Gdy koncentrujemy się na czasie 
– że ucieka, że nie zdążymy czegoś 
zrobić – najczęściej zapominamy 
o ważnym czynniku zarządzania 
czasem: o NAS samych. To MY wy-
korzystujemy lub marnujemy czas. 
A skoro tak, to MY możemy się na-
uczyć, jak najlepiej dla nas wyko-
rzystywać czas.

Zarządzanie czasem zazwyczaj źle 
nam się kojarzy. Od razu myślimy 
o konsekwencjach marnotrawienia 
czasu. Nawet jeśli nie zdajemy so-

bie z tego sprawy, w kulturze europejskiej czas 
utożsamiamy z zasobem, który trzeba jak najle-
piej wykorzystać. Ten „miękki przymus” raczej 
nas w jakiś sposób spina, niż motywuje… Ale 
niewiele na to nie poradzimy! Możemy jedynie 
spróbować lepiej zarządzać czasem, z pożytkiem 
dla nas samych.

Złe zarządzanie czasem ściśle wiąże się z nie-
właściwym postępowaniem. Lepsze wykorzy-
stanie czasu to konieczność zmiany swojego 
postępowania. Możemy oczywiście zmieniać 
działania i nawyki, jeśli wiadomo, co dokładnie 
jest niewłaściwe, a  co wymagane. 

Czas jak pieniądz… czyli skąd wiedzieć, 
co zmieniać?

Zarządzanie czasem przypomina nieco gospo-
darowanie budżetem domowym. Nie można pla-
nować i kontrolować przyszłych wydatków, jeśli 
nie zrozumie się bieżących nawyków związanych 
z wydawaniem pieniędzy. Najpierw musimy zro-
zumieć i uświadomić sobie swoje postępowanie. 
Ile czasu poświęcasz na robotę papierkową, na 
spotkania i zebrania, na rozmowy telefonicz-
ne? A może masz sporo przerw „na papierosa” 
lub często surfujesz w sieci? Może zbyt często 
podróżujesz służbowo? Dokładny obraz wyko-
rzystania czasu uświadamia, w jaki sposób go 
marnujesz. Daje też wskazówki, jak można uży-
wać go efektywniej. Dlatego pierwszym i podsta-
wowym narzędziem jest opracowanie rejestru 
czynności. Choć z pozoru to uciążliwy obowią-
zek, warto go podjąć, gdyż doskonale unaoczni 
sytuację. Analiza wpisów doprowadza zazwyczaj 
do stwierdzenia: „Teraz wiem, dlaczego tyle cza-
su marnuję i wciąż mi go brak…”

Praca nad pożądanymi nawykami

Wyrobienie pożądanych nawyków można osią-
gnąć dzięki samodyscyplinie, powtarzaniu wła-
ściwych zachowań. W jednym z artykułów publi-
kowanych w Harvard Business Review ciekawie 
opisano postępowanie Beniamina Franklina, 
jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczo-
nych. Jako młody człowiek, wytypował cnoty, 
których regularne praktykowanie uczyniłoby go 
lepszym człowiekiem, cieszącym się powodze-
niem. Chodziło m.in. o powściągliwość, milcze-
nie, porządek, zdecydowanie, oszczędność, pra-
cowitość, szczerość i pokorę. Franklin wiedział 
jednak, że samo wypisanie cnót będzie miało 
niewielki wpływ na jego codzienne zachowanie. 
Jak więc postanowił pracować nad sobą? Ro-
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zumiał, że ludzie nie zmieniają się 
od samego myślenia; lecz poprzez 
działanie, tzn. praktykując nowe 
zachowanie. Franklin rozpoczął 
metodyczny program samodosko-
nalenia, w którym koncentrował 
się na praktykowaniu każdej z cnót 
oddzielnie, przez tydzień, przed 
przejściem do następnej. Wierzył, 
że każdy tydzień ćwiczeń wytworzy 
nawyk zachowania, który z czasem 
utrwali się, czyniąc wybrane cnoty 
integralną częścią jego sposobu ży-
cia i postępowania z innymi. Pro-
wadził nawet zapiski wszystkich 
potknięć w zachowaniu, co umoż-
liwiało mu śledzenie postępów 
w rozwoju. Jedna z cnót Franklina: 
pracowitość była XVIII-wiecznym 
odpowiednikiem dzisiejszego za-
rządzania czasem: „Nie trać czasu; 
bądź zawsze zajęty czymś poży-
tecznym; wyeliminuj wszelkie nie-
potrzebne działania”.

Podejście Franklina jest dziś 
polecaną metodą poprawy złych 
nawyków w zarządzaniu czasem, 
wykrytych w trakcie analizy re-
jestru czynności. Metoda ta ma 
tę zaletę że rozprawia się z pro-

blemem za pomocą serii małych, 
osiągalnych kroków, nie usiłując 
naprawić wszystkiego od razu. Je-
śli więc przyczyną kiepskiego wy-
korzystania czasu jest np. korzy-
stanie z  poczty elektronicznej lub 
surfowanie w sieci, warto poświęć 
chociaż tydzień na świadomą pró-
bę ich poskromienia. Masz z tym 
problem? Spróbuj odłączyć kabel 
lub połączenie – najpierw na go-
dzinę, potem na dwie itd. Łącz się 
z siecią wtedy, gdy naprawdę mu-
sisz, gdy wynika to z wykonania 
zaplanowanego zadania. Kiedy 
już to opanujesz, przejdź do walki 
z  kolejnym złym nawykiem. Jed-
nocześnie uważaj i pamiętaj: wy-
ćwiczony nowy nawyk z czasem 
może przegrywać ze starym przy-
zwyczajeniem. Warto więc obser-
wować siebie, by w porę świadomie 
reagować.

Stosowanie powyższych bardzo 
prostych działań prowadzi do ro-
zumienia i kształtowania postawy 
wobec czasu. Pozwala też wymagać 
od siebie i innych konkretnej pracy 
nad kształtowaniem sposobu wy-
korzystania czasu. Jak się okazuje 

– teoretycznie. Najczęściej brakuje 
bowiem motywacji, energii i silnej 
woli, by wdrożyć zmianę w swoim 
postępowaniu.

Przedstawione wyżej podejście 
jest najpowszechniejsze w literatu-
rze dotyczącej zarządzania czasem. 
Dziś jednak wymaga ono rewizji, 
gdyż nie jest satysfakcjonujące. 
Całkowicie pomija nasze psycho-
fizyczne potrzeby i możliwości. 
Porażki we wdrożeniach zmian 
w zarządzaniu czasem pokazują, 
że należy przemyśleć coś jeszcze. 
Człowiek rządzi się regułami, któ-
re trzeba brać pod uwagę i  przede 
wszystkim zrozumieć je. Wydaje 
się to konieczne, jeśli chce się pla-
nować i  przeprowadzić rzeczywi-
stą zmianę swoich nawyków. 

O regułach i zasadach napiszę 
w następnym artykule. Będzie 
tam nieco informacji o tym, dla-
czego ludzie często nie robią tego, 
co dla nich najważniejsze; dlaczego 
nie mają na to siły i są przekona-
ni, że potrzebują jedynie relaksu 
w formie oglądania telewizji.

W życiu zawodowym każde-
go urzędnika język angielski jest 
umiejętnością, która przydać może 
się na co dzień w takich sytuacjach 
jakogólnie rozumiana urzędowa 
obsługa cudzoziemców: 
• pomoc w wypełnianiu 

formularza, 
• konieczność odpowiedzi na 

pytania, pokierowanie do 
odpowiedniego miejsca, 

• udzielenie instrukcji językiem 
fachowym

Jednocześnie jednak powszechnie 
wiadomo, że umiejętności języko-
we polskich urzędników pozosta-
wiają wiele do życzenia, w dużym 
stopniu nie są unio bowiem przy-
gotowani na odwiedziny obcokra-
jowców, nie znają angielskiego 
w wystarczającym stopniu i nie 
potrafią udzielić potrzebnych in-
formacji będąc wciąż są obiektem 
licznych żartów. 

Urzędy miast, urzędy skarbowe, 
czy starostwacoraz częściej decydu-
ją się z tego względu na dodatkowe 
szkolenia dla swoich urzędników. 
Zarówno w ramach budżetów wła-
snych jak i coraz częściej w ramach 
unijnych projektów starają się pod-

nieść jakość obsługi zagranicznych 
interesantów w swoim urzędzie, 
a tym samym polepszyć wizeru-
nek polskiego urzędu jako miej-
sca otwartego na zagranicznych 
gości, umiejącego dostosować się 
do zmieniającej się rzeczywistości 
i środowiska multi-kulturowego, 
szczególnie widocznego w więk-
szych miastach. 

Najczęstsza formuła zajęć dla 
urzędników to kursy obejmujące 
około120 godzin kursu angielskie-
go w ciągu roku szkolnego, podzie-
lonego na dwa semestry. Każdy 
kurs rozpoczyna się pisemnym 
i ustnym testem kwalifikującym 
urzędnika na konkretny poziom za-
awansowania, odzwierciedlającym 
specyfikę pracy typowego urzęd-
nika, tzn. w pytaniach pojawia się 
tematyka urzędu, konkretne słowa 
i struktury wykorzystywane w dia-
logach w urzędzie. Zajęcia w urzę-
dzie organizowane są około dwa 
razy w tygodniu w miejscu pracy, 
przed rozpoczęciem pracy lub po 
jej zakończeniu, co w efekcie ozna-
cza niejednokrotnie rozpoczęcie 
lekcji już około 7.00 rano. Uczest-
nicy szkolenia zdobywają wiedzę 
w zakresie znajomości języka an-

gielskiego na poziomie umożli-
wiającym komunikację ogólną jak 
i specjalistyczną, związaną bezpo-
średnio z obowiązkami pracow-
ników urzędów. Wśród tematów 
pojawia się obsługa klienta, te-
lefonowanie, komunikacja w pi-
śmie, a także tematy stricte zwią-
zane z  konkretnym stanowiskiem. 
W sytuacji idealnej przyjęta formu-
ła zajęć powinna przeplatać w trak-
cie każdej lekcji elementy języka 
ogólnego i zawodowego. Urzędnicy 
mają możliwość odgrywania sce-
nek typowych dla życie ich miejsca 
pracy, w bezpiecznym, ‘klasowym’ 
środowisku: udają, że kierują inte-
resanta do okienka obok, informu-
ją o procedurach, odpowiadają na 
zadane pytania, itd. W konkretne 
sytuacje wplecione zostaje facho-
we słownictwo i  gramatyka wyma-
gana do wykonania konkretnego 
zadania (np.  mówiąc o procedu-
rach, słuchacze ćwiczą czasowniki 
modalne „musi Pan”, „powinna 
Pani”, a także formy bezosobowe: 
„można”, „trzeba”, wplatając je 
w swoje wypowiedzi). Kurs kończy 
się egzaminem, w trakcie które-
go urzędnicytestują swoje nabyte 
umiejętności.

Jacek Sypniewski - trener i konsultant w Nowe Motywacje Sp. z o.o.

Szkolenia językowe - to jest to!

Katolog Usług Edukacyjnych
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Odpowiedzialność materialna urzędników

Obowiązują już przepisy, 
które obciążają urzędników 
odpowiedzialnością finanso-
wą za niesprawiedliwe i nie-
zgodne z prawem decyzje. Za 
swoje błędy urzędnik wypłaci 
odszkodowanie, jednak nie 
może ono przekraczać kwo-
ty 12-krotności miesięcznego 
wynagrodzenia. 

Urzędnicy mają ponosić odpo-
wiedzialność finansową za błędne 
decyzje na zaostrzonych zasadach. 
Przewiduje to ustawa z 20 stycznia 
2011 r. o odpowiedzialności mająt-
kowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa (dalej: 
ustawa o odpowiedzialności urzęd-
ników). Obowiązuje ona od 
17  maja br. i ma zastosowanie 
do działań i zaniechań, które 
nastąpią po tej dacie. 

Kogo dotyczy ustawa

Ustawie o odpowiedzialności 
urzędników podlegają funkcjona-
riusze publiczni, do których w jej 
rozumieniu zalicza się osobę:

• działającą w charakterze 
organu administracji 
publicznej lub 

• działającą z upoważnienia 
takiego organu albo

• działającą jako członek kole-
gialnego organu administracji 
publicznej lub

• wykonującą w urzędzie organu 
administracji publicznej pracę 
w ramach stosunku pracy, sto-
sunku służbowego lub umo-
wy cywilnoprawnej, biorącą 
udział w prowadzeniu sprawy 
rozstrzyganej w drodze decyzji 
lub postanowienia przez taki 
organ. 

Sformułowanie „biorąca udział 
w prowadzeniu sprawy” wskazuje, 
że chodzi tu o osoby, które mia-
ły realny wpływ na kształt decyzji 
(postanowienia), np. przygotowa-
ły jej projekt, wcześniej analizu-
jąc materiały zebrane w sprawie 
i przepisy prawne. Nie powinny 
natomiast podlegać ustawie 
o odpowiedzialności urzędników 
osoby wykonujące tylko czynno-
ści techniczne, jak np. przepisanie 
projektu decyzji, przedłożenie jej 
do podpisu, doręczenie. 

Warunki odpowiedzialności

Na zasadach określonych w usta-
wie o odpowiedzialności urzędni-
ków funkcjonariusz publiczny po-
nosi odpowiedzialność majątkową 
w razie łącznego zaistnienia nastę-
pujących przesłanek: 

• na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 
lub ugody zostało wypłacone przez podmiot 
odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę 
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy pu-
blicznej z rażącym naruszeniem prawa, 

• rażące naruszenie prawa zostało spowodowa-
ne zawinionym działaniem lub zaniechaniem 
funkcjonariusza publicznego,

• rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone 
zgodnie z art. 6 ustawy o odpowiedzialności 
urzędników.

Pierwsza z przesłanek oznacza, że  ustawa o  od-
powiedzialności urzędników może mieć zasto-
sowanie tylko w sytuacji, gdy zostało wypłaco-
ne odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez 
funkcjonariusza publicznego. Podmiotem wypła-
cającym odszkodowanie był zaś Skarb Państwa, 
jednostka samorządu terytorialnego lub inny pod-
miot, który, zgodnie z art. 417 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny, ponosi odpowie-
dzialność majątkową za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu władzy publicznej. 

Rażące naruszenie prawa

Istotnym ograniczeniem stosowania ustawy 
o odpowiedzialności urzędników jest też wymóg, 
aby naruszenie prawa było rażące. Ustawa nie de-
finiuje tego pojęcia. Określono natomiast katalog 
decyzji, orzeczeń itp. organów administracji i są-
dów dotyczących nieprawidłowości w działalności 
urzędów, które będą oznaczać uznanie rażącego 
naruszenia prawa w jej rozumieniu. Są to:

• wydanie przez organ administracji publicznej 
ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność 
decyzji lub postanowienia z uwagi na wyda-
nie ich bez podstawy prawnej albo z rażącym 
naruszeniem prawa, na podstawie art. 156 
§ 1 pkt 2 lub art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 126 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (dalej: k.p.a.),

• wydanie przez organ podatkowy ostatecznej 
decyzji stwierdzającej nieważność decyzji 
lub postanowienia z uwagi na wydanie ich 
bez podstawy prawnej albo z rażącym na-
ruszeniem prawa, na podstawie art. 247 § 1 
pkt 2 lub 3 albo art. 247 § 1 pkt 2 lub 3 w zw. 
z art. 219 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Or-
dynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podat-
kowa), 

• stwierdzenie przez organ administracji pu-
blicznej braku podstawy prawnej lub rażą-
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Odszkodowanie

Funkcjonariusz publiczny, spełniający prze-
słanki dla odpowiedzialności majątkowej określo-
ne w  ustawie o odpowiedzialności urzędników, 
powinien wypłacić odszkodowanie podmiotowi, 
który wcześniej wypłacił odszkodowanie za wyrzą-
dzoną przez niego szkodę. Wysokość odszkodowa-
nia płaconego przez funkcjonariusza publicznego 
ma być równa wcześniej wypłaconemu odszkodo-
waniu. Jednak, gdy do działania lub zaniechania 
doszło z winy nieumyślnej, odszkodowanie wypła-
cone przez funkcjonariusza nie może przekroczyć 
12-krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. 
Jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuści-
ło się danego działania lub zaniechania z winy: 

•  nieumyślnej – ponoszą odpowiedzialność 
stosownie do przyczynienia się do rażące-
go naruszenia prawa i stopnia winy, a gdy 
ustalenie tego nie jest możliwe – w częściach 
równych, 

•  umyślnej – odpowiadają solidarnie, tzn. od-
szkodowanie może być wyegzekwowane 
w częściach od wszystkich winnych, od nie-
których z nich lub całe odszkodowanie może 
zapłacić tylko jedna osoba. 

Wina umyślna wystąpi wtedy, gdy funkcjona-
riusz publiczny chciał dopuścić się rażącego naru-
szenia prawa albo godził się na to, natomiast do 
zaistnienia winy nieumyślnej wystarczy niedoło-
żenie należytej staranności. 

Ustawa o odpowiedzialności urzędników wpro-
wadza specjalny tryb postępowania w celu do-
prowadzenia do wypłacenia odszkodowania. Na 
kierownika jednostki, która wypłaciła odszkodo-
wanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu 
władzy publicznej z rażącym naruszeniem pra-
wa, nałożono obowiązek złożenia do prokuratora 
okręgowego w terminie 14 dni od wypłaty odszko-
dowania wniosku o przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego. Niewykonanie tego obowiąz-
ku jest przestępstwem. Prokurator ma obowiązek 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu 
ustalenia, czy istnieją przesłanki uzasadniające 
wytoczenie powództwa o odszkodowanie przeciw-
ko funkcjonariuszowi publicznemu. Jeżeli stwier-
dzi, że takie podstawy istnieją, powinien wezwać 
funkcjonariusza do dobrowolnego spełnienia 
świadczenia, a gdy on tego nie uczyni, wnieść po-
zew o odszkodowanie do sądu. 

Jarosław Żarowski

cego naruszenia prawa, gdy 
uwzględni skargę na działanie, 
bezczynność albo przewlekłe 
prowadzenie postępowa-
nia, na podstawie art. 54 § 3 
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi 
(dalej: p.p.s.a.),

• wydanie przez sąd admini-
stracyjny prawomocnego 
wyroku, uwzględniającego 

skargę na decyzję lub postano-
wienie organu administracji 
publicznej i stwierdzającego 
ich nieważność w całości bądź 
w części z uwagi na wydanie 
bez podstawy prawnej lub z ra-
żącym naruszeniem prawa, 
na podstawie art. 145 § 1 
pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art.  156 
§  1 pkt 2 k.p.a.,

• wydanie przez sąd administra-
cyjny prawomocnego wyroku, 
uwzględniającego skargę na 
decyzję lub postanowienie 
organu podatkowego i stwier-
dzającego ich nieważność 
w całości bądź części, z uwagi 
na wydanie bez podstawy 
prawnej lub z rażącym naru-
szeniem prawa, na podstawie 
art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. 
z art. 247 § 1 pkt 2 albo 3 Or-
dynacji podatkowej,

• stwierdzenie przez organ admi-

nistracji publicznej rażącego 
naruszenia prawa, gdy uzna 
za uzasadnione zażalenie na 
niezałatwienie sprawy w ter-
minie, na podstawie art. 37 § 
2 k.p.a., 

• stwierdzenie przez organ po-
datkowy rażącego naruszenia 
prawa, gdy uzna za uzasad-
nione ponaglenie na niezała-
twienie sprawy w terminie, 
na podstawie art. 141 § 2 Ordy-

nacji podatkowej, 

• prawomocne stwier-
dzenie przez sąd ad-
ministracyjny rażące-
go naruszenia prawa, 
gdy uwzględnia skargę 
na bezczynność lub 
przewlekłe prowa-
dzenie postępowania 
przez organ admini-
stracji, na podstawie 
art. 149 p.p.s.a., 

• prawomocne 
stwierdzenie przez 

sąd administracyjny 
rażącego naruszenia prawa, 
gdy uwzględnia skargę na nie-
wykonanie wyroku uwzględ-
niającego skargę na bez-
czynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania 
albo na bezczynność organu 
administracji lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania 
po wyroku uchylającym bądź 
stwierdzającym nieważność 
aktu lub czynności, na podsta-
wie art. 154 § 2 p.p.s.a., 

•prawomocne stwierdzenie 
przez sąd powszechny ra-
żącego naruszenia prawa, 
gdy uwzględnia odwołanie na 
niewydanie decyzji przez or-
gan rentowy, na podstawie art. 
47714 § 3 ustawy z 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (dalej: k.p.c.), 

• prawomocne stwierdzenie 

przez sąd powszechny braku 
podstawy prawnej lub  rażą-
cego naruszenia prawa, gdy 
uwzględnia odwołanie od de-
cyzji Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
na podstawie art. 47931a § 3 
k.p.c., 

•ostateczne stwierdzenie braku 
podstawy prawnej lub rażącego 
naruszenia prawa przez Preze-
sa Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, gdy uzna za 
słuszne odwołanie od decyzji 
i uchyli albo zmieni ją w cało-
ści lub części, na podstawie art. 
81 ust. 3 ustawy z  16  lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

Warunkiem uznania, że w rozumie-
niu ustawy o odpowiedzialności 
urzędników zaistniało rażące na-
ruszenia prawa jest więc nie tylko 
stwierdzenie przez organ admini-
stracji lub sąd, że doszło do jednej 
z wymienionych nieprawidłowości, 
lecz także, że wiązała się ona z rażą-
cym naruszeniem prawa lub ewen-
tualnie, w niektórych przypadkach, 
z działaniem bez podstawy praw-
nej. Przy wydawaniu wszystkich 
decyzji, orzeczeń itd. z tego katalo-
gu organ administracji lub sąd zo-
stał zobowiązany do stwierdzania, 
czy doszło do rażącego naruszenia 
prawa, ewentualnie działania bez 
podstawy prawnej. Wcześniej ta-
kie stwierdzenie następowało tylko 
w  niektórych przypadkach. 

Z reguły przyjmuje się, że rażące 
naruszenie prawa ma miejsce, gdy 
przede wszystkim rozstrzygnięcie 
jest ewidentnie sprzeczne z przepi-
sem. Jednak w orzecznictwie i dok-
trynie nie ma pełnej zgody co do 
rozumienia tego pojęcia. Problem, 
czy naruszenie prawa należy uznać 
za rażące, będzie zapewne nie raz 
budzić wątpliwości przy ustawie 
o odpowiedzialności urzędników 
i  dużo będzie tu zależeć od prakty-
ki, która z czasem się ukształtuje.
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Z orzecznictwa
W orzecznictwie sądowym przyjmowany jest obecnie pogląd, iż o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu 
art.  156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, któ-
ry został naruszony, oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze – skutki, które wywołuje decyzja. Oczywistość na-
ruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a przepisem prawa 
stanowiącym jego podstawę prawną. W sposób rażący może zostać naruszony wyłącznie przepis, który może być 
stosowany w bezpośrednim rozumieniu, to znaczy taki, który nie wymaga stosowania wykładni prawa. Skutki, 
które wywołuje decyzja uznana za rażąco naruszającą prawo, to skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu 
widzenia wymagań praworządności – gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powo-
duje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa.

Wyrok NSA z 26 lutego 2010 r., 
sygn. akt II OSK 442/09

Naruszenie prawa tylko wtedy ma charakter rażący, gdy akt administracyjny został wydany wbrew nakazowi lub 
zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa albo 
ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obowiązek. 
Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść aktu pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste 
zestawienie ich ze sobą.

Wyrok NSA z 2 lipca 2009 r., 
sygn. akt II FSK 217/09

Brak podstawy prawnej oznacza, że nie ma przepisu prawnego, który umocowuje administrację publiczną do 
działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji, 
polegających na wydawaniu decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty ad-
ministracyjne zewnętrzne.

Wyrok NSA z 29 stycznia 2010 r., 
sygn. akt I FSK 1952/08

Podstawy prawne 
• Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 

(Dz.U. nr 34, poz. 173)
• Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 34, 

poz. 173)
• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270; ost.zm. 

Dz.U. z 2011 r. nr 76, poz. 409)
• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398) 
• Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 92, 

poz. 531)
• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 458)
• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. 

Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 173)
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