
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników  

w służbie cywilnej na lata 2021-2023 
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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 265, z późn. zm.) Rada Ministrów zobowiązana jest do corocznego ustalania trzyletniego planu 

limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedkładania go do wiadomości Sejmowi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej, limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki 

finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej są określane w 

ustawie budżetowej. 

W związku z obowiązkiem, który na Radę Ministrów nakłada ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej, Rada Ministrów proponuje określenie limitu mianowań urzędników w służbie 

cywilnej na kolejne trzy lata w następujących wielkościach: 

1) 2021 r. – 30 osób; 

2) 2022 r. – 40 osób; 

3) 2023 r. – 40 osób. 

Skutki finansowe nowych mianowań na 2021 r. szacuje się na kwotę 28 651 zł  

(bez pochodnych), 34 289 zł (z pochodnymi). Szczegółową kalkulację skutków finansowych 

na 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Skutki 

mianowań 

w 2021 r.* 

Wysokość 

dodatku 

służby 

cywilnej 

Liczba 

miesięcy 

Limit 

mianowań 

Skutki 

mianowań 

bez 

pochodnych 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

(17,23%)** 

Składki na Fundusz 

Pracy oraz 

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

(2,45%) 

Skutki 

mianowań  

z pochodnymi 

Skutki 

finansowe 

mianowań  

od 1.12.2021 r. 

955,02 1 30 28 651 4 936 702 34 289 

 

* Skutki finansowe mianowań w roku 2021 obliczone zostały na podstawie kwoty bazowej ujętej we wstępnym 

projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. – tj. 2031,96 zł. 

** Składki na ubezpieczenia społeczne zostały obliczone z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe 

na poziomie 0,97% (ustawowo składka wypadkowa wynosi 0,93%, ale może być zmieniona przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych), ze względu na zróżnicowanie składki płaconej przez pracodawców. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Rada Ministrów ma ustawowy obowiązek corocznego ustalania trzyletniego planu limitu mianowań 

urzędników w służbie cywilnej. Limit ten na dany rok określany jest z kolei w ustawie budżetowej1). 

Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek: 

1. W wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji 

Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Dyplom 

ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji 

kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej2). Absolwent KSAP 

może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej. 

2. W toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. W trakcie 

sprawdzianu w jego toku sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania 

zadań służby cywilnej3). Poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy 

także zmieścić się w wyznaczonym na dany rok limicie miejsc. 

Ostatecznie mianowanie otrzymują ci absolwenci KSAP, którzy w danym roku złożyli wnioski 

o mianowanie oraz najlepsi spośród uczestników postępowania kwalifikacyjnego w danym roku. 

Jak wynika z zebranych danych pochodzących z urzędów4), na koniec 2019 r. w służbie cywilnej 

było zatrudnionych 7 890  urzędników służby cywilnej. Stanowili oni 6,6% korpusu służby cywilnej.  

Niestety, z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie 

w 2020 r. zostało odwołane5). W praktyce oznacza to, że w tym roku możliwe będzie mianowanie 

wyłączenie absolwentów KSAP. 

Mimo że dla procesu profesjonalizacji korpusu służby cywilnej ważne jest stałe zwiększanie zasobu 

urzędników służby cywilnej, to jednak należy mieć na uwadze także trudną sytuację finansów 

publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjęte już przez 

Radę Ministrów działania, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych administracji6).  

                                                 
1) Art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 
2) Art. 46 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 
3) Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 
4) Por. Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2019 roku, str. 33. 
5) Art. 48 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z póżń.zm.). Jak wyjaśniono w uzasadnieniu przyjętej 

regulacji, udział w sprawdzianie w toku postępowania wiąże się z koniecznością podróży osób przystępujących do tego 

postępowania i ich jednoczesnym przebywaniem w dużym skupisku w sali egzaminacyjnej oraz zapewnienia licznej 

obsługi organizacyjnej przed, w trakcie i po samym sprawdzianie, co nie sprzyja walce z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2. 
6) W tym kontekście należy zwrócić uwagę m.in. na przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwałę 

zobowiązującą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów 

rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w administracji. 
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Aby zapewnić spójność działań rządu, obecnie konieczne jest ograniczenie limitu mianowań 

urzędników służby cywilnej w latach 2021–2023 wyłącznie do absolwentów Krajowej Szkoły 

Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy 

w tym okresie złożą swoje wnioski o mianowanie w służbie cywilnej.  

Liczba takich potencjalnych absolwentów została oszacowana, uwzględniając liczbę osób, które 

zgodnie z przewidywaniami KSAP mogą w 2021 r. ukończyć tę Szkołę, a w latach kolejnych – tj. 

w roku 2022 i 2023 – w oparciu o planowane przez KSAP liczby osób, które mogą w tych latach ją 

ukończyć, ponieważ zgodnie z przyjętymi założeniami będą jej słuchaczami. Dodatkowo, należy 

wziąć pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, gdy wnioski o mianowanie składali również 

absolwenci wcześniejszych promocji, którzy dotąd nie skorzystali z tego prawa. Proponowana 

wielkość limitów mianowań uwzględnia więc także te osoby. 

Zaproponowane limity mianowań nie dają nadziei na powiększenie ani nawet na utrzymanie stanu 

liczebnego zasobu urzędników służby cywilnej, niemniej jednak zakłada się, że kolejne plany 

(przyjmowane w latach 2021 i 2022) pozwolą zmienić tę sytuację i zrównoważyć potrzebę 

odpowiedzialnego planowania wydatków budżetowych w niełatwym okresie z potrzebą stałego 

wzmacniania służby cywilnej, realizującej zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, 

bezstronny i politycznie neutralny. 

Skutki przyjęcia zaproponowanych limitów mianowań w latach 2021-2023 wyniosą7): 

 na 2021 r. szacuje się na kwotę 34 289 zł (z pochodnymi), tj. 28 651 zł (bez pochodnych), 

 na 2022 r. szacuje się na kwotę 45 719 zł (z pochodnymi), a tzw. skutki przechodzące z roku 

2021 – na kwotę 414 384 zł (z pochodnymi), łącznie – 460 103 zł (z pochodnymi), 

 na 2023 r. szacuje się na kwotę 45 719 zł (z pochodnymi), a tzw. skutki przechodzące z roku 

2022 – na kwotę 552 511 zł (z pochodnymi), łącznie – 598 230 zł (z pochodnymi). 

 

                                                 
7) Skutki finansowe mianowań w latach 2021-2023 obliczone zostały na podstawie kwoty bazowej na 2020 r. – 

tj. 2031,96 zł oraz z uwzględnieniem pochodnych płaconych przez pracodawcę w wymiarze 19,68%, w tym 

z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie 0,97%. 


