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 pracownicy administracji rządowej -ustawa o 
służbie cywilnej (2008)

 pracownicy samorządowi - ustawa o 
pracownikach samorządowych (2008)

 pracownicy administracji państwowej -
ustawa o pracownikach urzędów 
państwowych, którzy nie podlegają ani 
administracji rządowej ani samorządowej 
(1982)



➢ W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, 
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania 
zadań państwa, w urzędach administracji rządowej 

działa korpus służby cywilnej

Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP







 pracownicy (umowa o pracę)

 urzędnicy (mianowanie)

 osoby zajmujące wyższe stanowiska                
(powołanie)







➢ obywatelstwo polskie (na niektórych stanowiskach mogą 
być zatrudnieni cudzoziemcy)

➢ korzystanie z pełni praw publicznych

➢ nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

➢ posiadanie kwalifikacji i kompetencji wymaganych na 
danym stanowisku pracy (wskazane w ogłoszeniu o 
naborze)

➢ posiadanie nieposzlakowanej opinii



komunikacja     

kreatywność

negocjowanie

organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

orientacja na klienta/interesanta

podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

rzetelność

myślenie analityczne

wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

współpraca    

wystąpienia publiczne

zarządzanie ludźmi

zarządzanie strategiczne





➢ Rekrutacja 

 proces poszukiwania pracowników do objęcia 
stanowiska pracy, przy zastosowaniu odpowiednich 

technik informacyjnych

➢ Selekcja

 proces mający na celu wybór najlepszego 
kandydata, przeprowadzany przy użyciu wybranych 

narzędzi selekcji



➢ Otwartość

Każdy może wziąć udział w naborze

➢ Konkurencyjność

Zwycięża kandydat najlepszy na dane stanowisko



➢ nazwa i adres urzędu, nazwa stanowiska pracy

➢ warunki pracy

➢ zakres zadań

➢ wymagania niezbędne i dodatkowe

➢ dokumenty i oświadczenia niezbędne i dodatkowe

➢ termin i miejsce składania dokumentów

➢ inne informacje



➢ BIP KPRM

➢ Biuletyn Informacji Publicznej danego urzędu

➢ miejsce powszechnie dostępne w urzędzie np. tablica 
ogłoszeń

➢ inne miejsce np. media społecznościowe, portale 
rekrutacyjne, portale branżowe



➢ CV i list motywacyjny

➢ kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

➢ kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia 
zawodowego/stażu pracy

➢ kopie dokumentów potwierdzających 
szkolenia/kursy/znajomość języków obcych

➢ niezbędne oświadczenia



➢ weryfikacja formalna (obligatoryjny etap!)

➢ test wiedzy merytorycznej

➢ sprawdzian znajomości języka obcego

➢ zadania/testy praktyczne

➢ weryfikacja kompetencji miękkich – zadania sprawdzające 
umiejętności

➢ rozmowa kwalifikacyjna (obligatoryjny etap!)



➢ informowanie kandydatów o wszystkich etapach naboru 
już na etapie ogłoszenia

➢ „przygotowywanie” członków Komisji ds. naboru do 
rzetelnego przeprowadzania poszczególnych etapów 
naboru poprzez m.in. uświadamianie jakim zagrożeniem 
może stać się popełnianie błędów poznawczych oraz 
informowanie o sposobach ich niwelowania

➢ bieżące informowanie wszystkich kandydatów o wynikach 
z poszczególnych etapów naboru oraz wytyczne do 
kolejnych etapów



➢ otrzymywanie przez wszystkich kandydatów tych samych 
pytań - końcowa ocena kandydatów jest obiektywnym 
podsumowaniem uzyskanych wyników

➢ badanie opinii kandydatów po zakończonym naborze 
(pytania o m.in. źródła uzyskania informacji o rekrutacji, 
ocenę kontaktu z rekruterami, prośba o wyrażenie opinii o 
poszczególnych etapach i podzielenie się spostrzeżeniami 
czy rekomendacjami dotyczącymi naboru)

➢ możliwość zapisania się do newslettera, a tym samym 
otrzymywania informacji z aktualnymi ogłoszeniami o 
pracy




