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Europejskie prawo urzędnicze 

W dyskusjach politycznych i rozważaniach naukowych, ale też pracach legislacyjnych 

reformujących ustrój państwa ciągle obecny jest wątek tematyczny dotyczący poszukiwań 

adekwatnego modelu kadr administracji publicznej. Świadomość znaczenia jakości kadr ad-

ministracji publicznej dla sprawnego funkcjonowania administracji jest od jakiegoś czasu 

obecna w doktrynie i dokumentach politycznych i nie stanowi już tematu marginalizowanego, 

bo bez jednoznacznego określenia pozycji regulacji prawnych mających za przedmiot okre-

ślenie statusu prawnego poszczególnych przedstawicieli kadr administracyjnych w systemie 

prawa, bez ustalenia podstawowych instytucji prawa ustalającego status prawny funkcjonariu-

szy publicznych, nie osiągnie się żadnego z postulowanych celów reformatorskich
1
. Mimo 

licznych opracowań w doktrynie brak jest zgodności w rozumieniu podstawowych pojęć pra-

wa urzędniczego, a nawet brak zgodności co do tego, czy można wyodrębniać osobny dział 

prawa urzędniczego. W dotychczasowej historii polskiego prawa urzędniczego obserwujemy 

ścieranie się ze sobą dwóch przeciwstawnych i wykluczających się zarazem w polskich wa-

runkach celów: zawodowego i nastawionego na wysoką profesjonalizację swego działania 

systemu kształtowania kadr administracji publicznej i dyspozycyjnego a tym samym funkcjo-

nalnego doboru kadr tejże administracji
2
.  

Dla prowadzonych rozważań pomocne może być odniesienie się do rozwiązań stoso-

wanych w innych krajach, zwłaszcza krajach europejskich
3
, a już szczególnym kryterium by-

łoby oczywiście odniesienie się do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skoro bowiem 

ma ona tworzyć europejska przestrzeń administracyjną
4
, to obok elementów strukturalnych 

(wspólne instytucje, ale też podobieństwo instytucji krajowych), materialnoprawnych (euro-
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peizacja prawa administracyjnego jest już w zasadzie stanem faktycznym) i proceduralnych 

(obok procedur komitologicznych
5
, na razie krajowe procedury administracyjne wykazują 

jeszcze dużą swoistość
6
) należy oczekiwać powstania europejskiego prawa urzędniczego, tym 

bardziej, że dwa wiodące w Unii kraje – Francja i Niemcy, to zarazem kraje o najdłuższej 

tradycji nie tylko doktrynalnej koncepcji, ale pozytywnoprawnych rozwiązań prawa urzędni-

czego
7
, które wywierały duży wpływ na rozwój tego prawa w pozostałych krajach europej-

skich
8
, chociaż zdaniem J. Czaputowicza brak wspólnotowego prawa administracyjnego i 

urzędniczego to wynik zasady suwerenności państw członkowskich, które zgodnie z zasada 

subsydiarności samodzielnie kształtują swoja administrację i w tym struktury służby cywilnej, 

a własne wizje służby cywilnej wynikają z odrębnej tradycji, kultury i historii
9
. Mimo to 

można już mówić o pewnej standaryzacji służb cywilnych w krajach członkowskich, a tym 

samym przy nadal dużej różnorodności systemów przyjętych w poszczególnych krajach 

członkowskich jest możliwe wskazanie pewnych wspólnych dla nich zasad i wartości, do któ-

rych można zaliczyć
10

: 

1) powszechny w państwach członkowskich system zawodowej służby publicznej; 

2) prawna definicja praw i obowiązków urzędników służby cywilnej; 

3) polityka szkoleniowa przyczyniająca się profesjonalizacji tej grupy; 

4) uznanie zasad neutralności i lojalności wobec praw obywateli oraz wyłonionych  

wyborach polityków; 

5) działania na rzecz zapewnienia kontynuacji i stabilności służby publicznej w celu 

umożliwienia rotacji wybieralnej władzy publicznej, a tym samym  przeciwdziała-

nia napięciom w życiu gospodarczym i społecznym oraz przerwom w pełnieniu 

służby. 

Nawiązując do jednej z tych cech – neutralności – można przypomnieć, iż zdaniem 

François de Cosetsa początkowo gwarancje dotyczące statusu (urzędników cywilnych) rozwi-

nęły się nie, jako postanowienia społeczne, lecz raczej polityczne. Miało to, i nadal ma, chro-

nić urzędników państwowych przed presją, jaką wywierać może na nich władza, krótko mó-

wiąc - gwarantować neutralność i niezależność administracji
11

.   

Dla przewidywanej europeizacji prawa służby publicznej już teraz sama Unia jako 

struktura poszczególnych jej organów i obsługujących je instytucji daje pełne zastosowanie 

dla badań komparatystycznych. Sama Komisja Europejska podzielona na 23 Dyrekcje
12

 i 8 

Służb Specjalnych zatrudnia ponad 23 tys. osób
13

. Parlament Europejski zatrudnia w Sekreta-
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riacie, komisjach parlamentarnych i grupach politycznych dalszych ponad 4 tys. funkcjona-

riuszy europejskich. Otóż właśnie ci funkcjonariusze instytucji europejskich są przykładem 

korpusowego systemu organizacji zatrudnienia tej kategorii pracowników administracji. 

Wbrew temu, co niekiedy formułowane jest w wypowiedziach doktrynalnych, korpus 

urzędniczy nie został powołany wraz z pierwszymi instytucjami wspólnotowymi w latach 50 

minionego wieku
14

, było to spowodowane nieraz kilkuletnimi procedurami wchodzenia po-

szczególnych traktatów ustanawiających, łączących i przekształcających instytucje wspólno-

towe w życie, co wywoływało albo dezaktualizację, albo przynajmniej opóźnienie w zastoso-

waniu ich przepisów odnoszących się do urzędników i innych pracowników zatrudnianych 

przez te instytucje. W początkowym okresie powstawania struktur europejskich występuje 

przede wszystkim swoista atomizacja – każda instytucja ustalała oddzielnie zasady zatrudnia-

nia i z reguły na czas określony, proces ten zakończy się dopiero pod koniec lat 60. 

Traktat paryski z dnia 18 kwietnia 1951 r. powołujący do życia pierwszą instytucję 

wspólnotową 6 państw członkowskich - Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
15

 - przewidział 

zatrudnienie w sekretariatach, biurach, departamentach i ogólnie administracji obsługującej 4 

jej organy
16

. W części V Traktatu przyjęto w art. 12, że Prezydent Wysokiej Władzy będzie 

określał kategorie urzędników, którym miały przysługiwać określone przywileje i immunitety 

przysługujące z tytułu zatrudnienia w instytucjach Wspólnoty na podstawie zasad określo-

nych przez Radę (wspomina o tym osobno np. art.16 protokołu w sprawie Trybunału). Przyję-

ta na podstawie art. 85 Traktatu IV Konwencja dotycząca postanowień przejściowych w art. 7 

ust. 3 rozdziału 1 Powoływanie instytucji wspólnoty, przewidziała w postanowieniach admini-

stracyjnych, iż Wspólnota będzie zatrudniać urzędników i innych pracowników państwowych 

na podstawie Regulaminu Personalnego, jednakże do czasu jego ustalenia personel admini-

stracyjny zatrudniany będzie na podstawie umów na czas określony
17

, na marginesie Regula-

min taki nie został nigdy ogłoszony
18

. 

Podobnie Traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
19

 

w art. 186 przewidział, iż Rada, stanowiąc jednomyślnie we współpracy z Komisją i po kon-

sultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, uchwala regulamin pracowniczy urzędni-

ków Wspólnoty oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty, który po upływie 

                                                                                                                                                         
dokumentach Parlamentu Europejskiego można jednak spotkać raporty świadczące o tym, że liczba pracowni-

ków i urzędników jest zmienna i często wymyka się spod kontroli zwłaszcza przez zatrudnianie okresowe przez 

agencje. Grupę tę nazywa się niekiedy <pracownicy „intra muros”>, zob. Dokument Roboczy w sprawie zarzą-

dzania w Komisji Europejskiej. Część II. Decentralizacja, Komisja Kontroli Budżetowej, sprawozdanie Ingeborg 

Gräßle z 30 sierpnia 2007r., s.5 i n. 
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sporządzony dnia 25 marca 1957 r. w Rzymie (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz.864/2 z późn. zm.). 



czterech lat od wejścia w życie Traktatu mógł zostać zmieniony przez Radę stanowiącą więk-

szością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z innymi zainteresowanymi insty-

tucjami. Przy czym zgodnie z art. 214 ust. 3 do chwili ustalenia regulaminu pracowniczego 

urzędników oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty, przewidzianych 

w art. 186, każda instytucja zatrudniać miała niezbędny personel i zawierała w tym celu umowy 

na czas określony. Sprawy dotyczące liczby i wynagrodzenia pracowników oraz podziału etatów 

każda instytucja rozpatrywać miała wspólnie z Radą. 
Również drugi Traktat rzymski ustanawiający EWG

20
 przyjął w art. 212 identyczne 

postanowienia co do regulaminu pracowniczego, na podstawie którego mieli być zatrudniani 

urzędnicy i pracownicy, z tym że w myśl postanowień art. 246 ust. 3 do chwili jego ustalenia, 

każda instytucja zatrudniać miała niezbędny personel (np. art. 162 mówi o służbach Komisji, art. 

11 Protokołu 1.14. w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości mówi o przydzieleniu urzędni-

ków i pracowników Trybunałowi, aby umożliwić mu funkcjonowanie, którzy odpowiadają przed 

sekretarzem i podlegają prezesowi) i zawierać w tym celu umowy na czas określony rozpatrując 

wspólnie z Radą sprawy dotyczące liczby i wynagrodzenia pracowników oraz podziału etatów. 

Zgodnie z Protokołem 1.15. w sprawie przywilejów i immunitetów Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej sporządzonym w Brukseli dnia 17 kwietnia 1957 r. w rozdziale 5 zatytułowa-

nym „Urzędnicy i inni pracownicy Wspólnoty” poza określeniem przysługującego im immu-

nitetu jurysdykcyjnego w zakresie wykonywanych czynności służbowych, przywilejów celno-

dewizowych (art. 11) i podatkowych (art. 12 i 13), a także systemu opieki społecznej (art. 14), 

wyposażono Radę EWG w kompetencję do określenia, na wniosek Komisji i po konsultacji 

z innymi zainteresowanymi instytucjami, kategorii urzędników i innych pracowników 

Wspólnoty, do których stosują się postanowienia przepisów o immunitetach i przywilejach. Z 

uwagi na stosowana wówczas zasadę delegowania (przenoszenia) urzędników i pracowników 

przez poszczególne kraje dla zapewnienia im ciągłości kariery zawodowej w macierzystych 

instytucjach przyjęto, iż będą okresowo przekazywane są rządom państw członkowskich na-

zwiska, stopnie służbowe i adresy urzędników i innych pracowników w poszczególnych kate-

goriach (art. 15). Podkreślono w nim zarazem, iż wszelkie immunitety, przywileje i inne udo-

godnienia przyznawane są urzędnikom wyłącznie w interesie Wspólnoty i jeśli nie jest to 

sprzeczne z jej interesem każda instytucja może uchylić dany immunitet w ogóle lub wobec 

danego urzędnika albo innego pracownika (art. 17). W ich wykonaniu Rady EWG i EURA-

TOM ustanowiły rozporządzeniem z 18 grudnia 1961 r. Regulamin pracowniczy urzędników 

i Warunki zatrudnienia innych pracowników EWWiS
21

.  

Regulamin powoływał do życia klasyczny korpus urzędniczy z podziałem na kategorie 

i określeniem wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad obsady stanowisk i ścieżki kariery za-

wodowej (tytuł III), z organami korpusu, zasadami odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ro-

zumieniu art.1 Regulaminu urzędnikiem był pracownik zatrudniony na stanowisku urzędni-

czym w drodze mianowania przez organ wspólnotowy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Regulaminu 

urzędnicy byli podzieleni na 4 kategorie oznaczone literami A, B, C i D, przy czym w katego-

rii A wydzielano 8 grup zaszeregowań dla najwyższych stanowisk (höherer Dienst) z wyma-

ganym wykształceniem akademickim, w kategorii B wydzielono 5 grup zaszeregowań dla 

wyższych stanowisk (gehobener Dienst) z wykształceniem wyższym, podobnie 5 grup zasze-

regowań średnich stanowisk (mittlerer Dienst) dla osób ze średnim wykształceniem i 2 grupy 

zaszeregowania stanowisk obsługi dla osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym w 

kategorii D. Ponadto art. 5 ust. 2 przewidywał osobną kategorię L/A dla służb tłumaczy w 2 

grupach zaszeregowania. Art. 4 wprowadzała zasadę obsady wolnych stanowisk w drodze 

służbowego przeniesienia, awansu lub wewnętrznego konkursu, a w ostateczności naboru 

zewnętrznego przez ogłoszenie informacji personelowi każdej z trzech Wspólnot (procedurę 
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regulował załącznik nr III). Art. 9 powoływał organy korpusu urzędniczego dla każdego 

z organów w postaci Komitetu Pracowniczego (reprezentującego interesy pracownicze wobec 

organów), Komitetu Wspólnego (dla rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych Regulami-

nu), Komisji Dyscyplinarnej i Komisji ds. Oceny oraz wspólny dla obu Wspólnot Komitet ds. 

Inwalidztwa. Ponadto art. 10 przewidywał powołanie Komitetu Doradczego (Statutsbeirat) 

złożonego z przedstawicieli organów Wspólnoty oraz Komitetów Pracowniczych, który miał 

na celu opiniowanie propozycji zmian Regulaminu. Przepis art. 34 przewidywał 6 miesięczny 

okres próbny przed zatrudnieniem na danym stanowisku, przy czym po jego upływie sporzą-

dzano pisemną ocenę przydatności do dalszego zatrudnienia, w przypadkach wątpliwych 

możliwe było przedłużenie okresu próby o dalsze 3 miesiące. Zgodnie z art. 43 Regulaminu 

urzędnicy podlegali ocenie okresowej nie rzadziej niż raz na 2 lata, której następstwem było 

awansowanie do wyższej grupy zaszeregowania (art. 44). Urzędnicy podlegali odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej uregulowanej w tytule VI Regulaminu przewidującym w art. 86 zróżni-

cowane stopniem dolegliwości kary dyscyplinarne, od pisemnego upomnienia, nagany, przez 

czasowe pozbawienie możliwości awansu, obniżenie stopnia służbowego, obniżenie grupy 

zaszeregowania, po wydalenie ze służby z pozbawieniem prawa do emerytury za ten okres 

lub jego część. Dla prowadzenia postępowań zgodnie z załącznikiem nr II rozdział 3 art. 4 

powoływano 5 osobową komisję, której członkowie musieli mieć odpowiednio mieć odpo-

wiedni stopień służbowy. Regulamin w tytule VIII osobno regulował status pracowników 

naukowych i technicznych zatrudnionych na stanowiskach badawczych w instytucjach EU-

RATOMu. 

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot dzieliły ich na 4 zasadnicze gru-

py: pracowników zatrudnionych na czas określony nie dłuższy niż 2 lata (tytuł II), personel 

pomocniczy (tytuł III), personel lokalny (tytuł IV) i doradców specjalnych (tytuł V), ponadto 

w tytule VI uregulowano zatrudnienie pracowników elektrowni atomowych w Centrum Ba-

dań Jądrowych EURATOM.  Zatrudnienie doradców specjalnych mogło odbywać się dla wy-

konania konkretnych zadań lub na czas określony nie dłuższy niż 2 lata (art. 82). Zatrudnienie 

personelu lokalnego oznaczało brak świadczeń z tytułu podróży służbowych, rozłąki z rodzi-

ną itp. świadczeń związanych z koniecznością przemieszczania się z miejsca stałego zamiesz-

kania do siedziby organu zatrudnienia. Odrębnością statusu prawnego pracowników EURA-

TOM było objęcie ich wieloma elementami statusu urzędników łącznie z poddaniem odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej, przez odesłanie w art. 86, 87 i 97 Warunków do odpowiednich 

przepisów Regulaminu. 

Dopiero Traktat fuzyjny zwany także Merger Treaty
22

, który połączył organy trzech 

dotychczasowych Wspólnot (Specjalną Radę Ministrów i Wysoka Władzę EWWiS, Radę 

i Komisję EWG oraz Radę i Komisję EURATOM) w jedną Radę Wspólnot Europejskich (art. 

1) i w jedna Komisję Wspólnot Europejskich (art. 9), a także uregulował jednolite zasady 

funkcjonowania Trybunału, utworzył po raz pierwszy w art. 24 (rozdział IV) jednolity korpus 

urzędniczy i pracowniczy Wspólnot Europejskich z urzędników i pracowników dotychczaso-

wych trzech Wspólnot nazywając go „wspólną administracją Wspólnot”. W ust.1 akapit drugi 

tego przepisu ponownie wyposażono Radę WE w kompetencję do uchwalenia Regulaminu 

pracowniczego urzędników WE i Warunków zatrudnienia innych pracowników większością 

kwalifikowaną, na wniosek Komisji po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Na 

aspekt spójności i jednolitości typowej dla korpusowego charakteru zatrudnienia w admini-

stracji publicznej wskazuje nie tylko użyty w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy termin „wspólna 

administracja”, ale też w art.25 akapit pierwszy termin „jednolity regulamin” i „jednolite wa-

runki”. Jednocześnie art. 24 w ust.3 uchylił dotychczas niewykonane: art. 7 Konwencji o Po-

stanowieniach Przejściowych dołączonej do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
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 Traktat sporządzony dnia 8 kwietnia 1965 r. (Traité de fusion, Journal officiel n° 152 du 13 juillet 1967). 



Węgla i Stali, artykuł 212 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz 

artykuł 186 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, przewidują-

ce uchwalanie odpowiednich regulaminów. W art. 25 akapit pierwszy Traktatu wprowadzono 

regulację przejściową stosującą zasadę ciągłości zatrudnienia i ochrony praw nabytych, sta-

nowiąc, iż urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni przed datą wejścia w życie niniejszego 

Traktatu nadal podlegają dotychczasowym przepisom mającym do nich zastosowanie, zaś 

w akapicie drugim przyjęto, iż do czasu uchwalenia wspomnianego jednolitego regulaminu 

i jednolitych warunków nowo przyjmowani urzędnicy i pracownicy będą podlegali również 

dotychczasowym przepisom stosowanych w trzech Wspólnotach. Wejście w życie Traktatu 

fuzyjnego wymagało przyjęcia odrębnych protokołów, w tym protokołu brukselskiego
23

 po-

święconego przywilejom i immunitetom WE. Jego rozdział V (Urzędnicy i pracownicy 

Wspólnot Europejskich) uregulował w miejsce poprzednich umów przywileje immunitetowe 

i celne (art. 12), podatkowe (art. 13 i 14), ochronę socjalną (art. 15), podział na kategorie 

i stopnie służbowe urzędników i innych pracowników, od których zależała nie tylko ich pozy-

cja zawodowa, ale też zakres zastosowania przywilejów z art. 12-14 (art. 16). Zastrzeżono też 

ścisłe powiązanie z interesem danej Wspólnoty i odrębne stosowanie poszczególnych przywi-

lejów, immunitetów i innych udogodnień przez każdą ze Wspólnot (art. 18). 

Przewidziane w Traktacie fuzyjnym regulamin i warunki zostały dopiero uregulowane 

w Regulaminie pracowniczym urzędników i Warunkach zatrudnienia innych pracowników 

Wspólnot Europejskich z 1968 r.
24

 wraz z szeregiem aktów szczegółowych odnoszących się 

do powstających w miarę rozbudowy instytucji wspólnotowych
25

 a przede wszystkim prze-

kształceń samej wspólnoty
26

. Wśród tych zmian na uwagę zasługuje Kodeks postępowania 

zawierający wytyczne dla wykonywania obowiązków urzędników i pracowników z 2000 r., 

w którym Parlament Europejski nałożył na urzędników i pracowników wspólnotowych trzy 

kategorie obowiązków: ogólne wynikające z uczestniczenia w funkcjonowaniu instytucji 

unijnych (niezależności, głównie od kraju pochodzenia, a tym samym obowiązku lojalności 

wobec Unii), wynikające z urzędowych obowiązków (zwłaszcza przestrzegania prawa, nale-
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żytego stosunku do współpracowników i współodpowiedzialności oraz współdziałania, 

ochrony dobrego imienia korpusu) oraz dotyczące należytego stosunku do obywateli (transpa-

rentność działania administracji, jawność dokumentów, obowiązek należytego gromadzenia 

i przechowywania dokumentów, ponoszenie odpowiedzialności za skutki działania)
27

. Zasad-

nicza reforma obu aktów nastąpiła w 2004r.
28

 ustanawiając zarazem tzw. okres przejściowy 

w kilku etapach (od 1.05.2004 r. do 30.04.2006 r. i od 1.05.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz od 

1.01.2009 r. do 31.12.2013 r.) przewidujący po każdym z nich sporządzanie raportu w ramach 

klauzul przeglądowych. Reforma ta była podyktowana warunkami działania instytucji wspól-

notowych, które wymagają zdaniem Rady wysokiej jakości administracji publicznej, gwaran-

towanej wydajnością i uczciwością „pracowników najwyższego formatu” pochodzących 

z jednolicie dla wszystkich instytucji – w tym agend – prowadzonego naboru, podlegających 

ocenom kwalifikacyjnym opartym na „wzmocnieniu zasady przebiegu kariery od osiągnięć”. 

Stąd też nowela z 2004 r. przyjęła bardziej rozbudowany system karier i certyfikację awansu. 

Ponadto Warunki zostały również znowelizowane w 2009 r. przez objęcie nimi asystentów 

posłów Parlamentu, którzy do tej pory byli zatrudniani bezpośrednio przez posłów na podsta-

wie umów podlegających prawu krajowemu danego posła
29

. 

Zgodnie z art. 2 Regulaminu każda instytucja ustala wewnętrznie zasady stosowania 

Regulaminu, ponadto instytucje mogą w drodze porozumień przekazywać sobie nawzajem 

lub podmiotom zewnętrznym uprawnienia w zakresie powoływania urzędników, instytucjami 

tymi są zgodnie z art. 1b Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych, 

ponadto w myśl art. 1a ust. 2 należą do nich agencje wspólnotowe. Urzędnikami są w rozu-

mieniu art. 1a ust. 1 osoby, które zostały powołane na stanowiska urzędnicze w jednej z insty-

tucji na podstawie aktu wydanego przez akt wydany przez organ powołujący tej instytucji. 

Na korpusowy charakter ich zatrudnienia wskazuje struktura organizacyjna powołana 

art. 9 Regulaminu, która przewiduje dwa rodzaje komitetów: powoływanych wewnątrz każdej 

instytucji (Komitet Pracowniczy, Wspólny Komitet, Komisję Dyscyplinarną, Wspólny Komi-

tet doradczy ds. braku kwalifikacji zawodowych oraz w miarę potrzeb Komitet ds. Ocen) i w 

odniesieniu do Wspólnoty – Komitet ds. Inwalidztwa. Komitet Pracowniczy reprezentuje in-

teresy pracowników wobec ich instytucji oraz zapewnia stały kontakt między instytucją a jej 

pracownikami, co ma na celu prawidłowe funkcjonowanie służby i możliwość wyrażania opi-

nii przez pracowników, w zakresie np. wykładni oraz stosowania Regulaminu i w tym zakre-

sie może przedkładać propozycje dotyczące organizacji oraz działania służby (art. 9 ust. 3) 

Organem wspólnym jest także powołany na podstawie art. 10 Regulaminu Komitet ds. Regu-

laminu Pracowniczego, który w połowie składa się z przedstawicieli instytucji Wspólnot, a w 

połowie spośród przedstawicieli poszczególnych Komitetów Pracowniczych, a którego zada-

niem jest wydawania opinii w sprawach stosowania Regulaminu oraz innych działań podej-

mowanych przez poszczególne instytucje, ale także wniosku w sprawie dokonania przeglądu 

Regulaminu, co prowadzi do jego zmian. Stali funkcjonariusze wszystkich instytucji UE wy-

bierani są w drodze konkursów przeprowadzanych przez powołane w tym celu na podstawie 

art. 27 Regulaminu w 2002 r. Biuro Kadr Wspólnot Europejskich obecnie noszące oficjalną 

nazwę Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich
30

. Do organów wspólnych zaliczyć nale-
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 Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych 
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 Decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawie-

dliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 



żałoby wreszcie specjalnie wyodrębniony z Trybunału Sprawiedliwości w 2005 r. Sąd ds. 

Służby Publicznej. Co prawda art. 91 i 91a Regulaminu przewidują właściwość Trybunału, 

jednakże na mocy Decyzji Rady dokonano zmiany w Statucie Trybunału w 1988 r. wyodręb-

niając Sąd Pierwszej Instancji WE
31

, a następnie w 2004 r. wyodrębniając obok Sądu Pierw-

szej Instancji WE izbę sądowa właściwą do orzekania w sprawach dotyczących służby pu-

blicznej Unii
32

. 

W sposób typowy dla korpusów urzędniczych Regulamin w art. 5 dokonał podziału 

stanowisk urzędniczych na dwie grupy funkcyjne: „AD” administratorów i „AST” asysten-

tów. Grupa funkcyjna AD obejmuje dwanaście grup zaszeregowania personelu odpowiedzial-

nego za zadania w zakresie zarządzania, prac koncepcyjnych i studyjnych, językowych lub 

naukowych, przy czym dla grup zaszeregowania 5 i 6 (od których zaczyna się grupa AD) 

wymagane jest co najmniej 3 letnie wykształcenie uniwersyteckie oraz co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe, dla grup 7-16 wykształcenie co najmniej 4 letnie uniwersyteckie 

lub wykształcenie uniwersyteckie wymiarze mniejszym z co co najmniej rocznym doświad-

czeniem zawodowym
33

. Grupa funkcyjna AST obejmuje jedenaście grup zaszeregowania 

personelu odpowiedzialnego za zadania wykonawcze, techniczne i biurowe, przy czym dla 

zatrudnienia wymagane jest wykształcenie pomaturalne lub średnie dające dostęp do studiów 

wyższych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym
34

. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Re-

gulaminu organ powołujący wyznacza urzędnikowi stanowisko odpowiadające jego grupie 

zaszeregowania. 

Obejmowanie wolnych stanowisk opiera się zasadniczo na systemie konkursowym 

(otwarty lub wewnętrzny) aczkolwiek nie wyklucza to nadal przeniesienia przynajmniej okre-

sowego, niemniej jednak zgodnie z art. 4 Regulaminu informacja o wolnym stanowisku oraz 

o trybie jego obsadzenia musi być zawsze podana do publicznej wiadomości. Cel takiego po-

stępowania wynika z art. 27 Regulaminu, który stanowi, iż przy zatrudniania dąży się do po-

zyskania do służby urzędników spełniających najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, 

wydajności i uczciwości. Na urzędnika może zostać powołany jedynie ten, kto jest obywate-

lem państwa członkowskiego Unii i korzysta w nim z pełni praw obywatelskich (aczkolwiek 

nie oznacza to bezwzględnie obowiązku posiadania obywatelstwa), ma uregulowany stosunek 

do służby wojskowej, posiada odpowiednie cechy charakteru dla wykonywania swoich obo-

wiązków, spełnił wymogi konkursu, jest odpowiednio sprawny fizycznie dla wykonywania 

obowiązków (co sprawdza się badaniem lekarskim z art. 33) i wykazuje się gruntowną zna-

jomością jednego z języków wspólnotowych oraz zadowalającą znajomością innego języka 
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technika, operatora ds. technologii informacji i woźnego w Parlamencie (AST1-2), przez młodszych urzędni-

ków, techników, operatorów ds. technologii informacji (AST3-4), urzędników i starszych urzędników oraz tech-

ników i operatorów (AST5-8), do osobistych asystentów i urzędników (AST9-11). 



wspólnotowego dla wykonywania swoich obowiązków (art. 28). Konkurs otwarty przeprowa-

dza się dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe obsadzenie wolnego stanowiska w wyniku prze-

niesienia, przeniesienia z grupy AST (art. 45a), awansu w ramach instytucji, a wreszcie kon-

kursu wewnętrznego (art. 29).  

System konkursowy jest bardzo rozbudowany ze względu na jego otwarty lub we-

wnętrzny charakter, tryb przeprowadzania (tylko świadectwa posiadania kwalifikacji lub te-

sty, albo świadectwa i testy), cel przeprowadzenia (dla obsadzenia wolnego stanowiska, dla 

obsadzenia stanowiska specjalistycznego lub stanowisk wyższych, dla stworzenia rezerwy 

kadrowej dla późniejszych naborów, dla przechodzenia między kategorią pracowników tym-

czasowych a grupą AST, między grupą AST a grupą AD), ponadto np. Parlament Europejski 

organizuje konkursy tylko raz na 5 lat (art. 29 ust. 4). Zasadniczo w drodze konkursu otwarte-

go mogą być obsadzone tylko stanowiska w grupie zaszeregowania AD5-8 i w grupie AST1-

4, stanowiska wyższe obsadza się w drodze awansu i przeniesienia (art. 31 ust. 2 i 3). Dla 

każdego konkursu powołuje się komisję konkursową, która ma wskazać kandydatów do za-

trudnienia na wolnym stanowisku (art. 30), przy czym wybrani kandydaci zatrudniani są wy-

łącznie do grupy zaszeregowania grupy funkcyjnej objętej postępowaniem rekrutacyjnym 

(art. 30 ust. 1) otrzymując na początek pierwszy stopień w tej grupie (art. 32)
35

. 

Dla upewnienia się, czy wskazany do zatrudnia w wyniku naboru rzeczywiście sprosta 

jego obowiązkom art. 34 Regulaminu przewiduje zatrudnienie na okres próbny wynoszący 9 

miesięcy (przed reformą był zróżnicowany w zależności od kategorii od 6 do 9 miesięcy), 

który kończy się sporządzeniem sprawozdania w sprawie przydatności urzędnika, które decy-

duje o dalszym zatrudnieniu. Jeżeli w trakcie jego trwania urzędnik w sposób oczywisty nie 

spełnia swoich obowiązków należycie, możliwe jest sporządzenie sprawozdania, do którego 

urzędnik w ciągu 8 dni może przedłożyć swoje uwagi na piśmie, po czym przełożony urzęd-

nika przekazuje je organowi powołującemu, który w ciągu trzech tygodni uzyskuje opinię 

Wspólnego Komitetu ds. Ocen w sprawie działań, które mają być podjęte. Pozwala to albo 

zwolnić urzędnika przed upływem okresu próbnego za jednomiesięcznym wypowiedzeniem 

(jednak nie dłużej jak do końca okresu próbnego), albo zezwolić na kontynuację okresu prób-

nego w innej jednostce przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Na miesiąc przed końcem 

okresu próbnego sporządzane jest sprawozdanie, na podstawie którego albo zwalnia się 

urzędnika jako nieprzydatnego do służby, albo przedłuża się okres próbny o następne 6 mie-

sięcy (łączny czas okresu próbnego nie może przekroczyć 15 miesięcy). Art. 34 ust. 6 przewi-

duje też rozwiązanie stosunku pracy zawartego na okres próbny w drodze rezygnacji urzędni-

ka. 

Do 2003 r. stosowany był system kariery zaczerpnięty z modelu francuskiego oparty 

na awansie w następstwie upływu okresu zatrudnienia, rzadziej stosowane było przeniesieniu 

lub konkurs wewnętrzny, pozostałością tego systemu jest automatyczne przenoszenie na ko-

lejny stopień, ale w ramach tej samej grupy zaszeregowania po upływie dwóch lat (art. 44 

akapit pierwszy). Obecnie stosowany jest system oceny okresowej sporządzanej, jak stanowi 

art. 45 Regulaminu co najmniej raz na dwa lata. Przedmiotem oceny są kwalifikacje, wydaj-

ność i zachowanie w ramach służby, ilość uzyskanych punktów decyduje o awansie do wyż-

szej grupy zaszeregowania, ale może też stanowić podstawę decyzji o zwolnieniu na mocy 

art. 51 Regulaminu. Przyjmuje się zasadę, że awansem obejmuje się osoby wybrane spośród 

urzędników, którzy posiadają ów minimalny staż dwuletni i wyróżniają się zasługami, przy 

których porównaniu bierze się pod uwagę sprawozdanie, poziom wykonywanych obowiąz-

ków oraz znajomość języków obcych innych niż deklarowane zgodnie z art. 28 lit. f. Istotne 

jest, że urzędnik przed pierwszym awansem od momentu zatrudnienia musi wykazać się zna-

jomością trzeciego języka wspólnotowego
36

. W wyniku przeprowadzonej oceny sporządzane 
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 Zob. załącznik III poświęcony konkursom. 
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 W tym celu załącznik III określa zasady dostępu do szkolenia w zakresie trzeciego języka w art. 7 ust. 2 lit. d. 



jest sprawozdanie, do którego urzędnik oceniany ma prawo przedstawić uwagi, w odniesieniu 

do urzędników grupy AST4 ocena może zawierać opinię odnośnie zdolności pełnienia funkcji 

w grupie AD, generalnie zaś od grupy zaszeregowania AST5 istnieje możliwość awansu do 

grupy administratorów pod warunkiem odbycia obowiązkowego programu szkolenia i zdania 

końcowego egzaminu ustnego i pisemnego (art. 45a). Dla kontroli nad przeprowadzeniem 

oceny przez organ powołujący urzędnika, w każdej instytucji z osobna powoływany jest spo-

śród urzędników grupy funkcyjnej AD Komitet ds. Ocen, który opiniuje sprawozdania na 

zakończenie okresu próbnego (czyli swoistej pierwszej oceny kwalifikacyjnej), do reformy 

z 2004 r. wnioskował też o zwolnienia z powodu nienależytego wykonywania obowiązków 

i opiniuje listy urzędników objętych redukcją stanowisk pracy, obecnie jest to kompetencja 

utworzonego po reformie Wspólnego Komitetu Doradczego ds. Nienależytego wykonywania 

obowiązków
37

. Na każdym urzędniku spoczywa obowiązek rozwoju zawodowego który jest 

warunkiem kariery, co podkreśla art. 24a gwarantując zarazem urzędnikom pomoc ze strony 

Wspólnoty
38

. 

Na korpusowy charakter zatrudnienia urzędników instytucji europejskich wskazuje też 

typowy układ elementów powinnościowych i uprawnieniowych konstrukcji ich statusu praw-

nego. Otóż obok szeroko rozbudowanych świadczeń o charakterze ekonomicznym (z uw-

zględnieniem specyfiki zatrudnienia osób z obszaru Unii w instytucjach mających swoje sie-

dziby często poza krajem ich stałego zamieszkania), a więc wynagrodzeń za pracę, ubezpie-

czenia społecznego i zdrowotnego itp., a także świadczeń osobistych, jak ochrona prawna 

funkcjonariusza publicznego (art. 24), prawo do regulowanego czasu pracy i urlopu wypo-

czynkowego oraz gwarantowanego prawa do kariery urzędniczej, bardzo akcentowane są 

obowiązki urzędnicze, przepisy o charakterze antykorupcyjnym i odpowiedzialność służbo-

wa. Dostrzega się tu aspekt zawodowego charakteru zatrudnienia, a więc zgodnie z art. 11 

wykonując swoje obowiązki musi zawsze kierować się wyłącznie interesem Wspólnoty i nie 

może zwracać się do jakiegokolwiek rządu, organu lub osoby spoza instytucji, w tym także 

nie wolno mu podejmować czynności w sprawach, które dotyczą go osobiście lub podlega 

wyłączeniu z innych względów rodzinnych lub finansowych (art. 11a ust. 1). Bez zezwolenia 

nie wolno mu przyjmować jakiegokolwiek tytułu, odznaczenia, wyróżnienia, przywileju, pre-

zentu lub wynagrodzenia. Nie może podejmować bez zgody dodatkowej działalności bez 

względu na jej charakter, bezwzględnie nie wolno podejmować zaś działań, które mogłyby 

naruszać powagę urzędu (art. 12 i 12b), a także posiadać udziały lub akcje w przedsiębior-

stwach podlegających instytucji, w której jest zatrudniony (art. 11a ust. 3), zaś aktywność 

polityczna, w tym korzystanie z biernego prawa wyborczego wymaga urlopowania (art. 15). 

Przepisy antykorupcyjne rozciągają się na małżonka urzędnika, którego działalność zawodo-

wa lub zarobkowa może spowodować zwolnienie urzędnika ze stanowiska, jeżeli nie zostanie 

zakończona w wyznaczonym czasie (art. 13). Urzędnicy zobowiązani są do zachowania pouf-

ności posiadanych informacji nie tylko w życiu prywatnym, ale nawet w postępowaniach 

przed sądami powszechnymi (art. 17 i 19), a także lojalności wobec instytucji wspólnotowych 

(art. 17a). Urzędnicy zobowiązani są do odpowiedniego zachowania wobec swoich współpra-

cowników, a zwłaszcza podwładnych, co podkreśla zakaz nękania psychicznego oraz mole-

stowania seksualnego (art. 12a). Jego dyspozycyjność to poza tym, że zgodnie z art. 55 

urzędnicy aktywnie zatrudnieni pozostają zawsze w dyspozycji swojej instytucji, co pozwala 
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 Zob. art. 10 i 12 załącznika II do Regulaminu. 
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 Ponadto Decyzją 2005/118/WE Parlamentu Europejskiego, Rady Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Try-

bunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europej-

skiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiającej Europejską Szkołę Administra-

cji (Dz.U. L 37/14 z 10.2.2005) utworzoną zinstytucjonalizowaną formę do wdrożenia pewnych rozwiązań do-

skonalenia zawodowego z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich i przebiegi kariery zawodowej (art. 1 ust. 

1). 



zobowiązywać ich do pracy w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej, niedziele i 

święta, oczywiście z zapewnieniem odpowiedniego wynagrodzenia i czasu wolnego od pracy 

tytułem rekompensaty, także obowiązek godnego zachowania poza służbą (art. 16). 

Regulamin wprowadza kilka instytucji zmieniających status prawny urzędnika stoso-

wanych w zależności od potrzeb organu powołującego oraz sytuacji życiowej urzędnika (art. 

35). Podstawowym jest status aktywnego zatrudnienia, w trakcie którego urzędnik wykonuje 

wszystkie powierzone mu na stanowisku obowiązki (art. 36). Urzędnicy zatrudnienie na czas 

nieokreślony mogą być w trakcie służby oddelegowani z urzędu w celu pełnienia służby poza 

instytucją, udzielenie tymczasowej pomocy innej osobie lub przewodniczącemu instytucji lub 

organu albo frakcji w Parlamencie, Komitecie Regionów lub Europejskim Komitecie Ekono-

miczno-Społecznym, w celu tymczasowego objęcia stanowiska finansowanego ze środków na 

badania i inwestycje, co następuje na podstawie decyzji w sprawie oddelegowania określają-

cej okres oddelegowania (art. 37 i 38). Urzędnicy mogą zostać oddelegowani także na swój 

wniosek będąc postawionymi do dyspozycji innej instytucji wspólnotowej lub też organizacji 

zajmującej się wspieraniem interesów wspólnotowych po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. 

Regulaminu Pracowniczego (art. 37 i 39). Różnica między obu formami oddelegowania 

sprowadza się do warunków powrotu do instytucji macierzystej, w przypadku oddelegowania 

z urzędu powraca na stanowisko dotychczasowe lub jest awansowany, zaś w przypadku odde-

legowania na swój wniosek wraca na stanowisko równorzędne do zajmowanego przed odde-

legowaniem, jeśli go nie przyjmie pozostaje urzędnikiem oddelegowanym bez prawa do wy-

nagrodzenia (art. 39 akapit ostatni). Zgodnie z art. 40 urzędnik zatrudniony na czas nieokre-

ślony może otrzymać z przyczyn osobistych urlop bezpłatny na okres jednego roku z możli-

wością przedłużenia o następny rok (jedynie przy udokumentowanym wychowywaniu dziec-

ka pozostającego na jego utrzymaniu, które cierpi z powodu poważnego upośledzenia umy-

słowego lub fizycznego lub też koniecznością dołączenia do współmałżonka będącego urzęd-

nikiem lub innym pracownikiem wspólnotowym celem prowadzenia wspólnego gospodar-

stwa domowego daje możliwość przedłużenia bez ograniczeń), przy czym łączny okres urlo-

pów bezpłatnych w ciągu całego toku zatrudnienia nie może przekraczać 15 lat. Okres urlopu 

co prawda zalicza się do okresów zatrudnienia, od których uzależnia się szereg świadczeń 

pracowniczych, ale pozbawia możliwości awansowania, a ponadto po powrocie z urlopu 

otrzyma stanowisko równorzędne do zajmowanego przed nim, gdy zaś go nie przyjmie pozo-

stanie urzędnikiem urlopowanym bez prawa do wynagrodzenia. Instytucja tymczasowego 

stanu spoczynku z art. 41 stosowana jest w przypadku redukcji liczby stanowisk dokonywanej 

przez organ budżetowy po zasięgnięciu Wspólnego Komitetu, w jej następstwie urzędnik 

przestaje wykonywać obowiązki tracąc tym prawo do wynagrodzenia, ale zachowując przez 

pięć lat uprawnienia emerytalne oraz przez okres dwóch lat prawo pierwszeństwa przywróce-

nia na zwolnionym lub nowoutworzonym stanowisku, jeżeli jednak odmówi jego objęcia 

utraci uprawnienia z tytułu zwolnienia. Szczególny charakter ma urlopowania na czas odby-

wania służby wojskowej (we wszystkich jej rodzajach w zależności od kraju pochodzenia), 

kiedy co prawda traci wynagrodzenie (jedynie rezerwiści otrzymują różnicę po potrąceniu 

otrzymywanego żołdu), ale zachowuje uprawnienia emerytalne i bieg okresów zatrudnienia 

do awansowania (art. 42). Urzędnikom podczas pierwszych dwunastu lat od urodzenia lub 

przysposobienia dziecka przysługuje na każde dziecko 6 miesięcy urlopu wychowawczego 

bez prawa do wynagrodzenia podstawowego, przy czym każdorazowo urlop powinien trwać 

przynajmniej miesiąc. W tym czasie urzędnik zachowuje uprawnienia z ubezpieczenia spo-

łecznego, zachowuje swoje stanowisko wraz z prawem do awansu, a nadto otrzymuje dodatek 

edukacyjny na każde dziecko oraz dodatek z tytułu pozostawania na urlopie w wysokości 

852,74 € miesięcznie, w razie zaś wykorzystania urlopu w częściowym wymiarze czasu pracy 

w wysokości 50% tej kwoty (art. 42a). Osobną formą jest urlop z przyczyn osobistych (ro-

dzinny) związanych z poświadczonym przez lekarza przypadkiem poważnej choroby lub nie-



pełnosprawności małżonka, wstępnego, zstępnego, brata lub siostry urzędnika, kiedy nie 

otrzymuje wynagrodzenia podstawowego, ale przysługuje mu dodatek w wysokości określo-

nej w art. 42a akapit drugi (art. 42b). 

Również typową dla korpusowego charakteru zatrudnienia jest odpowiedzialność dys-

cyplinarna ponoszona przez urzędników instytucji europejskich uregulowana w Tytule VI 

Regulaminu. Deliktem służbowym w myśl art. 86 ust. 1 jest umyślne lub spowodowane za-

niedbaniem naruszenia przez urzędnika obowiązków wynikających z Regulaminu, przy czym 

co jest nietypowe dla znanych rozwiązań, o popełnienie deliktu może być oskarżony też były 

urzędnik, a więc taki, który zakończył już służbę. W ramach tej odpowiedzialności urzędnicy 

mogą być ukarani jedną z 8 kar – od upomnienia pisemnego i nagany, odroczenia awansu na 

okres od jednego do 23 miesięcy, degradację stopnia lub degradację na czas od 15 dni do jed-

nego roku, obniżenie grupy zaszeregowania lub grupy funkcyjnej, do usunięcia ze stanowi-

ska, zaś byli urzędnicy karą pozbawienia w całości lub części, tymczasowo lub trwale, 

uprawnień do emerytury (art. 9 załącznika IX). W odniesieniu do dwóch najniższych kar 

przyjęto uproszczona procedurę zastosowania ich przez organ powołujący na wniosek bezpo-

średniego przełożonego, zaś w odniesieniu do kar pozostałych przeprowadza się postępowa-

nie przed Komisją Dyscyplinarną, powoływaną na kadencję roczną w 5 osobowym składzie 

przez organ powołujący (art. 11 i 12 załącznika IX). Na czas postępowania urzędnik może 

być zawieszony w pełnieniu obowiązków z obniżeniem wynagrodzenia do połowy na czas nie 

dłuższy niż 4 miesiące (sekcja 6 załącznika IX). Regulamin przewiduje też możliwość zatar-

cia kary na wniosek ukaranego po pozytywnej konsultacji z Komisją (art. 27 załącznika IX). 

Ustanie zatrudnienia w korpusie urzędniczym następuje w wyniku rezygnacji urzędni-

ka, zwolnienia z urzędu, odwołania ze stanowiska w interesie służby, zwolnienia z powodu 

nienależytego wykonywania obowiązków, wydalenia ze służby, przeniesienia w stan spo-

czynku oraz śmierci (art. 47). Złożenie rezygnacji na piśmie potwierdzone decyzją organu 

powołującego (może odmówić, jeżeli toczy się postępowanie dyscyplinarne wobec urzędnika) 

powoduje ustane stosunku pracy w dniu oznaczonym w decyzji jednak nie później niż przed 

upływem 3 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji w przypadku urzędnika grupy funkcyjnej 

AD i jednego miesiąca w przypadku urzędnika grupy AST (art. 48). Organ powołujący po 

zasięgnięciu opinii Wspólnego Komitetu może w drodze uzasadnionej decyzji zwolnić urzęd-

nika z urzędu w razie niespełniania przez niego warunków określonych w art. 28 lit. a, art. 39-

41 ust. 4 i 5 oraz art. 14 akapit drugi załącznika VIII (art. 49). Urzędnik wyższy może zostać 

odwołany ze stanowiska w interesie służby (poza przypadkami zastosowania kary dyscypli-

narnej), co powoduje albo powierzenie mu innego (niższego) stanowiska, albo pozostawanie 

bez przydziału stanowisku z uprawnieniem do świadczenia pieniężnego zgodnie z załączni-

kiem IV, albo – w razie gdy ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne – przechodzi na 

emeryturę (art.50). W przypadku kolejnej negatywnej oceny w sprawozdaniu okresowym, o 

którym mowa w art. 43, stwierdzającej brak poprawy w nienależytym wykonywaniu obo-

wiązków, urzędnik może zostać zwolniony, zdegradowany lub przeniesiony do niższej grupy 

funkcyjnej tego samego lub niższego stopnia zaszeregowania (art. 51). Wniosek taki organ 

powołujący przekazuje Wspólnemu Komitetowi Doradczemu i urzędnikowi, co wszczyna 

całą procedurę postępowania w sprawie realizacji wniosku, w ramach której urzędnikowi słu-

ży prawo ustosunkowania się w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku i przedkładać uwa-

gi na piśmie oraz powoływać świadków. Przed Wspólnym Komitetem organ powołujący re-

prezentuje specjalnie wyznaczony urzędnik, zaś urzędnika zainteresowanego może wspoma-

gać wybrana przez niego inna osoba. Po wysłuchaniu stron, zapoznaniu się z dokumentami 

Wspólny Komitet Doradczy większością głosów wydaje uzasadnioną opinię określającą śro-

dek, który uznaje za właściwy w świetle stanu faktycznego, którą przesyła organowi powoła-

nemu i urzędnikowi zainteresowanemu w terminie dwóch miesięcy od skierowania wniosku. 

Urzędnik zwolniony w tym trybie ze stanowiska zachowuje świadczenie z tytułu odwołania 



przez okres od 3 do 12 miesięcy w zależności od długości okresu pełnienia służby (od 5 do 

powyżej 25 lat). W razie degradacji urzędnik po upływie 6 lat od zastosowania tego środka 

może ubiegać się o wykreślenie z akt osobowych adnotacji w tej sprawie. Przeniesienie w 

stan spoczynku związane jest z osiągniętym wiekiem przez urzędnika, automatycznie z dniem 

ukończenia 65 roku, na własną prośbę z dniem ukończenia 63 lat lub jeżeli po ukończeniu 55 

roku nabył już uprawnień emerytalnych, chyba że wystąpi z wnioskiem o dalsze zatrudnienie, 

jednak nie dłużej niż do 67 roku (art. 52). Ponadto Regulamin w art. 54 przewiduje możli-

wość powierzenia emerytowanym urzędnikom stanowisk honorowych na zajmowanym 

przedtem lub wyższym stanowisku bez wynagrodzenia (art. 54). 

Ustanowione równolegle z Regulaminem i obowiązujące po reformie z 2004 r. i ostat-

niej zmianie z 2009 r. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich 

regulują sytuacje prawną 6 grup pracowników: personelu tymczasowego, personelu pomocni-

czego, personelu kontraktowego, personelu miejscowego, specjalnych doradców i akredyto-

wanych asystentów parlamentarnych. (art. 1 Warunków).  Zatrudnienie odbywa się na pod-

stawie umów o pracę (art. 6) w drodze rekrutacji przeprowadzanej przez  Biuro Doboru Kadr 

WE w odniesieniu do personelu tymczasowego i kontraktowego (art. 12 ust. 3 i art. 82 ust. 5), 

a w przypadku asystentów parlamentarnych w drodze wyboru przez posła (art. 5a), zaś spe-

cjalnych doradców wybierają same instytucje (art. 123 ust. 2). Każda z grup pracowników 

posiada odrębne zasady podziału na grupy zaszeregowania lub stanowisk oraz odpowiadają-

cych im zasad wynagradzania, inaczej też są określone trybu awansowania na stanowiska lub 

do grup wyższych. Szczególna kategorię stanowi personel tymczasowy, który może awanso-

wać na stanowiska urzędnicze (art. 8), w związku z czym przewidziane jest zatrudnienie na 

okres próbny do 6 miesięcy (art. 14), ze znanymi konsekwencjami z Regulaminu urzędników, 

co nie ma miejsca w przypadku pozostałych grup pracowników 

Powyższe rozważania prowadzą do kilku wniosków wymagających dalszych prac ana-

lityczno-koncepcyjnych. Należałoby dokonać kompleksowej oceny obowiązującego w Polsce 

stanu regulacji prawnych dotyczących zatrudniania funkcjonariuszy w administracji publicz-

nej i rozważyć możliwość rozbudowania korpusowego charakteru organizacji poszczególnych 

grup zawodowych funkcjonariuszy, z docelowo wzorowaną na innych krajach europejskich 

ich ekwiwalencją, dającą możliwość przechodzenia między korpusami z zachowaniem pozy-

cji awansowych i wiążących się z nim uprawnień, co może przynieść efekt w postaci ciągłego 

podnoszeni kwalifikacji i długofalowego doskonalenia w procesie administrowania, a zara-

zem świadomego związania się z karierą urzędniczą. Już na wiele lat przed akcesją mieliśmy 

tę świadomość, że członkostwo unijne da nie tylko nowe możliwości, ale przede wszystkim 

postawi nowe wymagania dla administracji
39

. Opisane powyżej wzorce przyjmowane w insty-

tucjach wspólnotowych dowodzą, że sprostanie tym wymaganiom w wymaga działań syste-

mowych, jak bowiem z nich wynika umacnia się tendencja do korpusowego zatrudniania 

i preferowania służby długoletniej, z dużym naciskiem na jakość tych kadr i poddawanie ich 

stałej konsekwentnej ewaluacji, nie zaś doraźność i przypadkowość, a także zmienność kadr, 

której sprzyjają niektóre rozwiązania prawa polskiego. 
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