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W ostatnich latach zaobserwować możemy wzrost zainteresowania podejmo-
waniem studiów wyższych na kierunkach z zakresu nauk prawnych, a zwłaszcza 
na administracji. Jednym z ważniejszych przedmiotów, objętych programem stu-
diów na tym kierunku jest prawo urzędnicze, a więc ta część systemu prawa, któ-
ra odnosi się do statusu prawnego osób zatrudnionych w aparacie administracyj-
nym państwa. Praktycznie we wszystkich programach nauczania na wydziałach 
prawa i administracji znaleźć możemy przedmiot o nazwie pośrednio lub bezpo-
średnio odwołującej się do zagadnień z zakresu prawa urzędniczego. Oczywiście 
duże znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny dydaktycznej ma także i to, że została 
ona objęta standardem nauczania na kierunku administracja zawartym w rozpo-
rządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.7.2007 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

Jednak owemu ogromnemu zainteresowaniu prawem urzędniczym nie towa-
rzyszy dostateczna ilość pomocy dydaktycznych (podręczników i innych opraco-
wań ogólnych), ułatwiających studentom przyswojenie sobie treści składających 
się na ten przedmiot. Właściwie wymienić można byłoby zaledwie kilka opra-
cowań podręcznikowych, z tego tylko trzy obejmujące całość prawa urzędnicze-
go. Sytuacja skomplikowała się dodatkowo, gdyż pod koniec 2008 r. uchwalo-
no dwie nowe ustawy dotyczące statusu pracowników państwowych, tj. ustawy 
z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych i o służbie cywilnej. Tym sa-
mym owe nieliczne dostępne opracowania z tego zakresu zdezaktualizowały się 
w znacznej mierze. Dlatego sprawą pilną okazało się jak najszybsze przygotowa-
nie podręcznika, który swą treścią obejmowałby całość znowelizowanego prawa 
urzędniczego. W zamierzeniu autora niniejsza książka ma na celu spełnienie tego 
zadania.

Z uwagi na systematykę i charakter prawa urzędniczego konieczne było 
w wielu miejscach odwołanie się do regulacji z zakresu powszechnego prawa 
pracy. Uznając jednak, iż w programach nauczania szkół wyższych na kierunkach 
prawno-administracyjnych kurs prawa urzędniczego powinien być poprzedzony 
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wykładem prawa pracy, dlatego z reguły fragmenty odwołujące się do owych 
ogólnych zagadnień zostały w niniejszym podręczniku ujęte w sposób syntetycz-
ny. Należy ponadto nadmienić, że ze względu na specyfikę prawa urzędnicze-
go, w którego skład wchodzą komponenty w znacznym stopniu autonomiczne, 
należało osobno omówić poszczególne segmenty, tj.: urzędnicze prawo samorzą-
dowe, służbę cywilną oraz zatrudnienie w pozostałych urzędach państwowych. 
Stan prawny na dzień 18 czerwca 2009 r.
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