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WYMIANA ZASOBÓW LUDZKICH Z SEKTOREM PRYWATNYM

Materiał został przygotowany w ramach projektu "Ministerstwa Uczące Się".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Opis praktyki

Praktyka polega na planowej wymianie personelu pomiędzy organizacjami rządowymi i przedsiębiorstwami
sektora prywatnego w celu wymiany doświadczeń, wspierania innowacyjności i wzajemnego zrozumienia
pracowników z różnych sektorów gospodarki.
Wymiana personelu przeprowadzana jest w oparciu o formalny akt prawny i realizowana jest w postaci
dwóch mechanizmów „Wymiany przez oddelegowanie” i „Wymiany przez rekrutację”. W Japonii system
nadzorowany jest przez National Personnel Authority tj. centralną organizację koordynującą sprawy
personalne we wszystkich ministerstwach.
Warunkiem koniecznym sukcesu jest zachowanie obiektywności i przejrzystości procesu selekcji oraz
zniwelowanie różnic w poziomach wynagrodzeń pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.
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Powiązanie praktyki z MUS (mechanizmem uczenia się)

Praktykę dotyczy pól Kadry i Relacje z Otoczeniem.
Praktyka wpływa na wszystkie elementy MUS tj. Impulsy (poprzez innowacje z sektora prywatnego),
Refleksję (przede wszystkim oddolną), Wiedzę (przede wszystkim o otoczeniu) oraz Adaptację (poprzez
lepsze zrozumienie sytuacji sektora prywatnego).
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Poziom organizacyjny, na którym wdrażana jest praktyka

Jest to zdecydowanie praktyka systemowa ze względu na konieczność ustanowienia aktu prawnego,
odgórnej kontroli nad procesem wymiany w celu zachowania jej obiektywności i przejrzystości, ochrony
informacji niejawnych oraz modyfikacji systemu wynagrodzeń.
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Zalety i ograniczenia praktyki

Praktyka ma dwie główne zalety. Po pierwsze, pozwala na utworzenie stabilnych kanałów transferu wiedzy
pomiędzy organizacjami prywatnymi a sektorem państwowym, które w zależności od charakterystyki
uczestników (np. zagranicznych firm konsultingowych) mogą zagwarantować dostęp do najlepszych
praktyk. Po drugie, pozwala na ulepszenie komunikacji i współpracy pomiędzy dwoma sektorami poprzez
wzajemne zrozumienie i budowanie sieci kontaktów między pracownikami posiadającymi podobne
doświadczenia.
Wdrożenie praktyki stoi w obliczu dwóch poważnych wyzwań. Po pierwsze, zapewnienia obiektywności i
przejrzystości procesu wymiany personelu w celu zapobiegania niebezpieczeństwom korupcji i lobbingu. Po
drugie, w przypadku długoterminowej wymiany personelu, zniwelowania różnic w wynagrodzeniach
pomiędzy sektorem prywatnym a administracją publiczną.
Praktyka wydaje się być możliwa do zastosowania w Polsce, pomimo istnienia znacznych różnic w
poziomach wynagrodzeń. Praktyka ma potencjalnie znaczący pozytywny wpływ na jakość wiedzy i
współpracę pomiędzy organizacjami publicznymi i prywatnymi, jednak jej realizacja w pełnej formie
wymaga olbrzymiego zaangażowania i konsekwentnej realizacji na przestrzeni wielu lat.
Cytując ten materiał prosimy podawać następujące źródło: Olejniczak T. (2012) "Doświadczenia administracji
japońskiej" w: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych.
Doświadczenia międzynarodowe, Warszawa: Scholar
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Załączniki
Rycina 1 Zasady mechanizmów wymiany personelu
Wymiana przez oddelegowanie
Definicja:

Urzędnicy publiczni są oddelegowywani do przedsiębiorstw prywatnych zachowując swoje
stanowisko w służbie cywilnej. Nie mogą jednak angażować się w żadne funkcje publiczne i
muszą całkowicie poświęcić się obowiązkom wyznaczonym przez firmę.

Okres:

Do 3 lat (możliwy do wydłużenia do 5 lat)

Zasady
dyscyplinarne:

1.
2.
3.

Urzędnikowi publicznemu nie wolno angażować się w działania, które narażają na
szwank zaufanie względem jego funkcji lub całej służby cywilnej.
Urzędnikowi publicznemu nie wolno zdradzać sekretów tajemnic firmowych (nawet po
przejściu na emeryturę)
Urzędnikowi publicznemu nie wolno składać darowizn dla partii politycznych lub z
politycznych względów, ani angażować się w działania zarobkowe.

Dodatkowo obowiązuje:
4.
5.

Zakaz wnioskowania o pozwolenia lub uprawnienia do Agencji, Ministerstw itp., w
których urzędnik pracował przed oddelegowaniem do firmy
Zakaz wszelkiego zachowania, w którym wykorzystywane byłyby wpływy związane z
pozycją urzędnika publicznego.

Wynagrodzenie:

Płatne przez przedsiębiorstwo prywatne

Świadczenia
socjalne:

Oddelegowanemu urzędnikowi przysługuje pakiet świadczeń socjalnych oferowanych
przed przedsiębiorstwo prywatne, z wyłączeniem pakietu emerytur i ubezpieczeń
socjalnych.
Wymiana przez rekrutację

Definicja:

Pracownicy przedsiębiorstwa prywatnego zatrudnieni przez administrację publiczną
opuszczają firmę (tryb rezygnacji) lub utrzymują stosunek pracy (tryb ciągłego zatrudnienia).
Agencja/Ministerstwo i firma z wyprzedzeniem uzgadniają kwestie powrotu pracownika do
firmy po zakończeniu okresu wymiany.

Okres:

Do 3 lat (możliwy do wydłużenia do 5 lat)

Zasady
dyscyplinarne:

1.
2.
3.

Urzędnikowi publicznemu nie wolno angażować się w działania, które narażają na
szwank zaufanie względem jego funkcji lub całej służby cywilnej.
Urzędnikowi publicznemu nie wolno zdradzać sekretów tajemnic firmowych (nawet po
przejściu na emeryturę)
Urzędnikowi publicznemu nie wolno składać darowizn dla partii politycznych lub z
politycznych względów, ani angażować się w działania zarobkowe.

Dodatkowo obowiązuje:
4.

Zakaz zatrudnienia na tym samym stanowisku, na którym pracownik pracował przed
zatrudnieniem w administracji publicznej (z wyjątkiem przypadku trybu zatrudnienia
ciągłego)

Cytując ten materiał prosimy podawać następujące źródło: Olejniczak T. (2012) "Doświadczenia administracji
japońskiej" w: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych.
Doświadczenia międzynarodowe, Warszawa: Scholar
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5.

Zakaz zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w stosunku do tego, na którym
pracownik pracował przed zatrudnieniem w administracji publicznej.

Wynagrodzenie:

Płatne przez rząd

Świadczenia
socjalne:

Pracownikowi
publicznym.

przysługuje

pakiet

świadczeń

socjalnych

oferowanych

urzędnikom

Źródło: http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html#mechanisms
Rycina 2 Przepływ procedur związanych z wymianą personelu
Proces wymiany personelu rozpoczyna się od wniosku
zgłoszonego przez przedsiębiorstwo prywatne

Przedsiębiorstwa prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w wymianie personelu są zobowiązane aplikować o "obwieszczenie o wakatach"
publikowane przez Nationa Personnel Authority (NPA).
(aplikacja powinna być składana wraz z pisemnymi wymogami dotyczącymi kandydatów takimi jak wiek, przebieg kariery, doświadczenie, stanowisko, okres etc. )

NPA przesyła listę aplikujących przedsiębiorstw wraz z ich wymogami do Agencji i M inisterstw.

Każda z Agencji lub M inisterstw wybiera przedsiębiorstwo z listy, przeprowadza rozmowy i opracowuje plan wymiany personalnej.
(Każda Agencja i M inisterstwo są zobowiązane do przedstawienia planu NPA w celu akceptacji.)

Wymiana przez oddelegowanie
(organizacja rządowa → przedsiębiorstwo)

Przedsiębiorstwo prywatne w konsultacji z NPA
uzgadnia warunki zatrudnienie urzędnika
publicznego maj ące być oddelegowanym

Urzędnik publiczny mający być oddelegowany
zostaje przetransferowany z M inisterstwa lub
Agencji do NPA

Wymiana przez rekrutację
(przedsiębiorstwo → organizacja r ządowa)

Tryb rezygnacji

Tryb ciągłego zatrudnienia

Przedsiębiorstwo prywatne w
konsultacji z Agencją lub
M inisterstwem uzgadnia warunki
ponownego zatrudnienia pracownika
po zakończeniu okresu wymiany

Przedsiębiorstwo prywatne w
konsultacji z Agencją lub
M inisterstwem uzgadnia warunki
stosunku pracy w trakcie okresu
wymiany oraz ponownego
zatrudnienia pracownika po jego
zakończeniu.

Pracownik na okres wymiany
rozwiązuje umowę o pracę z firmą.

Pracownik nie musi rozwiązywać
umowy o pracę.

Przedsiębiorstwo prywatne podpisuje umowę o
pracę z oddelegowanym urzędnikiem publicznym i
przydziela mu stanowisko na określony okres czasu

M inisterstwo lub Agencja zatrudnia pracownika jako urzędnika publicznego na
określony okres czasu.

Po ukończeniu okresu wymiany oddelegowany
urzędnik wraca do swojej Agencji lub M inisterstwa

Po ukończeniu okresu wymiany
przedsiębiorstwo ponownie zatrudnia
pracownika.

Po ukończeniu okresu wymiany
pracownik wraca do
przedsiębiorstwa.

Źródło: http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html#mechanisms

Cytując ten materiał prosimy podawać następujące źródło: Olejniczak T. (2012) "Doświadczenia administracji
japońskiej" w: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych.
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Rycina 3 Ilustracja mechanizmów wymiany personelu

Z organizacji rządowej do przedsiębiorstwa prywatnego
Z przedsiębiorstwa prywatnego do organizacji rządowej
(1) Aplikacja
(z wymogami)

(2) Przedstawienie
listy i wymogów

NPA
(3) Dyskusje

Firma

M inisterstwo
(5) Wymiana przez
oddelegowanie

(4) Tymczasowy
transfer

NPA
(6) Wymiana przez
rekrutację

Źródło: http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html#mechanisms

Rycina 4 Historyczny proces przemian w praktyce wymiany personelu
Okres

Charakter

Główny powód

Schemat
AC

Z centralnej do lokalnej
Przedwojenny

(jednokierunkowa,
odgórna)

Kontrola i
monitorowanie

AP

AP

AM

AM

AM

AC

Z centralnej do lokalnej
Wczesny

Z lokalnej do centralnej

powojenny

(dwukierunkowa,
oddolna i pozioma)

Komunikacja,
budowanie
kompetencji,
innowacje w
zakresie polityk
publicznych

AP

AP

AM

AM

AM

Z centralnej do lokalnej
AC

Z lokalnej do centralnej
Późny

Pomiędzy lokalnymi

powojenny

Pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym
(wielokierunkowa,
międzysektorowa)

Komunikacja,
budowanie
kompetencji,
innowacje w
zakresie polityk
publicznych

SP

AP

AP
SP

AM

AM

AM

*(AC=Administracja Centralna, AP=Admin. Prefekturalna, AM=Admin. Municypalna, SP=Sektor Prywatny)
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