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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 września 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

 

 

(druk nr 587) 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 4. 

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: 

1)   wyboru: 

a)  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali 

członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi, 

b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu 

powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi, 

c)  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

d)  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i 

pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi, 

e)  w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza 

dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy; 

2)   powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik 

powiatu, skarbnik województwa; 

3)   umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi. 

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 

1)   urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych; 

[2)   doradców i asystentów;] 

3)   pomocniczych i obsługi. 

Art. 6. 

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 
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1)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku. 

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może 

być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku 

urzędniczym[, doradcy lub asystenta] może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 

1)   
(1)

 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)   cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo: 

1)   posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym 

stanowisku; 

2)   posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym. 

Art. 6a. 

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, 

wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika 

powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza 

województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, 

członka zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. 

Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. 

Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

stanowisku urzędniczym[, doradcy lub asystenta] właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący 

czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub 

rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. 

 

[Art. 17. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać 

osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie 

powiatowym i urzędzie marszałkowskim. 

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, następuje na czas pełnienia funkcji przez 

odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka. 

3. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za dwutygodniowym 

wypowiedzeniem. 

4. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć: 

1)   w gminach do 20 000 mieszkańców - 3 osoby; 

2)   w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach - 5 osób; 

3)   w pozostałych gminach oraz województwach - 7 osób.] 

 

Art. 20. 

 1. Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje 

obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). 

2. Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o 

których mowa w [art. 4 ust. 2 pkt 1-3] < art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3>. 

 

[Art. 33. 

Przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowiednio do doradców i asystentów.] 

 

Art. 37. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;] 
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<1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze 

urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;> 

2)   minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na 

poszczególnych stanowiskach; 

3)   warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na 

poszczególnych stanowiskach; 

4)   warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; 

5)   maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego; 

6)   wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3; 

7)   warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę; 

8)   warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania; 

9)   warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod uwagę w 

szczególności: 

1)   rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach; 

2)   potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i 

niezbędnego doświadczenia; 

3)   liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może 

przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 i 2199 

oraz z 2016 r. poz. 178). 

 


