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Stanowisko Rządu 
wobec poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

(druk nr 497)  
oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, 

samorządzie powiatowym i samorządzie województwa  
(druk nr 498). 

 
 
 Projekty ustaw przewidują zmianę przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). 
Projekt w druku nr 498 przewiduje szerszą niż projekt w druku nr 497 nowelizację ustawy o 
pracownikach samorządowych, a dodatkowo także zmianę przepisów: 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.),  
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592, z późn. zm.) oraz  
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1590, z późn. zm.).  
 
Z uwagi na fakt, iż rozwiązania projektu w druku nr 497 zawarte są także w druku 498 – 
stanowisko Rządu wspólnie odnosi się do obu poselskich projektów ustaw. 
 

Wprowadzane zmiany odnoszą się do członków zarządu dzielnicy w urzędach dzielnic 
m.st. Warszawy, obsadzania stanowiska sekretarza (odpowiednio: gminy, powiatu, 
województwa), wymagań dla stanowisk doradcy i asystenta oraz działań, jakie zobowiązany 
jest podjąć organ gminy w związku ze skazaniem pracownika samorządowego prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe wymienionych w projekcie kategorii. Potrzebę wprowadzenia zmian 
projektodawcy uzasadniają pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi, 
sygnalizowanymi przez m.in.: przedstawicieli środowisk samorządowych oraz Najwyższą 
Izbę Kontroli w ,,Informacji o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego”. 
 
 Przechodząc do oceny przedstawionych propozycji modyfikacji danych przepisów,  
w pierwszej kolejności należy odnieść się do uregulowań dotyczących członków zarządu 
dzielnicy w urzędach dzielnic m.st. Warszawy. Rozwiązanie to ma na celu, jak zauważają 
autorzy projektu, usunięcie wątpliwości dotyczących statusu prawnego członków zarządów 
dzielnic m.st. Warszawy. W związku z tym, że dotychczasowa praktyka zatrudniania 
członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy na podstawie umowy o pracę powoduje istotne 
następstwa w obszarze ich stosunku pracy (w szczególności w kwestii okresu zatrudnienia 
pomiędzy wyborem a zawarciem z nimi stosownej umowy o pracę), projekt przewiduje 
włączenie członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy do grona pracowników 
samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru. Pozycja członków zarządu m.st. 
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Warszawy zostanie zrównana tym samym z pozycją pozostałych pracowników 
samorządowych, wyszczególnionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych, dla których z aktem wyboru wiąże się obowiązek świadczenia pracy na 
rzecz danej społeczności. Dodatkowo, na mocy projektowanego przepisu przejściowego (art. 
5) stosunki pracy członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekształcą się pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym projektowana ustawa wejdzie w życie w 
stosunki pracy na podstawie wyboru, co pozwoliłoby w opinii autorów projektu, właściwie 
stosować przepisy do istniejących stosunków pracy.  

W opinii Rządu art. 5 projektu może budzić wątpliwości w sferze ochrony praw 
pracowniczych (przepis ten zakłada przekształcenie z mocy prawa stosunku pracy zawartego 
na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy zawarty na podstawie wyboru, pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa weszła w życie). Niemniej jednak 
rozwiązanie polegające na przekształceniu z mocy prawa stosunku pracy na mniej korzystny 
dla pracownika było już stosowane przez ustawodawcę (vide pracownicy mianowani: 
przekształcenie stosunku pracy na podstawie mianowania w stosunek na podstawie umowy o 
pracę). Z drugiej strony oceniając ten przepis należałoby mieć na uwadze skorelowanie 
skutków rozstrzygnięcia rady dzielnicy o odwołaniu burmistrza lub zastępcy ze skutkiem w 
sferze prawa pracy, tak aby stosunek pracy nie trwał po odwołaniu z funkcji. 
    

Kolejne propozycje dotyczą obsadzania stanowiska sekretarza odpowiednio: gminy, 
powiatu, województwa. W związku z tym, że w niektórych jednostkach samorządu 
terytorialnego praktykuje się zatrudnianie osoby pełniącej obowiązki sekretarza (osoba taka 
zatrudniana jest poza otwartym naborem i często nie spełnia wymogów stawianych 
sekretarzowi przez ustawę o pracownikach samorządowych) projektodawcy proponują 
wprowadzenie w ustawie o pracownikach samorządowych przepisu na wzór art. 54 ust. 6 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 
późn. zm.), zakazującego wprost obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia 
obowiązków oraz przepisu określającego maksymalny termin, w jakim powinien zostać 
zorganizowany otwarty nabór na stanowisko sekretarza. Projekt ustawy zawiera także 
przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nabór kandydatów na wolne w dniu wejścia w życie 
ustawy stanowisko przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w 
życie tej ustawy. 
W odniesieniu do powyższego należy spostrzec, że ustawa o pracownikach samorządowych 
przewiduje obligatoryjne tworzenie stanowiska sekretarza w urzędzie gminy, starostwie 
powiatowym i w urzędzie marszałkowskim (art. 5 ust. 1). Zatrudnienie sekretarza podlega 
procedurze naboru, który – w myśl zasady określonej w art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych jest otwarty i konkurencyjny. Ustawa określa także wymagania, jakie winna 
spełnić osoba ubiegająca się o to stanowisko – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co 
najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w 
art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na 
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kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co 
najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w 
art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w 
innych jednostkach sektora finansów publicznych. Zatrudnienie sekretarza jest wymogiem 
ustawowym i następuje na podstawie umowy o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
pracownikach samorządowych). Należy zatem uznać, że proponowane rozwiązania wychodzą 
naprzeciw sygnalizowanym wątpliwościom w zakresie prawidłowości polityki kadrowej 
prowadzonej w urzędach administracji samorządowej. Jest to tym bardziej zasadne z punktu 
istotnej roli, jaką w strukturze urzędu jednostki samorządu terytorialnego pełni sekretarz - 
ustawa o pracownikach samorządowych daje bowiem kierownikowi urzędu możliwość 
powierzania sekretarzowi istotnych zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej 
organizacji pracy urzędu i realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. 
Uzasadnionym także pozostaje wprowadzenie przepisu przejściowego normującego obsadę 
wolnego w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska. 
 
 Kolejne propozycje z projektowanej ustawy dotyczącą zatrudniania osób skazanych 
prawomocnym wyrokiem. Projektodawcy zwrócili uwagę, że obecnie obowiązujące regulacje 
umożliwiają obchodzenie przepisów zakazujących zatrudniania jako pracowników 
samorządowych na stanowiskach urzędniczych osób skazanych prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Nadto, nie upoważniają organu nadzoru do działania w sytuacji, w której niektórzy 
pracownicy samorządowi, zwłaszcza zatrudnieni na podstawie wyboru lub powołania, 
pomimo skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe nadal pełnią swe funkcje z 
powodu niepodejmowania stosownych aktów w sprawie odwołania tych osób przez właściwe 
organy jednostek samorządu terytorialnego. 
Zagadnienie to związane jest z wymogami, które muszą spełniać osoby będące pracownikami 
samorządowymi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, 
pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim (z pewnymi 
wyjątkami), ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych 
oraz posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub 
powołania może być osoba, która spełnia powyższe wymagania, a ponadto nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Wymogi dodatkowe 
wprowadzono także dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę na stanowisku urzędniczym, którzy, oprócz spełnienia ogólnych wymogów dla 
pracowników samorządowych z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, muszą 
posiadać co najmniej średnie wykształcenie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią (art. 6 ust. 3 ww. ustawy). Wymogi 
dotyczące ogółu pracowników samorządowych oraz odnoszący się do pracowników 
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zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wymóg nie skazania i nieposzlakowanej opinii 
odnosi się również do pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych (vide art. 6 ust. 4 ustawy). Dla tej grupy pracowniczej są ustanowione 
dodatkowe wymogi dotyczące stażu i wykształcenia. Oznacza to, spełnienie ww. warunków 
nie jest wymagane od pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o 
pracę na stanowiskach innych niż urzędnicze, w tym stanowiskach doradców i asystentów. 
Skutkiem tego jest to, że doradcami i asystentami mogą być osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. Sytuację taką ciężko uznać za prawidłową, tym bardziej, że doradcy i 
asystenci pracują w bezpośrednim kontakcie z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), 
starostami i marszałkami województw, a charakter i zakres wykonywanych przez nich zadań 
może dotykać spraw wymagających wielkiej staranności i nieposzlakowanej opinii. Pozycja 
osób zajmujących stanowisko doradcy i asystenta nie jest mniej ważna niż osób zajmujących 
kierownicze stanowiska urzędnicze, co powinno prowadzić do stawiania tym stanowiskom 
podobnych wymagań. W związku z powyższym projektodawcy proponują zmianę ustawy o 
pracownikach samorządowych i nadanie art. 6 ust. 3 nowego brzmienia, poprzez dodanie do 
katalogu stanowisk w nim wymienionych doradców i asystentów. Proponowane rozwiązania 
wychodzą więc naprzeciw sygnalizowanym wątpliwościom w zakresie prawidłowości 
polityki kadrowej prowadzonej w urzędach administracji samorządowej, w tym mają 
zapobiegać sytuacjom, gdzie skazanego urzędnika, z którym należy rozwiązać umowę o 
pracę, można tego samego dnia lub w czasie nieodległym zatrudnić na stanowisku doradcy 
lub asystenta, powierzając mu te same albo podobne obowiązki.  

Odrębną od określenia samych wymogów stawianych różnym kategoriom 
pracowników samorządowych pozostaje kwestia egzekucji przyjętych rozwiązań. 
Dotychczasowa obserwacja praktyki pokazuje, że obowiązujące regulacje nie zapewniają 
skuteczności tej egzekucji. Projektodawcy wskazują na lukę prawną, będącą wynikiem 
niespójności przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z przepisami: art. 
98a ustawy o samorządzie gminnym, art. 85a ustawy z dnia o samorządzie powiatowym  oraz 
art. 86a ustawy o samorządzie województwa. Należy zauważyć, że brak jest regulacji, która, 
w sytuacji skazania określonych osób, posiadających status pracowników samorządowych, 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, nakazywałaby wprost właściwym organom jednostek 
samorządu terytorialnego podjęcie odpowiednich działań. Za celowe należy zatem uznać 
dodanie art. 6a ustawy o pracownikach zobowiązujące organ jednostki samorządu 
terytorialnego do odwołania pracownika lub rozwiązania z nim umowy, jak też dodatkowo 
wprowadzenie do trzech ustaw ustrojowych przepisu dającego wojewodzie, w sytuacjach w 
nich określonych (tzn. niedopełnienia obowiązku określonego w art. 6a ustawy o 
pracownikach samorządowych), podstawę do wydania zarządzenia zastępczego. Wskazać 
jednak należy, iż mogą zrodzić się wątpliwości co do odpowiedniego trybu rozwiązania 
umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku określonym w tym przepisie w 
razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu (w szczególności nie jest jasne, czy 
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rozwiązanie umowy miałoby nastąpić za wypowiedzeniem, czy bez wypowiedzenia). 
Zasadnym pozostaje doprecyzowanie tych kwestii w  projekcie. 
 Z ww. rozwiązaniami koreluje propozycja nowelizacji art. 39 ustawy  
o pracownikach samorządowych, która umożliwiać ma pracodawcy samorządowemu 
określenie w regulaminie wynagradzania stanowisk pomocniczych i obsługi, na których może 
być zatrudniona osoba spełniająca wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w sytuacjach, gdy jest to 
uzasadnione charakterem zadań wykonywanych na danym stanowisku. Wg. projektodawców, 
rozwiązanie to stanowi odpowiedź na sygnalizowaną przez pracodawców samorządowych 
problematykę niemożności weryfikacji wymogu niekaralności osób aplikujących (bądź też już 
zatrudnionych) na stanowiska ,,pomocnicze i obsługi”. Jest to tym bardziej zasadne, że 
zatrudnienie oraz praca osoby skazanej na stanowisku ,,pomocniczym lub obsługi” w 
niektórych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego może spotkać się z 
zarzutem niedbałości o dobro i bezpieczeństwo powierzonych mu podopiecznych, dla których 
taki pracownik może stanowić potencjalne zagrożenie. Nie deprecjonując tych postulatów, 
kształtowanie obowiązku podawania informacji z zakresu danych osobowych w akcie rangi 
podustawowej może jednak rodzić wątpliwości w świetle postanowień Konstytucji RP oraz 
przepisów Kodeksu pracy. Warto jest zatem przeanalizować te kwestie w trakcie prac 
parlamentarnych. 
 
 Kolejną z projektowanych zmian jest nowelizacja art. 12 ust. 1 ustawy  
o pracownikach samorządowych, definiującego termin ,,wolnego stanowiska urzędniczego, w 
tym wolnego kierowniczego stanowiska urzędniczego”, poprzez wskazanie, iż jest to 
stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został 
przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony 
inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 
stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie 
został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego 
naboru nie został zatrudniony pracownik. Jak podkreślają w uzasadnieniu projektodawcy 
przedmiotowa regulacja stanowiła przedmiot oceny Najwyższej Izby Kontroli w ramach 
przeprowadzonej kontroli (Nr ewid. 148/2010/P/09/190/LZG), której wyniki zostały 
zaprezentowane w ,,Informacji o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego”. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
obecne brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest na tyle 
nieprecyzyjne, że może prowadzić do niejednolitego stosowania prawa, w tym awansowania 
na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych innych niż urzędnicy, bez 
zastosowania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru.  
Z powyższą zmianą jest związana propozycja nowelizacji art. 20 ustawy  
o pracownikach samorządowych, którego praktyczne zastosowanie powoduje wątpliwości 
interpretacyjne, dotyczące zakresu podmiotowego pracowników samorządowych, którzy 
mogą zostać objęci ,,awansem wewnętrznym”. Jak zauważają projektodawcy, obowiązujące 
brzmienie danej regulacji w powiązaniu z funkcjonującą definicją ,,wolnego stanowiska 
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urzędniczego” (art. 12 ust. 1) sugeruje, że ,,awans wewnętrzny” na stanowisko z grupy 
stanowisk ,,urzędniczych” jest możliwy także w odniesieniu do pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach ,,pomocniczych i obsługi”. W konsekwencji jednak, taki awans sprzeciwia 
się intencji ustawodawcy powierzania stanowisk ,,urzędniczych” - co do zasady - w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru (vide art. 11 ust. 1). Za celowe zatem należy uznać 
doprecyzowanie instytucji ,,awansu wewnętrznego”, poprzez wskazanie, że może on nastąpić 
jedynie w granicach danej (tożsamej) grupy stanowisk.  

 
Uwzględniając całość przedstawionych unormowań należy stwierdzić, że Rada 

Ministrów z zainteresowaniem i uwagą przyjęła poselskie projekty ustaw: o zmianie ustawy o 
pracownikach samorządowych, jak też o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 
samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Proponowane 
rozwiązania wychodzą naprzeciw sygnalizowanym wątpliwościom w zakresie prawidłowości 
polityki kadrowej prowadzonej w urzędach administracji samorządowej. Dlatego też Rada 
Ministrów popiera kierunek proponowanych przez projektodawców zmian i przedkłada 
pozytywne stanowisko do analizowanych poselskich projektów ustaw, z jednoczesną sugestią 
wspólnego procedowania przez Sejm RP nad tymi projektami oraz uwzględnienie 
sygnalizowanych wątpliwości. 
 
 
 
 
 


