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SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy o pracownikach 
amorządowych, samorządzie gminnym, 
amorządzie powiatowym i samorządzie 
ojewództwa. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my panią poseł Julię Piterę. 

k Blanik;  (-)   Łukasz Borowiak;  (-)   Beata Bublewicz;  (-)   Borys 
)   Krystyna Kłosin;  (-)   Ewa Kołodziej;  (-)   Sławomir Kowalski; 
Krajewska;  (-)   Stanisław Lamczyk;  (-)   Józef Lassota;  (-)   Marek 
 (-)   Antoni Mężydło;  (-)   Konstanty Miodowicz;  (-)   Killion 

  (-)   Paweł Olszewski;  (-)   Maciej Orzechowski;  (-)   Paweł Papke; (-
era;  (-)   Marek Plura;  (-)   Halina Rozpondek;  (-)   Lidia Staroń; 
ł Suski;  (-)   Bożena Szydłowska;  (-)   Tomasz Szymański;  (-)   Piotr 
  (-)   Renata Zaremba. 



           Projekt 
 
 

Ustawa 
 

z dnia ………………. 
 

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie 
powiatowym i samorządzie województwa. 

 
 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e  
w brzmieniu: 
,,e) w urzędach dzielnic m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy, zastępca burmistrza 
dzielnicy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy;” 
 
2) art. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,Art. 5.1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się 
odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej 
„sekretarzem”. 

2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 
czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2,  
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na 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. 

3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu. 
4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu 

zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz 
realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. 

5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich. 
6. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później 

niż w ciągu 3 miesięcy od opróżnienia stanowiska. 
7. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia 

obowiązków.”. 
 
3) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,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) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.” 
 
4) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 



,,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 stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego odwołuje 
go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym 
uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.”. 
 
5) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
,,1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem 
urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze 
porozumienia, nie został przeniesiony 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.”. 
 
6) w art. 20: 
a) dotychczasowe brzmienie przepisu oznacza się ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy 
stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3.”. 
 
7) w art. 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
,,1a. Pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić stanowiska pomocnicze  
i obsługi, na których może być zatrudniona osoba, która nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli jest to uzasadnione charakterem 
zadań wykonywanych na danym stanowisku.”. 
 
 Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,Art. 98a. 1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów 
art. 383 § 2 i 6 oraz art. 492 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, oraz art. 5 ust. 2  
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych, 
w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu 
wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, 
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy  
i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, 
burmistrzem dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcą burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, 
członkiem zarządu dzielnicy m.st. Warszawy oraz pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub 



asystenta, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy  
o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”. 
 
 Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
,,Art. 85a. 1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów 
art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne oraz art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych, w zakresie 
dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo 
rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem 
powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem 
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub 
asystenta, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy  
o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 
dni.”. 
 
 Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
,,Art. 86a. 1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu  
z przepisów art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne oraz art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych,  
w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska 
albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu województwa, sekretarzem 
województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego 
wojewódzką osobą prawną oraz pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy i asystenta, nie podejmuje uchwały, nie 
odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ 
województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.”.  
 
 Art. 5. Stosunki pracy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza 
dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
przekształcają się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
niniejsza ustawa weszła w życie w stosunki pracy na podstawie wyboru. 
 
 Art. 6. Nabór kandydatów na wolne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
stanowisko sekretarza, przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia  
w życie ustawy. 
 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  



UZASADNIENIE 
 

proponowanej inicjatywy legislacyjnej 
 
 
 Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) tworzą podwaliny spójnego systemu zarządzania 
zasobami ludzkimi w strukturach administracji samorządowej, gwarantując 
pracodawcy samorządowemu swobodę decyzyjną w wielu aspektach dotyczących 
zatrudnienia i organizacji pracy pracowników samorządowych. Niemniej jednak, 
podczas ponad trzyletniego (od 1 stycznia 2009 r.) obowiązywania regulacji zawartych  
w ww. akcie normatywnym pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, sygnalizowane 
przez m.in.: przedstawicieli środowisk samorządowych oraz Najwyższą Izbę Kontroli  
w ,,Informacji o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze  
w jednostkach samorządu terytorialnego”, które uzasadniają wprowadzenie 
projektowanych rozwiązań. 
 
 Pierwsze z zaproponowanych rozwiązań ma na celu usunięcie wątpliwości 
dotyczących statusu prawnego członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy. Stosowanie 
dotychczasowej praktyki 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). Stąd też, proponuje się włączenie członków zarządów 
dzielnic m.st. Warszawy do grona pracowników samorządowych zatrudnianych na 
podstawie wyboru. Wybór stanowi jedną z podstaw nawiązania stosunku pracy, jeżeli  
z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika [vide art. 
73 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  
z późn. zm.)], co w odniesieniu do członków zarządu m.st. Warszawy – jako osób 
piastujących w następstwie wyboru mandat zaufania społecznego – znajduje szczególne 
uzasadnienie. W ten sposób, pozycja członków zarządu m.st. Warszawy zostanie 
zrównana z pozycją pozostałych pracowników samorządowych, wyszczególnionych  
w art. 4 ust. 1 pkt 1 danej pragmatyki pracowniczej, dla których z aktem wyboru wiąże 
się obowiązek świadczenia pracy na rzecz danej społeczności. Jednocześnie, 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. 
 
 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. Art. 11 
ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że nabór kandydatów na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty  
i konkurencyjny. 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 (m.in. urzędzie gminy, starostwie 
powiatowym, urzędzie marszałkowskim), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na 
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 może nastąpić 
wyłącznie na podstawie umowy o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych). Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem w formie umowy o pracę stanowi 
wymóg ustawowy (vide: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z dnia 7 maja 
2010r., PNK.I.0911/229/10, w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia burmistrza 
gminy i miasta Szadek z dnia 12 marca 2010 r. w przedmiocie powierzenia pani J. S. 
stanowiska p.o. sekretarza w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek). 
 Ustawa o pracownikach samorządowych daje kierownikowi urzędu możliwość 
powierzania sekretarzowi istotnych zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej 
organizacji pracy urzędu i realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. 
 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. 
 Z tych powodów konieczne jest 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. 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. 
 
 Ponadto, obecnie obowiązujące regulacje: 
1) 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 
2) 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. 
 
 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownicy 
samorządowi zatrudniani są 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; 
2) powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik 

powiatu, skarbnik województwa; 
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi. 

Uzupełnieniem ww. regulacji jest art. 4 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym pracownicy 
samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 1) urzędniczych, w tym kierowniczych 
stanowiskach urzędniczych, 2) doradców i asystentów, 3) pomocniczych i obsługi. 

Wymogi, które muszą spełniać osoby będące pracownikami samorządowymi, 
określone zostają w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, w zależności od ich 



kategorii. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy 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 
skazane 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). A contrario, spełnienie tych warunków nie będzie wymagane od 
pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach 
innych niż urzędnicze, w tym stanowiskach doradców i asystentów. Pomimo częstego 
wykonywania przez ww. osoby zadań analogicznych do zadań pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych, z wykładni językowej art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych płynie bezsprzeczny wniosek, iż doradców i asystentów nie można uznać za 
zajmujących stanowiska urzędnicze. 

Brzmienie obowiązujących przepisów powoduje, 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. Ich pozycję należałoby określać jako nie mniej 
ważną niż osób zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze, co powinno prowadzić do 
wniosku, że stawiane winny byłyby im być podobne wymagania. 

Obowiązująca regulacja prowadzi także do sytuacji, w której 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. Zachowania powyższe, których rozmiar jest trudny do 
skwantyfikowania, choć mające znamiona obchodzenia przepisów, w obowiązującym stanie 
prawnym są całkowicie dopuszczalne. 

W związku z powyższym proponuje się zmianę ustawy o pracownikach 
samorządowych poprzez nadanie art. 6 ust. 3 brzmienia: ,,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: 
(…)”. 

 
Kwestią 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. 
Mamy do czynienia z luką prawną, będącą wynikiem niespójności przepisu art. 6 ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych z przepisem art. 85a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). To samo 
dotyczy analogicznych przepisów art. 98a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86a ustawy z dnia  



5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. 
zm.). 
W obowiązujących przepisach brak jest regulacji, która, w sytuacji skazania określonych 
osób, określanych jako pracownicy samorządowi, prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
nakazywałaby wprost właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego podjęcie 
odpowiednich działań. 
Przepisy takie, odnoszące się oczywiście do zaistnienia odmiennych niż karalność zdarzeń, 
przewidziane zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, 
poz. 1584, z późn. zm.). Tam, przykładowo, w art. 5 ust. 2 stwierdza się, iż jeżeli zakazy,  
o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6b, z wyłączeniem 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3-5, odwołuje ją 
albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym 
uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę, zaś w art. 5  
ust. 3 stwierdza się, że jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu 
województwa lub powiatu, skarbnik województwa, powiatu lub gminy, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po 
upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał 
informację o przyczynie odwołania. Niewypełnienie jasno sprecyzowanych w ww. przepisach 
obowiązków daje wojewodzie, z mocy wzmiankowanych regulacji trzech ww. ustrojowych 
ustaw samorządowych, podstawę do wydania zarządzenia zastępczego. 
 Mając na względzie powyższe, wydaje się, iż nic nie stałoby na przeszkodzie dla 
przyjęcia analogicznej procedury w przypadku skazania pracowników samorządowych 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. Stąd proponuje się dodanie po art. 6 w ustawie  
o pracownikach samorządowych art. 6a w brzmieniu: 
 ,,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 stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki 
samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego odwołuje go lub 
rozwiązuje z nim umowę o pracę najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał 
informację o fakcie prawomocnego skazania.”. 
 Wprowadzenie do ustawy o pracownikach samorządowych przepisu na wzór wyżej 
zaproponowanego art. 6a, wymaga zmodyfikowania odpowiednio trzech ww. ustrojowych 
ustaw samorządowych. Przykładowo, ust. 1 art. 85a w ustawie o samorządzie powiatowym 
winien byłby uzyskać brzmienie: 
,,Art. 85a. 1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów 
art. 383 § 2 i 6  ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne oraz art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych, w zakresie 
dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo 
rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem 



powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem 
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub 
asystenta, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy  
o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 
dni.”. 
 
 W razie bezskutecznego upływu ww. terminu, wojewoda, po powiadomieniu ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, wydawałby zarządzenie zastępcze, o czym 
stanowi obowiązujący aktualnie przepis art. 85a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. 
Odpowiednie, dostosowane do systematyki ich unormowań, zmiany dotyczyć musiałyby 
także art. 98a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 86a ustawy o samorządzie 
województwa. 
 
 Z ww. rozwiązaniami koreluje propozycja nowelizacji art. 39 ustawy  
o pracownikach samorządowych, która umożliwi 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. 
Proponowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na sygnalizowaną przez pracodawców 
samorządowych problematykę niemożności weryfikacji wymogu niekaralności osób 
aplikujących (bądź też już zatrudnionych) na stanowiska ,,pomocnicze i obsługi”. 
Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu wielu dziedzin, np.: 
oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zatem, 
niejednokrotnie działają w obszarach szczególnie wrażliwych z uwagi na kontakt  
z małoletnimi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Tak więc, 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. 
 
 Kolejna projektowana zmiana dotyczy nowelizacji 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. 
Przedmiotowa regulacja została poddana ocenie przez Najwyższą Izbę Kontroli  
w następstwie 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. ,,Przepis 
ten wyłącza z zakresu wolnych stanowisk urzędniczych, do których obsadzenia wymagane 
jest postępowanie w sprawie naboru, m.in. stanowiska, na które został przeniesiony 



pracownik samorządowy danej jednostki. Pojęcie pracownika samorządowego jest szerokie  
i obejmuje poza stanowiskami urzędniczymi także stanowiska doradców, asystentów oraz 
pracowników pomocniczych i obsługi. Zatem bez naruszenia ustawy można obecnie 
zatrudnić osobę na stanowisku np. gońca i po krótkim czasie, bez procedury naboru, 
przenieść ją na stanowisko urzędnicze (jeżeli będzie spełniała formalne wymogi 
kwalifikacyjne), bo posiadać już będzie status pracownika samorządowego (…). Powstała 
niejednoznaczność wykorzystywana jest przez jednostki samorządowe do obsadzania na 
stanowiskach urzędniczych osób, których umiejętności i przygotowanie zawodowe nie 
zostały zweryfikowane w trybie konkursowym.”.  
 
 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”. Obowiązujące 
brzmienie danej regulacji w powiązaniu z funkcjonującą definicją ,,wolnego stanowiska 
urzędniczego” (art. 12 ust. 1) sugeruje bowiem, 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). Tym 
samym, niezbędnym pozostaje doprecyzowanie instytucji ,,awansu wewnętrznego”, 
poprzez wskazanie, że może on nastąpić jedynie w granicach danej (tożsamej) grupy 
stanowisk. Ustawodawca w art. 4 ust. 2 ustawy dokonał podziału stanowisk 
pracowników samorządowych na trzy grupy: 1) stanowiska urzędnicze, w tym 
kierownicze stanowiska urzędnicze; 2) stanowiska doradców i asystentów; 3) stanowiska 
pomocnicze i obsługi - i tylko w ramach tej samej grupy stanowisk możliwe byłoby 
przenoszenie pracowników samorządowych w drodze awansu wewnętrznego, bez 
możliwości obchodzenia przepisów nakładających obowiązek stosowania otwartej  
i konkurencyjnej procedury naboru. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie 
gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Julia Pitera) 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32) 
sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę ustaw: z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zmianami), 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, ze zmianami), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zmianami). 
Zmiana dotyczy m.in. zaliczenia członków zarządu dzielnicy w urzędach 
dzielnic m.st. Warszawy do kategorii pracowników samorządowych 
zatrudnianych na podstawie wyboru, ustalenia maksymalnego terminu 
przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko sekretarza gminy, 
powiatu i województwa oraz wprowadzenia zakazu obsadzania stanowiska 
sekretarza w drodze powierzenia obowiązków. Projekt ponadto określa 
wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Projekt 
wskazuje działania, jakie musi podjąć właściwy organ jednostki (związku 
jednostek) samorządu terytorialnego w przypadku skazania pracownika 
samorządowego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
wymienionych w projekcie kategorii. 

Projekt zawiera postanowienia przejściowe. Proponowana ustawa ma 
wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
 
4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i 
samorządzie województwa nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy nie zawiera oświadczenia 
w sprawie zgodności projektu z prawem UE, wymaganego art. 34 ust. 2 pkt 7 
regulaminu Sejmu. Zgodnie z art. 34 ust. 7 regulaminu Sejmu Marszałek 
Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy, jeżeli uzasadnienie 
dołączone do projektu nie odpowiada wymogom określonym w art. 34 ust. 2. 
 

 
Szef Kancelarii Sejmu 
 
 
Lech Czapla 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – 

czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym 

i samorządzie województwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Julia 
Pitera) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
 
Projekt przewiduje zmianę ustaw: z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zmianami), 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, ze zmianami), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zmianami). 
Zmiana dotyczy m.in. zaliczenia członków zarządu dzielnicy w urzędach 
dzielnic m.st. Warszawy do kategorii pracowników samorządowych 
zatrudnianych na podstawie wyboru, ustalenia maksymalnego terminu 
przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko sekretarza gminy, 
powiatu i województwa oraz wprowadzenia zakazu obsadzania stanowiska 
sekretarza w drodze powierzenia obowiązków. Projekt ponadto określa 
wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Projekt 
wskazuje działania, jakie musi podjąć właściwy organ jednostki (związku 
jednostek) samorządu terytorialnego w przypadku skazania pracownika 
samorządowego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
wymienionych w projekcie kategorii 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, 
samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa 
nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 

 
Szef Kancelarii Sejmu 
 
 
Lech Czapla 
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