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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

(druk nr 587) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wykreślenie z ustawy o pracownikach samorządowych rozwiązań, 

które umożliwiają tworzenie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego stanowisk 

doradców i asystentów.  

W obowiązującym stanie prawnym wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta 

i marszałek województwa mogą zatrudniać doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie 

gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. Zatrudnienie doradców 

i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

starostę lub marszałka województwa. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być 

dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

Ustawa uchyla przepisy dotyczące stanowisk doradców i asystentów oraz wprowadza 

konsekwencje legislacyjne uchylenia, a także dodaje przepisy przejściowe określające 

sytuację prawną dotychczas zatrudnionych doradców i asystentów. Zgodnie z ustawą umowy 

zawarte z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na stanowiskach doradców 

i asystentów wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

Komisje sejmowe dwukrotnie przygotowały sprawozdanie, w którym proponowały 

odrzucenie projektu ustawy. Sejm dwukrotnie (na 42. i 44. posiedzeniu) odrzucił wnioski 

komisji o odrzucenie projektu, i tym samym dwukrotnie skierował projekt do komisji, w celu 

ponownego rozpatrzenia.  

Ostatecznie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły do projektu poprawki, które mieściły się 

w meritum przedłożenia poselskiego i wniosły o przyjęcie poprawionego jednolitego projektu 

ustawy. Poprawki, co do zasady, zmierzały do nadania projektowi kształtu zgodnego 

z regułami poprawnej legislacji. 

Na 47. posiedzeniu Sejmu zgłoszono dodatkową poprawkę, która zakładała, że umowy 

zawarte z asystentami i doradcami przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem 

czasu, na który zostały zawarte (jednak nie później niż w dniu zakończenia kadencji organów 

jednostki samorządu terytorialnego, w której zatrudniony jest pracownik). Poprawka ta 

została odrzucona w trzecim czytaniu projektu. Sejm przyjął ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


