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Opinia  

o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych  

oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 270) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza zmiany do statusu pracowników samorządowych polegające na: 

- zmianie podstawy zatrudnienia członków zarządów dzielnic warszawskich,  

- wprowadzeniu trzymiesięcznego terminu na przeprowadzenie naboru na stanowisko 

sekretarza jednostek samorządu terytorialnego i wyraźnym wyłączeniu możliwości 

obejmowania tego stanowiska w drodze powierzenia obowiązków, 

- objęciu wymogiem niekaralności oraz wymogiem posiadania nieposzlakowanej opinii 

również grupy doradców i asystentów, 

-  wprowadzeniu terminu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym nie 

spełniającym wymogu niekaralności – skutkiem przekroczenia tego terminu ma być 

zarządzenie zastępcze wojewody, 

- wykluczeniu możliwości wchodzenia do grupy urzędników z innych grup poprzez 

przeniesienie lub awans wewnętrzny, 

- zakazie łączenia funkcji w zarządzie dzielnic warszawskich z wymienionymi w ustawie 

funkcjami. 

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. 

w oparciu o projekty poselskie (druki sejmowe nr 497 i 498). Projekty stanowił przedmiot 

prac sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która postanowiła 

je połączyć. 
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Sejm odrzucił poprawkę zgłoszoną w trakcie drugiego czytania i uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

W trakcie prac sejmowych Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło 6 opinii1, 

w których zarzucano projektowi: 

- nieadekwatną podstawę zatrudnienia członków zarządu dzielnic warszawskich – 

wskazywano, że właściwszym jest zatrudnianie takich osób na podstawie umowy o pracę 

a nie w drodze wyboru, 

- wadliwy sposób zredagowania przepisu zabraniającego „obsadzania stanowiska” sekretarza 

poprzez powierzanie obowiązków oraz legitymizację tym przepisem innych przypadków 

powierzania obowiązków, 

-  wadliwą i niepełną regulację statusu doradców i asystentów – nie obejmuje ich zakaz 

prowadzenia aktywności niekorzystnej dla pracodawcy z jednej strony, a z drugiej – 

wymaga się od nich nieposzlakowanej opinii, co jest jedynie fasadowym kryterium 

ze względu na brak doprecyzowania tego pojęcia oraz brak obowiązku rozwiązania stosunku 

pracy z osobą która utraciła ten walor, 

- wadliwą redakcję, w tym zbytnią kazuistykę przepisu wprowadzającego termin rozwiązania 

stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymogu niekaralności 

oraz brak procedury, która pozwoliłaby ustalić ten fakt przez jego pracodawcę,  

                                                 
1 Chodzi o następujące opinie: 
1) S. Płażek „Opinia w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 498) w wersji podkomisji z 8 listopada 2012 r. Opinia prawna 
dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw (druki nr 497 
i 498)” (20 listopada 2012 r.), 
2) Ł. Pisarczyk „Opinia w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 498) w wersji podkomisji z 8 listopada 2012 r. Opinia prawna 
dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw (druki nr 497 
i 498)” (20 listopada 2012 r.), 
3) A. Gościniak-Dziura „Opinia dotycząca poselskiego projektu ustawy (druk 497) o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz  poselskiego projektu ustawy (druk 498) o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa” (2 
października 2012 r.), 
4) I. Krześnicki „Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, 
samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498)” (2 października 
2012 r.) – (opinia nie jest mi znana, wiem o niej gdyż znajduje się o niej wzmianka w innych dokumentach 
dotyczących ustawy – M.G.) , 
5) I. Galińska-Rączy „Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych (druk sejmowy nr 497)” (28 września 2012 r.),  
6) I. Galińska-Rączy   „Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych (druk sejmowy nr 498)” (10 października 2012 r.).  
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- nieusunięcie wad procedury naboru na stanowiska urzędnicze przejawiających się 

w arbitralności kryteriów, brakiem nadzoru oraz sankcji w przypadku naruszenia przepisów 

o naborze, 

- działanie wstecz przejawiające się w nakazie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, 

który popełnił przestępstwo przed wejściem ustawy w życie. 

  

III. Uwagi  

1. Wprowadzany do ustawy o  zmianie ustawy o pracownikach samorządowych art. 

6a nakazuje 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 właściwemu organowi 

jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo 

podmiotowi wykonującemu czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika 

samorządowego odwołanie go lub rozwiązanie z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem 

najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie 

prawomocnego skazania. 

Wymienione stanowiska wyczerpują wszystkie stanowiska, które mogą być 

zajmowane przez pracowników samorządowych z wyjątkiem: 

a) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którego procedura odwołania  została określona 

w art. 492 Kodeksu wyborczego, 

b) stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Aby uniknąć nadmiernej kazuistyki proponuję wprowadzenie następujących 

poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 6a wyrazy „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, 
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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” zastępuje się wyrazami „pracownika 

samorządowego z wyjątkiem pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku pomocniczym lub obsługi”; 

2) w art. 8 wyrazy „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” zastępuje się wyrazami „pracownika samorządowego z wyjątkiem 

pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku pomocniczym lub 

obsługi”; 

 

2. Propozycja poprawek redakcyjnych: 

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 6a wyrazy „najpóźniej po upływie” zastępuje się wyrazami 

„w terminie”; 

2) w art. 8 wyrazy „najpóźniej po upływie” zastępuje się wyrazami „w terminie”. 

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 


