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Materiał porównawczy 
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o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych  
oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 270) 

 
 
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (Dz. U. 

Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) 

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. 5. 

1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się 
odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej 
"sekretarzem". 

<1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później 
niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. 
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1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia 
obowiązków. Przepisu art. 21 nie stosuje się.> 

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. 
 

Art. 6. 
1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 

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 może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 
oraz dodatkowo:] <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. 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. 
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<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 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. 12. 

[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 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.] 

<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.> 

2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z 
usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. 

 
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. 40. 

[1. Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu 
powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, których 
stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w 
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wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.] 

<1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. 
Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom 
zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, członkom zarządu 
powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, 
których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, 
przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego 
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy.> 

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w 
najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, 
odprawa nie przysługuje. 

3. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 75 Kodeksu pracy. 
 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z późn. zm.) 

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, 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, 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. 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458, z późn. zm.).> 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po 
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje 
zarządzenie zastępcze. 

3. Przepis art. 98 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest 
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) 

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, 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, nie podejmuje uchwały, 
nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ 
województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni. 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458, z późn. zm.).> 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po 
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje 
zarządzenie zastępcze. 

3. Przepis art. 86 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest 
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 

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, 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, 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. 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458, z późn. zm.).> 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po 
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje 
zarządzenie zastępcze. 
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3. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest 
również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 marca 2002 r. O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

(Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) 

Art. 10. 
1. Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 

100.000 mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby. 
2. W skład zarządu dzielnicy wchodzi burmistrz dzielnicy, jego zastępca lub zastępcy oraz 

pozostali członkowie zarządu, jeżeli statut dzielnicy tak stanowi. 
3. Wybór burmistrza następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą większością 
głosów w głosowaniu tajnym. 

4. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd dzielnicy nie 
zostanie wybrany, Prezydent m.st. Warszawy nie później niż w ciągu 14 dni powołuje 
zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy. 

5. Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek 
co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu 
tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. 

6. Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. 
Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dzielnicy zwykłą 
większością głosów w głosowaniu tajnym. 

7. W przypadku odwołania zarządu stosuje się odpowiednio ust. 4. 
 

<Art. 10a. 
Funkcji burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy 
nie można łączyć z: 

1) członkostwem w zarządzie innej dzielnicy,  
2) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, 
3) zatrudnieniem w administracji rządowej, 
4) mandatem posła lub senatora.> 

 


