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Szanowny Panie Marszałku, 

 
przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 

 
- o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych (druk nr 1324). 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku 
prac parlamentarnych.  

 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

                                                  (-) Beata Szydło 

 
 



 

 

Stanowisko Rządu 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

(druk nr 1324) 

 

Przedmiotem poselskiej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie zmian 

w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60). 

W nowelizowanej ustawie zaproponowano wykreślenie przepisów umożliwiających 

tworzenie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio w urzędzie gminy, 

starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim) stanowisk doradców i asystentów, 

stanowiących de facto quasi gabinety polityczne oraz zatrudnianie pracowników 

samorządowych na tych stanowiskach. Przyjęcie unormowań przewidzianych w tym zakresie, 

zgodnie z opinią projektodawcy, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz 

zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji samorządowej. Przedmiotowy projekt 

odzwierciedla propozycje zawarte m.in.: w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1884), 

procedowanym w ramach prac Sejmu RP VI kadencji oraz poselskim projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw 

(druk nr 276) procedowanym w ramach prac Sejmu RP VII kadencji. 

Stanowiska doradców i asystentów zostały wprowadzone z dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. z dniem 1 stycznia 

2009 r. Celem ww. regulacji było przede wszystkim zalegalizowanie występującej 

w administracji samorządowej praktyki powierzania stanowisk o charakterze ,,urzędniczym” 

najbliższym współpracownikom wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka 

województwa, którzy faktycznie wykonywali obowiązki doradców i asystentów. Tym 

samym, warto w tym miejscu wspomnieć, że ewentualne przyjęcie proponowanych rozwiązań 

może spowodować powrót do stosowanej wcześniej praktyki zatrudniania tych osób na 

stanowiskach ,,urzędniczych”, funkcjonujących w strukturach urzędów jednostek samorządu 

terytorialnego. W świetle uregulowań zawartych w nowelizowanej ustawie grupa stanowisk 

doradców i asystentów została wyodrębniona spośród pozostałych stanowisk, na których 

zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę. Przy czym, należy zauważyć, że 

ustawodawca nie nakłada obowiązku ich tworzenia w strukturach urzędów jednostek 
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samorządu terytorialnego, pozostawiając wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), 

starostom i marszałkom województw swobodę decyzyjną w tym zakresie. Jednocześnie, 

przepisy ograniczają liczbę doradców i asystentów proporcjonalnie do wielkości danej 

jednostki (vide art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 nowelizowanej ustawy). Ponadto umowa 

o pracę zawierana z doradcą lub asystentem stanowi umowę terminową, zatrudnienie na tych 

stanowiskach następuje bowiem na czas pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), starostę lub marszałka województwa, zaś wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę 

może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem (vide art. 17 ust. 2 i 3 

nowelizowanej ustawy).  

Z danych zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za 2015 r. przesłanych przez część jednostek samorządu terytorialnego wynika, że doradców 

i asystentów zatrudniają jedynie niektóre jednostki samorządu terytorialnego, wobec 

powyższego likwidacja tych stanowisk nie powinna spowodować uszczerbku dla ustawowo 

realizowanych zadań samorządowych, natomiast może realnie zmniejszyć koszty ich 

finansowania. 

W kontekście powyższego, należy jednak zwrócić uwagę na przepis przejściowy 

(art. 2 poselskiego projektu ustawy) regulujący wpływ projektowanej nowelizacji na stosunki 

pracy osób już zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów w administracji 

samorządowej. W świetle projektowanej regulacji umowy o pracę zawarte z ww. 

pracownikami z dniem jej wejścia w życie ulegną rozwiązaniu. Redakcja wspomnianego 

przepisu może budzić wątpliwości z uwagi na obecnie obowiązujące - omówione powyżej - 

zasady regulujące kwestię zatrudniania osób na stanowiskach doradców i asystentów 

w strukturze administracji samorządowej. Rozwiązanie ww. umów o pracę może ewentualnie 

nastąpić wyłącznie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, co umożliwi 

też ewentualne nabycie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. 

Podsumowując, z danych zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za 2015 r. wynika, iż zatrudnienie na stanowiskach doradców i asystentów 

funkcjonujących w administracji samorządowej w skali kraju wynosi w przybliżeniu ok. 900 

osób. W konsekwencji należy zauważyć, iż omawiana forma zatrudnienia nie jest 

powszechnie wykorzystywana. Niewątpliwym jednak pozostaje, iż likwidacja stanowisk 

doradców i asystentów przyczyni się do oszczędności w skali roku - poprzez zmniejszenie 

zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego - które wyniosą w przybliżeniu 

41 mln zł. Ponadto, zaproponowane zmiany spowodują ograniczenie grup stanowisk 

wymienionych w ustawie do dwóch grup stanowisk, na których zatrudnienie następuje na 
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podstawie umowy o pracę, mianowicie: do stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych 

urzędniczych oraz stanowisk pomocniczych i obsługi, porządkując tym samym kwestie 

statusu stanowisk funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego i dzieląc je na 

stanowiska o charakterze merytorycznym oraz o charakterze obsługowym.  

 

Reasumując - w świetle przedstawionej powyżej argumentacji - propozycje 

zmian zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych (druk nr 1324) Rada Ministrów opiniuje pozytywnie, zwracając jednak 

uwagę na ww. wątpliwości.  

 

 


	Warszawa, 20 czerwca 2017 r.
	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	DSP.WPL.140.33.2017


	Pan 
	Marek Kuchciński
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

