
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 9 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. 

ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

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

„w terminie”; 

 

 

3)  skreśla się art. 5; 

 

 

4)  w art. 8 w ust. 1 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 
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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,”; 

 

5)  w art. 8 w ust. 1 wyrazy „najpóźniej po upływie” zastępuje się wyrazami „w terminie”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o  pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 5 

poprawek. 

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 uzyskania informacji o fakcie prawomocnego 

skazania. 

Wymienione stanowiska wyczerpują katalog stanowisk, które mogą być zajmowane 

przez pracowników samorządowych z wyjątkiem: 

1) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w odniesieniu do którego przesłanki wygaśnięcia 

mandatu wójta zostały określone w art. 492 Kodeksu wyborczego, 

2) stanowisk pomocniczych i obsługi. 

Analogiczna uwaga dotyczy art. 8 rozpatrzonej ustawy. 

W związku z powyższym, dążąc do wyeliminowania nadmiernej kazuistyki przepisów 

Senat proponuje przyjęcie poprawek nr 1 i 4. Należy przy tym pamiętać, iż § 5 Zasad techniki 

prawodawczej nakazuje redagowanie przepisów w sposób zwięzły i syntetyczny (nakaz 

unikania nadmiernej szczegółowości). 
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Poprawki nr 2 i 5 mają charakter redakcyjny. Sformułowania „najpóźniej po upływie 

miesiąca” oraz „w terminie miesiąca” są wprawdzie synonimami, niemniej ustawodawca 

zwykł się posługiwać tym drugim. W tym przypadku należy pamiętać również 

o wspomnianym wyżej § 5 Zasad techniki prawodawczej, który nakazuje formułowanie 

przepisów w sposób „typowy”. 

Poprawka nr 3 eliminuje przepis wprowadzający do ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 

o ustroju miasta stołecznego Warszawy zakaz łączenia funkcji burmistrza dzielnicy, zastępcy 

burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy z członkostwem w zarządzie innej dzielnicy, 

członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnieniem 

w administracji rządowej oraz mandatem posła i senatora. Zdaniem Senatu kwestię 

niepołączalności, której dotyczy zakwestionowany przepis, niewątpliwie należy uregulować. 

Niemniej rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny być przedmiotem odrębnej inicjatywy 

ustawodawczej. Tak ważna kwestia nie powinna być „załatwiana” niejako przy okazji. 

Projekty, które stały się podstawą nowelizacji nie przewidywały nowelizacji ustawy z dnia 

15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ponadto, zdaniem Senatu, chcąc 

właściwie uregulować problematykę niepołączalności nie można zapominać o przepisach 

przejściowych. W tym konkretnym przypadku należałoby rozstrzygnąć wpływ nowej 

regulacji na osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji łączą funkcje (np. z mandatem 

w sejmiku wojewódzkim).  

 


