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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2017 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy- o zmianie ustawy o 

pracownikach samorządowych {MK-020-487/17)~ w załączeniu, 

przekazujemy uwagi otrzymane z województw: opolskiego, lubuskiego, 

małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego . 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

DOA-11.0821.1.2017 

Szanowny Panle, 

Opole, dnia..3 marca 2017 r. 

Pan 

Bogdan Ciapielewski 

Dyrektor Biura 

Związek Województw RP 

ul. Świętojerska 5/7 

OD-236 Warszawa 

W nawiązaniu do e-maila z dnia 22 lutego 2017 r. dotyczącego poselskiego projektu 

ustawy - o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (KP Kukiz'lS), uprzejmie 

informuję, ii negatywnie opiniuję proponowane w nim zmiany. 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na 

stanowiskach doradców l asystentów, realizują zadania merytoryczne m.In. współpracują 

z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, ze środowiskami kombatanckimi, z organizacjami 

pozarządowymi, pełnią bardzo ważną funkcję bezpośredniej komunikacji z różnymi grupami 

społecznymi i są bardzo pozytywnie przez nich odbierani. 
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DA.IV.0821.8.2017.MN 

Selnetarz Województwa Lubuskiego 
Bogdan Nowa~ 

Zielona Góra, 2017-02~28 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila z dnia 23 Jutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (KP Kukiz '15) Informuję, 

iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze negatywnie odnosi się do 

zaproponowanych zmian, lj. Hkwidacji stanowisk doradców i asystentów. Takie stanowisko zostało 

zawarte także w piśmie z dnia 191utego 2016 r. 

Pracownicy zatrudniani na tych stanowiskach ceąhują się szczególnymi kwalifikacjami 

i doświadczeniem. Podstawowym zadaniem tej grupy pracowników jest przede wszystkim doradzanie 

kierownikowi urzędu w sprawach związanych z ich kompetencjami. 

Praca doradcy czy asystenta nie może być postrzegana tylko i wyłącznie przez pryzmat 

ekonomiczny. Nadmienić należy, że niejednokrotnie działania tejże grupy pracowników samorządowych 

przyczyniły się db pomyślnego zakończenia, wdrożenia czy uzyskania pozytywnych efektów projektów 

(w różnych dziedzinach) realizowanych przez samorząd województwa. 
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Kraków, dnia 271utego 2017 roku 

UWAGI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH 
INNYCH USTAW 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustaWY o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. 
Autor 
Projekt z dnia 

~7~· -- -----~- -v· -- ",-"---- ~- v--

Urząd Urzą.d Marszałkowski Wqjewództwa Małopolskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 
Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 

e-mail l.sztramska@zwrg.gl 

tel. 
T. (22} 83114 41 

------------- ----- -

Uwagi· - -- ----· 
Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

lp. 
do którego odnosi stanowiska resortu 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Art. l Proponuje się pozostawienie Dotychczasowe zasady zatrudniania 
dotychczasowych zapisów w ustawie pracowników na stanowiskach 
o pracownikach samorządowych doradców i asystentów umożliwiają 
odnośnie możliwości zatrudniania nawiązywanie wspólpracy 
doradców i asystentów. ze specjalistami. Elastyczność 

dotychczasowego rozwiązania 

1. 
pozwala na korzystanie z usług osób 
dysponujących unikatową wiedzą w 
danej dziedzinie, niezależnie od 
spełniania innych wymogów, co jest 
konieczne 
w przypadku przeprowadzenia 
naboru na stanowisko urzędnicze. 
Istotne jest bowiem, iż osoby ----



zatrudnione w przedmiotowym 
trybie nie muszą spełniać 
dodatkowych warunków, gdyż 
przyczyną ich zatrudnienia jest 
właśnie specjalistyczna wiedza lub 
doświadczenie. Liczba tych osób jest 
stosunkowa nieduża i uzależniona 
od ilości mieszkańców (3-5), a w 
województwie wynosi 7. 
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, 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

Olsztyn, dnia 01.03.2017r. 

Szanowny Pan 
Janusz Smoliński 
Sekretarz Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

Przedstawiony projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 listopada 2008r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z pó:źn. zm.) wprowadza 

likwidację stanowisk doradców i asystentów w gabinetach politycznych na wszystkich 

szczeblach samorządu terytorialnego, działających przy wójtach, burmistrzach, 

prezydentach, starostach i marszałkach województw. 

Projekt zakłada, te stanowiska te ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie w/wym. 

ustawy z mocy prawa. Projekt zawiera uzasadnienie, do którego nie będą się odnosić, 

ponieważ ma ono charakter polityczny. 

Ze swojej strony chciałabym zwrócić uwagę na art. 2 projektu ustawy o treści: 

"Umowy z pracownikami obecnie zatrudnionymi jako doradcy i asystenci na podstawie 

ustawy o pracownikach samorządowych ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy". 

Przepis ten oznacza automatyczne rozwiązanie z mocy prawa stosunków pracy z takimi 

osobami, co narusza ich prawa pracownicze. Rozwiązanie to następuje, bez okresu 

wypowiedzenia zależnego od stażu pracy, bez odpraw itp. Stawia to tych pracowników 

w sytuacji gorszej niź inni pracownicy, ponieważ z dnia na dzień zostają na tzw. bruku. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że rozwiązać umowę może tylko pracodawca, a nie ustawa. 

Ustawa może tylko wygasić stosunki pracy. Ponadto nie sposób zgodzić się ze 

stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu, że likwidacja gabinetów politycznych byłaby 
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.. 
znaczącym utrudnieniem w realizacji postulatu ograniczenia administracji publicznej, redukcji 

biurokracji i szukania oszczędności w administracji, ponieważ stanowiska te są ograniczone 

liczbowo i jak wynika z załączonej tabeli nie we wszystkich urzędach takie stanowiska są 

utworzone. Najmniej jest ich w gminach. Liczba gmin zatrudniających takie osoby 

w większości nie przekracza 15%. Ustawa także ogranicza liczbowo możliwości zatrudniania 

doradców i asystentów. Nie można powiedzieć, że jest to tak znaczący krok w ograniczaniu 

administracji publicznej i szukania oszczędności, jak to przedstawiono w uzasadnieniu. 

Ustawowy limit osób zatrudnionych w tzw. gabinetach politycznych w JST można by jeszcze 

bardziej ograniczyć liczbowo, nie dokonując ich całkowitej likwidacji. Należy także zauważyć, 

że w urzędach wojewódzkich także są takie stanowiska przy Wojewodzie. Jeżeli więc 

wprowadzać ograniczenia zatrudnienia w administracji publicznej w tym zakresie, to 

należałoby wprowadzić je we wszystkich jej organach. 

Przedstawiony projekt nie przewiduje wydania żadnych aktów wykonawczych, a więc 

pracownikom tym nie będą przysługiwały żadne odprawy, odszkodowania, ani 

rekompensaty, ani też inne roszczenia z tego tytułu. Stawia to ich w go~zej sytuacji niż 

pracowników, których stanowiska ulegają likwidacji w drodze decyzji pracodawcy tj. redukcja 

etatów, zwolnienia grupowe itd. Konsekwencje zmiany ustawy obciążają tylko pracowników. 
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Uwaei woj. lubelskieao 

do projektu zmiany ustawy o pracownikach samorządowych : 

Ustawa z 211istopada 2008 r. o pracownikach samorządowych do dotychczasowych stanowisk 
urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi dodała stanowiska doradców i asystentów (art. 4 ust. 2 
ups). Status prawny doradców i asystentów różni się dość znacząco od innych kategorii pracowników 
samorządowych. Przede wszystkim doradcy i asystenci mogą być zatrudniani wyłącznie w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Wykluczone jest zatrudnianie 
doradców i asystentów przez innych pracodawców samorządowych. Ustawa określa maksymalną 
dopuszczalną liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów, jest to 
odpowiednio: 

• do 3 stanowisk w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
• do S w gminach do 100 tys. mieszkańców i powiatach oraz 
• do 7 w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców i województwach. 

Limit jest wspólny dla doradców i asystentów, więc pracodawca może dowolnie w jego ramach 
decydować, ilu zatrudni doradców, a ilu asystentów. 

Doradcy i asystenci są zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Jest to szczególny rodzaj 
umowy o pracę na czas określony (w rozumieniu art. 25 § 1 kodeksu pracy), choć ten czas w 
rzeczywistości nie jest ściśle sprecyzowany. Doradcy i asystenci są zatrudniani na czas pełnienia 
funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszatka (art. 17 ust. 2 ups). 
Zasadniczo te osoby kończą pełnienie swojej funkcji z upływem kadencji, ale jest wiele przyczyn 
zakończenia pełnienia funkcji przed upływem kadencji (np.: rezygnacja, śmierć, odwołanie). Stosunek 
pracy asystentów i doradców ustaje zawsze wraz z zakończeniem pełnienia funkcji przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa, niezależnie od przyczyny tego 
zakończenia. 

Ustanie zatrudnienia doradców i asystentów w powodu upływu kadencji wójta i starosty, marszałka 
województwa, następuje bez żadnego okresu wypowiedzenia, a na okres zatrudnienia doradców i 
asystentów nie ma wpływu fakt ponownego wyboru tej samej osoby na stanowisko. W razie 
konieczności umowę o pracę zawsze można rozwiązać wcześniej za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem (art.17 ust. 3 ups), takie uprawnienie przysługuje obu stronom stosunku pracy, 
Zatrudnienie na stanowisku doradcy i asystenta nie wymaga przeprowadzenia otwartego i 
konkurencyjnego naboru, ale przeprowadzenie konkursu jest zawsze dopuszczalne. Kierownik urzędu 
ma pełną swobodę w doborze osób zatrudnianych na stanowiskach doradców i asystentów. 
Kandydat na takie stanowisko musi spełniać wymogi dotyczące wszystkich pracowników 
samorządowych określone w art. 6 ust. 1 ups. 

Podkreślić należy, iż wbrew twierdzeniu, jakie podaje się w uzasadnieniu, doradcy i asystenci 
nie mogą być przenoszeni na inne stanowiska pracy, w tym na stanowiska urzędnicze, z pominięciem 
zewnętrznego naboru na stanowiska urzędnicze. W ramach awansu wewnętrznego niedopuszczalne 
jest przenoszenie na stanowiska urzędnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi lub doradców i asystentów. Awans wewnętrzny dopuszczalny jest wyłącznie 
w ramach tej samej grupy stanowisk, odnosi się on jedynie do stanowisk urzędniczych, w tym 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, bo pozwala na obsadzanie stanowisk urzędniczych bez 
procedury otwartego i konkurencyjnego naboru. 
Ustawa nie precyzuje zakresu obowiązków, które mogą być powierzane doradcom i asystentom. 
Swobodę tu pozostawiono kierownikowi urzędu, ale ta swoboda nie oznacza zupełnej dowolności w 
kształtowaniu zakresu obowiązków. Zakres obowiązków pracowniczych musi odpowiadać istocie 
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stanowiska pracy. Podkreślenia wymaga, iż na stanowisku doradcy zatrudnia się osoby legitymujące 

się odpowiednią wiedzą w danej dziedzinie. 

Doradcy lub asystenci nie są wyposażeni w kompetencje urzędnicze i kierownicze. 

Doradca ani asystent nie mogą: prowadzić postępowań administracyjnych ani wydawać decyzji 
administracyjnych z upoważnienia kierownika urzędu, kierować komórkami organizacyjnymi urzędu 
lub w inny sposób być przełożonym pracowników urzędu. Doradcy i asystenci nie mogą podejmować 
samodzielnie żadnych czynności ani decyzji o charakterze merytorycznym - dotyczącym wykonywania 
zadań jednostki samorządu terytorialnego. Ich rola ma wyłącznie charakter wspierający. 

Ustawa stanowi, że to wójt (burmistrz, prezydent miasta}, starosta i marszałek województwa może 
zatrudniać doradców i asystentów. Nie ma przeszkód, by służyli oni pomocą nie tylko jemu samemu, 
ale również zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta}, członkom zarządu powiatu lub 
województwa, a także kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach urzędniczych. Kierownik urzędu nie podejmuje sam wszystkich decyzji, wiele spraw jest 
scedowanych na zastępców lub pracowników urzędu. Nie ma przeszkód, żeby ci wszyscy pracownicy, 
którzy podejmują i wydają decyzje w imieniu kierownika urzędu, korzystali z wiedzy i pomocy 
doradców i asystentów. 

Stanowiska doradców i asystentów dają nową możliwość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
sprzyjającą zwiększaniu efektywności pracy, a nie rozbudowywaniu zatrudnienia i zwiększania 
związanych z tym kosztów. Korzystanie z wiedzy osób będących ekspertami w danej dziedzinie 
znacząco podnosi jakość realizacji zdań samorządu. Z tych też względów zatrudnianie doradców jest 
wysoce pożądane i w żaden sposób nie może być uznane za zbędne i niecelowe. Korzyści jakie niesie 
za sobą korzystanie z doradztwa specjalistów zdecydowanie przewyższa koszty związane z 
zatrudnieniem takich osób. 
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