
Dziennik Ustaw Nr 142 — 11325 — Poz. 1593

1593

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorzàdowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´

w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorzàdowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:



1) ustawà z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektó-
rych ustaw dotyczàcych samorzàdu terytorialnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 253),

2) ustawà z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 98,
poz. 471),

3) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko-
munalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), 

4) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

5) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

6) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem  reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

7) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),

8) ustawà z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawny-
mi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),

9) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
5 grudnia 2000 r., sygn. akt K.35/99 (Dz. U. Nr 109,
poz. 1165),

10) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiato-
wym, o samorzàdzie województwa, o administracji
rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497),

11) ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorzàdowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie
niektórych ustaw dotyczàcych samorzàdu teryto-
rialnego (Dz. U. Nr 43, poz. 253), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 27 maja 1990 r.”;

2) art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie
ustawy o pracownikach samorzàdowych (Dz. U.
Nr 98, poz. 471), które stanowià:

„Art. 2. Ustawa dotyczy tak˝e pracowników samo-
rzàdowych zatrudnionych w ramach sto-
sunku pracy na podstawie wyboru, z który-
mi stosunek pracy zosta∏ nawiàzany przed
dniem 19 czerwca 1994 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

3) art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodar-
ce  komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), któ-
ry stanowi:

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pis art. 11 wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

5) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z tym ˝e art. 182 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

6) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ry stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

7) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
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7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

8) art. 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza-
niu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie mie-
siàca od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz
art. 18 w zakresie zmian okreÊlonych
w pkt 3, a tak˝e art. 19, 20, 23 i 24, które
wchodzà w ˝ycie pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie
powiatowym, o samorzàdzie województwa, o ad-
ministracji rzàdowej w województwie oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 10 i art. 13 wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia,

2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie do kadencji
nast´pujàcych po kadencji, w czasie
której ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;

10) art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o pracownikach samorzàdowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89,
poz. 971), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà obowiàzujàcà od dnia 30 maja
2001 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 listopada 2001 r. (poz. 1593)

USTAWA

z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorzàdowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa okreÊla status prawny pracowni-
ków zatrudnionych w:

1) urz´dzie marsza∏kowskim, wojewódzkich samorzà-
dowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwie powiatowym, powiatowych jednost-
kach organizacyjnych,

3) urz´dzie gminy, w jednostkach pomocniczych gmi-
ny oraz w gminnych jednostkach i zak∏adach bu-
d˝etowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) zwiàzków jednostek
samorzàdu terytorialnego oraz zak∏adów bud˝eto-
wych utworzonych przez te zwiàzki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek admini-
stracyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego

— zwanych dalej „pracownikami samorzàdowymi”,
z zastrze˝eniem art. 1a.

Art. 1a.2) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-
cowników jednostek wymienionych w art. 1, których
status prawny okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 2.3) Pracownicy samorzàdowi sà zatrudniani:

1) na podstawie wyboru:

a) w urz´dzie marsza∏kowskim: marsza∏ek woje-
wództwa, wiceprzewodniczàcy zarzàdu oraz po-
zostali cz∏onkowie zarzàdu województwa — je-
˝eli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestaro-
sta oraz pozostali cz∏onkowie zarzàdu powiatu
— je˝eli statut powiatu tak stanowi, z tym ˝e
z cz∏onkami zarzàdu powiatu wybranymi spoza

————————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia

29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.,
i ze zmianà wprowadzonà przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.

————————
2) Dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1 jako druga.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1 jako pierwsza.



sk∏adu rady powiatu zawsze nawiàzuje si´ sto-
sunek pracy,

c) w urz´dzie gminy: wójt, burmistrz, prezydent
miasta, ich zast´pcy, pozostali cz∏onkowie zarzà-
du gminy — je˝eli statut gminy tak stanowi,

d) w zwiàzkach jednostek samorzàdu terytorialne-
go: przewodniczàcy zarzàdu zwiàzku i pozostali
cz∏onkowie zarzàdu — je˝eli statut zwiàzku tak
stanowi,

2) na podstawie mianowania: pracownicy zatrudniani
na stanowiskach pracy okreÊlonych w statucie
gminy bàdê zwiàzku mi´dzygminnego,

3) na podstawie powo∏ania: sekretarz gminy, sekre-
tarz powiatu, skarbnik gminy (g∏ówny ksi´gowy
bud˝etu), skarbnik powiatu (g∏ówny ksi´gowy bu-
d˝etu powiatu), skarbnik województwa (g∏ówny
ksi´gowy bud˝etu województwa),

4) na podstawie umowy o prac´: pozostali pracowni-
cy samorzàdowi.

Rozdzia∏ 2

Nawiàzanie, zmiana i rozwiàzanie stosunku pracy

Art. 3. 1. Pracownikiem samorzàdowym mo˝e byç
osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma odpowiedni sta˝ pracy i kwalifikacje,

3) ukoƒczy∏a 18 rok ̋ ycia i ma pe∏nà zdolnoÊç do czyn-
noÊci prawnych oraz korzysta z pe∏ni praw publicz-
nych,

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na zatrudnienie
na okreÊlonym stanowisku.

2. Do pracowników samorzàdowych zatrudnionych
na podstawie umowy o prac´ nie stosuje si´ wymo-
gów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 4.4) CzynnoÊci w sprawach z zakresu prawa
pracy za podmioty okreÊlone w art. 1, zwane dalej
„pracodawcami samorzàdowymi”, dokonujà:

1)5) organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub w zakresie ustalonym przez ten organ
w odr´bnej uchwale jego przewodniczàcy — wo-
bec przewodniczàcego zarzàdu tej jednostki —
w formie uchwa∏y, z zastrze˝eniem, ˝e uchwa∏a ta
nie mo˝e obejmowaç prawa do ustalania przez
przewodniczàcego organu stanowiàcego wyna-
grodzenia przewodniczàcych zarzàdów jednostek
samorzàdu terytorialnego,

2) przewodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego wobec cz∏onków zarzàdu tej jednost-
ki,

3) przewodniczàcy zgromadzenia zwiàzku jednostek
samorzàdu terytorialnego wobec cz∏onków zarzà-
du tego zwiàzku,

4) w urz´dzie jednostki samorzàdu terytorialnego —
przewodniczàcy zarzàdu tej jednostki wobec pozo-
sta∏ych pracowników urz´du oraz wobec kierowni-
ków samorzàdowych jednostek organizacyjnych
b´dàcych samodzielnymi pracodawcami samorzà-
dowymi innymi ni˝ wymienieni w pkt 1—3,

5) kierownik jednostki organizacyjnej — za innego ni˝
wymieniony w pkt 1—4 pracodawc´ samorzàdo-
wego.

Art. 4a.6) Akt mianowania pracownika samorzàdo-
wego jest sporzàdzany w formie pisemnej i zawiera co
najmniej:

1) nazw´ pracodawcy samorzàdowego,

2) imi´ i nazwisko pracownika samorzàdowego,

3) dat´ nawiàzania stosunku pracy, 

4) okreÊlenie stanowiska pracy,

5) okreÊlenie wysokoÊci i sk∏adników wynagrodzenia
za prac´,

6) dat´ obowiàzku podj´cia czynnoÊci s∏u˝bowych,

7) podpis osoby dokonujàcej mianowania.

Art. 5. Przed podj´ciem pracy pracownik zatrudnio-
ny na podstawie wyboru, mianowania lub powo∏ania
sk∏ada pisemne Êlubowanie nast´pujàcej treÊci:

„Âlubuj´ uroczyÊcie, ˝e na zajmowanym stanowi-
sku b´d´ s∏u˝yç paƒstwu i spo∏ecznoÊci lokalnej,
przestrzegaç porzàdku prawnego i wykonywaç su-
miennie powierzone mi zadania.”

Art. 6.7) Ma∏˝onkowie oraz osoby pozostajàce ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia
lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia
i przysposobienia, opieki lub kurateli — nie mogà byç
zatrudnieni u pracodawców samorzàdowych, je˝eli po-
wsta∏by mi´dzy tymi osobami stosunek bezpoÊredniej
podleg∏oÊci s∏u˝bowej.

Art. 7.7) Do mianowanych pracowników samorzàdo-
wych stosuje si´ odpowiednio przepis art. 10 ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403), zwanej
dalej „ustawà o pracownikach urz´dów paƒstwowych”.
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————————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1 jako pierwsza. 
5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorzàdzie gmin-
nym, o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie woje-
wództwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 maja 2001 r. 

————————
6) Dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1 jako pierwsza.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1 jako pierwsza.



Art. 8. W razie tymczasowego aresztowania pra-
cownika samorzàdowego mianowanego, stosuje si´
odpowiednio przepis art. 11 ustawy o pracownikach
urz´dów paƒstwowych.

Art. 9. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e
zawiesiç w pe∏nieniu obowiàzków pracowniczych na
czas nieprzekraczajàcy trzech miesi´cy pracownika sa-
morzàdowego mianowanego, je˝eli zosta∏o wszcz´te
przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne.

2. W okresie zawieszenia pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia i innych Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych na podstawie stosunku pracy.

Art. 10. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy z pracowni-
kiem samorzàdowym mianowanym mo˝e nastàpiç
w drodze wypowiedzenia w razie:

1) ujemnej oceny kwalifikacyjnej, wydanej zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 17, i potwierdzo-
nej ponownà ujemnà ocenà, która nie mo˝e byç
dokonana wczeÊniej ni˝ po up∏ywie trzech miesi´-
cy,

2)8) likwidacji lub reorganizacji urz´du gminy lub in-
nych jednostek, o których mowa w art. 1 pkt 3, oraz
biur (ich odpowiedników), o których mowa w art. 1
pkt 4, po∏àczonej ze zmniejszeniem stanu zatrud-
nienia,

3) niezawinionej utraty uprawnieƒ do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku,

4) trwa∏ej utraty zdolnoÊci fizycznej lub psychicznej do
pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej
orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidz-
twa i zatrudnienia9), je˝eli nie ma mo˝liwoÊci za-
trudnienia pracownika na innym stanowisku, od-
powiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji za-
wodowych, albo pracownik odmawia podj´cia ta-
kiej pracy,

5)10) nabycia prawa do renty lub emerytury.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 3 kierow-
nik urz´du gminy (jednostki, o której mowa w art. 1)

powinien zaproponowaç pracownikowi samorzàdo-
wemu mianowanemu podj´cie pracy na innym stano-
wisku odpowiadajàcym posiadanym kwalifikacjom, je-
˝eli takim stanowiskiem dysponuje.

3. W przypadku ustania zatrudnienia z przyczyny,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi samorzà-
dowemu mianowanemu przys∏uguje wynagrodzenie
obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za
czas pozostawania bez pracy, przez okres nie d∏u˝szy
ni˝ szeÊç miesi´cy.

4. Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracowni-
kowi samorzàdowemu mianowanemu wynosi trzy
miesiàce i koƒczy si´ ostatniego dnia miesiàca.

5. Do rozwiàzania stosunku pracy z pracownikiem
samorzàdowym mianowanym w razie reorganizacji,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje si´ przepis art. 38 Ko-
deksu pracy.

Art. 11. Pracownik samorzàdowy mianowany mo-
˝e rozwiàzaç stosunek pracy z zachowaniem trzymie-
si´cznego okresu wypowiedzenia.

Art. 12.11) W okresie wypowiedzenia pracownik sa-
morzàdowy mo˝e byç zwolniony z pe∏nienia obowiàz-
ków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 13. Stosunek pracy z pracownikiem samorzà-
dowym mianowanym mo˝e ulec rozwiàzaniu w drodze
porozumienia stron.

Art. 14. 1. W∏aÊciwy organ lub osoba niezw∏ocznie
rozwiàzuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pra-
cownikiem samorzàdowym mianowanym w razie:

1) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia
praw publicznych albo prawa wykonywania zawo-
du,

2) prawomocnego ukarania karà dyscyplinarnà wyda-
lenia z pracy w urz´dzie,

3) zawinionej utraty uprawnieƒ koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) utraty obywatelstwa polskiego.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy z pracownikiem sa-
morzàdowym mianowanym mo˝e nastàpiç w razie je-
go nieobecnoÊci w pracy z powodu choroby trwajàcej
d∏u˝ej ni˝ jeden rok, a tak˝e w razie usprawiedliwionej
nieobecnoÊci w pracy z innych przyczyn — po up∏ywie
okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

3. Stosunek pracy z pracownikiem samorzàdowym
mianowanym wygasa w przypadkach okreÊlonych
w Kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych.
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————————
8) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 5 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
9) Obecnie: lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-

∏ecznych, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia
28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopa-
trzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu spo∏ecznym (Dz.
U. Nr 100, poz. 461), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1997 r.

10) Z dniem 13 grudnia 2000 r. art. 10 ust. 1 pkt 5 w zakresie,
w jakim stwarza podstaw´ do rozwiàzania stosunku pra-
cy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracowni-
kiem samorzàdowym — kobietà, w razie nabycia przez nià
prawa do emerytury, wczeÊniej ni˝ z mianowanym pra-
cownikiem samorzàdowym — m´˝czyznà, zosta∏ uznany
za niezgodny z art. 32 i 33 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
5 grudnia 2000 r., sygn. akt K. 35/99 (Dz. U. Nr 109,
poz. 1165).

————————
11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 6 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.



Art. 14a.12) 1. Pracownikowi samorzàdowemu za-
trudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie
wyboru, z którym zosta∏ rozwiàzany stosunek pracy
w zwiàzku z up∏ywem kadencji, przys∏uguje odprawa
w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia obli-
czonego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

2. WysokoÊç odprawy, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekraczaç kwoty dwudziestokrotnego mie-
si´cznego najni˝szego wynagrodzenia obowiàzujàce-
go w dniu rozwiàzania stosunku pracy, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej13) na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

3. W przypadku gdy pracownik, o którym mowa
w ust. 1, zostanie ponownie, w najbli˝szej kadencji, za-
trudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru
w tym samym urz´dzie, przepisu ust. 1 nie stosuje si´.

4. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie sto-
suje si´ przepisu art. 75 Kodeksu pracy.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki i prawa pracownika samorzàdowego

Art. 15. 1.14) Do podstawowych obowiàzków pra-
cownika samorzàdowego nale˝y dba∏oÊç o wykonywa-
nie zadaƒ publicznych oraz o Êrodki publiczne,
z uwzgl´dnieniem interesów paƒstwa oraz indywidual-
nych interesów obywateli.

2. Do obowiàzków pracownika samorzàdowego
nale˝y w szczególnoÊci:
1) przestrzeganie prawa,
2) wykonywanie zadaƒ urz´du sumiennie, sprawnie

i bezstronnie,
3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych

oraz udost´pnianie dokumentów znajdujàcych si´
w posiadaniu urz´du, je˝eli prawo tego nie zabrania,

4) zachowanie tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej
w zakresie przez prawo przewidzianym,

5) zachowanie uprzejmoÊci i ˝yczliwoÊci w kontaktach
ze zwierzchnikami, podw∏adnymi, wspó∏pracowni-
kami oraz w kontaktach z obywatelami,

6) zachowanie si´ z godnoÊcià w miejscu pracy i poza
nim.

Art. 16. 1. Do obowiàzków pracownika samorzàdo-
wego nale˝y sumienne i staranne wype∏nianie poleceƒ
prze∏o˝onego.

2.15) Je˝eli w przekonaniu pracownika samorzàdo-
wego polecenie prze∏o˝onego jest niezgodne z pra-
wem, pracownik ten powinien przedstawiç mu swoje
zastrze˝enia; w razie pisemnego potwierdzenia polece-
nia, powinien je wykonaç, zawiadamiajàc jednoczeÊnie
przewodniczàcego zarzàdu jednostki samorzàdowej
o zastrze˝eniach.

3. Pracownikowi samorzàdowemu nie wolno wy-
konywaç poleceƒ, których wykonanie wed∏ug jego
przekonania stanowi∏oby przest´pstwo lub grozi∏oby
niepowetowanymi stratami.

4. (skreÊlony).16)

Art. 17. 1. Pracownik samorzàdowy mianowany
podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

2.17) Zasady dokonywania oceny okreÊla rada gmi-
ny, lub organ zwiàzku jednostek samorzàdu terytorial-
nego, okreÊlony w statucie albo regulaminie.

Art. 18. Pracownik samorzàdowy nie mo˝e wyko-
nywaç zaj´ç, które pozostawa∏yby w sprzecznoÊci z je-
go obowiàzkami albo mog∏yby wywo∏aç podejrzenie
o stronniczoÊç lub interesownoÊç.

Art. 19.18) Pracownik samorzàdowy jest obowiàza-
ny na ˝àdanie upowa˝nionego do czynnoÊci w spra-
wach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy sa-
morzàdowego z∏o˝yç oÊwiadczenie o stanie majàtko-
wym.

Art. 20. 1. Pracownikowi samorzàdowemu przys∏u-
guje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego sta-
nowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2.19) Rada Ministrów, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, zasady wynagradza-
nia i wymagania kwalifikacyjne pracowników samo-
rzàdowych. Rada Ministrów przy ustalaniu zasad wy-
nagradzania cz∏onków zarzàdu jednostek samorzàdu
terytorialnego, odr´bnie dla ka˝dego stopnia zasadni-
czego podzia∏u terytorialnego, uwzgl´dnia liczb´
mieszkaƒców jednostki samorzàdu terytorialnego.

3.20) Maksymalne wynagrodzenie cz∏onka zarzàdu
jednostki samorzàdu terytorialnego nie mo˝e przekro-
czyç w ciàgu miesiàca, ∏àcznie z dodatkiem za wielolet-
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————————
12) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorzàdowych (Dz. U.
Nr 98, poz. 471), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 16 wrzeÊnia
1994 r.

13) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, stosownie
do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 i art. 21 ustawy z dnia 4 wrze-
Ênia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207,
Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441 i Nr 130, poz. 1450),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy wymie-
nionej w przypisie 1 jako pierwsza.

————————
15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 8 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
16) Przez art. 11 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

jako pierwsza.
17) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 9 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 10 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 lit. a) ustawy z dnia

3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektó-
rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), któ-
ry wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2000 r.

20) Dodany przez art. 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przy-
pisie 19.



nià prac´, siedmiokrotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej dla osób zajmujàcych kierowni-
cze stanowiska paƒstwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wyna-
grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100,
poz. 1080).

4.20) Maksymalne miesi´czne wynagrodzenie kie-
rowników i zast´pców kierowników jednostek bud˝e-
towych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek
oraz zak∏adów bud˝etowych jednostek samorzàdu te-
rytorialnego nie mo˝e przekroczyç czterokrotnoÊci
kwoty bazowej okreÊlonej w ustawie bud˝etowej dla
osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

5.21) Osobom wymienionym w ust. 3 nie przys∏ugu-
jà nagrody, z wyjàtkiem nagrody jubileuszowej, o któ-
rej mowa w art. 21.

Art. 21. 1.22) Pracownikom samorzàdowym przys∏u-
guje dodatek za wieloletnià prac´, nagroda jubileuszo-
wa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na
rent´ inwalidzkà23) lub emerytur´. Przepisy art. 22 ust. 1,
art. 23 oraz art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach
urz´dów paƒstwowych stosuje si´ odpowiednio.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êla warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach
samorzàdu terytorialnego wlicza si´ okresy zatrudnie-
nia w innych zak∏adach pracy.

Art. 22. Do Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracowni-
kowi samorzàdowemu w zwiàzku z podró˝à s∏u˝bowà
lub przeniesieniem do pracy w innej miejscowoÊci
przepis art. 26 ustawy o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych stosuje si´ odpowiednio.

Art. 23.24) 1. Pracownikowi samorzàdowemu przy-
s∏ugujà Êwiadczenia emerytalne i rentowe na zasadach
okreÊlonych w przepisach o powszechnym zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin25).

2. Pracownikowi samorzàdowemu mianowanemu
przys∏uguje pe∏na emerytura, je˝eli m´˝czyzna ukoƒ-
czy∏ szeÊçdziesiàt lat, a kobieta pi´çdziesiàt pi´ç lat i ma
wymagany okres zatrudnienia, w przypadkach okreÊlo-
nych w przepisach:
1) art. 10 ust. 1 pkt 2, je˝eli dotyczy wy∏àcznie reorga-

nizacji uniemo˝liwiajàcej dalsze zatrudnienie,
2) art. 10 ust. 1 pkt 3, je˝eli urzàd nie dysponuje stano-

wiskiem, o którym mowa w art. 10 ust. 2,
3) art. 10 ust. 1 pkt 4, z wy∏àczeniem przypadków, gdy

pracownik odmówi∏ zatrudnienia na stanowisku,
o którym mowa w tym przepisie.

3.26) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do osób urodzo-
nych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Art. 24. 1.27) Regulaminy pracy okreÊlajà porzàdek
wewn´trzny i rozk∏ad czasu pracy w sposób zapewnia-
jàcy obywatelom za∏atwianie spraw w dogodnym dla
nich czasie.

2. Czas pracy pracowników samorzàdowych nie
mo˝e przekraczaç 40 godzin na tydzieƒ i oÊmiu godzin
na dob´.

3. Do czasu pracy pracownika samorzàdowego
mianowanego stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 2 ustawy o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych.

Rozdzia∏ 4

OdpowiedzialnoÊç porzàdkowa i dyscyplinarna pra-
cowników samorzàdowych mianowanych

Art. 25. W sprawach odpowiedzialnoÊci porzàdko-
wej i dyscyplinarnej pracowników samorzàdowych,
w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 3,
art. 36 ust. 6 i art. 37 ustawy o pracownikach urz´dów
paƒstwowych.

Art. 26. 1. Kar´ porzàdkowà upomnienia za przewi-
nienie mniejszej wagi wymierza bezpoÊredni prze∏o˝o-
ny pracownika samorzàdowego i zawiadamia go o tym
na piÊmie.

2.28) Pracownik samorzàdowy mo˝e w ciàgu trzech
dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o ukaraniu od-
wo∏aç si´ do upowa˝nionego do czynnoÊci w spra-
wach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy sa-
morzàdowego, który decyduje o jego uwzgl´dnieniu
lub odrzuceniu.

Art. 27. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar-
nych powo∏uje si´ komisje dyscyplinarne I i II instancji.

2.29) Komisja dyscyplinarna I instancji sk∏ada si´
z cz∏onków wybranych przez rad´ gminy (zgromadze-

Dziennik Ustaw Nr 142 — 11331 — Poz. 1593

————————
21) Dodany przez art. 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przy-

pisie 19, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy
z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracowni-
kach samorzàdowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 12 wrzeÊnia 2001 r.

22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 18 pkt 3 ustawy wy-
mienionej w przypisie 1 jako druga.

23) Obecnie: rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, stosownie
do art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w przypisie 9.

24) Utraci∏ moc w zakresie uregulowanym ustawà z dnia 6 lu-
tego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153), na podstawie art. 170 pkt 14 tej
ustawy, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

25) Obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, stosownie do art. 192 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

————————
26) Dodany przez art. 155 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 25. 
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 11 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 12 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 13 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.



nie zwiàzku) spoÊród pracowników samorzàdowych,
z wyjàtkiem pracowników zatrudnionych na podstawie
wyboru i umowy o prac´.

3.29) Komisja dyscyplinarna II instancji sk∏ada si´
z cz∏onków wybranych przez rad´ gminy (zgromadze-
nie zwiàzku) spoÊród radnych.

4.29) Cz∏onków komisji dyscyplinarnych wybiera si´
na okres kadencji rady.

Art. 28.30) W miar´ potrzeby tworzy si´ komisje
dyscyplinarne, o których mowa w art. 27, dla pracow-
ników kilku pracodawców samorzàdowych.

Art. 29.31) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza
przewodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdowej spo-
Êród pracowników mianowanych wymienionych
w art. 27 ust. 2.

Art. 30. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla zasady powo∏ywania sk∏adu komisji dyscypli-
narnych i tryb post´powania przed komisjami, zasady
wydawania i wykonywania ich orzeczeƒ oraz zasady
wznowienia post´powania przed komisjami dyscypli-
narnymi.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 31. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodek-
su pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorzà-
dowych rozpoznajà sàdy pracy.

Art. 32. Do pracowników samorzàdowych zatrud-
nionych na stanowiskach pomocniczych i obs∏ugi,
okreÊlonych w przepisach o wynagrodzeniu, o których
mowa w art. 20 ust. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 16
ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2.

Art. 33. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracowni-
cy zatrudnieni w dotychczasowych urz´dach tereno-
wych organów administracji paƒstwowej stopnia pod-

stawowego stajà si´ pracownikami samorzàdowymi.
Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasajà 31 grud-
nia 1990 r., je˝eli przed 1 paêdziernika 1990 r. nie zostanà
z nimi nawiàzane nowe stosunki pracy na dalszy okres.
WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy przez zak∏ad
pracy mo˝e nastàpiç za trzymiesi´cznym wypowiedze-
niem w trybie przewidzianym w art. 411 Kodeksu pracy.

2.32) Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych
urz´dach terenowych organów administracji paƒstwo-
wej, którzy zgodnie z ust. 1 zdanie pierwsze stali si´ pra-
cownikami samorzàdowymi, zachowujà uprawnienia
wynikajàce z przepisów szczególnych do dnia nawiàza-
nia nowych stosunków pracy na dalszy okres albo do
dnia wczeÊniejszego rozwiàzania lub wygaÊni´cia sto-
sunków pracy zgodnie z ust. 1 zdanie drugie i trzecie.

3.33) Pracownikom samorzàdowym mianowanym,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, przys∏uguje wy-
nagrodzenie przewidziane w art. 10 ust. 3 ustawy. Po-
zosta∏ym pracownikom przys∏ugujà w tych przypad-
kach Êwiadczenia przewidziane w art. 8 ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn do-
tyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59).

4.33) Wszelkie Êwiadczenia pieni´˝ne powsta∏e z ty-
tu∏u rozwiàzania stosunków pracy, o których mowa
w ust. 1, pokrywa Skarb Paƒstwa za poÊrednictwem
urz´dów wojewódzkich, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ wyp∏a-
canych z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn do-
tyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59).

Art. 34.34) Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie okre-
Êlonym ustawà — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o samorzàdzie terytorialnym.

Dziennik Ustaw Nr 142 — 11332 — Poz. 1593

————————
30) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 14 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 pkt 15 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.

————————
32) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r.

o zmianie niektórych ustaw dotyczàcych samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 43, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 3 lipca 1990 r. z mocà od dnia 27 maja 1990 r.

33) Oznaczenie ust. 3 i 4 wprowadzone przez art. 2 pkt 2 usta-
wy, o której mowa w przypisie 32.

34) Ustawa wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 maja 1990 r. na podsta-
wie art. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym i ustaw´
o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191).


