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Imperfections in the legal regulations
 on the employment of local government employees

The article discusses the issue of legal regulations concern-
ing the employment of workers in the offices of local government 
units. It focuses also on the imperfections of this employment, 
which cause numerous abuses in the employment of workers 
and allow to bypass the procedure of an open and competitive 
recruitment.
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Artykuł poświęcony jest zagadnieniu prawnych regulacji do-
tyczących zatrudniania pracowników w urzędach jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich niedoskonałości, które powodują liczne 
nadużycia przy zatrudnianiu pracowników i pozwalają na obejście 
otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pracy.

Słowa kluczowe: urzędnicy, samorząd terytorialny, prawo admi-
nistracyjne, prawo pracy.
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Wstęp

Restytucja samorządu terytorialnego w Polsce jaka 
nastąpiła w 1990 roku, a następnie stopniowe zwiększanie 
wagi instytucji samorządowych, przypieczętowane przy-
znaniem w Konstytucji RP w artykule 163 domniemania 
kompetencji w zakresie wykonywania władzy publicznej na 
rzecz samorządu terytorialnego oraz powołaniem samorzą-
du powiatowego i samorządu województwa, spowodowała 
konieczność zbudowania kadry urzędniczej, realizującej za-
dania publiczne ciążące na jednostkach samorządu teryto-
rialnego. Z założenia — kadry fachowej i profesjonalnej, bo 
tylko w ten sposób można zagwarantować efektywne wy-
konywanie administracji publicznej. Rosnąca ilość zadań do 
wykonywania powodowała w kolejnych latach dynamiczny 
rozwój administracji urzędniczej.

Liczba pracowników zatrudnionych w administracji sa-
morządowej wciąż rośnie — pomiędzy 2006 a 2012 rokiem, 
według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosła 
o prawie 23%, co tłumaczyć można większą ilością zadań 
z tytułu realizacji inwestycji związanych z absorpcją środków 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Ornoch-Tabędz-
ka i inni 2014: 27). Z raportu zatytułowanego Samorząd jako 
pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządo-
wym przygotowanego w Biurze Związku Miast Polskich wy-
nika, że pracownicy samorządowi to dzisiaj (dane za listopad 

2014 roku), w zależności od definicji – od 250 tysięcy osób 
w odniesieniu do ściśle rozumianej administracji samorzą-
dowej, do blisko 1,9 miliona osób szeroko rozumianego sek-
tora samorządowego. Bierzemy w nim pod uwagę wszystkie 
instytucje dostarczające usługi publiczne na poziomie lo-
kalnym i ponadlokalnym, dla których jednostki samorządu 
terytorialnego są organem założycielskim lub prowadzącym 
(np. szkoły, instytucje kultury, przedsiębiorstwa dostarczają-
ce usługi komunalne, szpitale, instytucje pomocy społecz-
nej i zatrudnienia). Sektor samorządowy stanowi aż 21,5% 
ogółu zatrudnionych w Polsce (w województwach słabiej 
rozwiniętych nawet 33%), będąc jedną z ważnych miar skali 
decentralizacji (Ornoch-Tabędzka i inni 2014: 7). Z punktu wi-
dzenia dalszych rozważań interesować nas będą pracownicy 
samorządowi sensu stricto, a więc zgodnie z legalną definicją 
pracownicy zatrudnieni w:

1. Urzędzie Marszałkowskim i wojewódzkich samorzą-
dowych jednostkach organizacyjnych;

2. Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach 
organizacyjnych;

3. Urzędzie Gminy, jednostkach pomocniczych gminy 
oraz gminnych jednostkach budżetowych i samorzą-
dowych zakładach budżetowych;

4. Biurach i ich odpowiednikach związków jednostek 
samorządu terytorialnego oraz samorządowych za-
kładów budżetowych utworzonych przez te związki;
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5. Biurach i ich odpowiednikach jednostek administra-
cyjnych jednostek samorządu terytorialnego — jeże-
li ich statusu nie określają przepisy odrębne. 

Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie, artykuł 3 
Ustawy o pracownikach samorządowych, który kształtuje 
to kryterium o charakterze negatywnym, dotyczy przede 
wszystkim dwóch grup pracowników. Pierwszą z nich są na-
uczyciele, wobec których stosuje się przepisy Ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 191 ze zm.), a w sprawach w niej nieuregulowanych, 
w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, przepisy 
Kodeksu pracy (artykuł 91c Karty Nauczyciela). Drugą grupę 
stanowią pracownicy komend, inspektoratów i innych jed-
nostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Osoby 
zatrudnione w tych jednostkach tworzą bowiem korpus 
służby cywilnej lub podlegają Ustawie z dnia 16 września 
1982 roku o pracownikach urzędów państwowych — Dz.U. 
z 2013 r. poz. 269 ze zm. (Szmit 2011: 13). Takich grup jest 
więcej, chociażby wyróżnić można istnienie odrębnych 
przepisów dotyczących statusu pracowników muzeów, któ-
remu poświęcony jest Rozdział V Ustawy z dnia 21 listopada 
1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.).

Status prawny pracowników
 samorządowych w Polsce

W nauce administracji wskazuje się, że biurokracja za-
wodowa już w państwie absolutnym, a następnie w ustroju 
kapitalistycznym, kształtuje się jako osobny zawód urzędni-
czy. Wykonywanie funkcji administracji staje się podstawą 
ekonomiczną utrzymania tej grupy osób, a osobne przepisy 
prawne (pragmatyki służbowe) wyodrębniają tę grupę tak-
że pod względem prawnym. Przepisy zapewniają tej grupie 
przywileje, z których nie korzystają pozostali pracownicy, 
ale nakładają na nich także obowiązki (lub wprowadzają 
ograniczenia), które nie występują w innych grupach zawo-
dowych (Leoński 2002: 105-106). Status prawny pracowni-
ków samorządowych w Polsce do 2009 roku określała Usta-
wa z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.). Mimo dokony-
wania w niej dość istotnych zmian, okazała się ona bardzo 
przestarzała. Przed nowelizacją z 6 maja 2005 roku Ustawa 
o pracownikach samorządowych w ogóle nie normowała 
tak istotnych spraw, jak procedury naboru do pracy, awan-
sowanie, zasady i tryb obsadzania najwyższych stanowisk, 
czy też obowiązek szkolenia pracowników — uwzględnie-
nie których to kwestii w ustawodawstwie o pracownikach 

samorządowych jest konieczne. A to z uwagi na nałożony 
w artykule 60 Konstytucji RP obowiązek zapewnienia oby-
watelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych 
prawa dostępu na jednakowych zasadach do służby pu-
blicznej, jak i na artykule 6 ustęp 2 Europejskiej Karty Sa-
morządu Lokalnego, dotyczącym zapewnienia profesjonal-
nego charakteru funkcjonariuszy lokalnych (Izdebski 2014: 
290). Postępujące upolitycznienie administracji samorzą-
dowej i towarzyszący temu zjawisku nepotyzm spowodo-
wał, że kondycja kadr samorządowych osłabła zarówno 
w wymiarze merytorycznym, jak i etycznym. Zjawisko to 
przyczyniło się do obniżenia jakości administracji samo-
rządowej i negatywnie wpłynęło na sprawność ́jednostek 
samorządu terytorialnego. Jako przykład patologii w oma-
wianym obszarze należy wskazać fakt obsadzania stanowisk 
w administracji samorządowej z pominięciem wymogów 
Ustawy o pracownikach samorządowych, co wprost godzi-
ło w prawo powszechnego dostępu do służby publicznej 
i było odbierane przez społeczeństwo jako tzw. kolesiostwo, 
czy też partiokracja (Chochowski 2015: 22). W piśmiennic-
twie podnoszono, że „nie stoi na przeszkodzie dokonywa-
nie zasadniczych zmian personalnych w urzędach i innych 
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu teryto-
rialnego, wskutek zmiany orientacji politycznej w organie 
wykonawczym, z reguły w wyniku wyborów”. Wskazywano, 
że można mówić o „faktycznym stanie łupów w polskich 
samorządach” (Dębicka 2008: 299-300). Dnia 1 stycznia 
2009 roku weszła w życie uchwalona 21 listopada 2008 
roku Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.). Na mocy artykułu 60 
uchyliła ona Ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracow-
nikach samorządowych, która obowiązywała od początku 
działalności samorządu terytorialnego w Polsce i, co ważne, 
była oparta na założeniu, że główną rolę w wykonywaniu 
władztwa publicznego na obszarze gminy powinni wyko-
nywać pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie 
mianowania. Istotne także jest to, że już w czasie obowiązy-
wania poprzedniej ustawy nastąpił kluczowy przełom w sys-
temie zatrudniania pracowników samorządowych poprzez 
wprowadzenie instytucji naboru na stanowiska urzędnicze, 
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Wprawdzie, jak 
pokazały późniejsze doświadczenia, ustalona wówczas 
definicja wolnego stanowiska urzędniczego była niepre-
cyzyjna i powodowała rozbieżności w jej zastosowaniu, to 
bezsprzecznie był to moment zwrotny w sposobie doboru 
kadr w sektorze samorządu terytorialnego (Fijołek, Sierz-
putowski 2014: 85). Jakkolwiek należy mieć świadomość, 
że instytucja naboru na wolne stanowisko urzędnicze, 
choć stanowi istotne utrudnienie w prowadzeniu polityki 
dowolnego zatrudniania pracowników, najczęściej według 
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klucza politycznego, nie zabezpiecza całkowicie przed pa-
tologiami wynikającymi z tego tytułu. Pozwala jednakże na 
upublicznienie informacji o wolnym stanowisku urzędni-
czym i umożliwia społeczną kontrolę opinii publicznej nad 
obsadzeniem danego stanowiska. Stąd też, w przekonaniu 
Autora, instytucja ta jest niezwykle pożądana, a wyjątki od 
jej stosowania powinny być nieliczne i wysoce uzasadnione. 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 u.p.s. nabór na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze, jest otwarty 
i konkurencyjny. Oznaczać ma to, że jest on powszechnie 
dostępny i odbywa się na zasadach umożliwiających po-
zyskanie obiektywnie najlepszego kandydata (Liszcz 2010: 
185). Ustawodawca zdecydował się w artykule 12 ustęp 
1 u.p.s. ustanowić legalną definicję „wolnego stanowiska 
urzędniczego”, w myśl której jest to stanowisko, na które, 
zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, 
nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudnio-
ny na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym sta-
nowisku 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. W piśmiennic-
twie podnoszono, że artykuł 12 u.p.s. wprowadza zasadę 
następczego charakteru naboru (konkursu) wobec przenie-
sienia – wolnym stanowiskiem obligującym do przeprowa-
dzenia naboru jest bowiem tylko takie stanowisko, którego 
nie udało się obsadzić w drodze przeniesienia, także zew-
nętrznego, co oznaczać może w praktyce fikcyjny charakter 
artykułu 11 (Mordel 2009: 53). Autor ocenia to rozwiązanie 
pozytywnie, albowiem istnieje w ten sposób możliwość do 
wyróżnienia jednego z dotychczasowych, doświadczonych 
pracowników awansem wewnątrz jednostki (w ustawie 
wskazano, że na wyższe stanowisko może być przeniesiony 
pracownik, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumien-
nie wykonuje swoje obowiązki) albo w ten sposób szukać 
oszczędności — poprzez zlikwidowanie innego, zbędnego 
etatu. Nie wymaga również przeprowadzenia naboru za-
trudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawie-
dliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, co 
również wydaje się być uzasadnione z uwagi na charakter 
zatrudnienia — a więc w oparciu o umowę na zastępstwo, 
stosowaną w szczególnych okolicznościach.

Pracownicy samorządowi zatrudniani są na trzech ty-
pach stanowisk:

• urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych;

• doradców i asystentów;
• pomocniczych i obsługi.
 
Procedura otwartego i konkurencyjnego naboru do-

tyczy wyłącznie wolnego stanowiska urzędniczego, w tym 
kierowniczego stanowiska urzędniczego. Zatrudnianie pra-
cowników na stanowiskach doradców i asystentów oraz 
stanowiskach pomocniczych i obsługi następuje poza pro-
cedurą konkursową. 

Zatrudnienie na stanowiskach doradców i asystentów 
następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio: 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub mar-
szałka. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie 
może przekroczyć: w gminach do 20 tysięcy mieszkańców 
— 3 osób; w gminach do 100 tysięcy mieszkańców oraz po-
wiatach – 5 osób; w pozostałych gminach oraz wojewódz-
twach – 7 osób. Powszechnie wskazuje się, że wprowadze-
nie tej kategorii stanowisk jest odpowiednikiem stanowisk 
członków gabinetów politycznych Rady Ministrów, funkcjo-
nujących od 1996 roku. Choć w piśmiennictwie wskazuje 
się również, że taka interpretacja jest jednak nieuzasad-
niona, doradcy – i w ogóle niewystępujący w gabinetach 
politycznych – asystenci, z założenia powinni być meryto-
rycznymi, a nie politycznymi, pomocnikami szefów orga-
nów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 
rekrutującymi się spośród osób o szczególnych kwalifika-
cjach, np. naukowych, wykonującymi obowiązki służbowe 
w sposób mniej sformalizowany niż tradycyjni pracownicy 
na stanowiskach urzędniczych (Izdebski 2014: 297). Prak-
tyka nierzadko mija się z założeniami i jest to funkcja jak 
najbardziej polityczna, jakkolwiek Autor rozumie potrzebę 
jej istnienia i aprobuje fakt, że ustawodawca jednoznacznie 
określił, iż osoby te pełnią stanowiska na czas określony 
– pełnienia funkcji przez piastuna organu wykonawczego 
jednostki samorządu terytorialnego. Truizmem jest, że 
sprawowanie władzy publicznej we wspólnocie samorzą-
dowej jest związane z aktywnością polityczną. Stąd też 
obecność współpracowników o charakterze politycznym 
jest czymś zupełnie oczywistym. Wydaje się, że zatrudnie-
nie poza procedurą konkursową i na czas określony naj-
bliższych współpracowników politycznych piastuna organu 
władzy wykonawczej ma sens i jest to zgoła lepsze rozwią-
zanie, aniżeli zatrudnianie takich osób na czas nieokreślony 
na stanowiskach urzędniczych.

Ustawodawca nie sprecyzował w ustawie pojęcia sta-
nowisk pomocniczych i obsługi. W rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorządowych znajduje się wykaz 
stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kie-
rownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz 
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wypowiedzenia zmieniającego, mającego na celu doprowa-
dzenie do usunięcia stanu niezgodności stanu faktycznego 
z prawem (Rycak i inni 2013). W praktyce jednak trudno 
wyobrazić sobie, by środki o charakterze dyscyplinarnym 
były wyciągnięte w stosunku do wójta czy starosty, będą-
cych kierownikami urzędu, odpowiedzialnymi za zatrud-
nianie pracowników samorządowych. Zakaz ten w istocie 
ma charakter postulatywny i nie ma prawnej możliwości 
wyegzekwowania jego przestrzegania. 

Praktyka stosowania przepisów ustawy
 

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując 
wadliwe przepisy, chętnie korzystają z niedoskonałości 
prawnych regulacji, aby ominąć organizowanie otwartego 
naboru na stanowiska urzędnicze. Jak wynika z informacji 
o wynikach kontroli, jaką przeprowadziła Najwyższa Izba 
Kontroli w 2013 roku, badając realizację zadań pracodawcy 
w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu tery-
torialnego w latach 2010-2012 w wybranych 45 urzędach 
samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa 
stwierdziła, że:

• w 19 urzędach (42,2%) nie dopełniono obowiązków 
związanych z przeprowadzaniem otwartych i kon-
kurencyjnych naborów na stanowiska urzędnicze, 
w tym m.in. w dwóch urzędach zatrudniono cztery 
osoby, które nie spełniały wymagań niezbędnych 
do zajmowania tych stanowisk. W pozostałych 16 
urzędach nieprawidłowości w tym zakresie miały 
charakter formalny i dotyczyły m.in. nieprzestrze-
gania terminów publikowania ogłoszeń o naborze 
i informacji o jego wynikach w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zamieszczania niekompletnych danych 
w ogłoszeniu o naborze oraz określania krótszych niż 
10 dni terminów na składanie dokumentów;

• w 13 z 45 urzędów (28,9%) awansowano na stano-
wiska urzędnicze pracowników ze stanowisk pomoc-
niczych i obsługi.

 
Analizując dane przedstawione w Biuletynach Informa-

cji Publicznej można zaobserwować niebezpieczny trend 
wzrostu liczby pracowników samorządowych zatrudnionych 
na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Przykładem tego 
może być Urząd Miejski w Nysie. W listopadzie i grudniu 
2014 roku (tuż przed wyborami samorządowymi) na stano-
wiskach obsługi w Wydziale Administracyjno-Organizacyj-
nym tego Urzędu zatrudnienie wynosiło 11 etatów (wobec 
166,75 etatów w całym Urzędzie). W listopadzie i grudniu 
2015 roku zatrudnienie w tym Wydziale na stanowiskach 

doradców i asystentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). Wśród 
stanowisk pomocniczych i obsługi wyróżnić można ponad 
20 rodzajów stanowisk, m.in. pracownika wykonującego 
zadania w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 
bibliotekarza, sekretarkę, kancelistę, archiwistę, kierowcę, 
konserwatora, sprzątaczkę, gońca, pomoc administracyjną. 
Ustawodawca zdecydował, że wobec tej grupy stanowisk 
nie ma potrzeby organizowania otwartych i konkurencyj-
nych naborów, z uwagi na ich charakter – niewymagający 
szczególnych umiejętności i kompetencji. W przekonaniu 
Autora, biorąc pod uwagę wykaz stanowisk i dostrzegając 
tam zwłaszcza pozycje bliżej niesprecyzowanej „pomocy 
administracyjnej”, czy też „sekretarki/kancelisty”, którzy 
mogą wykonywać zadania zbieżne z zadaniami referen-
ta zajmującego się pracami administracyjno-biurowymi 
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, istnieje moż-
liwość ominięcia w ten sposób procedury konkursowej 
w celu zatrudnienia nowych pracowników samorządo-
wych. Należy w tym miejscu również wspomnieć o innej, 
kontrowersyjnej praktyce związanej z instytucją awansu 
wewnętrznego, która ma pierwszeństwo przed organizowa-
niem otwartego i konkurencyjnego naboru. Ustawodawca 
w 2013 roku dostrzegł problem „awansów wewnętrznych” 
pomiędzy różnymi grupami stanowisk. Ustawą nowelizu-
jącą z dnia 10 maja 2013 roku, dodano ustęp 2 do arty-
kułu 20 u.p.s., który jednoznacznie przesądza, że awans 
wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej 
samej grupy stanowisk, o których mowa w artykule 4 ustęp 
2 punkt 1-3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 645). Oznacza to, że prze-
niesienia na wyższe stanowisko mogą następować jedynie 
w obrębie danego rodzaju stanowisk, a więc w ramach 
stanowisk urzędniczych, doradców i asystentów oraz pra-
cowników pomocniczych i obsługi. W praktyce omawiana 
zmiana powoduje, że nie jest obecnie możliwe awansowa-
nie pracowników bez przeprowadzenia otwartego i konku-
rencyjnego naboru z grupy stanowisk nieurzędniczych na 
stanowiska urzędnicze. Dotychczas bowiem brak takiego 
zakazu mógł prowadzić do nadużyć polegających na obcho-
dzeniu przepisów o merytorycznym naborze i zatrudnianiu 
na stanowiskach urzędniczych osób, które zostały wcześ-
niej zatrudnione na zasadach ogólnych (Rycak i inni 2013). 
Ustawodawca nie przewidział jednakże żadnej sankcji za 
naruszenie tego zakazu. W piśmiennictwie wskazuje się, że 
nie jest tu możliwe zastosowanie sankcji nieskuteczności 
przeniesienia. Porozumienie stron zawarte z pogwałceniem 
komentowanego przepisu prowadzi do przekształcenia sto-
sunku pracy i objęcia przez pracownika nowego stanowiska. 
Jednakże sytuacja taka uzasadnia podjęcie środków o cha-
rakterze dyscyplinarnym wobec osób winnych naruszenia 
przepisów, a ponadto daje ona podstawę do zastosowania 
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obsługi wynosiło już odpowiednio 14,50 i 15,00 etatów. 
Ponadto, w ramach robót publicznych i umów gwarancyj-
nych (co zalicza się do stanowisk pomocniczych i obsługi) 
zatrudnienie wynosiło 72,05 i 45,00 etatów, wobec zatrud-
nienia wynoszącego 263,45 i 235,75 etatów w całym Urzę-
dzie. W ciągu dwóch lat zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 
w Nysie wzrosło więc o 41,4%; zatrudnienie na stanowi-
skach pomocniczych i obsługi wzrosło pięciokrotnie.

Podsumowanie

Pomimo licznych zmian w statusie prawnym pracow-
ników samorządowych, w tym uchwalenia nowej ustawy, 
wciąż artykuł 60 Konstytucji RP, gwarantujący obywatelom 
prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasa-
dach, jest prawną fikcją. Włodarze chętnie korzystają z każ-
dej luki prawnej, niedoskonałości bądź niejednoznaczności 
w interpretacji przepisów, które pozwalają ominąć obowią-
zek organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów 
— które, choć może nie gwarantują w pełni jednakowego 
dostępu, który jest postulowany, jednakże stanowią istotny 
element kontroli społecznej. Jakkolwiek instytucja awansu 
wewnętrznego wydaje się niezbędna, dla zachowania peł-
nej transparentności funkcjonowania organów władzy pu-
blicznej, informacja o przeniesieniu pracownika w ramach 
awansu wewnętrznego powinna być, zdaniem Autora, 
publicznie ogłaszana w miejscach i na zasadach zbieżnych 
z informacją o naborach na wolne stanowiska urzędnicze.

Wydaje się, że należałoby podjąć dyskusję nad po-
trzebą kolejnej nowelizacji przepisów i w tym kontekście, 
w przekonaniu Autora, należałoby wysunąć de lege ferenda 
postulat zmiany podziału stanowisk (i wprowadzenie ogra-
niczeń co do zatrudniania osób na stanowiskach pomocni-
czych i obsługi) bądź też w skrajnej postaci – ujednolicenie 
ich statusu. W razie braku woli tak zdecydowanej interwen-
cji ustawodawcy, z pewnością należałoby doprecyzować 
status tychże stanowisk poprzez wprowadzenie legalnych 
definicji typów stanowisk oraz bezwzględnie ustanowić 
sankcję z tytułu nieprzestrzegania zakazu określonego w ar-
tykule 20 ustęp 2 u.p.s.

Niekorzystne tendencje demograficzne, rosnące ocze-
kiwania mieszkańców-członków wspólnoty samorządowej 
co do rozszerzenia zakresu i jakości usług publicznych, przy 
tym niewielki wzrost dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego i rosnące zadłużenie – wynikające przede wszyst-
kim z realizacji projektów infrastrukturalnych współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej, determinują podję-
cie wysiłku optymalizacji stałych kosztów funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego. Zwłaszcza biorąc pod 

uwagę dane za ubiegły rok przedstawione w sprawozda-
niach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 
udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, z których 
wynika, że gminy wydały ponad 100 miliardów złotych na 
bieżącą działalność, w tym 13,4 miliarda złotych na utrzy-
manie administracji. Niezbędne jest więc takie formuło-
wanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, 
aby włodarze jednostek chętniej rezygnowali z pokusy 
rozbudowywania struktur administracyjnych, zwłaszcza 
w kontekście podejmowania tychże działań ze względu na 
bieżące potrzeby polityczne, niekoniecznie zaś z pobudek 
merytorycznych, a szansy na oszczędności upatrywali wła-
śnie w „odchudzaniu” administracji.
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