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http://online-01.wkpolska.pl:8081/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1412066117737_1488839906&nro=151170146&wersja=0&dataOceny=2014-09-30&tknDATA=3026%2C1412050956&fullTextQuery.query=175202&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Fonline-01.wkpolska.pl%3A8081%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1223299&full=1
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u.m.w. – ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.p.r. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

u.prac.sam. – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

u.p.s. – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

u.r.z.n. – ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

u.ś.p.u.s. – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

u.w.r.p. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 
z późn. zm.)

Inne

GOpS – gminny ośrodek pomocy społecznej
M.p.pr. – Monitor prawa pracy
MpipS – Ministerstwo pracy i polityki Społecznej
OpS – ośrodek pomocy społecznej
OSNc  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba cywilna
OSNp – Orzecznictwo Sądu Najwyższego izba pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i Spraw publicznych
SN – Sąd Najwyższy
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://online-03.wkpolska.pl:8081/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879&full=1
http://online-01.wkpolska.pl:8081/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287615&full=1
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Rozdział 1

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA 
POMOCY… SPOŁECZNEJ

Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie problematyki prawa pracy 
w zakresie jego podstaw w działalności ośrodka pomocy społecznej. Pa-
miętać bowiem należy, iż przepisy prawa przewidują odrębną pragmatykę 
dla poszczególnych pracowników tych jednostek, aczkolwiek podstawowe 
regulacje w tym zakresie, choć wspólne, są nadto odmienne od uregulowań 
kodeksu pracy.

1.1. Obowiązujące przepisy

Nadrzędną zasadą jest prymat stosowania ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202) w stosunku do wszystkich pracowników samorządowych – w tym 
wszystkich pracowników ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 43 
u.prac.sam. dopiero w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się od-
powiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a spory ze stosunku pracy 
pracowników samorządowych rozpoznają właściwe sądy pracy.

Nadmienić zatem należy, iż w przypadku braku uregulowania danej 
kwestii w ustawie, zastosowanie znajdą przepisy k.p. rozwiązanie takie jest 
zresztą zgodne z samą treścią k.p., gdzie w art. 5 wskazano, iż jeżeli stosu-
nek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, 
przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. 
Zatem zastosowanie znajdą w tych sytuacjach nie tylko przepisy k.p., ale 
również przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa pracy.

Jednocześnie należy pamiętać, iż do ustawy wydane zostały rozporzą-
dzenia wykonawcze, z których najważniejsze jest rozporządzenie rady Mi-

Bartłomiej Mazurkiewicz
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nistrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników sa-
morządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.).

ponadto ponieważ ośrodek pomocy społecznej zatrudniać może okreś-
lone osoby mające swoje pragmatyki zawodowe (pracownik socjalny, asy-
stent rodziny, radca prawny, psycholog, wychowawca), należy wskazać, iż 
pragmatyki te będą miały pierwszeństwo przed ustawą oraz k.p.

Zatem reasumując, w pierwszej kolejności stosować należy zapisy do-
tyczące konkretnej grupy zawodowej, następnie przepisy u.prac.sam., a na 
samym końcu „uzupełniająco” przepisy k.p.

1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce

pracownicy samorządowi ośrodka są zatrudniani wyłącznie na podsta-
wie umowy o pracę. Nie jest zatem możliwe ich powołanie ani mianowa-
nie. pracownicy samorządowi ośrodka są zatrudniani bądź na stanowiskach 
urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, bądź na 
stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Wskazać należy, iż wyraźny podział stanowisk w ośrodku na poszcze-
gólne grupy zawiera załącznik nr 3 do r.w.p.s., z którego najważniejsza jest 
iV tabela lit. H pkt i i iii.

Aby zostać pracownikiem samorządowym, należy posiadać:
 1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, iż możliwe jest zatrudnienie cu-

dzoziemca, w sytuacji gdy na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego/unijnego przysługuje mu prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium rzeczypospolitej polskiej. Osoba 
nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na sta-
nowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub 
pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających 
na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach 
o służbie cywilnej;

 2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw pub-
licznych;

 3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku.
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Nadmienić należy, iż są to wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów 
stanowisk.

1.2.1. Stanowiska pomocnicze

powyższe wymogi są wystarczające, aby zostać zatrudnionym na stanowisku 
pomocniczym lub obsługi. Zaznaczyć jednak należy, iż poszczególne pragma-
tyki zawodowe wskazywać będę na inne wymogi dla poszczególnych stanowisk.

1.2.2. Stanowiska urzędnicze

pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wyma-
gania określone dla pracownika samorządowego oraz dodatkowo:
 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

1.2.3. Stanowiska kierownicze urzędnicze

pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która 
spełnia wymagania określone dla stanowisk pomocniczych i obsługi oraz 
stanowisk urzędniczych, a dodatkowo posiada:
 1) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na 
danym stanowisku;

 2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym.

1.3. Kierownik jednostki

podstawowym stanowiskiem kierowniczym w jednostce pomocy spo-
łecznej jest stanowisko kierownika (dyrektora) tej jednostki. W tym miejscu 
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