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Rozdział I

STRONY STOSUNKU PRACY
1. Pracodawca samorządowy
1. W świetle obowiązujących przepisów stosunek pracy wynika z wzajemnych relacji dwóch podmiotów: pracodawcy samorządowego oraz pracownika samorządowego.
W ustawie o pracownikach samorządowych próżno szukać definicji
pracodawcy samorządowego. Dlatego konieczne jest odwołanie się
w tym zakresie do przepisów prawa pracy. W świetle art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Wskazany przepis wprowadza jednolitą definicję pracodawcy obejmującą wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, niezależnie
od ich formy organizacyjno-prawnej, a więc od tego, czy są to spółki
handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, urzędy państwowe, urzędy i jednostki samorządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców itd. Jak podnosi M. Gersdorf,
ustawodawca, mówiąc o jednostkach organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, miał głównie na myśli państwowe jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, urzędy i jednostki samorządowe1.

1

art. 3.

M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014,

12

Rozdział I. Strony stosunku pracy

Warto w tym kontekście odnotować, że w przypadku m.in. jednostek
samorządowych powstaje pytanie, skąd ma wypływać ich zdolność
do zatrudniania pracowników we własnym imieniu. Należy podzielić
pogląd M. Gersdorf, że powinna być ona przyznana danej jednostce
w akcie powołującym ją do życia – w przypadku państwowych jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, albo w akcie ustrojowym dla określonej osoby prawnej – w ustawie, jeżeli
jest ona w tej drodze powoływana (np. szkoły akademickie), w statucie
przedsiębiorstwa lub spółdzielni, albo w statucie lub umowie spółki,
ostatecznie w regulaminie organizacyjnym tych podmiotów. Przyznanie danej jednostce organizacyjnej zdolności do samodzielnego
zatrudniania pracowników powinno być konsekwencją jej wyodrębnienia organizacyjno-technicznego i finansowego w stopniu, który
umożliwia samodzielne realizowanie stosunków pracy oraz ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania z nich wynikające2.
Prawo pracy wyposaża pracodawców samorządowych w zdolność do
czynności z zakresu prawa pracy, na którą składa się zdolność do składania oświadczeń woli (np. zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia
umowy o pracę) czy prawo do działań wywołujących skutek prawny
(np. udzielenie urlopu, wystawienie świadectwa pracy). W art. 7 u.p.s.
wyraźnie wskazano, kto dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których
mowa w art. 2 u.p.s., z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz
art. 10 ust. 2 i 3 tej ustawy, wykonują: wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych; przewodniczący zgromadzenia związku jednostek
samorządu terytorialnego – wobec członków zarządu tego związku;
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa
w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych
pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione wyżej, a w pozostałych
przypadkach – kierownik jednostki organizacyjnej.

2

M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Kodeks pracy…, art. 3.
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2. Komisji Rekrutacyjnej nie można przypisać cech organu administracji
publicznej określonych w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a., gdyż nie można wskazać
przepisów, które nadawałyby jej taki atrybut. Do kategorii organów administracji publicznej zaliczone mogą być tylko niektóre spośród jednostek
organizacyjnych spełniających określone kryteria i cechy. Samorządowy
pracodawca – Komisja Rekrutacyjna, powołana np. przez starostę powiatu – chociaż wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, nie jest
organem administracji publicznej, a tym samym nie korzysta z władztwa administracyjnego i nie podejmuje decyzji o charakterze wiążącym
podmioty znajdujące się poza jej strukturą. Jej funkcja sprowadza się do
pomocy pracodawcy samorządowemu. Odgrywa ona jedynie rolę pomocniczą przy organizacji naboru. Nie jest także podmiotem czy organem wykonującym za pracodawcę samorządowego czynności z zakresu
prawa pracy, gdyż postępowanie, które prowadzi, zmierza jedynie do późniejszego nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, przy czym decyzję
w tym zakresie podejmuje już właściwy organ samorządu terytorialnego3.
Podobne stanowisko zajął NSA (7) w uchwale z 13.04.2015 r., I OPS 5/144.
3. W odniesieniu do zgromadzenia związku znajdują zastosowanie – na
podstawie odesłania z art. 69 ust. 3 u.s.g. – przepisy ustawy dotyczące rady gminy, które nie kolidują ze szczególnymi rozwiązaniami przyjętymi
w art. 64–73a. Z kolei według art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. d u.p.s. przewodniczący
zarządu związku i pozostali członkowie zarządu są zatrudniani w związku jednostki samorządu terytorialnego jedynie wtedy, gdy statut związku
tak stanowi. Sam fakt wyboru na określone stanowisko nie przesądza
jeszcze o tym, że dana funkcja będzie wykonywana w ramach stosunku pracy. Stosunek pracy zostanie nawiązany tylko wtedy, gdy właściwy
organ samorządu terytorialnego określi w statucie, że z wyboru wynika
obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. W przypadku braku takich regulacji określona funkcja pełniona jest pozaetatowo.
Warto też odnotować, że przewodniczący zgromadzenia związku realizuje wyłącznie funkcje techniczne, wykonawcze w stosunku do kompetencji samego zgromadzenia związku, któremu wyłącznie przewodniczy.
3

A. Szewc, A. Jochymczyk, R. Majewska, T. Szewc, Ustawa o pracownikach
samorządowych. Komentarz, Warszawa 2011, art. 7.
4
LEX nr 1665184.

Publikacje z serii PORADNIKI KADROWE zostały przygotowane z myślą
o praktykach i przeznaczone są dla pracowników działów kadr, HR oraz
osób zajmujących się zawodowo prawem pracy. Tematyka każdej książki
została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność oraz użyteczność
w codziennej pracy.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych
Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu
terytorialnego.
W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:
– obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie
wyboru lub powołania,
– wynagrodzenia prowizyjnego,
– wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,
– wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,
– tabeli stanowiskowych.
Autorzy wskazują, jak obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za pracę wadliwą, omawiają również kwestie wynagrodzenia
za czas niewykonywania pracy z uwzględnieniem urlopu oraz w warunkach
niezdolności do pracy.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących
jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników
działów kadr i zasobów ludzkich.
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