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Wstęp
Urzędy i jednostki samorządowe należą do największej grupy pracodawców w naszym kraju. W administracji samorządowej zatrudnionych jest ponad ćwierć miliona pracowników, z których większość podlega regulacjom szczególnym w zakresie
zatrudnienia i wynagradzania. Pracownicy ci podlegają bowiem ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która od czasu wydania była
już kilkakrotnie zmieniana.
Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych
związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych
najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych
problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych.
Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do
autora za pośrednictwem Internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza
Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących
przepisów prawa oraz niekiedy zawierające sugestie rozwiązania praktycznych
problemów.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, kładąca nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowych w samorządach, będzie stanowić cenne
źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych
w jednostkach samorządowych.

Rozdział 1.
Pracodawcy i pracownicy samorządowi

Samorząd terytorialny stanowi jeden z głównych filarów władzy publicznej w Polsce. Zgodnie z przepisami konstytucji (art. 16) uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych
samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Wykonywanie władzy publicznej w ramach samorządu odbywa się za pośrednictwem jego jednostek organizacyjnych, które z kolei zatrudniają pracowników.
Ich status regulują – oprócz przepisów Kodeksu pracy – także przepisy szczególne, zwłaszcza obowiązująca ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 – dalej ups). Ustawa ta reguluje
zasadnicze prawa i obowiązki pracowników samorządowych oraz określa sposób
ich zatrudnienia oraz wykonywania stosunku pracy.
Kategorie pracowników podlegających ustawie są precyzyjnie określone.
Ważne

Zgodnie z art. 2 ups przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich,
2) wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
3) starostwach powiatowych,
4) powiatowych jednostkach organizacyjnych,
5) urzędach gmin (miast),
6) jednostkach pomocniczych gmin,
7) gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
8) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te
związki,
9) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
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Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Jest to katalog zamknięty jednostek, które mogą zatrudniać pracowników samorządowych. Zauważyć należy, że zatrudnienie w ramach samorządu dotyczy tylko
urzędów i jednostek organizacyjnych, ściśle powiązanych z tymi urzędami, bezpośrednio im podlegając. Natomiast zgodnie z art. 3 ups przepisów ustawy nie
stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych wcześniej, których status prawny określają odrębne przepisy.
Ważne

Odrębne regulacje prawne dotyczą m.in.:
– nauczycieli (których status reguluje odrębna ustawa – Karta Nauczyciela),
– funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych,
– pracowników jednostek pomocy społecznej,
– pracowników gminnych (miejskich) instytucji kultury, bibliotek, muzeów.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku np. strażników miejskich i gminnych
oraz pracowników jednostek pomocy społecznej w sprawach nieuregulowanych odrębnie ostatecznie mają i tak zastosowanie przepisy ups. Inaczej jest
w przypadku nauczycieli – tu regulacja pragmatyczna jest kompletna i nie
stosuje się w ogóle przepisów o pracownikach samorządowych. Z kolei pracownicy instytucji kultury wpisanych do rejestru i posiadających osobowość
prawną również nie mogą być traktowani jako pracownicy samorządowi, gdyż
są zatrudnieni w innych osobach prawnych, niepowiązanych bezpośrednio
organizacyjnie z macierzystymi jednostkami samorządowymi, które je tworzą i finansują.
Tak samo nie są pracownikami samorządowymi zatrudnieni w spółkach należących do gmin, powiatów czy województw. Są to bowiem odrębne podmioty prawne, mające osobowość prawną, których sprawy pracownicze regulują wyłącznie
przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502) – dalej kp.
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