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Ewolucja antykorupcyjnych regulacji prawnych  

dotycz cych pracowników samorz dowych –  

wybrane zagadnienia 

Ustanowienie lokalnych wspólnot samorz dowych w 1990 r., a nast pnie 

utworzenie kolejnych w powiecie i regionalnych na poziomie województwa, 

wi za o si  z konieczno ci  powo ania funkcjonariuszy samorz dowych i nor-

matywnego okre lenia ich statusu. Ustawodawca, wychodz c na przeciw tym 

potrzebom, uregulowa  w uprzednio obowi zuj cej ustawie o pracownikach sa-

morz dowych1 tryb nawi zania, zmiany i ustania stosunku pracy oraz prawa  

i obowi zki tej grupy pracowników. Mo na przypuszcza , e statuuj c nakazy  

i zakazy s u ce eliminacji zachowa  patologicznych, mia  on wiadomo  eska-

lacji korupcji, której sprzyjaj  rozwój demokracji i decentralizacja. Znamienne 

bowiem jest, e wzgl dnie nisk  podatno  na korupcj  wykazuj  pa stwa totali-

tarne, silnie scentralizowane, z rozwini tym aparatem kontroli i represji.  

Niniejsze rozwa ania maj  na celu ukazanie ewolucji uregulowa  antyko-

rupcyjnych dotycz cych pracowników samorz dowych, a tak e zwrócenie uwa-

gi na czynniki determinuj ce rozwój tych regulacji. Charakterystyka rozwi za  

prawnych ograniczona jednak zostanie do uregulowa  zawartych w pragmatyce 

samorz dowej i dokonana z uwzgl dnieniem ich typologii na kszta tuj ce obo-

wi zki pracodawcy samorz dowego i pracowników samorz dowych. Zgodnie  

z prezentowanym w nauce stanowiskiem, obowi zek to wyra ony w normie 

prawnej, skierowany do podmiotu, nakaz lub zakaz okre lonego zachowania si  

                                                 
1  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz dowych (tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 

142, poz. 1593 z pó n. zm.). Uchylona ustaw  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-

morz dowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458). 
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w danej sytuacji2. Obowi zek mo e mie  charakter pozytywny (obowi zek do 

dzia ania) lub negatywny (obowi zek zaniechania)3. 

Obowi zek o charakterze negatywnym, maj cy na celu eliminacj  podejrze  

o nepotyzm i stronniczo  powodowan  powi zaniami rodzinnymi, sformu o-

wany zosta  w art. 6 uprzednio obowi zuj cej ustawy o pracownikach samorz -

dowych. Warto jednak podkre li , e obci a  on pracodawc  samorz dowego,  

a nie pracownika. Ustawodawca ustanowi  bowiem zakaz zatrudniania w urz -

dzie gminy oraz w jednostkach wyszczególnionych w przepisach ustawy ma -

onków, osób pozostaj cych ze sob  w stosunku pokrewie stwa do drugiego 

stopnia w cznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, je eli powsta by mi -

dzy tymi osobami stosunek bezpo redniej podleg o ci s u bowej. Nast pnie no-

wel  z dnia 29 grudnia 1998 r.4 zakazem tym obj to tak e osoby po czone  

z pracownikiem samorz dowym w z em prawnym (stosunkiem przysposobie-

nia, opieki lub kurateli). W doktrynie akcentuje si , e stosunek bezpo redniej 

podleg o ci s u bowej zachodzi zazwyczaj wówczas, gdy jeden z krewnych lub 

powinowatych jest bezpo rednim prze o onym drugiego5. Godzi si  zauwa y , 

e mimo ustanowienia zakazu nie zosta y okre lone skutki prawne jego narusze-

nia. Braku tego nie usun y tak e postanowienia nowo uchwalonej ustawy  

o pracownikach samorz dowych6. Wobec milczenia ustawodawcy nale y po-

dzieli  pogl d prezentowany w pi miennictwie, zgodnie z którym pracodawca 

ma obowi zek zapewnienia stanu zgodnego z prawem. Je eli wi c stosunek 

bezpo redniej podleg o ci powsta  mi dzy pracownikami zatrudnionymi na pod-

stawie umowy o prac , nale y dokona  koniecznych zmian w drodze porozu-

mienia stron lub wypowiedzenia zmieniaj cego7. 

Kolejny obowi zek spoczywaj cy na pracodawcy samorz dowym, którego 

urzeczywistnienie wydaje si  sprzyja  ograniczaniu zjawiska nepotyzmu w ad-

ministracji samorz dowej, wi e si  z konieczno ci  przestrzegania okre lonej 

ustawowo procedury naboru. Do 2005 r. nie obowi zywa y regulacje prawne 

normuj ce sposób obsadzania wakuj cych stanowisk w administracji samorz -

dowej. Ustawodawca, nowelizuj c uprzednio obowi zuj c  pragmatyk  samo-

                                                 
2  A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembi ski, Zarys teorii pa stwa i prawa, Warszawa 1992, 

s. 144 i nn. 
3  W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pa stwa i prawa, Warszawa 1980, s. 324 i nn. 
4  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem refor-

my ustrojowej pa stwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126 z pó n. zm.). 
5  H. Szewczyk, Ograniczenia prawa do pracy w samorz dzie po wej ciu w ycie reformy admi-

nistracji publicznej, „Samorz d Terytorialny” 2000, nr 11, s. 54.  
6  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz dowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 

1458). 
7  B. Cudowski, Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorz dowych i cz onków 

korpusu s u by cywilnej, [w:] Stosunki pracy w s u bie cywilnej i samorz dzie terytorialnym, 

red. W. Sanetra, Bia ystok 2001, s. 78. 
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rz dow 8, uczyni  nabór na wolne stanowiska urz dnicze lub kierownicze sta-

nowiska urz dnicze w samorz dowym urz dzie lub jednostce organizacyjnej 

otwartym i konkurencyjnym. Zobligowa  on bowiem pracodawc  samorz do-

wego do og aszania o wolnym stanowisku oraz o organizowanym na nie naborze 

kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, jak równie  na tablicy informa-

cyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór. Sprecyzowa  warunki for-

malne, jakim powinno odpowiada  og oszenie o naborze i zakre li  termin sk a-

dania dokumentów. Ustanowiony zosta  te  nakaz upowszechnienia listy kandy-

datów spe niaj cych wymagania wskazane w og oszeniu oraz sporz dzenia pro-

toko u z przeprowadzonego naboru. Na pracodawc  na o ono tak e obowi zek 

ujawnienia wyniku naboru poprzez umieszczenie stosownej informacji w Biule-

tynie i na tablicy informacyjnej w danej jednostce przez okres co najmniej 3 

miesi cy. Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urz dni-

cze, w tym na kierownicze stanowiska urz dnicze, s  przedmiotem regulacji 

obowi zuj cej ustawy o pracownikach samorz dowych9, której postanowienia  

w tym zakresie nie odbiegaj  od uprzednio wi cych rozwi za  prawnych,  

a jedynie stanowi  prób  ich doprecyzowania. Ustawodawca zdefiniowa  w art. 

12 ustawy poj cie „wolnego stanowiska urz dniczego”, stanowi c, e jest to 

stanowisko, na które nie zosta  przeniesiony pracownik samorz dowy danej jed-

nostki lub na które nie zosta  przeniesiony inny pracownik samorz dowy zatrud-

niony na stanowisku urz dniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz dni-

czym, posiadaj cy kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, lub nie zosta  

przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzone-

go naboru nie zosta  zatrudniony pracownik.  

W porównaniu z uprzednio obowi zuj cym stanem prawnym skróceniu 

uleg  termin sk adania dokumentów okre lonych w og oszeniu o naborze z 14 do 

10 dni, co uczyni o regulacj  zbie n  z postanowieniami ustawy o s u bie cy-

wilnej10. Z uwagi na d enie do zapewnienia przejrzysto ci procesu rekrutacji 

uszczegó owiono elementy dokumentuj cego go protoko u. Warunki formalne, 

którym powinien odpowiada  protokó , okre lone zosta y w art. 14 ust. 2 usta-

wy. Pracodawc  samorz dowego zobligowano równie , analogicznie jak mia o 

to miejsce pod rz dami uprzednio obowi zuj cej pragmatyki, do upowszechnie-

nia informacji o przeprowadzonym naborze. Warto jednak zauwa y , e przy 

wytyczaniu granic czasowych dla realizacji tego obowi zku ustawodawca od-

st pi  od pos u enia si  terminem bezwzgl dnie oznaczonym. Zabieg ten nale y 

                                                 
8  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorz dowych, ustawy o sa-

morz dowych kolegiach odwo awczych i ustawy o systemie o wiaty (Dz. U. 2005, nr 122, poz. 

1020). 
9  Por. E. Koniuszewska, rodki prawne ograniczaj ce nadu ycia w adzy w jednostkach samo-

rz du terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009, s. 94–95. 
10  Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s u bie cywilnej (Dz. U. 2008, nr 227, poz. 

1505).  
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oceni  negatywnie, bowiem ustalenie czasookresu wymaganego dla upublicz-

nienia wyniku naboru wi e si  z konieczno ci  interpretacji poj  niedookre-

lonych, a niekiedy tak e odwo ywania si  do praktyki przyj tej w innych jed-

nostkach przeprowadzaj cych nabór. 

Kolejne uregulowania ustawy o pracownikach samorz dowych, którym 

przypisuje si  antykorupcyjny charakter, nak adaj  obowi zki na pracowników 

samorz dowych. Pocz tkowo ich adresatami by y osoby zatrudnione w urz dach 

gminy, jej jednostkach pomocniczych, zwi zkach komunalnych, biurach sejmi-

ków samorz dowych i innych okre lonych w przepisach jednostkach admini-

stracyjnych gminy. Wej cie w ycie ustawy o gospodarce komunalnej11 spowo-

dowa o poszerzenie kr gu osób zaliczanych do grona pracowników samorz do-

wych o pracowników zatrudnionych w komunalnych zak adach bud etowych. 

Nast pnie, wraz z wprowadzeniem zasadniczego trójstopniowego podzia u tery-

torialnego pa stwa w ramach reformy administracji publicznej z 1999 r., status 

pracownika samorz dowego zyska y kolejne grupy podmiotów12. By y to osoby 

zatrudnione w: urz dzie marsza kowskim, wojewódzkich samorz dowych jed-

nostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach 

organizacyjnych. W aktualnym stanie prawnym adresatami obowi zków nak a-

danych na pracowników samorz dowych s  osoby zatrudnione w: urz dach 

marsza kowskich oraz wojewódzkich samorz dowych jednostkach organizacyj-

nych, starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyj-

nych, urz dach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednost-

kach i zak adach bud etowych, biurach (i ich odpowiednikach) zwi zków jedno-

stek samorz du terytorialnego oraz zak adów bud etowych utworzonych przez 

te zwi zki, biurach (i ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jedno-

stek samorz du terytorialnego. 

W tek cie uprzednio obowi zuj cej ustawy sformu owany zosta  wobec pra-

cowników samorz dowych zakaz wykonywania zaj  pozostaj cych w sprzecz-

no ci z ich obowi zkami albo mog cych wywo a  podejrzenie o stronniczo  

lub interesowno . Zakresem podmiotowym tego zakazu obj to wszystkich pra-

cowników samorz dowych, bez wzgl du na rodzaj zajmowanego stanowiska  

i podstaw  nawi zania stosunku pracy. Skierowany by  on tak e do pracowni-

ków pomocniczych i obs ugi. W pi miennictwie podkre lano, e wymienione 

przez ustawodawc  przes anki – sprzeczno  z obowi zkami, mo liwo  podej-

rzenia o stronniczo  lub interesowa  – dzia aj  niezale nie od siebie. W zwi z-

ku z tym wyst pienie jednej z nich kwalifikowa o zachowanie pracownika jako 

                                                 
11  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 43 z pó n. zm.). 
12  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem refor-

my ustrojowej pa stwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126 z pó . zm.) 
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bezprawne13. Mimo e ustawodawca wykluczy  dopuszczalno  wykonywania 

okre lonych rodzajów aktywno ci, nie sprecyzowa  konsekwencji prawnych na-

ruszenia zakazu, czyni c tym samym z kszta tuj cej go normy lex imperfecta.  

W wyniku nowelizacji ustawy o pracownikach samorz dowych14 brak ten zosta  

uzupe niony poprzez ustanowienie sankcji, gro cej w przypadku niewype nie-

nia przez pracownika ci cego na nim obowi zku. Poszerzeniu uleg  tak e ka-

talog zabronionych zachowa . Stosownie do postanowie  art. 18 uprzednio 

obowi zuj cej pragmatyki, pracownik samorz dowy nie móg  wykonywa  zaj  

to samych, pozostaj cych w sprzeczno ci lub zwi zanych z zaj ciami, które re-

alizowa  w ramach obowi zków s u bowych, wywo uj cych uzasadnione podej-

rzenie o stronniczo  lub interesowno . W razie naruszenia przez pracownika 

któregokolwiek z wymienionych zakazów pracodawca zobligowany zosta  do 

niezw ocznego rozwi zania z nim stosunku pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodek-

su pracy lub odwo ania go ze stanowiska. Ustalenie wi c w konkretnym przy-

padku, czy zachowanie pracownika godzi o w spoczywaj cy na nim obowi zek 

o charakterze negatywnym, wymaga o uznania zaj  za to same, sprzeczne lub 

zwi zane z jego prac , a nast pnie stwierdzenia, e zaj cia te wywo uj  uzasad-

nione podejrzenie o stronniczo  lub interesowno . W literaturze przedmiotu 

zwracano uwag , e poj cie „zaj cia to same” nie nale y do j zyka prawnego, 

dlatego nale y nadawa  mu znaczenie przypisywane w j zyku potocznym. 

Uznanie zatem, e pracownik dopu ci  si  naruszenia zakazu, mo liwe by o  

w sytuacji, gdy poza swoimi obowi zkami pracowniczymi powzi  dzia ania,  

z których chocia by tylko cz  by a identyczna z czynno ciami wykonywanymi 

przez niego w ramach tych obowi zków. Z kolei za zaj cia „sprzeczne” z zaj -

ciami wykonywanymi w ramach obowi zków s u bowych uznawano takie, któ-

re by y niezgodne z dyspozycj  okre laj cych je norm. W ród przes anek wa-

runkuj cych naruszenie zakazu wyszczególnione zosta y tak e zaj cia „zwi za-

ne” z tymi, które pracownik wykonywa  w ramach swoich obowi zków s u bo-

wych. Nie dookre lono jednak, na czym ten zwi zek mia by polega  i jaki mia -

by by  jego rodzaj. Nale y zatem przyj , e móg by to by  ka dego rodzaju 

zwi zek powoduj cy realn  obaw  nieprawid owego wype niania obowi z-

ków15. Zauwa y  ponadto nale y, e ustawodawca konkretyzuj c przes anki, 

kwalifikuj ce zachowania pracownika jako naruszaj ce postanowienia art. 18 

ustawy, pos u y  si  zwrotami niedookre lonymi, takimi jak „stronniczo ”, „in-

teresowno ”. Nie sformu owa  przy tym kryteriów pomocniczych ich oceny. 

Konstatacja zatem, czy konkretne zaj cie uboczne godzi w ustanowiony obo-

                                                 
13  S. P a ek, Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych w samorz dzie terytorial-

nym – wybrane zagadnienia, [w:] Stosunki pracy pracowników samorz dowych, red. M. Stec, 

Warszawa 2008, s. 198.  
14  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorz dowych (Dz. U. 

2006, nr 169, poz. 1201). 
15  S. P a ek, Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych…, s. 198–200. 
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wi zek o charakterze negatywnym, musi by  ka dorazowo poprzedzona zbada-

niem danego stanu faktycznego16. Brak jasnych kryteriów dokonywania ocen 

mo e powodowa  dowolno  i nadmiern  ingerencj  w sfer  spraw prywatnych 

pracownika samorz dowego17. 

W obowi zuj cym stanie prawnym ukszta towany uprzednio zakaz podej-

mowania przez pracowników samorz dowych okre lonych rodzajów aktywno ci 

poddany zosta  dalszym modyfikacjom. Stosownie do postanowie  art. 30 usta-

wy, pracownikom nie wolno, je li s  zatrudnieni na stanowisku urz dniczym,  

w tym na kierowniczym stanowisku urz dniczym, wykonywa  zaj  pozostaj -

cych w sprzeczno ci lub zwi zanych z zaj ciami, które wykonuj  w ramach 

obowi zków s u bowych, wywo uj cych uzasadnione podejrzenie o stronni-

czo  lub interesowno  oraz zaj  sprzecznych z obowi zkami wynikaj cymi  

z ustawy. Analiza tre ci przywo anej regulacji pozwala na spostrze enie, e 

ustawodawca zrezygnowa  z „to samo ci zaj ” jako przes anki wype niaj cej 

dyspozycj  normy kszta tuj cej zakaz. Równocze nie ograniczy  zakres podmio-

towy cytowanego rozwi zania prawnego wy cznie do pracowników samorz -

dowych zatrudnionych na stanowiskach urz dniczych, w tym na kierowniczych 

stanowiskach urz dniczych. Z kolei od strony przedmiotowej obowi zek sfor-

mu owany w art. 30 ustawy powinien by  rozumiany jako konieczno  po-

wstrzymania si  od wszelkiej aktywno ci sprzecznej lub zwi zanej z zaj ciami 

wykonywanymi w ramach obowi zków pracowniczych, mog cej wywo a  po-

dejrzenia o stronniczo  lub interesowno  oraz dzia alno ci godz cej w obo-

wi zki uregulowane ustawowo. Termin „zaj cia” odnosi si  do wszystkich mo -

liwych zaj  dodatkowych, a wi c wykonywanych w ramach stosunku pracy, 

stosunków cywilno-prawnych, prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, pe no-

mocnictwa czy prokury oraz zajmowania stanowisk lub pe nienia funkcji  

u przedsi biorcy i w organizacjach spo ecznych. Nie ma znaczenia podstawa 

prawna wykonywania zaj , czas ich trwania, charakter oraz odp atno 18. 

Eliminowaniu sytuacji, w których pracownicy samorz dowi mogliby wyko-

rzystywa  dzia alno  publiczn  do uzyskiwania korzy ci maj tkowych dla sie-

bie lub innych osób, s u y  mia  obowi zek wyra ony w art. 19 uprzednio obo-

wi zuj cej ustawy. Zgodnie z jego tre ci , pracownicy samorz dowi zobligowa-

ni zostali, na danie kierownika urz du lub kierownika w a ciwej jednostki or-

ganizacyjnej, do z o enia o wiadczenia o swoim stanie maj tkowym. Koniecz-

no  dostosowania tej regulacji do zmieniaj cej si  rzeczywisto ci zaistnia a 

wraz z ustanowieniem lokalnych i regionalnych wspólnot samorz dowych i to-

warzysz cej mu rozbudowy administracji samorz dowej. W wyniku nowelizacji 

                                                 
16  B. wiertniak, M. Taniewska-Peszko, Pracownicy samorz dowi, Gda sk 1991, s. 76. 
17  Z. Góral, Prawo pracy w samorz dzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 184.  
18  B. Cudowski, Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorz dowych…, s. 69.  
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ustawy o pracownikach samorz dowych19 uprawnienie do dania przed o enia 

o wiadczenia zyska y podmioty upowa nione do czynno ci w sprawach z zakre-

su prawa pracy w imieniu pracodawcy samorz dowego, o którym stanowi  art. 4 

ustawy. Obowi zek z o enia o wiadczenia o stanie maj tkowym spocz  na 

wszystkich pracownikach samorz dowych, z wyj tkiem pracowników pomocni-

czych i obs ugi, wy czonych z grona adresatów nakazu na mocy postanowie  

art. 32 uprzednio obowi zuj cej ustawy20. Zauwa y  tak e warto, e okre lone 

w ustawach ustrojowych21 kategorie pracowników samorz dowych potraktowa-

ne zosta y przez ustawodawc  w szczególny sposób. Uregulowa  on bowiem od-

r bnie wi ce ich zasady, terminy i tryb realizacji analizowanego obowi zku 

oraz skutki jego niewykonania22. Pozostali pracownicy samorz dowi zobligowa-

ni zostali do realizacji nakazu wynikaj cego z tre ci art. 19 ustawy. Literalne 

brzmienie analizowanego rozwi zania prawnego nie pozwala o jednak na usta-

lenie, w jakiej formie powinno zosta  zg oszone danie przed o enia o wiad-

czenia o stanie maj tkowym oraz w jakiej formie pracownik powinien je z o y . 

Pozostawia o tak e w tpliwo ci co do wymaganej tre ci o wiadczenia, terminu 

wyznaczonego do realizacji obowi zku i skutków prawnych zaniechania jego 

spe nienia. Mankament tej regulacji polega  równie  na tym, e aktualizacja na-

kazu nast powa a dopiero z chwil  zg oszenia dania przez uprawniony pod-

miot. Czyni o to z niej mniej warto ciowe narz dzie przeciwdzia ania nadu y-

ciom, bowiem uzyskane i poddane analizie o wiadczenia trudno by o porówna  

ze stanem maj tkowym pracowników z chwili podj cia zatrudnienia. Zasadnym 

wi c wydawa o si  przyj cie rozwi zania obliguj cego pracownika do z o enia 

o wiadczenia przy nawi zaniu stosunku pracy oraz na danie kierownika urz -

du. Mimo dostrzeganych niedoskona o ci ustawodawca, kszta tuj c w aktualnej 

pragmatyce samorz dowej obowi zek z o enia o wiadczenia o stanie maj tko-

wym, nie zdecydowa  si  na ca kowite ich usuni cie. Analogicznie, jak mia o to 

miejsce w uprzednio obowi zuj cym stanie prawnym, konieczno  realizacji 

obowi zku powstaje na danie osoby upowa nionej do dokonywania czynno ci 

w sprawach z zakresu prawa pracy. Doprecyzowano natomiast zakres podmio-

towy regulacji, bowiem zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy, nakaz adre-

sowany jest wy cznie do pracowników samorz dowych zatrudnionych na sta-

nowisku urz dniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urz dniczym. Do-

                                                 
19  Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem refor-

my ustrojowej pa stwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126). 
20  Zmian  wprowadzono ustaw  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach sa-

morz dowych (Dz. U. 2006, nr 169, poz. 1201).  
21  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 

1591 z pó n. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 

2001, nr 142, poz. 1592 z pó n. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie woje-

wództwa (tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z pó n. zm.).  
22  Regulacje wprowadzone ustaw  z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz dzie 

gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 214, poz. 1806).  
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okre lone tak e zosta y: podmiot w a ciwy w sprawach analizy danych zawar-

tych w o wiadczeniu oraz wymagania co do tre ci dokumentu sk adanego przez 

pracownika. 

Marginalizacji zjawisk korupcyjnych w administracji samorz dowej sprzyja 

kontrola poczyna  jej funkcjonariuszy. Immanentnie zwi zane z ni  obserwacja 

i ocena umo liwiaj  zapobieganie podejmowaniu niew a ciwych gospodarczo 

decyzji i utrudniaj  nadmiern  dba o  o w asne interesy, ze szkod  dla dobra 

publicznego. Urzeczywistnianiu przez pracodawc  samorz dowego dzia a  kon-

trolnych s u y y regulacje prawne zmieniaj ce uprzednio obowi zuj c  pragma-

tyk . Zgodnie z tre ci , dodanego w wyniku nowelizacji23, art. 18a ustawy, pra-

cownicy samorz dowi zobligowani zostali do z o enia o wiadczenia o prowa-

dzeniu dzia alno ci gospodarczej. Jednocze nie spocz  na nich obowi zek okre-

lenia charakteru prowadzonej dzia alno ci, a w przypadku jego zmiany istnia a 

konieczno  poinformowania o tym fakcie. W doktrynie akcentowano, e  

w ustawie nie zosta o sformu owane wy czenie podmiotowe, które wyklucza o-

by z grona adresatów nakazu pracowników pomocniczych i obs ugi, co uznawa-

no za nadmierny rygoryzm24. Nie zosta y te  okre lone forma i wzór takiego 

o wiadczenia. Pracownik móg  zatem z o y  je ustnie b d  na pi mie przez sie-

bie sporz dzonym. W pi miennictwie postulowano dopuszczalno  opracowania 

przez pracodawc  wzoru takiego o wiadczenia, w ramach ogólnego kierownic-

twa zak adem pracy, wi cego pracowników25. Zauwa alny by  tak e brak 

wskazania podmiotu uprawnionego do gromadzenia o wiadcze  i ich analizy. 

Ustawodawca zakre li  trzydziestodniowy termin do z o enia o wiadczenia, li-

czony od dnia zatrudnienia, podj cia dzia alno ci gospodarczej lub zmiany jej 

charakteru. Realizacj  nakazu wynikaj cego z art. 18a ustawy zabezpieczono 

sankcj . W przypadku niez o enie o wiadczenia w terminie grozi o odpowie-

dzialno ci  dyscyplinarn . Warto przy tym zauwa y , e mia a ona ograniczony 

charakter, bowiem znajdowa a zastosowanie wy cznie do mianowanych pra-

cowników samorz dowych. Natomiast podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

w o wiadczeniu skutkowa o odpowiedzialno ci  na podstawie art. 233 § 1 Ko-

deksu karnego26. Przest pstwo stypizowane w art. 18a ustawy mog o by  pope -

nione tylko umy lnie, a umy lno  mog a przejawia  si  zamiarem bezpo red-

nim albo ewentualnym. Mia o ono charakter formalny, karalne wi c by o samo 

z o enie o wiadczenia, niezale nie od skutku takiego dzia ania. Czynno  

sprawcza polega a na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w o wiadczeniu 

o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Znawcy problematyki podkre lali, e 

                                                 
23  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz dzie gminnym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 214, poz. 1806).  
24  S. P a ek, Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych…, s. 184. 
25  T. Szewc, Komentarz do art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz do-

wych, Lex/el, 2003. 
26  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z pó n. zm.). 
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brak pouczenia pracownika samorz dowego, obci onego obowi zkiem wynika-

j cym z art. 18a ustawy, o odpowiedzialno ci karnej za podanie w o wiadczeniu 

nieprawdy lub zatajenie prawdy skutkowa o bezkarno ci  tych osób. Warunkiem 

odpowiedzialno ci za przest pstwo okre lone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

jest bowiem konieczno  uprzedzenia osób sk adaj cych o wiadczenia o odpo-

wiedzialno ci karnej gro cej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Nie-

spe nienie tego warunku stanowi szczególn  okoliczno  wy czaj c  odpowie-

dzialno  karn  za ten czyn zabroniony27. 

Porównanie aktualnego stanu prawnego z obowi zuj cymi uprzednio uregu-

lowaniami kszta tuj cymi obowi zek z o enia o wiadczenia o dzia alno ci go-

spodarczej pozwala na spostrze enie, e zaw eniu uleg  zakres podmiotowy 

analizowanego rozwi zania. Stosownie do postanowie  art. 31 ust. 1 ustawy, 

zobligowani do z o enia o wiadczenia s  wy cznie pracownicy samorz dowi 

zatrudnieni na stanowisku urz dniczym, w tym na kierowniczym stanowisku 

urz dniczym. Dookre lony zosta  tak e adresat o wiadcze , bowiem zgodnie  

z tre ci  ust. 3 art. 31 ustawy, pracownik samorz dowy zobowi zany jest z o y  

je kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony. Z uwagi na fakt, e usta-

wodawca zrezygnowa  z mianowania jako podstawy nawi zania stosunku pracy, 

musia  tak e odst pi  od wymierzania kar dyscyplinarnych, gro cych wy cz-

nie pracownikom mianowanym w przypadku niez o enia o wiadcze  w termi-

nie. Obecnie nieterminowa realizacja obowi zku sankcjonowana jest kar  upo-

mnienia albo nagany, przy których wymierzaniu znajduj  zastosowanie odpo-

wiednie postanowienia Kodeksu pracy28.  

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e mimo podniesionych uwag krytycznych 

dotycz cych stanu antykorupcyjnych regulacji prawnych odnosz cych si  do 

pracowników samorz dowych, dzia alno  ustawodawcy w zakresie ich kszta -

towania trzeba oceni  pozytywnie. Nale y mie  wiadomo , e formu owanie 

obowi zków i zakazów wi cych zarówno pracowników, jak i pracodawc  sa-

morz dowego nie spowoduje ca kowitego wyeliminowania zachowa  korupcyj-

nych z administracji samorz dowej, ale mo e przyczyni  si  do ich istotnego 

ograniczenia. Analiza wprowadzanych przez ustawodawc  zmian pozwala na 

przekonanie, e w procesie stanowienia prawa uwzgl dnia on postulaty zg asza-

ne przez przedstawicieli nauki oraz reprezentantów rodowisk samorz dowych. 

                                                 
27  M. Jachimowicz, Odpowiedzialno  karna za naruszenie przepisów ustawy o pracownikach 

samorz dowych, „Samorz d Terytorialny” 2008, nr 6, s. 65.  
28  Art. 109 § 2 i art. 110–113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. 1998, nr 21, 

poz. 94 z pó n. zm.). 


