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Józef Strzelecki  

Streszczenie: Opracowanie zawiera prób  spojrzenia na problem 
kwalifikacji organów wykonawczych jednostek samorz du terytorial- 
nego z punktu widzenia historyczno-prawnego. Autor postawił sobie 
zadanie poddania analizie prawnej pozycji ustrojowej wójta z punktu 
widzenia wymogów kwalifikacyjnych w okresie mi dzywojennym, 
gdzie obowi zywały okre lone w przepisach prawa wymogi formalne  
i w obowi zuj cym stanie prawnym, gdzie nie wyst puje aden wymóg 
formalny posiadania kwalifikacji w postaci okre lonego poziomu 
wykształcenia.  
Słowa kluczowe: administracja publiczna, pracownik administracji 
publicznej, wójt, gmina, Urz d Stanu Cywilnego, zarz d gminy.  
Summary: The Author has analyzed the legal acts relating to legal  
and formal qualifications of a candidate for a village-mayor in legal  
and comparative aspect. As a starting point the Author assumes solutions 
from the interwar period in Poland and refers it to current binding 
legislative solutions. The Author presents the opinion that the village-
mayor, who manages in the rural borough issues and administers  
the heads of administrative rural borough units, in which in the vast 
majority the requirement of certain level of education is obligatory 
should also have certain level of formal and practical preparation. 
Keywords: public administration, employee of public administration, 
mayor, community, Registry Office, board of municipalities. 
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1. Pracownicy administracji publicznej 
Administracja publiczna rozumiana jako organizatorska 

działalno  pa stwa, która polega na tym, aby nie stosuj c przymusu 
bezpo redniego stworzy  odpowiednie warunki do wszechstronnego 
rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Powszechnie 
przyjmuje si , e administracja jest zjawiskiem słu ebnym w stosunku 
do celów i instytucji, które obsługuje, jest zespołem stanowisk 
pomocniczych. Celem działalno ci administracji publicznej jest 
zapewnienie warunków realizacji celów jednostek wchodz cych w skład 
systemu organów pa stwa. Administracj  publiczn  wykonuj
zatrudnieni w urz dach pracownicy. Poj cie pracownika administracji 
publicznej nie jest definicj  stał  i nie jest jednoznacznie okre lone. 
Ustawy nie definiuj  i nie okre laj  bli ej, na czym polega instytucja 
pracownika administracji publicznej. Ustawodawca nawi zuje do znanej, 
maj cej dług  tradycj  i szerokie zastosowanie konstrukcji prawnej 
instytucji okre lanej mianem słu by pa stwowej, słu by publicznej czy 
słu by cywilnej. Uchwalona w dniu 17 lutego 1922 roku ustawa  
o pa stwowej słu bie cywilnej1, była podstaw  prawa urz dowego  
w ówczesnej Polsce i regulowała w cało ci status prawny urz dników 
zatrudnionych w administracji rz dowej. Przepisy ustawy stanowiły,  
e stosunek pracy pa stwowej słu by cywilnej ma charakter 

publicznoprawny (art. l u. o p. s. c.) co oznaczało, e prawa i obowi zki 
funkcjonariuszy powinny by  regulowane wył cznie według reguł prawa 
publicznego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia publicznoprawnego 
charakteru stosunku słu by cywilnej w Polsce tego okresu była 
okoliczno , e pa stwo powierzało funkcjonariuszowi wiele zada
zwi zanych z interesem publicznym, które miał wykona  w interesie 
publicznym. Ustawa z 1922 roku regulowała zagadnienie przyst pienia 
do słu by, jak i cały jej przebieg. Powstanie stosunku słu bowego 
nast powało w formie aktu administracyjnego - mianowania. W akcie 
mianowania wymieniano urz d, w którym mianowany urz dnik miał 
pełni  słu b , tytuł urz dowy i stopie  słu bowy. Status urz dnika 
zale ał od przydzielonej kategorii. Funkcjonariusze pa stwowej słu by 
cywilnej byli podzieleni na dwie kategorie urz dników i ni szych 
funkcjonariuszy pa stwowych. Do ni szych funkcjonariuszy pa stwo- 

1  Dz. U. Nr 21 poz. 164 
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wych zaliczano wo nych i pracowników fizycznych. Do wy szych 
stanowisk urz dniczych ustawodawca zaliczył stanowiska kierownicze
w administracji publicznej. Kandyduj cy do obj cia stanowisk najwy - 
szej kategorii musieli posiada  wy sze wykształcenie i odby  słu b
przygotowawcz  zako czon  egzaminem. Od kandydatów na stanowiska 
urz dnicze zaliczone do drugiej kategorii wymagano co najmniej 
wykształcenia redniego ogólnokształc cego lub zawodowego. 
Natomiast na stanowiska urz dnicze, zaliczone do trzeciej kategorii 
kandydaci powinni posiada  uko czon  co najmniej szkoł  powszechn
lub ni sze klasy szkoły redniej. Status prawny urz dnika regulowało 
prawo urz dnicze co powodowało uprzywilejowan  pozycj  urz dników 
w porównaniu do statusu innych pracowników. Status prawny ni szych 
funkcjonariuszy pa stwowych okre lało prawo pracy, w niektórych tylko 
przypadkach prawo urz dnicze.  

2. Kandydowanie do stanowisk urz dniczych 
Przed zatrudnieniem kandydat na wy sze stanowisko urz dnicze, 

zobowi zany był do zdania egzaminu przed specjalnie tworzonymi 
komisjami egzaminacyjnymi. Egzamin składał si  z dwóch cz ci – cz ci 
pisemnej oraz cz ci ustnej2. Egzamin teoretyczny dla kandydatów na 
stanowiska urz dnicze pierwszej kategorii przeprowadzany był przez 
komisje powoływane przy ministerstwach z zastrze eniem, e przewodni- 
cz cych komisji na ka dy nast pny rok, powoływał Prezes Rady Ministrów 
na wniosek ministra spo ród urz dników działów administracji 
pa stwowej. Komisja składała si  z trzech osób, przewodnicz cego  
i dwóch komisarzy. Komisarzy do komisji wyznaczali ministrowie  
spo ród podległych im pracowników. Przewodnicz cy komisji oraz co 
najmniej jeden z jej członków (komisarzy) musieli posiada  wykształcenie 
prawnicze, przewodnicz cemu słu yło prawo egzaminowania oraz 
wyznaczania kolejno ci egzaminowania. Cz  pisemna egzaminu 
obejmowała napisanie opracowania polegaj cego na rozstrzygni ciu jednej 
lub dwóch spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie aktów 
prawnych oraz opracowanie sprawozdania dla władz wy szych w czasie 

2  Zob. § 7 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o słu bie 
przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wy szej słu by 
administracyjnej. Dz.U. Nr 13, poz. 113 z pó n. zm. 
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sze ciu godzin, ale nie dłu ej ni  osiem godzin. Egzamin pisemny 
przeprowadzany był pod nadzorem jednego z członków komisji lub 
wyznaczonego urz dnika. Po zako czeniu egzaminu pisemnego zdaj cy 
oddawał wypracowanie urz dnikowi, który sprawował nadzór. Urz dnik 
sprawuj cy nadzór nad przebiegiem egzaminu po odebraniu od zdaj cego 
sprawozdania czynił na m.in. adnotacj  okre laj c  godzin  rozpocz cia 
oraz godzin  oddania sprawozdania. W toku egzaminu, zdaj cy mógł 
korzysta  ze zbioru aktów prawnych. Przedmiotem egzaminu ustnego dla 
kandydatów na wy sze stanowiska urz dnicze zaliczone do pierwszej 
kategorii było obowi zuj ce ustawodawstwo, które obejmowało prawo 
konstytucyjne, ustawy dotycz ce organizacji i funkcjonowania administra- 
cji publicznej, przepisy o pa stwowej słu bie cywilnej oraz zasady ogólne 
pracy kancelaryjnej. Ponadto w toku egzaminu ustnego, kandydat powinien 
uzasadni  swoje wywody dokonane na egzaminie pisemnym. Je eli 
kandydat nie posiadał wykształcenia wy szego prawniczego, to zobowi - 
zany był dodatkowo zda  egzamin ze znajomo ci prawa cywilnego  
i karnego z cz ci, których znajomo  jest konieczna do pełnienia funkcji 
wy szego urz dnika pa stwowego. Komisja egzaminacyjna przy ocenie 
egzaminu zobowi zana była bra  pod uwag  zdolno  kandydata  
do analizy i praktycznego zastosowania obowi zuj cych przepisów prawa 
do rozstrzygni cia sprawy administracyjnej.  

3. Egzamin na stanowiska urz dnicze 
Z kolei egzamin ustny nie mógł trwa  dłu ej ni  dwie godziny.  

Z egzaminu ko cowego wystawiana była ocena bardzo dobra, je eli 
zdaj cy wykazał si  wybitn  i bardzo dobr  znajomo ci  zagadnie ,
które były przedmiotem egzaminu. Ocen  dobr  mógł uzyska  zdaj cy, 
który wykazał si  dokładn  znajomo ci  zagadnie  egzaminacyjnych.  
Na ocen  dostateczn  konieczna była wiedza kandydata oceniona  
przez komisj  za wystarczaj c . Otrzymanie oceny niedostatecznej 
powodowało, e egzamin za zgod  komisji mógł zosta  powtórzony nie 
wcze niej ni  po upływie pół roku i nie pó niej ni  przed upływem roku 
od dnia pierwszego egzaminu. Egzaminu poprawkowego nie mo na było 
ju  powtarza . Oceny egzaminu ustnego dokonywała komisja w drodze
uchwały zwykł  wi kszo ci  głosów, ka de pytanie egzaminu ustnego 
było oceniane oddzielnie. Z przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego 
sporz dzany był jeden protokół ko cowy, w którym wpisywano skład 
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komisji, tematy egzaminu pisemnego oraz ocen  z tej cz ci egzaminu,  
a tak e pytania egzaminu ustnego wraz z ocenami oddzielnie za ka de 
pytanie. Protokół ko czył si  tre ci  uchwały komisji ustalaj cej wynik 
ko cowy egzaminu. Zdaj cy po egzaminie otrzymywał wiadectwo 
urz dowe podpisane przez przewodnicz cego komisji i komisarzy 
egzaminacyjnych zaopatrzone w piecz  urz dow  z godłem oraz 
piecz ci  o tre ci „Komisja egzaminacyjna dla egzaminu na stanowiska
wy szej słu by administracyjnej przy Ministerstwie”. Od obowi zku 
zdawania egzaminu na wy sze stanowiska w administracji pa stwowej 
zwolnieni zostali urz dnicy trzeciego stopnia słu bowego, którzy przed 
wst pieniem do słu by w administracji polskiej pełnili stanowiska 
referendalskie lub s dziowskie w pa stwach zaborczych i zdali tam 
obowi zuj cy egzamin praktyczny lub dopiero rozpocz li słu b
w polskiej administracji pa stwowej, ale zdali egzamin w pa stwie 
zaborczym przed rozpocz ciem słu by w polskiej administracji. 
Wła ciwy minister w stosunku do kandydatów ubiegaj cych si
o zatrudnienie w jego ministerstwie został upowa niony do zwolnienia 
od obowi zku zdawania egzaminu urz dników czwartej, pi tej i szóstej 
kategorii, którzy posiadali wykształcenie wy sze i bez przerwy 
przynajmniej od dwóch lat pracowali w pa stwowej słu bie 
administracyjnej. Warunkiem umo liwiaj cym zwolnienie od obowi zku 
zdawania egzaminu było jednak w stosunku do kandydatów 
zatrudnionych na stanowiskach zaliczonych do czwartej kategorii  
posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Natomiast kandydaci zatrudnieni 
na stanowiskach pi tej i szóstej kategorii, mogli ubiega  si
o zwolnienie, je eli posiadali odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 
przez komisj  kwalifikacyjn . Zwolnienia od obowi zku składania 
egzaminu dokonywał wła ciwy minister, który o dokonanym zwolnieniu 
zobowi zany był zawiadomi  Prezesa Rady Ministrów. W sytuacjach 
wyj tkowych mogli ubiega  si  o zwolnienie kandydaci posiadaj cy 
wykształcenie rednie z matur , je eli co najmniej od trzech lat 
pracowali w administracji pa stwowej na samodzielnych stanowiskach 
kierowniczych, tak e w takim przypadku zwalniaj cy od obowi zku 
zdawania egzaminu minister zobowi zany był zawiadomi  Prezesa Rady 
Ministrów. Zwolnienia od obowi zku składania egzaminu na stanowisko 
urz dnicze zaliczone do pierwszej kategorii mogła te  dokona  Rada 
Ministrów w trybie indywidualnym na odpowiednio umotywowany 
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wniosek wła ciwego ministra. Obowi zkiem zdawania egzaminu obj ci 
zostali wszyscy urz dnicy zatrudnieni na stanowiskach urz dniczych 
zaliczonych do pierwszej kategorii.  

4. Coroczna ocena urz dników zatrudnionych  
 w administracji publicznej 

Urz dnicy zatrudnieni w administracji publicznej podlegali 
corocznej ocenie kwalifikacyjnej3, poza wyra nie okre lonymi 
stanowiskami kierowniczymi w kancelarii Sejmu i Senatu, Najwy szej 
Izbie Kontroli oraz praktykanci i urz dnicy nieczynni, a tak e urz dnicy 
zatrudnieni w kancelarii Prezydenta RP, którzy nie podlegali ocenie 
kwalifikacyjnej. Oceny kwalifikacyjnej dokonywano na podstawie 
dwóch opinii, jednej sporz dzonej przez osob  wykonuj c  bezpo redni 
nadzór słu bowy i drugiej opinii sporz dzanej przez osob  sprawuj c
nadzór po redni. Jedn  opini  sporz dzano w sytuacji, gdy przeło onym 
po rednim był minister, wówczas do podstawy oceny kwalifikacji 
urz dnika wystarczaj ca była opinia bezpo redniego przeło onego.  
Z przebiegu kwalifikacji wystawiano ocen  dobr , je eli oceniany  
pod ka dym wzgl dem czynił zado  wymaganiom słu by oraz 
wyró niał si  w d eniu do udoskonalania wyników swej pracy. Ocen
dostateczn  otrzymywał oceniany, który na ogół odpowiadał 
wymaganiom słu by, lecz nie wyró niał si  ponad przeci tno . Ocen
niedostateczn  wystawiano ocenianemu, który nie spełniał wymogów 
słu by. Od oceny niedostatecznej, oceniany mógł si  odwoła
do kierownika władzy naczelnej – ministra. Odwołania rozpatrywała 
trzyosobowa komisja powoływana przez ministra spo ród urz dników 
ministerstwa. Urz dnik, który po raz pierwszy uzyskał ocen
niedostateczn  powinien by  przeniesiony na inne stanowisko słu bowe, 
które podlegało nadzorowi innych przeło onych. Nale y jeszcze 
nadmieni , i  na stanowisku urz dnika pa stwowej słu by cywilnej 
mogła zosta  zatrudniona osoba, która uko czyła 18 lat i nie 
przekroczyła 40 lat ycia oraz posiadała odpowiednie kwalifikacje4. 

3  Zob. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o sposobie 
kwalifikowania urz dników pa stwowych, Dz.U. Nr 55, poz. 429. 

4  Zob. art. 8 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o pa stwowej słu bie cywilnej, Dz.U. Nr 21, 
poz. 164 z pó n. zm. 
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Kandydaci na wy sze stanowiska urz dnicze w pa stwowej słu bie 
cywilnej zobowi zani zostali do odbycia słu by przygotowawczej oraz 
zło enia egzaminu teoretycznego5. Kandydat do słu by cywilnej  
na wy sze stanowisko administracyjne, zgodnie z tre ci  art. 6 Ustawy  
o pa stwowej słu bie cywilnej musiał posiada  obywatelstwo polskie 
oraz pełn  zdolno  do czynno ci prawnych, a tak e biegle włada
j zykiem polskim w mowie i pi mie. Ponadto kandydat na stanowisko 
administracyjne zaszeregowane do pierwszej kategorii6, musiał legity- 
mowa  si  wykształceniem wy szym oraz dobrym zdrowiem po wiad- 
czonym przez lekarza. Słu ba przygotowawcza trwała jeden rok i miała 
na celu zapoznanie si  kandydata z problematyk  organizacji i funkcjo- 
nowania działu administracji pa stwowej, w której kandydat pełnił 
słu b  przygotowawcz . Z przebiegu słu by przygotowawczej sporz - 
dzane było sprawozdanie, w którym oceniana była pilno  kandydata 
oraz uzdolnienia praktyczne, a tak e zachowanie si  w słu bie i poza 
słu b . Ocena negatywna z przebiegu słu by przygotowawczej skutko- 
wała zwolnieniem ze słu by albo wydłu eniem okresu przygotowaw- 
czego na przeci g kolejnych dwóch lat. Kandydat, któremu przedłu ono 
okres przygotowawczy, je eli uzyskał pozytywny wynik z jej przebiegu, 
mógł wyst pi  o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego. 

5. Kwalifikacje urz dników zatrudnianych  
w jednostkach samorz du terytorialnego 

Odr bnie uregulowano problem kwalifikacji urz dników 
zatrudnianych w jednostkach samorz du terytorialnego. Samorz d
terytorialny w literaturze przedmiotu okre lany jest jako zdecentralizo- 
wana administracja pa stwowa, wykonywana przez lokalne organy. 
Organy jednostek samorz du terytorialnego s  niepodległe 
hierarchicznie innym organom i samodzielnie w granicach okre lonych 
przez ustawy i ogólny porz dek prawny wykonuj  powierzone  
im zadania7. Organy samorz du terytorialnego wykonuj  cz

5  Zob. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. o słu bie przygoto- 
wawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska wy szej słu by administracyjnej. 
Dz. U. Nr 13, poz. 113 z pó n. zm. 

6  Zob. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu 
tabeli stanowisk we władzach i urz dach pa stwowych. Dz. U. Nr 64, poz. 631.  

7  J. Panejko, Geneza i podstawy samorz du europejskiego, Pary  1926, s. 97. 
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administracji pa stwowej przez organizacje obdarzone osobowo ci
prawn , działaj ce we własnym imieniu z mocy przyznanego im prawa 
pod okre lonym nadzorem pa stwa8. Podstawow  jednostk  organiza- 
cyjn  samorz du terytorialnego stanowi samorz d gminny. Jak zauwa ył 
Z. Pazdro, ludzie nie yj  w odosobnieniu, lecz w skupieniach, czyli 
osadach nosz cych rozmait  nazw , jak np. grodu, miasteczka, wsi, 
sioła, kolonii itp. W znaczeniu prawnym według prof. Pazdry osad
gmin  nazywamy wówczas, gdy tworzy dla siebie samoistn  jednostk
administracyjn  i posiada swój odr bny zarz d. Zgodnie z przedwo- 
jennym ustawodawstwem odró niano gminy miejskie i wiejskie. Gmina 
miała charakter miejski, je eli obejmowała miasto lub miasteczko. 
Natomiast wiejski je eli obszar gminy obejmował jedn  lub kilka osad 
wiejskich. Gminy miejskie mały inn  organizacj  ani eli gminy wiejskie, 
poniewa  miasta z powodu swego wielkiego obszaru, wielkiego 
zaludnienia, charakteru przemysłowego i handlowego itp., miały 
cz ciowo inne potrzeby, inne interesy i wi ksz  sił  maj tkow  ani eli 
gminy wiejskie (...)9. Podział na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie  
i miejskie został wprowadzony przepisami art. 10 odnosz cego si
do gmin wiejskich oraz gromad i art. 33 odnosz cego si  do miast 
ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o cz ciowej zmianie ustroju samorz du 
terytorialnego10. Wyposa one w osobowo  prawn  gminy działały 
poprzez swoje organy, organami gmin ustawodawca ustanowił rady jako 
organ uchwałodawczy oraz zarz dy z wójtem lub burmistrzem albo 
prezydentem miasta na czele jako organ wykonawczy. Po wej ciu  
w ycie przepisów ustawy z 1933 r. o cz ciowej zmianie ustroju 
samorz du terytorialnego, problematyka kwalifikacji wójta jako 
przewodnicz cego organu wykonawczego gminy uregulowana została  
w tre ci ustawy oraz w regulaminach wyborczych w sposób 
zró nicowany w zale no ci od cz ci terytorium pa stwa11. Zgodnie  

8  B. Wasiuty ski, Udział czynnika obywatelskiego w administracji pa stwowej,  
w: Themis Polska t. IV 1928/29 seria 3, nr 4, s. 91-102. 

9  Z. Pazdro, Reforma samorz du, 1932, s. 26 i n. 
10  Dz.U. Nr 35, poz. 294, ustawa ta została formalnie uchylona ustaw  z dnia 20 marca 

1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pa stwowej. Dz.U. Nr 14, poz.130. 
11  Zob. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 15 grudnia 1933 r.  

w sprawie regulaminu wyborczego do zarz du miejskiego na obszarze województw: 
krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, pozna skiego, stanisławowskiego  
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z przepisami ustawy stanowisko wójta zostało podzielone na stanowisko 
zawodowe i społeczne. O obsadzeniu stanowiska wójta o charakterze 
zawodowym decydowała rada gminy12. W odniesieniu do niezawo- 
dowego stanowiska wójta ustawodawca nie okre lił wymaga
kwalifikacyjnych, natomiast w przypadku wójta zawodowego tzn. 
takiego dla którego sprawowana funkcja stanowiła jednocze nie 
podstawowe ródło dochodów. Organy gminy zarówno o charakterze 
ustrojowym, a wi c rady, jak i wykonawczym zarz dy pochodziły  
z wyborów bezpo rednich rada gminy i po rednich wójt oraz zarz d 
gminy. Czynne prawo wyborcze przysługiwało mieszka cowi gminy, 
który uko czył 24 lata, natomiast bierne prawo wyborcze do organów 
gminy osobie, która uko czyła 30 lat. Dodatkowym wymogiem było 
zamieszkiwanie przynajmniej od roku, licz c wstecz od dnia zarz dzenia 
wyborów, na obszarze gminy, do której wybierana jest rada. Ponadto 
wyborca nie utracił prawa wybierania do Sejmu w my l obowi zuj cych 
przepisów. Natomiast z biernego prawa wyborczego mogły korzysta
osoby, które jak zaznaczono to wcze niej, uko czyły do dnia zarz dzenia 
wyborów 30 lat i posiadały prawo wybierania do rady gminy.  
W odniesieniu do rad miejskich i rad powiatowych, a tak e na 
stanowiska ławników miejskich mogli zosta  wybrani tylko obywatele 
polscy, którzy władaj  j zykiem polskim w słowie i pi mie. Powołanie 
na urz d zawodowego członka zarz du gminy, a tak e niezawodowego 
burmistrza w miastach, licz cych ponad 5000 mieszka ców, warunko- 
wane było wykazanie si  okre lonymi kwalifikacjami. Zgodnie z tre ci
rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 31 stycznia 1934 r. 
w sprawie kwalifikacji kandydatów na wójtów zawodowych13, 

i tarnopolskiego. Dz.U. Nr 100, poz. 770, Rozporz dzenie Ministra Spraw 
Wewn trznych z dnia 1 stycznia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarz du 
gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, 
łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wile skiego i woły skiego. 
Dz.U. Nr 2, poz. 6 oraz Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia  
13 czerwca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarz du miejskiego. Dz. U. 
Nr 52, poz. 485, a tak e Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia  
15 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarz du miejskiego  
na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, pozna skiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego. Dz.U. Nr 108, poz. 960.  

12  Zob. art. 49 ustawy z 1933 r.  
13  Dz.U. Nr 232, poz. 108. 
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kandydatem na wójta mogła by  osoba legitymuj ca si  co najmniej 
wykształceniem w zakresie gimnazjum lub szkoły zawodowej stopnia 
gimnazjalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 1932 r.  
o ustroju szkolnictwa14. Zgodnie z tre ci  przepisów ustawy o ustroju 
szkolnictwa w Polsce, system o wiaty w dzisiejszym rozumieniu tego 
terminu oparty został o siedmioklasow  szkoł  podstawow , czteroletnie 
gimnazjum oraz dwuletnie liceum. Obowi zek szkolny obowi zywał  
od uko czenia 7 roku ycia i obejmował uko czenie siedmioletniej 
szkoły podstawowej. Do gimnazjum mógł zosta  przyj ty ucze ,  
który uko czył co najmniej 12 lat ycia i sze  klas szkoły powszechnej. 
Liceum, które przygotowywało do podj cia nauki w szkole wy szej, 
przyjmowało absolwentów gimnazjów. Dodatkowym wymogiem dla 
kandydata na stanowisko wójta był wprowadzony obowi zek wykazania 
si  co najmniej trzyletni  prac  na stanowisku wójta w gminie  
na obszarze województw centralnych i wschodnich albo na stanowisku 
prezydenta, wiceprezydenta lub burmistrza b d  pracownika zarz du 
gminy wiejskiej lub miejskiej. Na równi z prac  na tych stanowiskach 
traktowana była praca w charakterze pracownika w zarz dach gmin,  
biur wydziału powiatowego, starostwa krajowego albo funkcjonariusza 
urz du administracji ogólnej. W przypadku, gdy kandydat na stanowisko 
wójta legitymował si  wykształceniem wy szym lub wykształceniem 
uprawniaj cym do przyj cia na studia wy sze, wymiar praktycznego 
do wiadczenia okre lony został na jeden rok. Od przyj tych zało e
zgodnie z tre ci  § 2 cytowanego rozporz dzenia, wprowadzony został 
na okres przej ciowy do 1 stycznia 1936 r. wyj tek w stosunku  
do kandydatów na wójta zawodowego w postaci wymogu posiadania 
wykształcenia. W okresie przej ciowym kandydat na wójta zawodowego 
zobowi zany był si  wykaza  wykształceniem co najmniej w zakresie 
szkoły powszechnej oraz sze cioletni  prac  na stanowisku sekretarza 
rady powiatowej albo inspektora samorz du gminnego lub wójta, 
burmistrza lub sekretarza gminy. W okresie przej ciowym osoby,  
które kandydowały na stanowisko wójta zawodowego, a nie posiadały 
wykształcenia co najmniej gimnazjalnego pomimo posiadania 
odpowiedniego sta u pracy, zobowi zane zostały do uko czenia 
trzymiesi cznego kursu administracji samorz dowej. Ponadto w gminie, 

14  Dz.U. Nr 38, poz. 389.  
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w której rada gminy ustanowiła wójta zawodowego, a nie ustanowiła 
stanowiska sekretarza gminy, kandydat na wójta zobowi zany był  
do zdania egzaminu praktycznego przewidzianego dla sekretarza gminy. 
Egzamin odbywał si  przed wojewódzk  komisj  egzaminacyjn
powoływan  przez Ministra Spraw Wewn trznych na okres pi ciu lat  
w składzie czteroosobowym. Na czele komisji stał przewodnicz cy, 
którym mógł by  urz dnik pierwszej kategorii zatrudniony w dziale 
samorz dowym urz du wojewódzkiego15. Na członków komisji 
powoływani byli: urz dnik pierwszej kategorii zatrudniony w starostwie 
powiatowym, inspektor samorz du gminnego oraz sekretarz gminy 
wiejskiej. Uprawnienia do powołania składu komisji Minister Spraw 
Wewn trznych mógł przekaza  wojewodzie, który na podstawie 
upowa nienia był uprawniony do powołania wojewódzkiej komisji 
egzaminacyjnej dla kandydatów na sekretarzy gminnych.  

6. Kwalifikacje organu wykonawczego gminy  
  – w obowi zuj cym stanie prawnym 

Reaktywowany w 1990 r. samorz d gminny ustanowił organem 
wykonawczym gminy zarz d gminy z wójtem na czele16. Wyboru 
zarz du gminy dokonywała rada gminy w drodze uchwały, która 
okre lała kierunki działania zarz du oraz sprawowała kontrol  nad  
jego działalno ci . Do wył cznej działalno ci zarz du nale ało  
w szczególno ci przygotowywanie projektu uchwały bud etowej  
oraz okre lanie sposobu wykonania bud etu, a tak e gospodarowanie 
mieniem komunalnym. Ponadto zarz d zatrudniał i zwalniał 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Stoj cy na czele 
zarz du wójt, burmistrz lub prezydent miasta17, pełnił jednocze nie 

15  Zob. § Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 27 lutego 1934 r.  
w sprawie kwalifikacji sekretarzy gminnych. Dz.U. Nr 18, poz. 144. 

16 Zob. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie terytorialnym. Dz.U. 
Nr 16, poz. 95 z pó n. zm. stosownie do art. 10 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r.  
o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem reformy ustrojowej pa stwa, 
obecny tytuł ustawy - o samorz dzie gminnym. Dz.U. Nr 162 poz. 1126. 

17  Zgodnie z tre ci  art. 26 ust. O samorz dzie terytorialnym, prezydent miasta był  
w miastach licz cych powy ej 100,000 mieszka ców oraz w miastach w których do 
czasu wej cia w ycie przepisów ustawy o samorz dzie terytorialnym był organem 
zarz dzaj co-wykonawczym. 
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funkcje kierownika urz du, co dawało mu uprawnienia do zatrudniania  
i zwalniania pracowników urz du za wyj tkiem sekretarza i skarbnika, 
których na stanowiska powoływała rada gminy. Zarz d gminy składał si
z wójta, zast pcy lub zast pców oraz pozostałych członków zarz du. 
Liczb  członków zarz du ustawodawca okre lił w przedziale od 4 do 7 
osób, członkami zarz du mogli zosta  wybrani tylko radni, jedynie wójt 
oraz jego zast pcy mogli by  wybierani spoza składu rady. Po zmianie 
ustawy o samorz dzie terytorialnym z dnia 29 wrze nia 1995 r. cały 
zarz d mógł pochodzi  spoza rady18, a liczba członków zarz du została 
zmniejszona w dolnej liczbie od 3 do 7 osób, górna liczba członków 
zarz du została utrzymana. Jednocze nie ustawodawca okre lił,  
e zarz d gminy powinien zosta  wybrany przez rad  gminy w terminie 

6 miesi cy od daty ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku 
niedokonania wyboru zarz du gminy w terminie 6 miesi cy, wojewoda  
z tytułu sprawowanego nadzoru rozwi zywał rad  gminy.  
Po rozwi zaniu rady gminy na wniosek wojewody Prezes Rady 
Ministrów wyznaczał komisarza do pełnienia funkcji organów gminy  
do czasu wyboru nowej rady, które powinny zosta  zarz dzone  
w terminie 3 miesi cy przez Prezesa Rady Ministrów. Zarówno  
w przepisach ustawy z 1990 r., jak i po jej nowelizacji ustawodawca  
nie zawarł przepisów odnosz cych si  poziomu wykształcenia kandydata 
na wójta. W rozwi zaniach prawnych przyj tych w 1990 r. tj. w ustawie 
o samorz dzie terytorialnym jak i w ustawie ordynacja wyborcza do rad 
gmin19 nie znajdujemy przepisów dotycz cych poziomu wykształcenia 
kandydata na wójta. Zgodnie z tre ci  art. 4 ordynacji wyborczej do rad 
gmin, bierne prawo wyborcze przysługiwało ka demu, kto miał czynne 
prawo wyborcze do rad gmin. Czynne prawo wyborcze przysługiwało 
ka demu, kto uko czył 18 lat ycia najpó niej w dniu wyborów i nie był 
pozbawiony tego prawa prawomocnym orzeczeniem s dowym. 
Podobnie czyniły to przepisy ordynacji wyborczej z 1998 r.20, stanowi c 
w art. 7 ust. 1, e prawo wybieralno ci przysługuje osobie maj cej prawo 
wybierania do danej rady. Wymogi kwalifikacyjne w odniesieniu  

18  Ustawa z dnia 29 wrze nia 1995 r. o zmianie ustawy o samorz dzie terytorialnym 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 124, poz. 601 

19  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, Dz.U. Nr 16, poz. 96. 
20  Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików województw, Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547. 



204

do pracowników samorz dowych, okre lone zostały w rozporz dzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorz dowych w 1990 r21. W zał czniku do rozporz - 
dzenia zarówno w stosunku do wójta, jak i zast pcy oraz pozostałych 
członków zarz du nie zostały okre lone wymogi posiadania odpowied- 
niego stopnia wykształcenia ogólnego. Nie okre lono te adnego sta u 
pracy, jak uczyniono to w odniesieniu do innych stanowisk, np. dla 
stanowiska sekretarza gminy wymagano wykształcenia wy szego oraz 
co najmniej pi cioletniego sta u pracy. Wymogi dotycz ce kandydata  
na wójta okre lone zostały w art. 3 ust. 2 ustawy o bezpo rednim 
wyborze wójta w którym jest mowa, e kandydatem na wójta mo e by
ka dy obywatel polski posiadaj cy prawo wybierania do rady gminy, 
który najpó niej w dniu głosowania ko czy 25 lat22. W dalszej cz ci 
tego przepisu okre lono, e kandydat nie musi stale zamieszkiwa
na obszarze gminy, w której kandyduje, a wi c mógł to by  kandydat  
spoza obszaru gminy, do której na wójta kandyduje. Tak e art. 11 § 1 pkt 
6 obowi zuj cego kodeksu wyborczego stanowi, e kandydatem  
na wójta mo e by  obywatel polski maj cy prawo wybierania  
w wyborach, który najpó niej w dniu głosowania ko czy 25 lat, z tym  
e kandydat nie musi stale zamieszkiwa  na obszarze gminy, w której 

kandyduje23. Tak e obecnie ustawodawca nie okre lił adnych innych 
wymogów kwalifikacyjnych odnosz cych si  do poziomu wykształcenia 
ubiegaj cego si  o wybór na stanowisko wójta kandydata. Nale y w tym 
miejscu nadmieni , i  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, wójt 
z mocy prawa jest kierownikiem Urz du Stanu Cywilnego24. Do decyzji 
wójta ustawodawca pozostawił mo liwo  zatrudnienia zast pcy  
lub osoby na stanowisko kierownika USC w gminach poni ej 50000 
mieszka ców. W gminach, których liczba mieszka ców przekracza 
50000 mieszka ców, wójt zobowi zany został przepisem art. 6 ust. 
ustawy prawo o aktach stanu cywilnego do zatrudnienia kierownika 
USC. Na stanowisku kierownika USC mo e by  zatrudniona osoba, 

21  Dz.U. Nr 48, poz. 283. 
22  Zob. art. 3 ust. 2 ustawy dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo rednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 
23  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. Nr 21, poz. 112 z pó n. zm. 
24  Zob. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze nia 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego. 

Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264. 
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która posiada przygotowanie merytoryczne w postaci uko czenia 
studiów wy szych drugiego stopnia o kierunku prawo lub administracja 
albo innych studiów wy szych drugiego stopnia i studiów podyplomo- 
wych o kierunku administracyjnym. Ponadto od kandydata  
na stanowisko kierownika USC wymagane jest posiadanie co najmniej 
pi cioletniego ł cznego sta u pracy na stanowiskach urz dniczych  
w urz dach lub biurach jednostek samorz du terytorialnego albo  
w słu bie cywilnej. Do sta u pracy kandydata na kierownika USC 
zalicza si  te  zatrudnienie w urz dach pa stwowych i słu bie 
zagranicznej, je eli zatrudnienie nie miało charakteru pomocniczego  
lub obsługowego25. Wobec takiego rozwi zania pomimo obowi zku 
zatrudnienia zast pcy kierownika USC, w gminach do 50000 mieszka - 
ców, co wyra nie wynika z tre ci przepisu art. 6 ust. 5 ustawy, o której 
mowa powy ej, wójt b dzie kierownikiem USC. Nie ma znaczenia fakt, 
e ustawodawca uznał, i  czynno ci z zakresu akt stanu cywilnego 

dokonuje kierownik lub zast pca kierownika USC to i tak w ka dym 
przypadku odpowiedzialno  za prawidłowe funkcjonowanie USC 
ponosi kierownik USC.  

Obowi zuj ce przepisy Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia  
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorz do- 
wych26, w odniesieniu do wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie 
okre laj  wymogów posiadania wykształcenia oraz umiej tno ci 
zawodowych. Kandydat na wójta nie jest zobowi zany wykaza  si
posiadaniem wykształcenia okre lonego stopnia czy te  posiada
jakikolwiek sta  pracy. Ponadto nie ma wymogu posługiwania si
j zykiem polskim. Nale y w tym miejscu podkre li , i  zgodnie z tre ci
art. 4 pkt 2 j zyk polski jest j zykiem urz dowym organów jednostek 
samorz du terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim 
organy te wykonuj  zadania z zakresu administracji publicznej27. 
Według przepisów obowi zuj cego Kodeksu wyborczego, kandydat na 
wójta musi posiada  obywatelstwo polskie oraz prawo wybierania,  
a wymogiem dodatkowym jest, aby najpó niej na dzie  głosowania 

25  Zob. art. 6a ustawy z dnia 29 wrze nia 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego.  
Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264

26  Dz.U. Nr 50, poz. 398 z pó n. zm. 
27  Zob. Ustawa z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 224. 
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uko czył 25 lat ycia. Podobnie jak w poprzednich rozwi zaniach 
prawnych zawartych w ordynacjach wyborczych z 199028 i 1998 roku29, 
według których wyboru wójta dokonywała rada gminy, jak i w przepi- 
sach ustawy o bezpo rednim wyborze wójta30 oraz w obowi zuj cych 
przepisach Kodeksu wyborczego31, kandydat nie musiał zamieszkiwa
na obszarze gminy, do której kandydował na stanowisko wójta.  
Na koniec nale y jeszcze podkre li , i  fakt, e wójt wykonuje bardzo 
istotn  cz  zada  z zakresu administracji publicznej, nie musi 
wykazywa  si adnym stopniem przygotowania zawodowego czy te
posiada  okre lonego wykształcenia. Takie rozwi zania prawne, moim 
zdaniem, nale y uzna  za niewła ciwe, chocia by z punktu widzenia 
sprawno ci działania, jak i przeciwdziałania zjawiskom negatywnym  
w administracji publicznej. 
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