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pozycja ustrojowa sekretarza  
jednostki samorządu terytorialnego

1. uwagi ogólne

Pojęcie „sekretarz” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie jego odpowied-
nik sekretarius oznacza osobę, której powierza się tajemnice1. Stanowisko 
sekretarza ma w polskiej hierarchii urzędniczej długą i bogatą tradycję. 
Już w XV w. mianem tym określano pisarzy i komorników zatrudnionych 
w kancelarii królewskiej. W roku 1504 utworzono natomiast urząd wielkiego 
sekretarza, który był zastępcą kanclerza, a w XX w. określano tym mianem 
stopień w drabinie urzędniczej pomiędzy referentem a kancelistą. 

Stanowisko sekretarza pojawiło się ponownie wraz z reaktywacją samo-
rządu terytorialnego w Polsce. Funkcja ta, wykazująca pod rządami ustawy 
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych2 liczne ustrojowe 
podobieństwa do funkcji skarbnika będącego głównym księgowym budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego3, mieści się w grupie zawodowej pra-

* Dr, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Katowicach.

1 G. B a r a n, P. C z a r n y, C. U ł a ń s k i, Status sekretarza gminy, Kraków 1996, 
s. 11–12.

2 Tekst jedn. Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1593 ze zm.
3 Por. A. W i e r z b i c a, Pozycja prawna skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, 

„Finanse Komunalne” 2008, nr 4, s. 5–18.



30 ANNA WIERZBICA

cowników samorządowych. W aktualnym stanie prawnym pracowniczej 
pozycji prawnej tej grupy zawodowej poświęcone są przepisy ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych4 oraz rozporządzenia 
wykonawczego do tej ustawy, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych5. 
W sprawach nieuregulowanych tymi przepisami do pracowników samo-
rządowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy6. Wyodrębnienie wskazanej 
grupy pracowników nie oznacza jednak, że tworzą oni odrębny zawód 
„pracowników samorządowych”, ponieważ „nie można doszukać się wspól-
nych celów, które by grupę osób wykonujących pracę na rzecz samorządu 
w jakikolwiek sposób łączyły”7. W obecnym stanie prawnym stanowisko 
sekretarza występuje na szczeblu gminy, powiatu, a także samorządowego 
województwa. Funkcja ta w ostatniej z wymienionych jednostek samo-
rządu terytorialnego istnieje począwszy od 1 stycznia 2009 r. Utworzenie 
stanowiska sekretarza w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie 
marszałkowskim ma charakter obligatoryjny. Świadczy o tym użyty w art. 
5 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych zwrot „tworzy się”. Jed-
noznaczne aktualne brzmienie przepisu nakazującego tworzenie stanowiska 
sekretarza zażegnało spory istniejące pod rządami ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych dotyczące tego, czy stanowisko to 
musi być utworzone w urzędach gmin i starostwach powiatowych8. 

2. wymagania kwalifikacyjne

Sekretarzem gminy, powiatu a także województwa może być osoba 
spełniająca wymagania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych oraz z rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych. Powołane akty prawne stawiają identyczne wymagania kandydatom na 

4 Dz.U. Nr 223, poz. 1458
5 Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.
6 Tekst jedn. Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
7 H. S z e w c z y k, Zakres pojęcia pracownik samorządowy po wejściu w życie reformy 

administracji publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 12, s. 19.
8 Podobnie K. K a w e c k i, Status pracowniczy, [w:] S. P ł a ż e k, S. S i e w k o - S m a -

g a, K. Kawecki, D. B ą b i a k - K o w a l s k a, R. S k w a r n o, Ustawa o pracownikach 
samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 
2009, s. 21 oraz R. M r o c z k o w s k a, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych,  
Gdańsk 2009, s. 12.
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sekretarzy niezależnie od tego, czy chodzi o sekretarzy gmin, powiatów czy 
samorządowych województw. Z przepisów tych wynika przede wszystkim, 
że posiadając status pracownika samorządowego, sekretarz musi: posiadać 
obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać kwalifikacje zawodowe 
wymagane do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza.

Z załącznika nr 39 do powołanego rozporządzenia wynika, że sekretarz 
jednostki samorządu terytorialnego jest zaliczany do kategorii kierowni-
czych stanowisk urzędniczych. Świadczy o tym IV tabela A, B i C pkt 1 
w załączniku nr 3 zatytułowana „Stanowiska kierownicze urzędnicze”.  
Konsekwencją zaliczenia sekretarza do kategorii kierowniczych stanowisk 
urzędniczych jest brak możliwości powierzenia tej funkcji osobie skazanej 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skargowe. Poza tym ustawodawca 
wymaga, by stanowisko sekretarza powierzyć tylko osobie, która cieszy 
się nieposzlakowaną opinią. Warunek ten może jednak w praktyce budzić 
wątpliwości z uwagi na jego subiektywny wymiar, jak również ze względu 
na to, że ustawodawca dopuszcza powierzenie stanowiska sekretarza osobie 
skazanej prawomocnym wyrokiem np. za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia prywatnego. 

Poza wskazanymi powyżej warunkami ustawa o pracownikach samorzą-
dowych określa niezbędne kwalifikacje, którymi musi legitymować się kan-
dydat na stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego. Funkcję 
sekretarza można powierzyć osobie posiadającej wykształcenie wyższe 
pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym10. oznacza to, że sekretarzem może być oso-
ba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy – licencjata, inżyniera, magistra 
lub tytuł równorzędny11. Powierzenie tego stanowiska osobie nieposiadającej 
wyższego wykształcenia ocenić należy jako rażące naruszenie obowiązu-

  9 Zatytułowanego „Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, 
urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania 
kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, wa-
runki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 
wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i mak-
symalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego 
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”

10 Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.
11 Art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
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jącego prawa. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w orzecznictwie 
sądowym. Przykładowo w wyroku z dnia 16 września 2003 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny uznał za istotne naruszenie przepisów prawa powierzenie 
stanowiska osobie nieposiadającej wymaganych prawem kwalifikacji np. 
wymaganego wykształcenia12. Kierunek ukończonych studiów przez osobę 
kandydującą na stanowisko sekretarza jest dowolny.

Warunkiem koniecznym do objęcia omawianej funkcji jest także po-
siadanie odpowiedniego stażu pracy w ustawowo określonych instytucjach 
i stanowiskach. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych „Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba 
posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym 
w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż 
pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub 
osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzęd-
niczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni 
staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach 
sektora finansów publicznych”. Z przepisu tego wynika zatem jednoznacz-
nie, że warunkiem zaliczenia wymaganego okresu jest zatrudnienie przez 
co najmniej cztery lata na stanowisku urzędniczym w następujących jed-
nostkach:

1) urzędach marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jed-
nostkach organizacyjnych,

2) starostwach powiatowych lub powiatowych jednostkach organiza-
cyjnych,

3) urzędach gmin lub jednostkach pomocniczych gmin lub gminnych 
jednostkach i zakładach budżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związku jednostek samorządu tery-
torialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem zaliczenia tego okresu jest wyko-
nywanie pracy w wymiennych powyżej jednostkach przez okres co najmniej 
dwóch lat na stanowisku kierowniczym. Dwuletni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym zostanie zaliczony także w sytuacji, gdy funkcja kierowni-
cza była pełniona w jednostkach innych niż wymienione, o ile jednostki te 
– w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – są „innymi 

12 II SA/Wr 854/03, „orzecznictwo w sprawach samorządowych” 2004, nr 2, poz. 
43.
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jednostkami sektora finansów publicznych”. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych sektor finansów 
publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, 
organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,

2) gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej „jednostkami 
samorządu terytorialnego” oraz ich związki,

3) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 
jednostek budżetowych,

4) państwowe i samorządowe fundusze celowe,
5) uczelnie publiczne,
6) jednostki badawczo-rozwojowe, 
7) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
8) państwowe i samorządowe instytucje kultury,
9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
10) Narodowy Fundusz Zdrowia,
11) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
12) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na 

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Jeśli na stanowisku sekretarza zatrudniona była osoba, która w dniu 
1 stycznia 2009 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych, nie spełniała opisanych powyżej 
warunków, to z mocy art. 53 ust. 4 tej ustawy mogła być nadal zatrudniona na 
omawianym stanowisku. Stwierdzić zatem należy, iż wymagane kwalifikacje 
wynikające z nowej ustawy o pracownikach samorządowych adresowane 
są do osób zatrudnianych na stanowiskach sekretarzy gmin, powiatów czy 
województw po dniu 1 stycznia 2009 r.

Można jednak zastanowić się nad dopuszczalnością zatrudnienia pra-
cownika samorządowego w ramach stosunku pracy na podstawie umowy 
o pracę i powierzenia mu przez wójta czy odpowiednio starostę bądź mar-
szałka województwa stanowiska sekretarza na zasadzie tzw. „p.o.” sekreta-
rza. Dopuszczalność takiego rozwiązania budzi jednak wątpliwości, przede 
wszystkim dlatego, iż rodzi o podejrzenie o zamiar obejścia przepisów 
kwalifikacyjnych dotyczących stanowiska sekretarza, w szczególności zwią-
zanych z wymaganym stażem pracy w ustawowo określonych instytucjach. 
Poza tym żadne przepisy prawa dotyczące sekretarza jednostki samorządu 
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terytorialnego nie przewidują możliwości powierzenia tej funkcji pracowni-
kowi samorządowemu na zasadzie „pełnienia obowiązków”. Argumentem 
potwierdzającym słuszność prezentowanego poglądu jest przede wszystkim 
to, że jeśli powierzenie funkcji w ramach „pełnienia obowiązków” jest 
przez ustawodawcę dopuszczalne, to wynika to wprost z przepisu prawa. 
Przykładowo wskazać można na przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty13 w odniesieniu do stanowiska dyrektora szkoły. Art. 
36a ust. 4a tej ustawy stanowi m.in., że do czasu powierzenia stanowiska 
dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, organ prowadzący 
może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, 
a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, 
jednakże nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Nie można natomiast odmówić racji bytu takiemu rozwiązaniu, które 
przewiduje, że ten sam pracownik samorządowy w tym samym urzędzie 
pełni dwie funkcje: jest zatrudniony na stanowisku sekretarza i dodatkowo 
wykonuje obowiązki przewidziane dla pracownika samorządowego zatrud-
nionego na innym stanowisku, np. naczelnika wydziału. Stanowisko takie 
znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 czerwca 1991 r. stwierdził, że „je-
żeli rozmiary zadań wykonywanych na obu stanowiskach na to pozwalają, 
nie ma przeszkód prawnych do łączenia ich w jednej osobie. Przeciwnie, 
w małych gminach praktyka taka może być uzasadniona względami finan-
sowymi”14. Za niedopuszczalne uznaje się jednak równoczesne pełnienie 
funkcji wójta (starosty) i sekretarza. W wyroku z dnia 15 marca 2005 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyjął, że „Wójt nie 
może być równocześnie sekretarzem gminy. Wniosek wójta (burmistrza) 
o powołanie siebie na stanowisko sekretarza gminy jest wnioskiem „we 
własnej sprawie”, co powoduje, iż dokonane powołanie uznać należy za 
próbę obejścia obowiązującego prawa”15. Powołane orzeczenie wydane 
zostało wprawdzie na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o pracow-
nikach samorządowych, jednakże zaprezentowane w nim poglądy pozostają 
nadal aktualne. 

13 Tekst jedn. Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.
14 SA/Po 1479/90, oNSA 1991/3-4/67.
15 II SA/Bk 804/04, „Wspólnota” 2005, nr 15, s. 51.
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3. zatrudnienie, zasady wynagradzania  
i rozwiązanie stosunku pracy

Posiadając status pracownika samorządowego sekretarz jednostki samo-
rządu terytorialnego wykonuje pracę w ramach stosunku pracy, na podstawie 
umowy o pracę. Pod rządami poprzedniej ustawy o pracownikach samorzą-
dowych, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2008 r., stosunek pracy z sekre-
tarzem gminy (powiatu) był nawiązywany na podstawie powołania i tym 
samym wykazywał istotne podobieństwo do sposobu zatrudnienia skarbnika 
będącego głównym księgowym jednostki samorządu terytorialnego16. 

Stosunek pracy sekretarza zostaje nawiązany z urzędem gminy i odpo-
wiednio starostwem powiatowym bądź urzędem marszałkowskim17. Wynika 

16 Zob. A. W i e r z b i c a, Sekretarz gminy i powiatu – pozycja ustrojowa, [w:] Samorząd 
terytorialny. Doświadczenia i perspektywy. Aspekt łódzki, red. K. Skotnicki, Łódź 2008, 
s. 53–81 oraz taż, Pozycja ..., s. 5–18.

17 określenie pracodawcy samorządowego, z którym pracownik samorządowy nawią-
zuje stosunek pracy, było przedmiotem orzecznictwa sądowego. Przykładowo w wyroku 
Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
9 maja 2000 r., I PKN 623/99 zostało stwierdzone, że „Zgodnie z art. 3 KP pracodawcą jest 
osoba fizyczna bądź jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. oznacza to, że 
pracodawcą nie jest gmina jako osoba prawna (bo nie jest jednostką organizacyjną w pojęciu 
art. 3 KP), ani też przewodniczący rady bądź prezydent miasta (wójt, burmistrz), gdyż nie 
jest on jednostką organizacyjną ani też nie zatrudnia on pracowników samorządowych jako 
osoba fizyczna (dla swoich prywatnych celów). Zasadniczo za pracodawcę (urząd miejski) 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje prezydent (wójt, burmistrz) jako 
organ zarządzający jednostką organizacyjną w pojęciu art. 31 KP. Stanowisko takie znala-
zło potwierdzenie w zmianach ustawy o pracownikach samorządowych dokonanych przez 
ustawę z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wdrożeniem 
reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126), które między innymi polegały na 
wprowadzeniu pojęcia pracodawcy samorządowego i określeniu organów dokonujących 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawców samorządowych. Z art. 1 
pkt 3 oraz art. 2 pkt 1 lit. c ustawy o pracownikach samorządowych (w nowym brzmieniu) 
wynika w szczególności, że pracodawcą (samorządowym) jest urząd gminy, a prezydent 
miasta (wójt, burmistrz) jest zatrudniony w tym urzędzie (jest pracownikiem samorządo-
wym tego pracodawcy). Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pracownikach 
samorządowych wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego 
(prezydenta miasta) czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje organ sta-
nowiący tej jednostki (odpowiednia rada) lub – w zakresie ustalonym przez ten organ 
w odrębnej uchwale – jego przewodniczący (przewodniczący rady), natomiast w stosunku 
do pozostałych pracowników urzędu jednostki samorządu terytorialnego czynności tych 
dokonuje jej kierownik (przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 
w danym przypadku prezydent miasta).”
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to wprost z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Prze-
pis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że stosunek 
pracy z osobą zatrudnianą na stanowisku sekretarza może być nawiązany 
wyłącznie na tej podstawie prawnej. Wykluczone jest więc zatrudnienie se-
kretarza na podstawie wyboru czy powołania, a także na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy kontraktu menedżerskiego.

Pogląd taki został wyrażony w doktrynie. Przykładowo Andrzej Ki-
sielewicz wskazuje, iż „Ustawowe określenie sposobów zatrudnienia pra-
cowników samorządowych, zamieszczone co prawda w ustawie dotyczącej 
praw i obowiązków stron stosunku pracy, jest również elementem regulacji 
ustrojowych, służących zapewnieniu sprawności i skuteczności administracji 
samorządowej. Celem tych przepisów nie jest więc wyłącznie ochrona inte-
resów pracowniczych. Nie można ich oceniać tylko przez pryzmat korzyści 
pracownika”18. Stwierdzić zatem należy, iż art. 4 ust. 1 ustawy o pracowni-
kach samorządowych ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy względem sekretarza za 
urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski wykonują kie-
rownicy tych urzędów, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta) i odpowiednio 
starosta bądź marszałek województwa.

W aktualnym stanie prawnym ustawodawca nie przewidział funkcji 
zastępcy sekretarza w żadnej z jednostek samorządu terytorialnego.

Począwszy od dnia 7 sierpnia 2005 r. w jednostkach samorządu terytorial-
nego oraz ich jednostkach organizacyjnych przeprowadza się nabór na wolne 
stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze19. obowiązek 
przeprowadzenia konkursu początkowo nie obejmował wolnego stanowiska 
sekretarza, pomimo, że zawsze było to kierownicze stanowisko urzędnicze20. 
Wynikało to wprost z art. 3a ust. 1 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2008 
r. ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym nabór kandy-
datów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska 

18 A. K i s i e l e w i c z, Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, „Prawo 
Pracy” 1999/5/3.

19 obowiązek ten został wprowadzony mocą art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach 
odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 122, poz. 1020).

20 Brak obowiązkowej procedury konkursowej przed powołaniem konkretnej osoby 
na stanowisko sekretarza nie oznaczał jednak, że była ona zakazana. Wynikał to chociażby 
z art. 681 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Powołanie może być poprzedzone konkursem, 
choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko 
wyłącznie w wyniku konkursu”.
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urzędnicze, dotyczył tylko pracowników, z którymi stosunek pracy był na-
wiązany na podstawie mianowania i umowy pracę. oznaczało to zatem, że 
konkursu nie przeprowadzało się na stanowiska, na których stosunek pracy 
nawiązywano na podstawie wyboru oraz powołania. W aktualnym stanie 
prawnym wolne stanowisko sekretarza obligatoryjnie musi być poprzedzone 
otwartym i konkurencyjnym naborem. Jest to przede wszystkim konse-
kwencja zmiany sposobu nawiązania stosunku pracy z osobą zatrudnianą 
na stanowisku sekretarza z powołania na umowę o pracę. Nabór dotyczy 
bowiem wszystkich wolnych stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, które jako formę zatrudnienia przewidują umowę 
o pracę. Wniosek taki wynika przede wszystkim z tytułu rozdziału 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych „Nawiązanie z pracownikiem samorządo-
wym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana 
tego stosunku”. Przepisy dotyczące naboru znajdują się w powołanym roz-
dziale. Ustawa o pracownikach samorządowych nakazuje przeprowadzić 
konkurs na stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, o ile 
jest to wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Powołany akt prawny 
zawiera legalną definicję wolnego stanowiska urzędniczego, w tym kierow-
niczego stanowiska urzędniczego. W myśl art. 12 ust. 1 jest to stanowisko, na 
które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został 
przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie zo-
stał przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający 
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony 
na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie 
został zatrudniony pracownik. ogłoszenie o wolnym stanowisku sekretarza 
jednostki samorządu terytorialnego oraz o naborze kandydatów na to sta-
nowisku umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
informacyjnej w jednostce, w której przeprowadzany jest nabór. Procedurę 
przeprowadzenia naboru, zwanego potocznie konkursem, regulują art. 13-15 
ustawy o pracownikach samorządowych.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy 
z osobą wyłonioną w drodze naboru na stanowisko sekretarza zaistnieje 
konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrud-
nienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów wymienionych 
w protokole naboru. Nie jest to jednak obligatoryjne. W myśl art. 12 ust. 
2 ustawy o pracownikach samorządowych naboru nie przeprowadza się, 
w przypadku zatrudniania osoby na zastępstwo w związku z usprawiedli-
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wioną nieobecnością sekretarza. W praktyce regulacja ta będzie mieć jednak 
raczej małe znaczenie, z uwagi na specyfikę stanowiska sekretarza oraz 
rangę przypisanych mu zadań. W przypadku nieobecności osoby pełniącej tę 
funkcję zastępować będzie ją na ogół inna osoba będąca już pracownikiem 
danego urzędu i ciesząca się szczególnym zaufaniem jego kierownika. Po-
wierzenie tej funkcji osobie nie związanej na stałe z urzędem i zatrudnianej 
jedynie na zastępstwo będzie zatem rzadkością. 

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych pra-
cownik samorządowy zatrudniony na stanowisku sekretarza ma obowiązek 
złożenia w obecności kierownika urzędu ślubowanie o następującej treści: 
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu 
polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego 
i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą 
być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania sekretarz 
potwierdza podpisem. odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie 
stosunku pracy sekretarza.

Stosunek pracy sekretarza gminy, powiatu czy województwa zostaje 
nawiązany na czas nieokreślony lub określony.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych dotyczące przepro-
wadzania służby przygotowawczej nie będą mieć zastosowania do osób 
zatrudnianych na stanowiskach sekretarzy, jako że przepisy te dotyczą osób 
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa 
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Biorąc pod uwagę staż 
pracy wymagany od kandydata na stanowisko sekretarza, uznać należy, iż 
nigdy nie będzie to osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na urzędniczym 
czy kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Z racji posiadania statusu pracownika samorządowego sekretarzowi 
jednostki samorządu terytorialnego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa od-
prawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 
do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej21. Sekretarzowi może być przy-
znany także dodatek funkcyjny. Poza tym z tytułu okresowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, sekretarzowi 

21 Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.
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może zostać przyznany dodatek specjalny. Ustawa o pracownikach samo-
rządowych dopuszcza także przyznanie sekretarzowi nagrody za szczególne 
osiągnięcia w pracy zawodowej. Szczegóły dotyczące maksymalnego po-
ziomu wynagrodzenia zasadniczego przysługującego sekretarzowi, warunki 
przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania mu premii i nagród innych 
niż nagroda jubileuszowa, a także warunki i sposób przyznawania dodatku 
funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków określa w regulaminie 
wynagradzania wójt (burmistrz, prezydent miasta) i odpowiednio starosta 
oraz marszałek województwa. Nadmienić należy, iż przepisy różnicują mi-
nimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego sekretarzy, ustalając wyższe 
kategorie zaszeregowania dla sekretarza województwa, sekretarza m. st. 
Warszawy oraz sekretarza miasta powyżej 300 tys. mieszkańców, w tym 
sekretarza miasta na prawach powiatu (kat. XX) oraz niższe kategorie dla 
sekretarza gminy i powiatu (kat. XVII).

Ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje kwestii dotyczącej 
rozwiązania stosunku pracy sekretarza jednostki samorządu terytorialnego. 
Uznać zatem należy, iż następuje ono na zasadach ogólnych wynikających 
z Kodeksu pracy. Potwierdzeniem powyższego jest art. 43 ust. 1 ustawy 
o pracownikach samorządowych odsyłający w sprawach nieuregulowanych 
tą ustawą do zasad kodeksowych. 

4. uprawnienia i obowiązki sekretarza

Przepisy prawa dotyczące uprawnień i obowiązków ciążących na sekre-
tarzu jednostki samorządu terytorialnego są bardzo lakoniczne i nie określają 
bliżej ich zadań i kompetencji. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o pracowni-
kach samorządowych „Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do 
wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia 
właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi”. Przepis ten ma częściowo swój odpowiednik w art. 
art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym, że „Wójt może 
powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy 
wójta lub sekretarzowi gminy”. Z przepisu tego wynika zatem, że zakres 
praw i obowiązków sekretarza może być bardzo szeroki i w każdej jednostce 
samorządu terytorialnego inny, jako że jest on uzależniony od rodzaju spraw, 
które zostaną powierzone sekretarzowi przez wójta, starostę czy marszałka 
województwa. Zakres spraw należących do kompetencji sekretarza powinien 
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być skonkretyzowany w regulaminie organizacyjnym urzędu oraz w zakresie 
czynności sekretarza. Sprawy prowadzone przez sekretarza w oparciu o art. 5 
ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych będą wykonywane w imieniu 
kierownika urzędu, a więc tym samym również na jego rachunek.

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego może być wyznaczony 
przez wójta i odpowiednio starostę oraz marszałka województwa do wy-
konywania względem nich czynności z zakresu prawa pracy, innych niże 
te, które wiążą się z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz 
ustaleniem wynagrodzenia. 

W obecności sekretarza jednostki samorządu terytorialnego pracownik 
samorządowy zatrudniony na urzędniczym oraz urzędniczym kierowni-
czym stanowisku może złożyć ślubowanie warunkujące podjęcie pracy. 
Kompetencję sekretarza do przyjęcia takiego ślubowania należy uznać za 
szczególne uprawnienie, jako że inną osobą, przed którą skutecznie może 
być ono złożone, jest jedynie kierownik urzędu. 

W zakresie zadań prowadzonych przez sekretarza, które zostaną mu 
przekazane, mieści się w szczególności kierowanie urzędem gminy, staro-
stwem powiatowym czy urzędem marszałkowskim. Zdaniem B. Dolnickiego 
„uprawnienia sekretarza dotyczące urzędu mają przede wszystkim charakter 
organizacyjno-techniczny. Po pierwsze, wyróżnić tu należy udział sekreta-
rza w określaniu struktury urzędu. Regulaminy zobowiązują go zazwyczaj 
do opracowywania projektów regulaminów organizacyjnych urzędów oraz 
inicjowania i przygotowywania projektów ich zmian. Po za tym sekretarz 
może być upoważniony do określania szczegółowego zakresu czynności 
kierowników referatów i stanowisk pracy lub przedstawiania ich projektu 
kierownikowi urzędu. Po drugie, wskazać można zobowiązanie sekretarza 
do podejmowania czynności o charakterze technicznym, jak np. inicjowanie 
usprawnień w pracy, upowszechnianie nowoczesnych metod pracy. Często 
też sekretarz występuje jako kierownik jednej z komórek organizacyjnych 
urzędu, np. Referatu organizacyjnego lub Administracyjno-Gospodarczego. 
Sekretarz może prowadzić także akta pracownicze, gospodarować etatami 
i funduszem płac, a także prowadzić sprawy związane z nawiązywaniem 
i rozwiązywaniem stosunku pracy, urlopami i doskonaleniem kadr. Ponadto 
sekretarzowi powierzana jest z reguły funkcja organu kontroli wewnętrz-
nej”22.

22 B. D o l n i c k i, Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu 
terytorialnego, [w:] Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia 
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W ramach zadań powierzonych sekretarzowi przez wójta, starostę czy 
marszałka województwa może znaleźć się także wykonywanie uprawnień 
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kie-
rowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Stanowisko takie 
zostało zaprezentowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 września 
1991 r23.

W zakresie spraw powierzonych sekretarzowi przez kierownika urzędu 
na podstawie art. 5 ust. 4 nie mieści się wydawanie decyzji administracyj-
nych, gdyż wszystkie trzy ustawy samorządowe przewidują ku temu odrębną 
podstawę prawną24.

Przepisu analogicznej treści do art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie 
gminnym nie zawiera ustawa o samorządzie powiatowym ani też ustawa 
o samorządzie województwa. Z uwagi jednak na to, że sekretarz żadnej 
z jednostek samorządu terytorialnego  nie ma szczegółowo określonych 
ustawowych kompetencji własnych, powyższe spostrzeżenia poczynione 
w odniesieniu do sekretarza gminy są również aktualne w stosunku do se-
kretarza w samorządowym województwie a także w powiecie. 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 37 ust. 2 zawiera regulację 
prawną, zgodnie z którą sekretarz powiatu (podobnie jak skarbnik) uczest-
niczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach 
rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym25. Nie ulega wątpliwości, 
że uczestnictwo w posiedzeniach nie daje sekretarzowi powiatu prawa do 
udziału w głosowaniu organów powiatu czy komisji rady. W odróżnieniu 
od sesji rady powiatu oraz posiedzeń komisji, udział sekretarza w obradach 
zarządu powiatu jest obligatoryjny. Praktyczna rola sekretarza powiatu zwią-
zana z udziałem w posiedzeniach organów i komisji rady wiąże się na ogół 
z przygotowywaniem projektów porządków obrad, materiałów dla uczest-

dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, (red.) S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dob-
kowski, olsztyn 2002, s. 106.

23 III CZP 61/91, oSN 1992, Nr 4, poz. 49.
24 Zob. art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa
25 Przepis podobnej treści, tj. „Sekretarz i skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) 

uczestniczą w pracach zarządu bez prawa głosowania” został skreślony z ustawy o samorzą-
dzie gminnym przez art. 43 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984) z dniem 27 października 
2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 
11 października 1998 r.
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ników posiedzeń, udzielaniem odpowiedzi na pytania radnych dotyczące 
funkcjonowania urzędu itp. Zadaniem sekretarza powiatu jest także na ogół 
zapewnienie biurowej obsługi posiedzeń. Sekretarz powiatu prowadzi zwykle 
rejestr podejmowanych uchwał, wniosków komisji, zapytań i interpelacji 
radnych, skarg składanych przez mieszkańców i udzielanych odpowiedzi. 
Podkreślić należy, iż przepisu analogicznej treści do art. 37 ust. 2 ustawy 
o samorządzie powiatowym nie zawiera ustawa o samorządzie wojewódz-
twa. Prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w pracach oraz obradach 
zarządu i sejmiku województwa ustawa ta w art. 44 ust. 2 gwarantuje jedynie 
skarbnikowi województwa. Wydaje się jednak, że okoliczność tę należy 
ocenić jedynie w kategoriach przeoczenia ustawodawcy, polegającego na 
niedokonaniu nowelizacji tego przepisu wraz z wprowadzeniem funkcji se-
kretarza w samorządowym województwie. Na gruncie samorządu gminnego 
omawiana regulacja jest bezprzedmiotowa z uwagi na funkcjonujący tam 
od 27 października 2002 r. monokratyczny organ wykonawczy.

Sekretarz gminy, powiatu a także województwa może zostać upoważnio-
ny przez wójta i odpowiednio przez starostę oraz marszałka województwa 
do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej. Decyzje administracyjne pochodzące od sekretarza wydawane 
są w imieniu i na rachunek wójta, starosty czy marszałka, z upoważnienia 
którego działa sekretarz.

Szczególne uprawnienie sekretarza gminy i sekretarza powiatu wynika 
z art. 951 §1 Kodeksu cywilnego26. Zgodnie z tym przepisem „Spadkodaw-
ca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch 
świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu 
albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego”27. Uprawnienie sekre-
tarza jednostki lokalnego samorządu terytorialnego do sporządzenia testa-
mentu allograficznego ma swoją historię, jako że pierwotnie, jeszcze przed 
reaktywacją samorządu terytorialnego, należało ono m.in. do sekretarza 
prezydium rady narodowej, następnie do sekretarza gromadzkiego (miejskie-

26 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
27 Zgodnie z uchwałą z dnia 20 lipca 2005 r. Regionalnej Izby obrachunkowej we 

Wrocławiu (65/05) „Za ustne wyrażenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), staroście, marszałkowi województwa, sekretarzowi 
powiatu albo gminy lub kierownikowi urzędu stanu cywilnego pobiera się opłatę skarbową 
w wysokości 15 zł”, „Wspólnota” 2005, nr 24, s. 44.
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go, osiedlowego) oraz do sekretarza biura urzędu gminy28. Utrzymanie tego 
uprawnienia w kompetencjach obecnych sekretarzy gmin oraz sekretarzy 
powiatów znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 września 1991 r. stwierdził, że „Po-
zostawienie stanowiska sekretarza w administracji na przestrzeni ostatnich 
– co najmniej – dziesięcioleci, mimo kilku reorganizacji administracji pań-
stwowej oraz zbliżonych zadań i kompetencji sekretarskich, pozwala przyjąć 
w porządku funkcjonalnym i przy pewnych powiązaniach historycznych 
określoną ciągłość, na tle której stanowisko sekretarza ukazuje się jako 
trwała struktura o nie zmienionej co do zasady istocie. [...] W założeniach 
ustawodawczych pozostawała taka organizacja działalności, która zapew-
niała zarówno łatwość dostępu do allograficznej formy testowania, jak też 
dawała dostateczną gwarancję prawidłowego wykonywania wiążących się 
z tym czynności przez osobę odpowiednio przygotowaną. Sekretarz gminy 
samorządowej, podobnie jak i jego poprzednicy w administracji państwo-
wej, daje gwarancję spełniania obowiązków w sposób zgodny z przepisami 
prawa spadkowego ze względu na wymaganie wyższego wykształcenia 
i stażu”29. W orzecznictwie sądowym sekretarz został także określony jako 
„kwalifikowany świadek testamentu”30.

omawiane uprawnienie jest własnym prawem sekretarza, tj. samoistnym, 
wykonywanym samodzielnie bez jakiegokolwiek upoważnienia pochodzą-
cego od kogokolwiek, w tym od wójta czy starosty. Uprawnienie sekretarza 
do przyjęcia ustanego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy nie może 
być przekazane innemu pracownikowi urzędu ani żadnej innej osobie. Prze-
szkodą w wykonywaniu tego uprawnienia przez sekretarza jest skazanie go 
prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. W uchwale Sądu 
Najwyższego z dnia 2 grudnia 1994 r. zostało stwierdzone, że „Nieważny 
jest testament sporządzony w ten sposób, że spadkodawca oświadczył swą 
ostatnią wolę wobec sekretarza gminy (art. 951 § 1 k.c.), który był skazany 
prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania”. Zdaniem tego 
Sądu spadkodawca, składając oświadczenie zawierające swą ostatnią wolę 
wobec osoby urzędowej prawomocnie skazanej za fałszywe zeznania, 
zwykle nie wie o skazaniu i działa w zaufaniu do piastowanego przez tę 

28 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 197 r., III CZP 64/73, oSNC 1974, 
Nr 7-8, poz. 121.

29 III CZP 61/91, oSN 1992, Nr 4, poz. 49.
30 Tak np. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1994 r.  III CZP 152/94, 

oSN 1995, Nr 3, poz. 50.
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osobę urzędu, ale wada, którą dotknięta jest ta osoba, jest na tyle poważna, 
że nie może być zlekceważona przy sporządzaniu aktu o tak doniosłym 
znaczeniu, którego sporządzenie poddane jest surowym rygorom, jakim jest 
testament31. Podkreślić należy, iż pominięcie sekretarza województwa w art. 
951 § 1 k.c. należy traktować jako przeoczenie ustawodawcy polegające na 
niedokonaniu nowelizacji tego przepisu wraz z wprowadzeniem tej funkcji 
w samorządowym województwie.

Zmiana sposobu nawiązania stosunku pracy z osobą zatrudnianą na sta-
nowisku sekretarza skutkuje także tym, że pracownik samorządowy pełniący 
tę funkcję podlega okresowej ocenie dokonywanej przez bezpośredniego 
przełożonego, tj. wójta, starostę czy marszałka województwa. ocena do-
konywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć 
miesięcy. ocena dotyczy wywiązywania się przez sekretarza z obowiązków 
wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obo-
wiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych. Z przepisów tych wynika, że bezpośredni przełożony 
jest zobligowany sprawdzić, czy sekretarz realizuje swoje podstawowe 
obowiązki, do których ustawodawca zalicza dbałość o wykonywanie zadań 
publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego 
oraz indywidualnych interesów obywateli. Jako pracownik samorządowy 
sekretarz jest także zobowiązany:

1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepi-
sów prawa,

2) wykonywać zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3) udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 

udostępniać dokumenty znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której 
sekretarz jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej,
5) zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
7) stale podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
obowiązkiem sekretarza jest także sumienne i staranne wykonywanie 

poleceń przełożonego.

31 Tamże, zob. także E. S k o w r o ń s k a, Glosa do uchwały SN z dnia 2 grudnia 1994 r., 
III CZP 152/94, oSP 1995/6/132
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5. ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji 

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego jako pracownik samo-
rządowy podlega ograniczeniom i zakazom wynikającym z tzw. przepisów 
antykorupcyjnych32. Mowa tu przede wszystkim o przepisach ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne33 (zwanej dalej ustawą antykorup-
cyjną). Zgodnie z przepisami tej ustawy sekretarz gminy, powiatu i woje-
wództwa w okresie pełnienia funkcji nie może:

1) być członkiem zarządu, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 
spółek prawa handlowego,

2) być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa 
handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność,

3) być członkiem zarządu, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 
spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

4) być członkiem zarządu fundacji prowadzących działalność gospo-
darczą,

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub 
udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej 
z tych spółek,

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawi-
cielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy 
to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Sankcją za naruszenie przedstawionych zakazów i ograniczeń przez 
sekretarza jest obligatoryjne rozwiązaniem z nim stosunku pracy najpóźniej 
po upływie miesiąca od dnia, w którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
i odpowiednio starosta bądź marszałek województwa uzyskał informację 
o przyczynie odwołania34. Miesięczny termin do odwołania sekretarza jest 

32 Więcej na temat ograniczeń antykorupcyjnych zob. A. W i e r z b i c a, Ograniczenia 
antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.

33 Tekst jedn. Dz.U. 2006 Nr 216, poz. 1584 ze zm.
34 Jeśli właściwych organ stanowiący, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie odwo-

łuje ze stanowiska skarbnika prowadzącego zakazaną działalność określoną w art. 4 ustawy 
antykorupcyjnej, wojewoda wzywa ten organ do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 
30 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. Wynika to 
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terminem zawitym. Ustawowy wymóg uzyskania wiedzy przez wójta, sta-
rostę czy marszałka województwa o prowadzeniu zakazanej działalności 
gospodarczej przez sekretarza jest traktowany jako oznaczenie początku 
biegu terminu do odwołania go z funkcji. Literalne brzmienie art. 5 ust. 2 
ustawy antykorupcyjnej, w którym mowa o uzyskaniu przez właściwy organ 
(w omawianym przypadku przez wójta, starostę bądź marszałka) informacji 
o przyczynie odwołania, prowadzi do wniosku, że niewiedza w tym zakresie 
uniemożliwia rozwiązanie stosunku pracy z sekretarzem. 

Rozwiązanie stosunku pracy z sekretarzem zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę następuje na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. 
bez wypowiedzenia wskutek ciężkiego naruszenia przez pracownika pod-
stawowych obowiązków pracowniczych.

W związku z pełnioną funkcją sekretarz jest także zobowiązany do zło-
żenia oświadczenia majątkowego o stanie swojego majątku. oświadczenie 
majątkowe składa się na wzorcowym formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów odrębnego dla sekretarza gminy35, 
sekretarza powiatu36 oraz sekretarza województwa37. oświadczenie mająt-
kowe sekretarza dotyczy jego majątku odrębnego (obecnie nazywanego 
osobistym38) oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
W oświadczeniu majątkowym sekretarz zobowiązany jest ujawnić informa-
cje dotyczące jego majątku określone w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie 

z art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 85a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym i z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa. 

35 Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika 
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 
w imieniu wójta (Dz.U. Nr 34, poz. 282)

36 Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, 
skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej 
i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne w imieniu starosty (Dz.U. Nr 34, poz. 282)

37 Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sprawie określenia wzorów formularzy 
oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika 
województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą 
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa 
(Dz.U. Nr 60, poz. 490) 

38 Zob. art. 33 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 
Nr 9, poz. 59 ze zm.)
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gminnym oraz odpowiednio w art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powia-
towym i w art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie. oświadczenie majątkowe 
sekretarz zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Kolejne oświadczenia majątkowe sekretarz 
ma obowiązek składać co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego oraz w dniu rozwiązania umowy o pracę. Nie-
złożenie oświadczenia skutkuje podwójną sankcją: utratą wynagrodzenia 
za pracę za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do 
dnia złożenia oświadczenia39 oraz rozwiązaniem umowy o pracę przez wójta 
oraz odpowiednio przez starostę bądź marszałka województwa. Rozwiązanie 
umowy o pracę następuje w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni 
od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Rozwiązanie 
stosunku pracy z sekretarzem wskutek niezłożenia oświadczenia majątko-
wego następuje na podstawie art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Literalne brzmienie przepisów ustaw samorządowych40 odnoszące się 
do sposobu rozwiązania stosunku pracy z sekretarzem, który nie złoży 
w wymaganym terminie oświadczenia majątkowego, nie pozostawia wąt-
pliwości, że rozwiązanie to jest obowiązkiem wójta, starosty czy marszałka 
województwa, który zobligowany jest uczynić to na podstawie art. 52 § 1 
pkt 1 Kodeksu pracy. Świadczą o tym użyte we wszystkich w ustrojowych 
ustawach samorządowych sformułowania „właściwy organ rozwiązuje 
umowę o pracę” oraz „rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne 
z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 
§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy”. Inaczej jednak tę kwestię ocenił Sąd Najwyż-
szy. W uchwale z dnia 5 kwietnia 2007 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie 
można automatycznie zwolnić na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pra-
cy pracownika samorządowego, który nie złożył w terminie oświadczenia 
majątkowego. Należy wcześniej zbadać, czy pracownik ponosi za to winę, 
czy też opóźnienie może usprawiedliwić (zgodnie z art. 52 § 1 pkt 3 k.p.)41. 
Podobne stanowisko zostało zaprezentowane literaturze42. 

39 Więcej na ten temat zob. B. C u d o w s k i, Utrata wynagrodzenia przez pracownika 
samorządowego jako sankcja prawa pracy – o przepisach antykorupcyjnych w ustawach 
samorządowych, „Finanse Komunalne” 2005, nr 1–2, s. 26 i n.

40 Tj. art. 24k ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25f ust. 3 i 4 ustawy 
o samorządzie powiatowym.

41 I PZP 4/07, Biuletyn SN 2007/4/27.
42 Zob. M. B r a c z k o w s k a, Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie musi być 

odwołany z powodu uchybienia terminowi złożenia oświadczenia majątkowego, „Gazeta 
Samorządu i Administracji” nr 8 z dnia 16-29 kwietnia 2007 r., s. 48–49.
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Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sekretarza są jawne, 
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania sekretarza oraz o miejscu 
położenia nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

Sekretarz jest także zobowiązany do złożenia oświadczenia o działal-
ności gospodarczej małżonka (jeżeli działalność ta wykonywana jest na 
terenie jednostki samorządu terytorialnego, w której sekretarz pełni funkcję), 
oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka 
(jeżeli umowy te zostały zawarte z organami jednostki samorządu terytorial-
nego, w której sekretarz pełni funkcję lub osobami prawnymi tej jednostki 
samorządu terytorialnego).

Na sekretarzu ciąży również obowiązek złożenia informacji o zatrudnie-
niu jego małżonka, jeśli zatrudnienie następuje na terenie jednostki samorzą-
du terytorialnego, w której pełniona jest funkcja sekretarza, o zatrudnieniu 
małżonka w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, 
związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia 
przez małżonka pracy lub wykonywaniu czynności zarobkowych na innej 
podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udzia-
łów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak 
w przypadku oświadczeń majątkowych sankcją za niezłożenie oświadczenia 
o działalności gospodarczej małżonka oraz opisanych umów cywilnopraw-
nych jest utrata wynagrodzenia za pracę za okres od dnia, w którym powinno 
być złożone oświadczenie lub informacja do dnia ich złożenia, a także roz-
wiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach lub informa-
cjach, które sekretarz winien złożyć, rodzi odpowiedzialność za składanie 
fałszywych zeznań na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego43. Przestęp-
stwo opisane w art. 233 § 1 Kodeksu karnego jest występkiem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do lat 3. Przestępstwo to może być popełnione 
jedynie z winy umyślnej44. Nie ma ono zatem miejsca, gdy niezgodność 
pomiędzy złożonym oświadczeniem czy informacją a rzeczywistym stanem 
faktycznym wynika z niewiedzy sekretarza.

43 Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
44 Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popeł-

nienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się 
godzi. 
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Ustawy samorządowe45 zakazują funkcjonariuszowi samorządowemu 
– w tym sekretarzowi – przyjmowania jakichkolwiek świadczeń o charak-
terze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego 
rzeczywistej wartości46 od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego47, 
jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidual-
nych dotyczących tego podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, funk-
cjonariusz ten miał bezpośredni wpływ na treść rozstrzygnięcia. Wyjątek 
stanowi jedynie nabycie takiego przedmiotu lub usługi w ramach publicznej 
oferty, a także przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach re-
klamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkurach na 
działalność artystyczną.

Sekretarz ma również ustawowy obowiązek ujawniania uzyskiwanych 
korzyści określonych w art. 12 ust. 3 ustawy antykorupcyjnej w utworzonym 
w tym celu Rejestrze Korzyści. Rejestr jest jawny, prowadzi go Państwowa 
Komisja Wyborcza. Raz w roku Państwowa Komisja Wyborcza, w odrębnej 
publikacji, podaje do publicznej wiadomości zawarte w nim dane. Ujawnie-
nie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej 
w ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków. Przy podawa-
niu informacji sekretarz jest obowiązany zachować największą staranność 
i kierować się swoją najlepszą wiedzą. Wszystkie zmiany danych objętych 
Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaist-
nienia. Ustawa antykorupcyjna nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku 
niezgłoszenia wymaganych informacji do Rejestru. 

45 Art. 24m ustawy o samorządzie gminnym, art. 25h ustawy o samorządzie powi-
atowym, art. 27h ustawy o samorządzie województwa

46 Trudności interpretacyjne mogą pojawić się przy ocenie wartości świadczenia, jakie 
otrzymuje funkcjonariusz samorządowy, jeżeli jego wartość jest niższa od rzeczywistej. 
Nie wiadomo bowiem, kto ma szacować tę wartość i jaka powinna być różnica pomiędzy 
wartością rzeczywistą świadczenia a niższą, by zaistniał zakaz jego przyjęcia. Wydaje się 
jednak, że wartość świadczenia, które może przyjąć funkcjonariusz samorządowy, powinna 
odpowiadać wartości rynkowej i mieścić się w przedziale powszechnie przyjętych wartości 
dla danego typu świadczeń

47 Jest to podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego orga-

nach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami,
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości 

członków organów zarządzających podmiotu zależnego,
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami 

zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym 
z przedsiębiorcą w stosunku zależności.



50 ANNA WIERZBICA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów48 (zwanej dalej ustawą lustracyjną) 
osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r. pełniąca funkcję sekretarza gminy 
lub powiatu została objęta obowiązkiem złożenia tzw. oświadczenia lustra-
cyjnego. oświadczenie lustracyjne dotyczy pracy lub służby w okresie od 
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z tymi organami. Do dnia 31 grudnia 2008 r. sekre-
tarze zobowiązani byli do złożenia oświadczeń lustracyjnych właściwym 
organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego powołującym 
ich na stanowisko. organy te przekazywały niezwłocznie złożone im przez 
sekretarzy oświadczenia lustracyjne do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamię-
ci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu49, chyba że z przepisów odrębnych wynikał 
obowiązek przekazania oświadczenia do oddziałowego biura lustracyjnego 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wskazać należy, iż wraz z nowelizacją prze-
pisów prawa dotyczących sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego nie 
zmieniono przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów. W aktualnym stanie prawnym obowiązkiem 
złożenia oświadczeń lustracyjnych nie są więc objęci sekretarze województw. 
Stan taki należy potraktować jako przeoczenie ustawodawcy.

W sprawach zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych orzeka, 
w składzie 3 sędziów, sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie lustracyjne50. Prawomoc-
ne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną 
niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako ob-
ligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji 
publicznej.  orzeczenie sądu, o którym mowa, prezes sądu przesyła pod-
miotowi właściwemu w sprawie pozbawienia osoby lustrowanej pełnienia 
funkcji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych „Sekretarz 
nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich”.

48 Tekst jedn. Dz.U. 2007 Nr 63, poz. 425 ze zm.
49 Tekst jedn. Dz.U. 2007 Nr 63, poz. 424 ze zm.
50 Zasady prowadzenia postępowania lustracyjnego określa rozdział 3 ustawy lustra-

cyjnej 
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6. wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda

Sekretarz gminy, podobnie jak sekretarz powiatu i samorządowego 
województwa pomimo braku konkretnych ustawowo zakreślonych kom-
petencji, pełni szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego urzędu gminy 
i odpowiednio starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego. 
Sekretarze traktowani są na ogół jako dyrektorzy urzędów zapewniający 
ciągłość w funkcjonowaniu tych jednych z najważniejszych samorządowych 
jednostek organizacyjnych. Wynika to głównie z niekadanecyjnej funkcji 
sekretarza, w odróżnieniu od kadencyjnego stanowiska wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) oraz starosty powiatu i marszałka województwa. Ten 
aspekt zapewne powoduje, że w literaturze sekretarz bywa określany mia-
nem „pierwszego urzędnika”, tak jak to ma miejsce w niektórych krajach 
Europy Zachodniej51. 

oceniając to stanowisko w aktualnym stanie prawnym, wskazać należy, 
iż przeprowadzając gruntową nowelizację przepisów prawa regulujących 
pozycję prawną sekretarza, np. poprzez wprowadzenie tego stanowiska na 
szczeblu samorządu województwa, zmianę sposobu nawiązywania stosunku 
pracy z osobą zatrudnianą na tym stanowisku czy zmianę sposobu jego wy-
nagradzania ustawodawca w sposób nieuzasadniony zróżnicował niektóre 
zadania i obowiązki sekretarzy gmin i powiatów z jednej strony oraz sekreta-
rzy województw z drugiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać 
się w braku nowelizacji wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących 
pierwotnie tylko sekretarzy gmin i powiatów. Jako przykład wskazać można 
na niezasadny brak kompetencji sekretarza województwa do sporządzenia 
testamentu alograficznego na podstawie art. 951 §1 Kodeksu cywilnego 
czy też jego pominięcie w wykazie podmiotów zobowiązanych do składa-
nia oświadczeń lustracyjnych na podstawie ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Wskazane kwestie 
wymagają pilnej zmiany.

51 Tak np. Z. N i e w i a d o m s k i, Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje 
samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, (red.) A. Piekara, 
Z. Niewiadomski, Warszawa 1992, s. 169, B. D o l n i c k i, Pozycja prawna sekretarza 
i skarbnika…, op. cit., s. 107. 
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THE LAW PoSIoTIoN oF THE CoMMUNE SECRETARy

(Summary)

In spite of the lack of the specific statutory competence, a commune secretary, simi-
larly to a district secretary and a secretary of a self-governing province play a specific part 
in functioning of each commune office, a district starosty and the office of the Marshal 
respectively. The secretaries are in general treated as office directors that guarantee the 
continuity in functioning one of the most important local government organizational units. 
It is mainly the result of the fact that a secretary office is not elected as opposed to an of-
fice of a commune head (mayor of a town), a perfect of a district and a province marshal. 
It is certainly a reason why in the literature a secretary is also called “the first officer” as it 
happens in some Western European countries. 

While estimating this office in the present legal status, it is necessary to indicate that 
making thorough amendments of the law rules that regulate the legal position of a secretary 
e.g. by introducing this office at the level of the self-government in the province, changing 
the procedure of establishing an employment relationship with a person to held this position 
and changing the way of his/her remunerating, the legislator has differentiated some of 
tasks and duties of commune and district secretaries as well as province secretaries in an 
unjustified way. The reasons of it should be found in the lack of the amendment of previous 
regulations in force concerning only at first commune and district secretaries. The baseless 
lack of competence of a province secretary for drawing up an allographic will pursuant to 
art. 951 § 1 of the Civil Code or his/her exclusion from the list of entities obliged to make 
revision statements pursuant to the act of 18th october 2006 on revealing information about 
documents of safety authorities in the state in the years 1944 - 1990 and the contents of 
these documents can serve as examples. The above mentioned issues should be changed 
immediately


