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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z wieloma kierowanymi do mnie pytaniami i uwagami samorz¹dowców w sprawie ustawy
o pracownikach samorz¹dowych chcia³abym zwróciæ uwagê na podnoszone przez nich kwestie doty-
cz¹ce tej ustawy.

W styczniu 2009 r. wesz³a w ¿ycie oczekiwana przez samorz¹dowców nowa ustawa o pracownikach
samorz¹dowych, wprowadzaj¹ca wiele postulowanych przez to œrodowisko zmian. Do najistotniejszych
– w przekonaniu samorz¹dowców – nale¿y umieszczenie zapisu, art. 6 ust. 4, brzmi¹cego: pracowni-
kiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracê na kierowniczym stanowisku urzêd-
niczym mo¿e byæ osoba, która spe³nia wymagania okreœlone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo
posiada co najmniej trzyletni sta¿ pracy lub wykonywa³a przez co najmniej trzy lata dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku.

Ostatnio w mediach pojawi³a siê informacja, która nie zadawala samorz¹dowców. Chodzi o to, ¿e za-
sady przyznawania prawa do dodatku za wieloletni¹ pracê, zwanego popularnie dodatkiem sta¿owym,
pozostan¹ prawdopodobnie takie jak dotychczas. Przytaczam za Ÿród³em – www.samorzad.pap.pl. – ¿e
nie zmieniono nic w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cych zasad i sposobu wyp³acania nagrody jubileu-
szowej, jednorazowej odprawy w zwi¹zku z przejœciem na rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub eme-
ryturê, dodatku za wieloletni¹ pracê. Projekt dookreœla jedynie sam sposób ich wyp³acania.

Takie maj¹ byæ regulacje w projekcie nowego rozporz¹dzenia w sprawie wynagradzania pracowników
samorz¹dowych. Oznacza to, ¿e po raz kolejny pominiêto osoby, które przed podjêciem pracy w admini-
stracji samorz¹dowej prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie regula-
cjami, warunkiem uzyskania prawa do dodatku sta¿owego oraz zaliczenia okresów przy ustalaniu
wymiaru urlopu jest legitymowanie siê przez pracownika udokumentowanymi okresami zatrudnienia.
Bezwzglêdny wymóg uprzedniego zatrudnienia w œwietle obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów
prawa wyklucza mo¿liwoœæ zaliczania okresów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jako uprawnia-
j¹cych do przyznania wymienionych œwiadczeñ. Tym samym pracodawca wykaza³ siê skrajn¹ niekon-
sekwencj¹, gdy¿ z jednej strony otwiera siê furtkê dla wymienionej grupy osób za spraw¹ zapisu art. 6
ustawy o pracownikach samorz¹dowych, a z drugiej postêpuje wbrew konstytucyjnej zasadzie równoœci
wobec prawa oraz jednej z podstawowych zasad prawa pracy nakazuj¹cej równe traktowanie pracowni-
ków o tych samych kwalifikacjach i przymiotach.

Co wiêcej, w trakcie prac nad obecn¹ wersj¹ ustawy o pracownikach samorz¹dowych wielokrotnie
podnoszono argumenty, ¿e poprzednie regulacje utrudnia³y drogê do zatrudniania w samorz¹dach
zdolnym i ambitnym mened¿erom z doœwiadczeniem biznesowym, mog¹cych wnieœæ now¹ jakoœæ w za-
kresie efektywnoœci zarz¹dzania, obs³ugi klienta i racjonalnoœci gospodarowania mieniem komunal-
nym. Wprowadzone zmiany w tym zakresie zosta³y bardzo pozytywnie odebrane w krêgach
samorz¹dowych i tym wiêksze zdziwienie wywo³uj¹ propozycje unormowañ, które maj¹ znaleŸæ siê
w nowym rozporz¹dzeniu p³acowym.

Czy nie warto by by³o zastanowiæ siê nad podjêciem wszelkich dzia³añ na rzecz wprowadzenia zapisów
eliminuj¹cych jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników legitymu-
j¹cych siê doœwiadczeniem zawodowym z zakresu samodzielnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
i przyznania im tych samych praw co pozosta³ym pracownikom? Postulowane zmiany nie wywo³uj¹ ¿ad-
nych skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa i nie musz¹ generowaæ dodatkowych kosztów po stronie
wydatków w samorz¹dach, gdy¿ pracodawcy niejednokrotnie s¹ zmuszeni do stosowania alternatywnych
form wynagradzania w postaci ró¿nych dodatków w celu zniwelowania dysproporcji w wysokoœci wyna-
grodzenia w stosunku do innych pracowników, które wynikaj¹ z niefortunnych przepisów.

Proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy rz¹d dostrzega przedstawiony problem, a je¿eli tak, to w jaki spo-
sób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Ma³gorzata Adamczak




