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KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

>> nauczyciel, urlop wypoczynkowy, zfśs, urlop macierzyński, urlop rodzicielski

1.	 	Jak	urlopy	związane	z	rodzicielstwem	wpływają	
na	uprawnienia	nauczycieli	

Nauczyciele, którzy korzystają z urlopów związanych z rodzicielstwem 
oraz ze zwolnienia lekarskiego, będą powtarzali staż uprawniający do 
awansu zawodowego na wyższy stopień na innych zasadach. Nastąpi 
to wówczas, gdy ich nieobecność z tych przyczyn będzie trwała łącznie 
dłużej niż rok i 6 miesięcy. Takie zmiany obowiązują od 31 marca 2015 r. 
Przed zmianą przepisów obowiązek powtarzania stażu w takim przypad-
ku istniał wtedy, gdy nieobecność trwała dłużej niż rok.

Korzystanie przez nauczycieli z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowe-
go), urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego), urlopu 
rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego czy urlopu wychowawczego wpływa przede wszystkim 
na uprawnienia pracownicze w zakresie urlopów wypoczynkowych i odbywanie stażu na ko-
lejny stopień awansu zawodowego. 

Wpływ	urlopów	rodzicielskich	na	awans	zawodowy	nauczyciela
Obowiązująca do 30 marca 2015 r. regulacja dotycząca procedury odbywania stażu na 

kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela przewidywała konieczność przedłużenia 
tego stażu o czas trwania nieobecności z powodu czasowej niezdolności do pracy wsku-
tek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypo-
czynkowy, jeżeli nieobecność ta trwała nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc. W przypadku nie-
obecności z tych powodów trwającej dłużej niż rok nauczyciel musiał ponownie odbyć staż 
w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela). Dotyczyło to również sytuacji, gdy na-
uczycielka przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego prze-
bywała choćby na kilkudniowym zwolnieniu lekarskim. Łączny wymiar urlopu macierzyńskie-
go, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wynosi 52 tygodnie, tj. 364 dni. 
Wystarczyło więc, że kobieta przed porodem skorzystała choćby z kilkudniowego zwolnienia 
lekarskiego i po powrocie do pracy musiała rozpoczynać staż od początku. 

Taki stan prawny był w sprzeczności z funkcją ochronną znowelizowanych wcześniej 
przepisów Kodeksu pracy dotyczących rodzicielstwa. W związku z tym dokonano noweliza-
cji Karty Nauczyciela w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 31 marca 2015 r., w przypadku nie-
obecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego staż 
ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Następuje to pod warunkiem, że łącz-
nie czas nieprzerwanej nieobecności z tych powodów oraz z powodu choroby, urlopu 
– innego niż urlop wypoczynkowy, urlopu związanego z rodzicielstwem oraz zwolnienia 
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z obowiązku świadczenia pracy nie może przekroczyć roku i 6 miesięcy (art. 9d ust. 5a 
Karty Nauczyciela). Zatem w przypadku nieobecności z wyżej wymienionych powodów 
trwającej dłużej niż rok i 6 miesięcy nauczyciel będzie zobowiązany ponownie odbyć staż 
w pełnym wymiarze.

Przykład
Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 września 
2013 r. W okresach:
■■ od 21 stycznia 2014 r. do 26 marca 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim 
(65 dni),
■■ od 27 marca 2014 r. do 25 marca 2015 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (52 tygodnie, tj. 364 dni),
■■ od 26 marca 2015 r. do 20 maja 2015 r. przebywała na uzupełniającym urlopie wypo-
czynkowym (56 dni),
■■ od 21 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r. ma zamiar korzystać z urlopu wychowawczego. 

Staż nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata 
i 9 miesięcy. Nauczycielka rozpoczęła staż 1 września 2013 r., zatem data zakończenia 
stażu powinna przypadać na 31 maja 2016 r. Okres nieobecności z powodu zwolnienia 
lekarskiego oraz urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i ro-
dzicielskiego trwał łącznie 429 dni (65 + 364). Jak wynika ze znowelizowanego art. 9d 
ust. 5a Karty Nauczyciela, w tym przypadku, po powrocie do pracy, nauczycielka nie 
musi ponownie odbywać stażu, gdyż nieobecność z wymienionych powodów nie prze-
kroczy roku i 6 miesięcy. Staż nauczycielki ulegnie natomiast przedłużeniu o okres zwol-
nienia lekarskiego (ponieważ trwało ono dłużej niż 1 miesiąc), urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Okresy nieobecności 
w pracy należy doliczyć od dnia zakończenia stażu, tj. od 1 czerwca 2016 r. Staż ulegnie 
przedłużeniu o 429 dni i zakończy się 3 sierpnia 2017 r. Na przedłużenie stażu nie będzie 
miał wpływu okres korzystania z urlopu wypoczynkowego (podlega on wyłączeniu na 
podstawie art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela) oraz okres korzystania z urlopu wychowaw-
czego, gdyż jest krótszy niż 1 miesiąc.

Konstrukcja zmienionego przepisu art. 9d 
ust. 5a Karty Nauczyciela powoduje, że 
w przypadku korzystania przez nauczyciela 
z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni 
(art. 1823 Kodeksu pracy) staż na wyższy sto-
pień awansu zawodowego zostanie wydłużo-
ny o ten okres, mimo że jest on krótszy niż 
miesiąc. Nowa regulacja nie wskazuje bo-
wiem na konieczność trwania tego rodzaju nieobecności co najmniej przez 1 miesiąc, tak 
jak ma to miejsce np. w przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby czy 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

UWAGA!
Korzystanie przez nauczyciela z urlopu ojcowskie-
go powoduje konieczność przesunięcia o czas tego 
urlopu odbywania stażu na kolejny stopień awansu 
zawodowego.
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Urlopy	rodzicielskie	a	prawo	do	uzupełniającego	urlopu	
wypoczynkowego	

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie 
letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii 
i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że nauczyciel korzysta 
z urlopu wypoczynkowego przez 2 tygodnie w czasie ferii zimowych oraz przez okres ferii 
letnich, tj. od dnia zakończenia zajęć w szkole w czerwcu do 31 sierpnia. 

W przypadku niemożności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części 
w okresie ferii szkolnych  nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymia-
rze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dotyczy to niemożności 
wykorzystania urlopu z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnie-
niem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń 
wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego. 

Urlop uzupełniający będzie przysługiwał, jeżeli nauczyciel do 31 sierpnia danego roku nie 
wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w całym roku szkolnym.

Przykład
Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą od 2 stycznia 2014 r. Dziecko 
urodziła 18 maja 2014 r., po czym korzystała kolejno z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego – łącznie przez 52 tygodnie, tj. do 16 maja 2015 r. 
Nauczycielka po powrocie do pracy będzie mogła skorzystać w ciągu roku szkolnego z urlopu 
wypoczynkowego uzupełniającego przysługującego jej za 2014 r. w wymiarze 8 tygodni (56 dni), 
gdyż zarówno w okresie ferii zimowych, jak i letnich w 2014 r. nie korzystała z urlopu wypoczyn-
kowego z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.
Jeżeli nauczycielka ustali w porozumieniu z dyrektorem szkoły, że będzie korzystać z urlopu 
uzupełniającego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, sposób wykorzystania urlopu bę-
dzie wyglądał następująco:
■■ od 17 maja 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. (ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych) wykorzysta 41 dni uzupełniającego urlopu wypoczynkowego za 2014 r.,
■■ od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. będzie korzystać z bieżącego urlopu wypo-
czynkowego przypadającego na okres ferii letnich,
■■ od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. wykorzysta pozostałe 15 dni uzupełniającego 
urlopu wypoczynkowego za 2014 r.

Przykład
Nauczycielka po urodzeniu dziecka skorzystała tylko z podstawowego urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, w okresie od 15 listopada 2014 r. do 3 kwietnia 
2015 r. 4 kwietnia 2015 r. powróciła do pracy. Nauczycielka nie wykorzystała 2 tygodni 
urlopu wypoczynkowego w trakcie ferii zimowych ze względu na trwający w tym czasie 
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urlop macierzyński. Skorzystała natomiast z całego urlopu wypoczynkowego przypa-
dającego na czas ferii letnich. W takim przypadku nie będzie jej przysługiwał urlop wy-
poczynkowy uzupełniający, gdyż w trakcie całego roku szkolnego wykorzystała co naj-
mniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji.

Uprawnienia	socjalne	nauczycieli	przebywających	na	urlopach	
rodzicielskich
Prawo do korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają 

m.in. pracownicy i ich rodziny (art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych, dalej ustawa o zfśs). Oznacza to, że każdy pracownik, w tym także nauczyciel prze-
bywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim czy wychowawczym, ma pra-
wo do korzystania ze świadczeń socjalnych na takich samych zasadach jak inni uprawnieni. 

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń powinien określać regulamin funduszu, 
uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy w zakładzie nie działają or-
ganizacje związkowe – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej inte-
resów (art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs).

Regulamin nie może ograniczać kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu 
czy z poszczególnych świadczeń, nie może zatem postanawiać, że osoby przebywające na 
urlopie macierzyńskim czy wychowawczym nie będą mogły korzystać z funduszu. Osoby te 
są bowiem nadal pracownikami zakładu, a co za tym idzie – osobami uprawnionymi do ko-
rzystania z funduszu na mocy ustawy.

Przyznanie świadczeń jest uzależnione od spełnienia kryteriów socjalnych, wśród któ-
rych bierze się pod uwagę m.in. sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej 
(art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Ten warunek sprawia, że świadczenia z funduszu nie mają cha-
rakteru roszczeniowego, dlatego ich nieprzyznanie niektórym uprawnionym do korzystania 
z funduszu będzie zgodne z prawem. Z drugiej strony pracodawca nie może stosować do 
przyznawania świadczeń innych kryteriów niż socjalne, nie może zatem uzależnić przyznania 
bądź nieprzyznania świadczenia od przebywania na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim.

Nieobecność nauczyciela w pracy nie będzie miała również wpływu na wypłatę przysłu-
gującego mu na podstawie Karty Nauczyciela świadczenia urlopowego. Jego wypłata jest 
bowiem uzależniona wyłącznie od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela 
w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

3ec5065b-a596-48dd-9d55-e697c69e1e6a

PodstaWa	PraWna:
■● art. 9c ust. 1 pkt 2, art. 9d ust. 5, ust. 5a, art. 53 ust. 1a, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 357

■● art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662

■● art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
– j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111

anna	dryja –  główny specjalista ds. kadr w wojewódzkiej placówce doskonalenia 
nauczycieli, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego
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>> służba cywilna, pracownik, rekompensata za godziny nadliczbowe

2.	 	Jak	rekompensować	pracę	nadliczbową	
korpusu	służby	cywilnej	i	urzędników	
państwowych	

Możliwość zlecania pracy nadliczbowej, oprócz przypadków wskazanych 
w Kodeksie pracy, przewidują też przepisy szczególne zawarte w prag-
matykach służbowych, m.in. dotyczących pracowników służby cywilnej 
i urzędników państwowych. Przepisy te dopuszczają wykonywanie pracy 
w nadgodzinach w znacznie szerszym zakresie, niż przewiduje to Kodeks 
pracy. Jednocześnie ograniczają przywileje związane z jej rekompenso-
waniem, najczęściej do czasu wolnego.

W zakresie spraw pracowniczych w pierwszej kolejności zastosowanie mają przepisy 
pragmatyk, niezależnie od tego, czy są one korzystniejsze dla podlegających im pracowni-
ków, czy nie. Dopiero w kwestiach nieuregulowanych w tych przepisach należy stosować 
przepisy powszechnie obowiązujące. 

Czas	pracy	korpusu	służby	cywilnej
Zagadnienia związane z czasem pracy członków korpusu służby cywilnej reguluje ustawa 

o służbie cywilnej. Jednak w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nie-
uregulowanych w tej ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa 
pracy (art. 97 w zw. z art. 9 ustawy o służbie cywilnej). 

O przekroczeniu norm czasu pracy w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej można mówić 
w przypadku trzech grup pracowników: 
■■  członków korpusu służby cywilnej, 
■■  urzędników służby cywilnej,
■■  pracowników służby cywilnej.

Co do zasady czas pracy członków korpu-
su służby cywilnej (pracowników i urzędników 
służby cywilnej) nie może przekraczać 8 go-
dzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo 
w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuż-
szym niż 8 tygodni. W sytuacji gdy jest to uza-
sadnione rodzajem pracy oraz jej organiza-
cją, istnieje możliwość stosowania rozkładów 
czasu pracy, w których dopuszcza się prze-
dłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. 
Jednak w takich rozkładach czas pracy nie 

SŁowniczek

Pracownik służby cywilnej – osoba zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie (art. 3 pkt 1 ustawy o służ-
bie cywilnej).
Urzędnik służby cywilnej – osoba zatrudniona 
na podstawie mianowania zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie (art. 3 pkt 2 ustawy o służ-
bie cywilnej).
Korpus służby cywilnej – stanowią pracownicy 
oraz urzędnicy służby cywilnej (art. 3 pkt 3 ustawy 
o służbie cywilnej).
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może przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie 
dłuższym niż 12 tygodni. 

Ponieważ ustawa o służbie cywilnej nie reguluje kwestii odpoczynku dobowego i tygo-
dniowego, oznacza to, że w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu pracy. 

Praca	w	godzinach	nadliczbowych	

Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej na polece-
nie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych 
przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta (art. 97 ust. 5 ustawy o służbie cy-
wilnej). Wskazany przepis odnosi się wprost do pojęcia pracy w godzinach nadliczbo-
wych, co w przypadku braku legalnej definicji tego zwrotu w ustawie o służbie cywilnej 
nakazuje przyjąć, że powinno się stosować definicję pracy nadliczbowej uregulowaną 
w Kodeksie pracy. 

Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pra-
cownika normy czasu pracy, a także wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu 
pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 
§ 1 Kodeksu pracy). Zatem należy przyjąć, że dla członka korpusu służby cywilnej pracą 
w godzinach nadliczbowych będzie praca ponad 8 godzin na dobę oraz średnio 40 godzin 
tygodniowo w ramach podstawowego rozkładu czasu pracy, jak również ponad przedłużo-
ną normę dobową w ramach równoważnego systemu czasu pracy. 

nadgodziny	na	polecenie	pracodawcy	i	ze	względu	na	potrzeby	urzędu

Wykonywanie pracy nadliczbowej przez członka korpusu służby cywilnej powinno wynikać 
z polecenia przełożonego, uzasadnionego potrzebami urzędu. W przeciwieństwie do przepi-
sów Kodeksu pracy ustawa o służbie cywilnej wprowadza pojęcie „polecenie przełożonego”. 
Należy przyjąć, że polecenie to powinno być 
wyraźne, a nie dorozumiane. 

Pragmatyki wprowadzają odmienne od 
regulacji zawartej w Kodeksie pracy prze-
słanki dopuszczalności pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

O ile powszechna regulacja dotycząca 
przyczyn pracy nadliczbowej, odnosząca 
się do ogółu pracowników (jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej), odwołuje się do przesłanek prowadzenia akcji ratowni-
czej oraz szczególnych potrzeb pracodawcy, o tyle ustawa o służbie cywilnej odnosi się 
do bardzo ogólnej i uznaniowej przesłanki, którą są szeroko rozumiane „potrzeby urzędu”. 
Powoduje to, że zasadniczo w typowych sytuacjach istnieje możliwość zlecania członkom 
korpusu służby cywilnej pracy nadliczbowej w każdej sytuacji uzasadnionej potrzebami 
urzędu, niezależnie od ważności tych potrzeb. Ustawa o służbie cywilnej przewiduje rów-
nież możliwość zlecenia pracy nadliczbowej w nocy oraz w niedziele i święta. Wydanie po-
lecenia pracy we wskazanych okolicznościach jest jednak możliwe tylko w wyjątkowych 

UWAGA!
Wyjątkowe przypadki, gdy praca nadliczbowa może 
być wykonywana przez korpus służby cywilnej, obej-
mują szczególne potrzeby pracodawcy, których nie-
zrealizowanie mogłoby skutkować zakłóceniami 
w funkcjonowaniu urzędu. 
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przypadkach. Ponieważ ustawa o służbie cywilnej nie reguluje znaczenia zwrotu „wyjątko-
we przypadki”, kwestię tę pozostawia się ocenie pracodawcy. Powszechnie przyjmuje się 
jednak, że przesłanka ta odnosi się do potrzeb szczególnych, których niezrealizowanie 
mogłoby skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu urzędu. 

W praktyce może powstać pytanie, czy w ramach „potrzeb urzędu” mieszczą się przesłan-
ki wskazane w Kodeksie pracy uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych. Przesłanka 
kodeksowa, jaką są szczególne potrzeby pracodawcy, jest rozumiana w szerszym znacze-
niu niż „potrzeby urzędu”. Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku potrzeby prowadze-
nia akcji ratowniczej czy usuwania awarii – jeżeli takie nadzwyczajne sytuacje mieszczą się 
w pojęciu „potrzeba urzędu”. 

Przepis dopuszczający pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracę w równoważnym sy-
stemie czasu pracy nie ma zastosowania do kobiet w ciąży oraz – bez ich zgody – do człon-
ków korpusu służby cywilnej sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki 
lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat. Mimo że ustawa nie precyzuje formy takiej 
zgody, warto zadbać, aby była ona pisemna. 

Ponieważ żaden przepis ustawy o służbie cywilnej nie reguluje kwestii limitu godzin nad-
liczbowych, jakie członek korpusu służby cywilnej może przepracować w roku, mogłoby 
to oznaczać, że członkowie korpusu służby cywilnej mają ich nielimitowaną liczbę. Jednak 
tak szeroka i nieograniczona interpretacja jest wadliwa w kontekście regulacji zawartej 
w Kodeksie pracy oraz możliwości zastosowania tych przepisów w sytuacji, gdy ustawa 
o służbie cywilnej nie stanowi inaczej.

Zatem należy przyjąć, że limit godzin nadliczbowych członka korpusu służby cywilnej 
w związku z potrzebami urzędu nie powinien przekroczyć w roku kalendarzowym 150 go-
dzin. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby regulacja Kodeksu pracy znalazła zastosowa-
nie do pracowników korpusu służby cywilnej, mimo że limit wskazanych w niej godzin nad-
liczbowych odnosi się do szczególnych potrzeb pracodawcy, a nie do przesłanki wynikającej 
z ustawy o służbie cywilnej, jaką są potrzeby urzędu. Do podwyższenia rocznego limitu go-
dzin nadliczbowych ponad 150 w przepisach wewnętrznych jednostki organizacyjnej należy 
podchodzić ostrożnie. 

Stosowanie przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie powinno uwzględniać specyfikę 
działalności służby cywilnej, która nie jest prywatnym pracodawcą nastawionym na zysk. 
Zatem szczególnych potrzeb pracodawcy nie należy, co do zasady, utożsamiać z potrze-
bami urzędu. 

dodatkowe	świadczenia	za	pracę	nadliczbową

Inaczej niż w przepisach Kodeksu pracy rekompensata z tytułu pracy nadliczbowej została 
uregulowana w ustawie o służbie cywilnej. Standardowo przepisy Kodeksu pracy przewidują 
dwie alternatywne formy rekompensaty, tj. oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek za 
pracę nadliczbową lub czas wolny udzielany na wniosek pracownika albo bez takiego wnios-
ku (z inicjatywy pracodawcy).

Ustawa o służbie cywilnej nie reguluje wprost, kto powinien być inicjatorem wykorzystania 
czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową – pracownik czy pracodawca.
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W kwestii rekompensaty pracy nadliczbowej wynikającej z pragmatyki ustawodawca po-
dzielił członków korpusu służby cywilnej na dwie kategorie, tj. na pracowników służby cywil-
nej oraz urzędników służby cywilnej.

Rekompensowanie	pracy	w	nadgodzinach

Rodzaj	pracownika Forma	rekompensaty	pracy	nadliczbowej

Pracownik służby cywilnej Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje czas 
wolny w tym samym wymiarze co przepracowane nadgodziny.
Pracownik służby cywilnej, co do zasady, nie ma prawa do rekompen-
saty pracy nadliczbowej w formie pieniężnej (dodatku do wynagrodze-
nia). Biorąc pod uwagę, że kwestia rekompensaty za pracę nadliczbo-
wą została uregulowana w przepisach ustawy o służbie cywilnej, nie 
ma możliwości zastosowania w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy 
przewidujących dwie formy rekompensaty.

Urzędnik służby cywilnej Za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysłu-
guje czas wolny w tym samym wymiarze. Za pracę w niedzielę przysługuje 
dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto – inny 
dzień wolny. Za pracę w dniu powszednim rekompensata nie przysługuje.

Przykład
Pracownik służby cywilnej ponad 2 miesiące wcześniej pracował w godzinach nadlicz-
bowych. Do tej pory nie zwrócił się do pracodawcy w sprawie odbioru czasu wolnego 
w zamian za tę pracę. Pracodawca, uwzględniając dużą ilość zadań nałożonych na jed-
nostkę organizacyjną, ma wątpliwość, czy w takim przypadku może wypłacić pracowni-
kowi wynagrodzenie oraz czy ma możliwość zobowiązania pracownika do wykorzysta-
nia czasu wolnego. Jednak ustawa o służbie cywilnej nie przewiduje alternatywnej formy 
rekompensaty, lecz wyłącznie czas wolny. Należy przyjąć, że pracodawca może wyzna-
czyć pracownikowi odbiór godzin nadliczbowych w formie czasu wolnego – biorąc pod 
uwagę fakt, że ustawa nie przewiduje, kto może wystąpić z taką inicjatywą. 

Przykład	
Pracownik służby cywilnej, którego obowiązuje dobowa 8-godzinna norma czasu pra-
cy i średnio 40-godzinna tygodniowa (od poniedziałku do piątku), na polecenie praco-
dawcy świadczył pracę w sobotę (w dniu dla niego wolnym od pracy) przez 3 godziny. 
Ponieważ pragmatyka nie różnicuje pracy nadliczbowej świadczonej w dni powszednie 
i pracy nadliczbowej świadczonej w dniu wolnym od pracy (niebędącym niedzielą lub 
świętem), za taką pracę pracownik służby cywilnej ma jedynie prawo do czasu wolne-
go – w takim samym wymiarze. W omawianym przypadku nie ma zastosowania art. 1513 
Kodeksu pracy (dotyczący odbioru dnia wolnego za pracę w wolne z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy). Kwestie rekompensaty pracy nadliczbowej członków kor-
pusu służby cywilnej zostały bowiem kompleksowo uregulowane w ustawie o służbie 
cywilnej.Pogląd ten podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (I PK 40/11). 
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Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny w zamian za pracę nad-
liczbową, jak również dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto mogą być udzielone 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończe-
niu, co stanowi regulację szczególną w kontekście przepisów Kodeksu pracy (art. 97 
ust. 9 ustawy o służbie cywilnej). Ponieważ przepisy pragmatyki nie przewidują, jaką 
formę powinien mieć taki wniosek, ze względów dowodowych zaleca się formę pisem-
ną. Należy zauważyć, że według przepisów ustawy o służbie cywilnej za pracę w nad-
godzinach czas wolny może być udzielony. Zatem pracodawca nie jest bezwzględnie 
związany wnioskiem pracownika w tym zakresie. Można więc przyjąć, że czas wol-
ny będzie udzielony wówczas, gdy nie koliduje to z potrzebami urzędu wynikającymi 
z jego funkcjonowania.

W przypadku urzędników służby cywilnej uprawnienie do odbioru czasu wolnego zale-
ży od okoliczności, w jakich wystąpiła praca nadliczbowa (dzień powszedni, pora nocna, 
niedziela lub święto). Gdy godziny nadliczbowe wystąpiły w dniu powszednim, urzędnik 
służby cywilnej nie ma prawa do czasu wolnego, przy czym takie uprawnienie powstaje 
w pozostałych sytuacjach. Za pracę nadliczbową wykonaną w porze nocnej czas wolny 
przysługuje w takim samym wymiarze, natomiast za pracę w niedzielę lub święto przysłu-
guje inny dzień wolny. Należy zauważyć, że nieuregulowaną i w związku z tym problema-
tyczną kwestią jest ustalenie okresu, w jakim urzędnik służby cywilnej powinien praco-
wać w niedzielę lub święto, aby w zamian otrzymać rekompensatę w formie innego dnia 
wolnego. W braku odmiennego uregulowania należy przyjąć, iż sam fakt wykonywania 
pracy w niedzielę lub święto, niezależnie od czasu jej wykonywania, uprawnia urzędnika 
służby cywilnej do innego dnia wolnego. 

Za pracę wykonywaną w nadgodzinach czas wolny udzielany w tym samym wymiarze 
przysługuje tylko pracownikowi służby cywilnej. Natomiast urzędnicy służby cywilnej mają 
prawo do rekompensaty pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, jeśli świadczyli 
ją w porze nocnej (czas wolny udzielany w tym samym wymiarze) lub w niedzielę czy świę-
ta (cały dzień wolny). 

Czas	pracy	pracowników	urzędów	państwowych	
Czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 

40 godzin tygodniowo (art. 29 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych). Oprócz 
podstawowego systemu czasu pracy urzędnicy mogą pracować w systemie równoważnym, 
w którym dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę (art. 29 ust. 1a 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych). W tym systemie czas pracy nie może prze-
kraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 
12 tygodni. Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach ty-
godnia są określane przez kierownika urzędu. 

Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może być zatrudniony poza 
normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedzie-
le i święta (art. 29 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych). Podobnie jak 
w przypadku pracowników samorządowych przesłanką uzasadniającą pracę nadliczbową 
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są „potrzeby urzędu”. Powołany przepis (art. 29 ust. 2 ustawy) jako jedyny z omówionych 
pragmatyk nie posługuje się określeniem „godziny nadliczbowe” tylko „zatrudnieniem poza 
normalnymi godzinami pracy”. Jednak uwzględniając brak odmiennego uregulowania w tym 
zakresie zatrudnienie poza normalnymi godzinami pracy będzie co do zasady oznaczało pra-
cę w godzinach nadliczbowych. 

Zwrot „może być zatrudniony” może sugerować możliwość regularnego świadczenia 
pracy nadliczbowej, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, niezależnie od ich charakte-
ru. Jednak należy uznać, że powyższe ustawowe wyrażenie jest pewnym uproszczeniem 
i nie powinno być utożsamiane z przyzwoleniem na regularne świadczenie (zlecanie) pra-
cy nadliczbowej.

Urzędnikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzi-
nami pracy przysługuje według jego wyboru: wynagrodzenie (bez dodatku wynikającego 
z przepisów Kodeksu pracy) lub czas wolny. Czas wolny może być udzielony w okresie bez-
pośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Przykład	
Urzędnik państwowy zatrudniony w centralnym organie administracji państwowej na 
stanowisku kierowniczym świadczył pracę przez 3 godziny w sobotę. Pracodawca nie 
wie, czy powinien oddać mu cały dzień wolny w zamian za pracę nadliczbową czy tylko 
czas wolny w wypracowanym wymiarze, a może wypłacić wynagrodzenie. W tej sytua-
cji pracownik nie powinien oczekiwać dodatkowej rekompensaty, uwzględniając fakt, 
że zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych urzędnikom 
państwowym zatrudnionym w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przysługuje wolny czas 
za pracę poza normalnymi godzinami wykonywaną w porze nocnej oraz w niedzielę lub 
święto.

Wykonywanie pracy poza normalnymi godzinami pracy, w tym w wyjątkowych przypad-
kach w niedzielę i święto, przez urzędników państwowych nie dotyczy kobiet w ciąży oraz 
– bez ich zgody – osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub 
opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat. 

16ae3b8b-e77d-409d-b263-dbe600c4d625

PodstaWa	PraWna:	
■● art. 3, art. 9 ust. 1, art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111; ost.

zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211

■● art. 29, art. 30 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 269; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1199

sebastian	kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, specjalizuje się w prob-
lematyce prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa 
cywilnego i administracyjnego, autor wielu artykułów i komenta-
rzy z tej dziedziny 
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>> pracownik samorządowy, zatrudnianie pracowników, warunki pracy, rekrutacja

3.	 	Przeprowadzanie	naboru	w	samorządzie		
–	odpowiedzi	na	pytania	Czytelników

Pracownicy samorządowi zatrudniani na podstawie umowy o pracę 
są wyłaniani w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór 
jest przeprowadzany wyłącznie w stosunku do osób zatrudnianych 
na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych.

W zakresie naboru najistotniejsze jest zdefiniowanie pojęcia wolnego stanowiska urzęd-
niczego, w tym wolnego kierowniczego stanowiska urzędniczego.

Są to stanowiska, na które:
■■  nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędni-

czym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane 
na danym stanowisku, lub
■■  nie został przeprowadzony nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie 

został zatrudniony pracownik.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące naboru pracowni-
ków samorządowych. 

(?) 	Chcę	zatrudnić	pracownika	na	stanowisku	sekretarki	w	urzędzie	gminy.	Czy	mu-
szę	organizować	nabór?

Nie. Zatrudnienie w drodze naboru dotyczy stanowisk urzędniczych oraz kierowniczych 
stanowisk urzędniczych. Stanowisko sekretarki należy do kategorii stanowisk pomocniczych 
i obsługi. Tym samym kierownik jednostki nie ma obowiązku organizowania naboru na tego 
rodzaju stanowiska. 

(?) 	Chcemy	zorganizować	nabór	w	urzędzie	gminy	na	stanowiska	urzędnicze.	Kto	or-
ganizuje	nabór?

Ustawa o pracownikach samorządowych nie precyzuje wprost, kto jest odpowiedzialny 
za zorganizowanie naboru. Należy jednak przyjąć, że za zorganizowanie naboru odpowie-
dzialny jest kierownik jednostki. 

(?) 	Jakie	informacje	powinny	się	znaleźć	w	ogłoszeniu	o	naborze?	Czy	należy	poda-
wać	informacje	o	wynagrodzeniu	na	danym	stanowisku?

Nie ma obowiązku podawania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o naborze. 
Jeżeli jednak kierownik jednostki chce podać taką informację w ogłoszeniu, może to 
zrobić. 
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Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
■■  nazwę i adres jednostki,
■■  określenie stanowiska,
■■  określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, 

ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
■■  wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
■■  informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
■■  informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co 
najmniej 6%,
■■  wskazanie wymaganych dokumentów,
■■  określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

(?) 	Kierownik	jednostki	chce	zatrudnić	na	wolnym	stanowisku	referenta	prawnoadmi-
nistracyjnego	osobę,	która	ukończyła	studia	wyższe,	a	jest	dotychczas	zatrudnio-

na	na	stanowisku	sekretarki.	Czy	w	takim	przypadku	nabór	jest	konieczny,	czy	można	prze-
nieść	takiego	pracownika?	

W takim przypadku zorganizowanie i przeprowadzenie naboru jest konieczne. Przenoszenie 
pracowników jest możliwe w obrębie jednej kategorii stanowiskowej. Stanowisko sekretarki 
należy do grupy stanowisk nieurzędniczych, natomiast stanowisko referenta prawnoadmi-
nistracyjnego do grupy stanowisk urzędniczych. 

(?) 	Czy	na	stanowisku	radcy	prawnego	można	zatrudnić	osoby	nieposiadające	oby-
watelstwa	polskiego?

Odpowiedź na to pytanie zależy od zakresu zadań wykonywanych przez radcę prawnego 
w danym urzędzie. Należy bowiem ocenić, czy istnieją przesłanki dla zatrudnienia na tym sta-
nowisku osoby, która nie ma polskiego obywatelstwa. Osoba nieposiadająca polskiego oby-
watelstwa może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega 
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających 
na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego 
potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Zatem stanowisko 
radcy prawnego, który przygotowuje np. umowy dotyczące funkcjonowania urzędu lub pro-
wadzi sprawy sądowe o różnym charakterze, może zostać zaliczone do stanowisk, na któ-
rych mogą być zatrudniani tylko obywatele Polski.

(?) 	Jakie	dokumenty	potwierdzające	znajomość	języka	polskiego	można	brać	pod	
uwagę,	rozpatrując	zatrudnienie	cudzoziemca	w	jednostce	samorządowej?

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiada-
jące obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w jednostkach samorządo-
wych, są:
■■  certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego 
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na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
■■  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
■■  świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
■■  świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane 

przez Ministra Sprawiedliwości.

(?) 	Jak	określić	w	ogłoszeniu	o	naborze	na	stanowisko	radcy	prawnego	niezbędne	
i	dodatkowe	wymagania?	Jaka	 jest	 różnica	między	wymaganiami	niezbędnymi	

a	dodatkowymi?
Każde wymagania na danym stanowisku pracy, zarówno niezbędne, jak i dodatkowe, wy-

nikają z opisu stanowiska pracy. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podję-
cia pracy na danym stanowisku, a wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania optymal-
ne do wykonywania zadań na danym stanowisku.

Na stanowisku radcy prawnego wymaganiem niezbędnym będzie ukończenie studiów 
prawniczych oraz wpis na listę radców prawnych. Wymagania niezbędne mogą dotyczyć 
również np. stażu – powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego. Do wymagań niezbędnych 
można również zaliczyć np. dobrą znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego w Polsce, finansów publicznych, postępowania administracyjnego, 
ale również umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, ła-
twość w nawiązywaniu kontaktów. Z kolei do wymagań dodatkowych można zaliczyć np. stu-
dia podyplomowe, znajomość języka obcego, specjalne uprawnienia, które są pożądane na 
danym stanowisku.

(?) 	Nie	dopuszczono	mnie	do	naboru	na	stanowisko	referenta	prawnego	w	urzędzie	
gminy.	Czy	mogę	wnieść	sprawę	do	sądu?	Jeśli	tak,	to	do	jakiego?

Tak. W sytuacji gdy mamy wątpliwości co do przeprowadzonej procedury naboru, może-
my wystąpić na drogę sądową. Właściwe do rozpatrywania takich spraw są sądy administra-
cyjne. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 5 września 
2013 r. (II SA/Sz 191/13). Zdaniem tego sądu:

(...) podejmowane w ramach procedury naboru rozstrzygnięcia wpływające na 
uprawnienia potencjalnych kandydatów wynikające z przepisów prawa, w tym 
stanowisko odmawiające dopuszczenia do konkursu na stanowisko urzędnicze, 

są czynnościami z zakresu administracji publicznej.

Istnieje zatem możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego czynności dokonywa-
nych w trakcie naboru powszechnego, które dotyczą danego kandydata. Na czynności te 
składają się przede wszystkim: niedopuszczenie danego kandydata do konkursu, treść in-
formacji o konkursie, rozstrzygnięcie konkursu.

Na następnej stronie przedstawiamy wzór ogłoszenia o naborze w jednostce samorzą-
dowej. 
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Wzór	ogłoszenia	o	naborze	kandydatów	do	jednostki	samorządowej

Nabór	kandydatów	na	wolne	stanowisko	urzędnicze
w	Urzędzie	Gminy	w	…....................................……

Radca	prawny	w	Biurze	Prawnym

Zakres	zadań	wykonywanych	na	stanowisku:
n  sporządzanie i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów: zarządzeń, uchwał, 

decyzji, umów, projektów upoważnień i pełnomocnictw, 
n  wykonywanie zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami zastępstwa procesowego przed 

sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, 
n  udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa 

w sprawach z zakresu działalności urzędu gminy,
n  udzielanie wyjaśnień o obowiązującym stanie prawnym, interpretacja przepisów prawnych 

z zakresu działalności urzędu,
n  uczestnictwo w negocjacjach i przy zawieraniu skomplikowanych umów.

Informacja	o	warunkach	pracy	na	danym	stanowisku:
Miejsce pracy
Praca w budynku urzędu gminy i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku 
wyposażone w podjazd dla wózków.
W budynku znajduje się winda dostosowana do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne 
i drzwi w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, 
przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom 
niewidomym.

Wymagania	niezbędne:
n  obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające oby-

watelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych; j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202),

n pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
n   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
n  nieposzlakowana opinia,
n  umiejętność sprawnej obsługi komputera, 
n  wykształcenie wyższe jednolite magisterskie o kierunku prawo,
n  doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obsłudze prawnej,
n  wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu.

Wymagania	dodatkowe:
n  doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie administracji publicznej,
n  umiejętność dobrej komunikacji, współpracy w zespole, samodzielność. 
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Wskaźnik	zatrudnienia	osób	niepełnosprawnych:	
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane	dokumenty	i	oświadczenia:
n  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
n  list motywacyjny,
n  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych jednolitych magisterskich o kierunku 

prawo,
n  kserokopie dokumentów potwierdzających m.in. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ob-

słudze prawnej,
n  kserokopia wpisu na listę radców prawnych uprawniającego do wykonywania zawodu,
n  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych,
n  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
n  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandyda-

ta zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

Kandydaci powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na 
potrzeby tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią 
ogłoszenia osobiście lub o przesłanie ich na adres Urzędu ……………………. w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny ” do 20 kwietnia 2015 r.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podsta-
wie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku 
z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane doku-
menty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

b4b2c59f-4eec-47bb-8138-7c0b28fe5300

PodstaWa	PraWna:
■● art. 11–15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 

■● § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdza-
jących znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o za-
trudnienie w służbie cywilnej – Dz.U. Nr 64, poz. 539

Małgorzata	terlikowska –  prawnik legislator, specjalista z zakresu stosunków pracy 
pracowników samorządowych


