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Rozdział I. Zadania i kompetencje 
sekretarza wynikające z ustaw ustrojowych 
oraz z innych aktów normatywnych 
i wewnętrznych

1. Zadania i kompetencje wynikające z ustaw ustrojowych

1.1. Swoboda w kształtowaniu pozycji sekretarza w jednostce
Status.prawny.sekretarza.na.gruncie.ustaw.ustrojowych.został.określony.przez.prawo-
dawcę.w.sposób.bardzo.ogólny..Żaden.z.tych.aktów.prawnych.(SamGminU,.SamPowU,.
SamWojU).nie.wymienia.zadań.i.kompetencji.sekretarza.w.formie.wyliczenia,.nawet.
o.charakterze.otwartym..Wydaje.się,.że.zabieg.ten.ma.charakter.celowy,.aby.właśnie.
stworzyć.możliwość.powierzenia.sekretarzowi.przez.kierownika.urzędu.spraw,.które.
uzna.za.stosowne..Umieszczenie.w.ustawach.ustrojowych.takiego.katalogu.mogłoby.
wprowadzać.pewne.ograniczenia.w.tej.materii,.a.celem.regulacji.obejmującej.swym.
zakresem.sekretarza.jest.podniesienie.sprawności.funkcjonowania.urzędu.gminy,.staro-
stwa.powiatu.i.urzędu.marszałkowskiego.

Ustawy.ustrojowe.nie.wskazując.bezpośrednio.zadań.sekretarza.powodują,.że.kierow-
nik.urzędu.ma.znaczny.zakres.swobody.w.kształtowaniu.pozycji.sekretarza.w.jedno-
stce..Ustawodawca,.nie.wymieniając.nawet.w.sposób.przykładowy.katalogu.spraw,.
pozostawił.do.całkowitego.uznania.kierownika.urzędu.zarówno.rodzaj,.jak.i.zakres.
czynności,.które.zobowiązany.jest.wykonywać.sekretarz..Wskazanie spraw, którymi 
będzie zajmował się w urzędzie sekretarz, jest w takim stanie prawnym w pełni 
zależne od uregulowania jego pozycji mocą regulaminu organizacyjnego urzędu, 
umowy o pracę oraz szczegółowych upoważnień kierownika urzędu..

Kamil Makowski
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1.2. Płynność w zakresie zadań i kompetencji sekretarza
Warto.przy.tym.zauważyć,.że.określenie.zadań.i.kompetencji.sekretarza,.mając.dla.nie-
go.charakter.wiążący,.może.nie.mieć.charakteru.wyczerpującego..Oznacza.to,.że.każ-
dorazowo,.gdy.organ.wykonawczy.JST.ma.do.wykonania,.przy.pomocy.podległego.
mu.urzędu,.zadania.określone.ustawami.ustrojowymi,.kierownik.tego.urzędu.może.
sformułować.odpowiednie.upoważnienie.poszerzając.dotychczas.posiadane.zadania.
i.kompetencje.sekretarza..Sytuacja.taka.będzie.miała.miejsce,.gdy.ustawa.ustrojowa,.
w.oparciu.o.którą.działa.sekretarz.zostanie.znowelizowana.poprzez.zwiększenie.katalo-
gu.zadań.własnych.sformułowanych.w.art..7.ust..1.SamGminU,.art..4.ust..1.SamPowU.
i.art..14.ust..1.SamWojU.

Analogiczna.procedura.może.mieć.miejsce,.gdy.chodzi.o.zadania.zlecone.z.zakresu.admini-
stracji.rządowej,.czy.to.konkretnymi.ustawami.szczegółowymi,.czy.też.na.mocy.zawartych.
porozumień..Znacznie.częściej.bowiem.mamy.do.czynienia.ze.zmianą.dotychczasowych,.czy.
uchwaleniem.nowych.ustaw.zlecających.zadania.JST,.niż.nowelizacją.ustaw.ustrojowych.
poprzez.rozszerzenie,.bądź.uszczuplenie.katalogu.zadań.własnych..W.przypadku.zadań.
zleconych.płynność.w.zakresie.zadań.i.kompetencji.sekretarza.będzie.szczególnie.widoczna..

1.3. Wspomaganie kierownika urzędu w zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania urzędu
Na.gruncie.ustaw.ustrojowych,.zasadniczą.rolą.sekretarza.będzie.wspomaganie.kierow-
nika.urzędu.w.zapewnieniu.sprawnego.funkcjonowania.urzędu..Wniosek.taki.można.
wyprowadzić.ze.stosownych.regulacji.ustaw.ustrojowych..

Zgodnie.z.art..31.SamGminU.„wójt.kieruje.bieżącymi.sprawami.gminy.oraz.reprezen-
tuje.ją.na.zewnątrz”..Zadania.swoje.wójt.wykonuje.przy.pomocy.urzędu.gminy,.którego.
organizację.i.zasady.funkcjonowania.określa.regulamin.organizacyjny,.nadany.przez.
wójta.w.drodze.zarządzenia..

W.myśl.art..33.SamPowU.„zarząd.wykonuje.zadania.powiatu.przy.pomocy.starostwa.
powiatowego.oraz.jednostek.organizacyjnych.powiatu,.w.tym.powiatowego.urzędu.
pracy”..Organizacja.pracy.zarządu.i.starostwa.powiatowego.należeć.będzie.do.starosty..
On.też.kieruje.bieżącymi.sprawami.powiatu.oraz.reprezentuje.powiat.na.zewnątrz..
Sprawna.organizacja,.a.także.określenie.zasad.funkcjonowania.starostwa.powiatowego.
mają.być.zapewnione.m.in..przez.uchwalenie.przez.radę.powiatu,.na.wniosek.zarządu.
powiatu,.regulaminu.organizacyjnego..

Zbliżona. sytuacja. ma. miejsce. w.odniesieniu. do. samorządu. województwa,. gdzie.
marszałek.województwa.organizuje.pracę.zarządu.województwa.i.urzędu.marszał-
kowskiego,.kieruje.bieżącymi.sprawami.województwa.oraz.reprezentuje.województwo.
na.zewnątrz..Uchwalenie.regulaminu.organizacyjnego.urzędu.marszałkowskiego.jest.
kompetencją.zarządu,.a.niezbędną.pomoc.organizacyjną.przy.wykonywaniu.zadań.
województwa.ma.zapewniać.zarządowi.urząd.marszałkowski.
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Ustawodawca,.w.odniesieniu.do.regulowania.pozycji.ustrojowej.sekretarza,.wykazał.
się.pewną.niekonsekwencją.ponieważ.w.art..33.ust..4.SamGminU.stwierdza,.że.„wójt.
może.powierzyć.prowadzenie.określonych.spraw.gminy.w.swoim.imieniu.zastępcy.
wójta.lub.sekretarzowi.gminy”..Zauważmy,.że.możliwość.powierzenia.sekretarzowi.
prowadzenia.w.imieniu.wójta.„spraw.gminy”.obejmuje.znacznie.szerszy.katalog.spraw.
aniżeli.wynikających.z.art..5.ust..4.PracSamU.

Jednak.podobnych.rozwiązań.do.przewidzianych.w.SamGminU.nie.można.znaleźć.
w.SamPowU.i.SamWojU..Pozycja.prawna.sekretarza.na.poziomie.tych.jednostek.sa-
morządu.terytorialnego.wynika.wyłącznie.z.art..5.ust..4.PracSamU..We.wskazanych.
ustawach.ustrojowych.unormowano.jedynie.ograniczenia.o.charakterze.antykorup-
cyjnym.oraz.zasady.składania.oświadczeń.majątkowych..W.ustawie.o.samorządzie.
powiatowym.przewidziano.tylko.w.art..37.ust..2,.że.sekretarz.uczestniczy.w.pra-
cach.zarządu.powiatu.oraz.może.uczestniczyć.w.obradach.rady.powiatu.i.jej.komisji.
z.głosem.doradczym..Ustawa.o.samorządzie.województwa.nie.zawiera.nawet.takich.
regulacji,.co.powoduje,.że.analiza.tych.aktów.prawnych.nie.daje.analogicznych.
rezultatów..Przepis.wskazujący.na.pozycję,.jaką.zajmuje.sekretarz.w.jednostce.nie.
znajduje.się.w.nich,.ale.wniosek.o.tożsamej.funkcji.sekretarza.w.urzędzie.gminy,.
starostwie.powiatowym.i.urzędzie.marszałkowskim.można.wyprowadzić.z.art..5.
PracSamU.

Katalog spraw, którymi zajmuje się sekretarz
Katalog.spraw,.którymi.zajmować.się.będzie.sekretarz.pozostaje.zatem.w.wyłącznej.
dyspozycji.kierownika.urzędu..Argumentem.na.zasadność.takiego.sposobu.określenia.
statusu.prawnego.sekretarza.są.odmienne.warunki.panujące.w.JST..Zapewnienie.
sprawnego.funkcjonowania.urzędu.przez.kierownika.zależy.od.wielu.czynników..
Wśród.nich.znajdują.się:.szczebel.w.ramach.podziału.terytorialnego.państwa,.uwa-
runkowania.miejscowe.danej.JST,.rozmiar.zasobów.ludzkich.urzędu,.a.także.rodzaj.
realizowanych.na.podstawie. innych.ustaw.zadań..Nie.bez. znaczenia. są.również.
kompetencje.kierownicze.kierownika.urzędu..Jeżeli.bowiem.jest.on.sprawnym.za-
rządcą,.może.sam.prawidłowo.wykonywać.większość.zadań.w.zakresie.organizacji.
urzędu..W.szczególności.w.sytuacji.gdy.wójt,.jako.pochodzący.z.wyboru,.siłą.rzeczy.
skupia.się.na.aspektach.związanych.z.prowadzeniem.określonej.polityki.zarządzania.
gminą,.pomoc.sekretarza,.jako.„fachowca.od.zarządzania.Urzędem”,.posiadającego.
odpowiednie.w.tym.doświadczenie.i.wiedzę.z.zakresu.zarządzania.oraz.prawa.admi-
nistracyjnego,.będzie.po.prostu.nieoceniona..

Nie.bez.znaczenia.jest.również.kompetencja.kierownika.urzędu.związana.z.reprezen-
tacją.JST.na.zewnątrz..Zadanie.to.może.znacznie.ograniczać.czas,.który.kierownik.
może.poświęcić.na.bieżące.organizowanie.pracy.urzędu..Sekretarz,.w.takiej.sytuacji,.
wykonując.w.imieniu.kierownika.urzędu.zadania.związane.z.organizacją.jednostki,.
ma.za.zadanie.zapewnienie.sprawności.procesu.zarządzania.w.urzędzie.

Z.formalnego.punktu.widzenia.powierzenie.określonych.zadań.sekretarzowi.gminy.
może.następować.na.kilka.sposobów..
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1.4. Sposoby powierzania określonych zadań sekretarzowi gminy
Podstawowym.sposobem,.w.jaki.określa.się.zakres.zadań.sekretarza,.jest.umieszczenie 
odpowiednich regulacji w regulaminie organizacyjnym urzędu..Ma.to.charakter.
ogólny,.co.przesądza,.że.niezależnie.od.osoby.zajmującej.stanowisko.sekretarza,.będzie.
ona.zobowiązana.do.ich.realizacji..Doprecyzowanie.tych.uprawnień.może.być.doko-
nywane.w.drodze.zarządzeń.wykonawczych.(wójta,.burmistrza,.starosty,.marszałka.
województwa).do.regulaminu.organizacyjnego,.ale.pod.warunkiem.że.w.regulaminie.
organizacyjnym.zawarte.zostały.stosowne.upoważnienia.do.wydania.tego.rodzaju.
przepisów.wykonawczych..

Drugim.z.możliwych.sposób. jest.powierzenie zadania na podstawie odrębnego 
upoważnienia..Upoważnienie.takie,.sformułowane.imiennie,.może.dotyczyć.zarówno.
określonego.katalogu.spraw,.jak.i.jednego.pojedynczego.zadania..

Wydawanie.upoważnień.następuje.na.określonych.w.regulaminie.organizacyjnym.
zasadach..Upoważnienie.takie.powinno.jednak.mieć.charakter.pisemny.i.odbywać.się.
przez.wręczenie.osobie.pozostającej.na.stanowisku.sekretarza.stosownego.dokumentu..
Wynika.to.z.konieczności.zaznajomienia.pracownika.z.zadaniami,.jakie.zobowiązany.
jest.on.realizować..

Trzecim.z.możliwych.rozwiązań.jest.wprowadzenie stosownych postanowień do 
umowy o pracę..Integralną.częścią.takiej.umowy.będzie.zakres.zadań,.jakie.sekretarz.
powinien.na.jej.mocy.realizować..

We.wszystkich.tych.trzech.sytuacjach.taka.dekoncentracja.ma.cechy.trwałości,.co.wiąże.
się.z.tym,.że.nie.traci.mocy.obowiązującej.ze.zmianą.lub.brakiem.piastuna.organu.
(wyrok.NSA.z.3.12.2008.r.,.II.OSK.1458/08,.OwSS.2009,.Nr.3,.s..55).

Ważne

W.przypadku.przekazywania.sekretarzowi.zadań.do.realizacji.należy.pamiętać,.że.muszą.
one.pozostawać.w.kompetencji.kierownika.urzędu..W.przypadku.organów.stanowiących.
możliwość. taka.nie. istnieje,.ponieważ.nie.mogą.one.powierzać.kompetencji. sekretarzo-
wi..Wyjątkiem.w.tym.zakresie.jest.SamPowU,.która.w.procedurę.uchwalania.regulaminu.
organizacyjnego.angażuje.radę.powiatu..Nie.może.ona.jednak.nałożyć.na.sekretarza.obo-
wiązku.wykonywania.jej.kompetencji,.a.także.powierzyć.mu.do.wykonania.zadań.w.dro-
dze.uchwały.

Wykonywanie poleceń kierownika urzędu
Sekretarz.poza.wspomnianymi.formami.powierzania.mu.zadań.jest.również.zobowiązany.
wykonywać.polecenia.kierownika.urzędu..Na.mocy.art..5.ust..3.PracSamU.sekretarz.
podlega. służbowo.bezpośrednio.kierownikowi.urzędu..Podległość. służbowa,.będąc.
elementem.stosunku.pracy,.przesądza,.że.sekretarz.powinien.wykonywać.wszelkie,.
zgodne.z.prawem,.polecenia.formułowane.pod.jego.adresem.przez.kierownika.urzędu..
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Nie.jest.przy.tym.istotne,.czy.polecenie.takie.ma.charakter.pisemny,.czy.ustny..Zgodnie.
z.art..25.ust..1.PracSamU:.„do.obowiązków.pracownika.samorządowego.należy.sumien-
ne.i.staranne.wykonywanie.poleceń.przełożonego”..Jeżeli natomiast sekretarz jest 
przekonany o niezgodności z prawem takiego polecenia bądź też w jego ocenie nosi 
ono znamiona pomyłki, powinien on poinformować o tym bezpośredniego przeło-
żonego, czyli kierownika urzędu. W.sytuacji.gdy.polecenie.takie.zostanie.potwierdzone.
przez.bezpośredniego.przełożonego.na.piśmie,.sekretarz.zobowiązany.jest.je.wykonać..
Ma.on.jednak.możliwość.odmowy.wykonania.nawet.tak.sformułowanego.polecenia,.
jeżeli.w.jego.opinii.prowadziłoby.ono.do.popełnienia.przestępstwa,.wykroczenia.lub.gro-
ziłoby.niepowetowanymi.stratami,.o.czym.niezwłocznie.informuje.kierownika.jednostki,.
w.której.jest.zatrudniony..W.przypadku.sekretarza.osoba.kierownika.jednostki.będzie.
tożsama.z.bezpośrednim.przełożonym,.ponieważ.jego.podległość.służbowa.w.stosunku.
do.kierownika.urzędu.ma.charakter.bezpośredni..Z.kolei.odmowa.wykonania.polecenia.
spowoduje.powstanie.odpowiedzialności.na.podstawie.art..52.KP.

Wskazane.powyżej.sposoby.powierzenia.sekretarzowi.prowadzenia.określonych.przez.
kierownika.urzędu.spraw.są.w.pełni.kompatybilne..Oznacza.to,.że.samo.umieszczenie.
w.regulaminie.organizacyjnym,.czy.też.akt.powierzenia.katalogu.spraw,.a.także.pole-
cenie.(pisemne.lub.ustne).mogą.być.stosowane.zamiennie..Jeżeli.bowiem.kierownik.
urzędu.uzna,.że.zadania.realizowane.przez.urząd.są.wykonywane.w.sposób.nierzetelny.
bądź.niezapewniający.sprawności,.może.on.dokonać.niezbędnych.zmian.organizacyj-
nych.przez.zwiększenie.katalogu.zadań.sekretarza.

Powierzenie.sekretarzowi.zadań,.o.których.mowa.w.ustawach.ustrojowych,.może.być.
dokonane.tylko.w.takim.zakresie,.w.jakim.organ.ten.je.posiada..Nie jest możliwe po-
wierzenie prowadzenia spraw, które nie znajdują się we właściwości kierownika 
urzędu..Zakres.zadań,.które.zobowiązany.jest.wykonywać.sekretarz,.nie.może.być.
szerszy.niż.zakres.zadań.podmiotu,.który.mu.je.powierza..

1.5. Podstawa prawna przekazywania zadań
Przy.przekazywaniu.zadań.należy.pamiętać.o.uniwersalnej.zasadzie,.która.mówi,.że.or-
gan.przekazujący.może.przekazać.co.najwyżej.tyle.kompetencji,.ile.sam.posiada.(nie.
może.przekazać.więcej,.co.oczywiste),.i.co.najwyżej.może.przekazać.tylko.te.zadania.
(kompetencje),.które.nie.zostały.zastrzeżone.do.jego.wyłącznej.właściwości..

W.przypadku.gmin,.podstawą.prawną.do.udzielania.upoważnień.sekretarzowi. jest.
art..33.ust..4.w.zw..z.art..31.SamGminU..Należy.zwrócić.uwagę.na.fakt,.że.przepis.
ten.pozwala.na.udzielenie.upoważnień.w.znacznie.szerszym.zakresie,.niż.w.ramach.
art..5.ust..4.PracSamU.–.niemniej.sytuacja.ta.występuje.jedynie.w.odniesieniu.do.gmin..
W.przypadku.innych.JST.niż.gmina,.powierzenie.takie.odbywać.się.będzie.na.podsta-
wie.art..5.ust..4.PracSamU..

Jak.z.powyższego.wynika,.nie.ma.przeszkód,.aby.nawet.podstawowe.funkcje,.jakie.ma.
do.spełnienia.kierownik.urzędu,.cedować.na.sekretarza..Wszystko.będzie.zależało.od.
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przyjętego.modelu.kierowania.urzędem.i.uzgodnionego.podziału.zadań.i.kompetencji,.
co.może.wynikać.z.bardzo.wielu.uwarunkowań..Istnieje.zatem.prawna.możliwość.
upoważnienia.sekretarza.do.reprezentowania.JST.w.imieniu.kierownika.urzędu,.jak.
również.podpisywanie.dokumentów.urzędowych,.w.tym.decyzji.administracyjnych,.
chyba.że.są.one.zastrzeżone.do.wyłącznej.właściwości.kierownika.urzędu..Dodatkowo.
sekretarz.może.być.upoważniony.do.składania.oświadczeń.woli.w.imieniu.JST.w.grani-
cach.określonych.przez.osobę.kierującą.urzędem..W.tym.celu.często.wydawane.są.do-
datkowe.upoważnienia.i.pełnomocnictwa.szczególne,.które.upoważniają.pełnomocnika.
do.dokonania.jednej,.ściśle.określonej.w.pełnomocnictwie.czynności.

Upoważnienie.sekretarza.do.prowadzenia.określonych.spraw.jest.czynnością.dyspozy-
tywną.kierownika.urzędu..Oznacza.to,.że.w.razie.powstania.konieczności.osobistego.
wykonywania.przez.niego.określonego.zadania.może.on.dążyć.do.zmiany.zakresu.
zadań.sekretarza..Może.to.mieć.miejsce.przez.zmianę.regulaminu.organizacyjnego.
(w.jednostkach.wyższego.szczebla.niż.gmina.konieczna.jest.w.tym.zakresie.współpraca.
większej.liczby.podmiotów).bądź.cofnięcie.innych.upoważnień.i.pełnomocnictw.udzie-
lonych.sekretarzowi,.a.także.przez.zmianę.zakresu.zadań,.jakie.ma.on.wykonywać.
w.związku.z.wiążącą.go.umową.o.pracę..Kierownik.urzędu.posiada.również.kompe-
tencję.do.samodzielnego.wykonania.zadania,.które.zostało.scedowane.na.sekretarza,.
bez.dokonywania.jakichkolwiek.zmian.organizacyjnych.w.jednostce..Należy.pamiętać,.
że.udzielenie.upoważnienia.nie.pozbawia.organu.upoważniającego.możliwości.kompe-
tencji.w.tym.zakresie..

Zadania.i.kompetencje.sekretarza.na.gruncie.ustaw.ustrojowych.nie.zostały.skatalo-
gowane..Każdorazowo.zależą.od.uznania.kierownika.urzędu,.ale.również.w.każdym.
czasie.mogą.zostać.zmienione..Zakres.zadań.zależy.od.wielu.czynników,.co.może.
powodować,.że.stanowisko.sekretarza.zależnie.od.warunków.panujących.w.JST.będzie.
znacząco.odbiegać.od.zadań.czy.kompetencji.sekretarza.w.innej.JST.

2. Zadania i kompetencje wynikające z innych aktów 
normatywnych

2.1. Konieczność utworzenia stanowiska sekretarza
Zgodnie z art. 5 PracSamU zarówno w gminie, powiecie, jak i województwie ist-
nieje obowiązek zatrudnienia sekretarza..Ustawodawca.nałożył.na.organ.regulujący.
strukturę.organizacyjną.urzędu.obowiązek.wprowadzenia.w.tym.zakresie.stosownych.
postanowień,.przez.konieczność.utworzenia.stanowiska.sekretarza..W.myśl.art..5.ust..1.
PracSamU:.„w.urzędzie.gminy,.starostwie.powiatowym.i.urzędzie.marszałkowskim.
tworzy.się.odpowiednio.stanowisko.sekretarza.gminy,.powiatu.i.województwa”.
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2.2. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza
Z.kolei.w.przypadku.zwolnienia.się.stanowiska.sekretarza.powinien.zostać.przepro-
wadzony.nabór.na.wolne.stanowisko.urzędnicze..Nabór.kandydatów.na.wolne.stano-
wisko.sekretarza.przeprowadza.się.nie.później.niż.w.ciągu.3.miesięcy.od.zwolnienia.
stanowiska..Obsadzenie.tego.stanowiska.nie.może.nastąpić.w.drodze.powierzenia.
pełnienia.obowiązków..Została.również.wykluczona.możliwość.zastosowania.przepisu.
art..21.PracSamU..Umożliwia.on,.jeżeli.wymagają.tego.potrzeby.jednostki,.powierzenie.
pracownikowi.samorządowemu,.na.okres.do.3.miesięcy.w.roku.kalendarzowym,.wyko-
nywanie.innej.pracy.niż.określona.w.umowie.o.pracę..Praca.ta.musi.być.zgodna.z.jego.
kwalifikacjami,.a.w.okresie.jej.powierzenia.przysługuje.pracownikowi.wynagrodzenie.
stosowne.do.wykonywanej.pracy,.lecz.nie.niższe.od.dotychczasowego.

2.3. Wymagania kwalifikacyjne
Stanowisko.sekretarza.należy.do.kategorii.stanowisk.kierowniczych,.stąd.wymagania.
postawione.przed.osobami.ubiegającymi.się.o.zatrudnienie.na.nim.zostały.mocą.przepi-
su.art..5.ust..2.PracSamU.podwyższone.względem.osób.ubiegających.się.o.zatrudnienie.
na.stanowiskach.urzędniczych.niemających.takiego.charakteru..Na.stanowisku.sekreta-
rza.może.być.zatrudniona.osoba.posiadająca.co.najmniej:
1). czteroletni.staż.pracy.na.stanowisku.urzędniczym.w.jednostkach.wymienionych.

w.art..2.PracSamU,.a.są.to:
a). urzędy.marszałkowskie.oraz.wojewódzkie.samorządowe.jednostki.organizacyjne,
b). starostwa.powiatowe.oraz.powiatowe.jednostki.organizacyjne,
c). urzędy.gmin,.jednostki.pomocnicze.gmin,.gminne.jednostki.budżetowe.i.samo-

rządowe.zakłady.budżetowe,
d). biura.(ich.odpowiedni).związków.JST.oraz.samorządowe.zakłady.budżetowe.

utworzone.przez.te.związki,
e). biura.(ich.odpowiedni).jednostek.administracyjnych.JST.
Ponadto.osoba. ta.w.ramach.struktury.organizacyjnej.w.tych. jednostkach.musi.
posiadać.dwuletni.staż.pracy.na.kierowniczym.stanowisku.urzędniczym;

2). czteroletni.staż.pracy.na.stanowisku.urzędniczym.w.wyżej.wymienionych.jednost-
kach.oraz.co.najmniej.dwuletni.staż.pracy.na.kierowniczym.stanowisku.urzędni-
czym.w.innych.jednostkach.sektora.finansów.publicznych.

2.4. Podległość służbowa sekretarza
W.strukturze.urzędu.sekretarz.podlega.bezpośrednio.kierownikowi.urzędu..Na.gruncie.
ustaw.ustrojowych.będą.to.wójt.(burmistrz,.prezydent.miasta),.starosta.albo.marszałek.wo-
jewództwa..Podległość.ma.charakter.zarówno.organizacyjny,.jak.i.merytoryczny,.co.znaczy,.
że.sekretarz.jest.zobowiązany.stosunkiem.pracy.do.wykonywania.poleceń.kierownika.urzę-
du..Kwestia.ta.podkreślona.jest.dodatkowo.art..33.ust..5.SamGminU.przez.stwierdzenie,.że:.
„kierownik.urzędu.wykonuje.uprawnienia.zwierzchnika.służbowego.w.stosunku.do.pracow-
ników.urzędu”..Sekretarz.bez.wątpienia.jest.pracownikiem.urzędu,.co.wynika.wprost.z.art..1.



10

Rozdział I .  Zadania i kompetencje sekretarza wynikające z ustaw...

w.związku.z.art..4.ust..1.pkt.3.PracSamU..Do.zatrudniania.sekretarza.stosować.się.będzie.
zatem.przepisy.PracSamU..Zgodnie.z.art..43.ust..1.PracSamU:.„w.sprawach.nieuregulowa-
nych.w.ustawie.stosuje.się.odpowiednio.przepisy.Kodeksu.pracy”..Zatrudnienie.sekretarza.
odbywa.się.w.oparciu.o.umowę.o.pracę,.co.oznacza,.że.nabór.na.to.stanowisko.jest.otwarty.
i.konkurencyjny..Ponadto,.w.myśl.art..5.ust..4.PracSamU.nie.ma.on.prawa.tworzenia.partii.
politycznych.ani.przynależności.do.nich..Musi.być.apolityczny.i.bezpartyjny.

Brak zdefiniowania w przepisach stanowiska „sekretarz” 
Jeżeli. chodzi. o.wskazanie. katalogu. zadań. i.kompetencji. sekretarza. znajdujących.
oparcie.w.innych.aktach.normatywnych,.to.należy.zdawać.sobie.sprawę,.że.żaden.akt.
prawny.o.charakterze.powszechnie.obowiązującym.nie.posługuje.się.terminem.„sekre-
tarz”..Nie.ma.w.tej.sytuacji.możliwości.–.ani.w.sposób.enumeratywny,.ani.przykładowy.
–.wskazanie.takich.zadań.czy.kompetencji..

2.5. Powierzenie sekretarzowi wszelkich spraw, które ma 
wykonać kierownik jednostki 
Prawne.instrumenty,.które.pozwalają.na.przekazanie.sekretarzowi.do.realizacji.zadań.
czy.nadzoru.nad.prowadzonymi.w.urzędzie.sprawami,.znajdują.umocowanie.w.usta-
wach.ustrojowych..Powierzenie.następuje.bowiem.na.mocy.art..33.ust..4.SamGminU..
Kierownik.urzędu.zatem,.działając.w.granicach.swoich.kompetencji,.może.powierzyć.
sekretarzowi.lub.zastępcy.wójta.„prowadzenie.określonych.spraw.gminy”..Czyni.on.
to.w.swoim.imieniu..Możliwe.wydaje.się.zatem.powierzenie.wszelkich.spraw,.które.
kierownik.urzędu.ma.wykonywać.na.podstawie.innych.ustaw,.chyba.że.odrębna.ustawa.
wyklucza.w.stosunku.do.danego.zadania.możliwość.jego.powierzenia..

Na.gruncie.PracSamU.możliwe. jest,. że.kierownik.urzędu.upoważni. sekretarza.do.
wykonywania.w.jego.imieniu.zadań..Ustawodawca.wskazał.jednak.na.podstawowe.
zadanie.sekretarza,.którym.jest.zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu 
oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Orzecznictwo

Katalog.podmiotów,.którym.wójt.może.przekazać.zadania.kierownika.urzędu,.należy.uznać.
za.zamknięty..Wskazał.na.to.NSA,.który.w.wyroku.z.6.3.2008.r..stwierdził,.że:.„powierzenie.
funkcji.pełnomocnika.do.spraw,.które.mieszczą.się.w.zakresie.kompetencji.wójta.związa-
nych.z.prowadzeniem.określonych.spraw.gminy,.pełnomocnikowi-pracownikowi.urzędu.na.
stanowisku. inspektora,. zamiast. sekretarzowi. lub. zastępcy.wójta.narusza.przepisy. art.. 33.
ust..1–5.ustawy.o.samorządzie.gminnym.i.może.być.uznane.za.próbę.obejścia.prawa.w.kon-
tekście.ustrojowej.pozycji.sekretarza.gminy”.(II.OSK.1835/07,.Legalis.Nr.470920)..Na.ogra-
niczony. krąg. podmiotów,. którym. mogą. być. przekazane. zadania,. wskazuje. również. WSA.
w.wyroku.z.28.9.2010.r..(II.SA/Ke.368/07,.Legalis.Nr.653619).
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2.6. Sekretarz jako osoba zajmująca się organizacją pracy 
urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi
Przedmiotem.zadań.sekretarza.będzie,.w.świetle.PracSamU,.„organizacja.pracy.urzę-
du.i.zarządzanie.jego.zasobami.ludzkimi”..Może.on.otrzymać.od.kierownika.urzędu.
upoważnienie.do.wykonania.pewnych.zadań.z.zakresu.jego.działania..Sekretarz.gminy.
we.współpracy.z.wójtem.(burmistrzem/prezydentem).ma.głównie.za.zadanie.dbać.
o.sprawne.działanie.urzędu.oraz,.zarządzając.systemem.kadr,.powinien.zapewnić.pra-
cownikom.odpowiednią.motywację.oraz.środki.do.wykonywania.obowiązków,.w.taki.
sposób,.aby.należycie.realizowali.oni.zadania,.które.znajdują.się.w.gestii.organów.
JST..Jednym.ze.sposobów.realizacji.tego.zadania.jest.dbałość.o.podnoszenie.przez.
pracowników.ich.kwalifikacji,.zarówno.przez.system.szkoleń,.jak.i.różnego.rodzaju.
form.doskonalenia.zawodowego..Rozstrzyga.on.również.wszelkie.spory.kompetencyjne.
powstałe.między.pracownikami.jednostki..

2.7. Koordynowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych
Organizacja.pracy.urzędu.wymaga.od.sekretarza.koordynacji.funkcjonowania.komórek.
organizacyjnych.w.jego.obrębie..Zadanie.koordynowania.komórek,.które.wykonują.
różne.zadania.organizacyjne,.wymaga.od.sekretarza.szerokiej.wiedzy.o.charakterze.
komplementarnym..Sekretarz,.aby.prawidłowo.wykonywać.swoje.zadania,.musi.posia-
dać.wiedzę,.co.jest.przedmiotem.działania.JST..Powinien.znać,.choćby.w.sposób.prze-
krojowy.akty.normatywne,.które.wskazują.jako.realizatora.zadania.gminę,.powiat.lub.
województwo..Ze.względu.na.to,.że.sekretarz.podlega.kierownikowi.urzędu,.wykonuje.
jego.bezpośrednie.polecenia..Najczęściej.mają.one.charakter.wskazówek.i.ogólnych.
wytycznych,.dotyczących.pożądanych.sposobów.rozwiązywania.określonych.proble-
mów.i.celów,.jakie.powinny.zostać.w.wyniku.tego.osiągnięte..Dlatego.też.posiadana.
wiedza.i.doświadczenie.sekretarza,.a.także.i.inne.umiejętności,.jak.np..umiejętność.
współdziałania.itp.,.będą.miały.decydujący.wpływ.na.sposób.realizacji..Chodzi.tu.przy.
tym.o.współdziałanie.nie.tylko.z.komórkami.samego.urzędu,.lecz.także.z.kierownikami.
podległych.jednostek.organizacyjnych,.jak.również.z.organem.stanowiącym.–.powinno.
ono.przebiegać.w.taki.sposób,.aby.w.efekcie.w.sposób.możliwie.pełny.i.bezkonfliktowy,.
i.równocześnie.zgodny.z.prawem.zapewnić.realizację.celów.wyznaczonych.przez.organ.
wykonawczy..

Ważne

W.odniesieniu.do.organu.stanowiącego.będzie.to.szczególnie.widoczne.m.in..w.przypadku.
sesji,.gdzie.następuje.uzgadnianie.stanowisk,.częstokroć.bardzo.rozbieżnych..W.tym.zakre-
sie.mieścić.się.również.będzie.przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu 
działania JST, w tym aktów o charakterze ustrojowym, takich jak statut i regulamin 
organizacyjny.. Zadaniem. sekretarza. będzie. także,. w. razie. konieczności,. przygotowywa-
nie. stosownych.pod.względem.redakcyjnym.oraz.merytorycznym.zmian. treści.zawartych.
w. tych. aktach.. Aby. poprawnie. wykonywać. zadania,. sekretarz. powinien. współpracować.
z.organem.stanowiącym,.a. także.z. jego.komisjami.problemowymi..Bezpośrednią.obsługę.


