
 
STANOWISKO 

XIII PODKARPACKIEJ KONFERENCJI  
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

 
w sprawie zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. 

 
 
 Uczestnicy XIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych – wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci i starostowie, reprezentujący 181 samorządów terytorialnych 
województwa podkarpackiego – zorganizowanej w dniach 28 – 29 maja 2007 r. w Solinie, 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, 
 

wnoszą ponownie 
 

o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do takich zmian w obowiązujących 
przepisach, które stwarzałyby moŜliwości przejścia na emeryturę tym wójtom, burmistrzom, 
prezydentom, starostom i marszałkom województw, którzy pełnili te funkcje co najmniej dwie 
kadencje oraz legitymują się co najmniej 30 – letnim, ogólnym staŜem pracy.  
 

UZASADNIENIE 
 

Pełnienie ww. funkcji w samorządzie terytorialnym jest niejednokrotnie o wiele 
bardziej stresujące niŜ w słuŜbach mundurowych, gdzie skrócenie wieku emerytalnego jest 
uzasadniane stopniowym wyczerpaniem /”wypaleniem”/ psychicznym, spowodowanym pracą 
w warunkach szczególnych. 
Osoby pełniące te funkcje /przewodniczący organów wykonawczych wszystkich 
samorządów/ – z racji wieku, ale takŜe specyficznej presji społecznej na byłych 
przedstawicieli władzy publicznej /o czym przekonują się takŜe byli parlamentarzyści/ - mają 
duŜe trudności z ponownym /”normalnym”/ znalezieniem się na rynku pracy.  
Dlatego wiele osób pełniących powyŜsze funkcje, wobec braku moŜliwości wcześniejszego 
przejścia na emeryturę, ponownie ubiega się o reelekcję, z obawy przed bezrobociem  
w wieku przedemerytalnym.  
Wprowadzenie postulowanych nowelizacji przepisów prawa, dotyczyłoby ok. 10 % 
pełniących te funkcje, czyli ok. 300 osób w Polsce, podczas czteroletniej kadencji. 
Nieaktualne wtedy stałyby się próby ustawowego ograniczania liczby kadencji w celu 
spowodowania szybszej rotacji personalnej na tych funkcjach. 
 
 Przyłączając się do wielu wcześniejszych postulatów stowarzyszeń i związków 
samorządów terytorialnych – Podkarpackie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, 
podczas V Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych /PKST/ w Solinie w dniu  
18 czerwca 2003 r. oraz XI PKST w dniu 9 czerwca 2006 r., podjęło stanowiska /kopie  
w załączeniu/, które z małymi wyjątkami pozostało bez odpowiedzi ze strony adresatów. 
Dlatego XIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych zobowiązuje  
Zarząd PSST do ponownego skierowania tego stanowiska, wraz z uzasadnieniem,  
do poniŜszych adresatów, licząc, Ŝe tym razem nie pozostanie ono bez echa. 
 
Solina, 29 maja 2007 r. 
 

Przewodniczący Zarządu PSST 
Zygmunt Cholewiński 

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 

Otrzymują: 
 
1. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
2. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
3. Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego /wszyscy/. 
4. Prezes Rady Ministrów RP. 
5. Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
6. Ogólnopolskie związki i stowarzyszenia gmin, miast, powiatów i województw. 


