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Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

Autor   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Projekt z dnia 22 września 2021 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------------------- 

Organizacja 
samorządowa 

Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail bs@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część 
dokumentu, do 
którego odnosi 
się uwaga (np. 
art., nr str., 
rozdział) 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Załącznik 1 tabela 
1 i 2 oraz Załącznik 
2  

1. Budzi wątpliwości, że dla 
wójtów (burmistrzów)  i 
starostów przewidziano niższe 
dodatki funkcyjne niż dla 
pozostałych członków zarządu 
województwa pow. 2 mln 
mieszkańców, oraz, że dla 
starostów przewidziano niższe 
dodatki funkcyjne niż dla 
zastępców wójtów/burmistrzów. 
Wnosimy o ustalenie 
maksymalnej wysokości dodatku 
funkcyjnego dla tych kategorii 
pracowników co najmniej na 
poziomie 3650 zł.  
 
 
2. Podwyższenie maksymalnej 
wysokości dodatków 
funkcyjnych dla wicestarostów 
(do 60 tys. mieszkańców) oraz 

Ad. 1. Wójt jest organem 
wykonawczym gminy, starosta 
jest przewodniczącym organu 
wykonawczego powiatu pełniąc 
jednocześnie (jednoosobowo) 
rolę organu administracji 
publicznej (art. 5 §2 pkt 6 KPA) 
oraz organu administracji 
rządowej (art. 2 pkt 5 ustawy  
o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie).  
Wątpliwości budzi zatem 
ustalenie dla tych podmiotów 
maksymalnej wysokości dodatku 
funkcyjnego w kwocie niższej niż 
dla innego niż marszałek  
i wicemarszałek, członka 
zarządu województwa, a 
dodatkowo – w przypadku 
starostów, w kwocie niższej niż 
dla zastępców wójta.  

Ze względu na pilność prac 
legislacyjnych zostały przyjęte 
dotychczasowe relacje między 
maksymalnym poziomem 
(kwotami) wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. 
Ewentualna zmiana proporcji 
między wynagrodzeniami 
przyjętymi na poszczególnych 
stanowiskach wymagałaby 
dodatkowej analizy w kontekście 
pozostałych (nie wymienionych) 
stanowisk, co wymaga szerokich 
konsultacji. 
Należy mieć jednak na uwadze 
wytyczne określone w art. 37 ust. 2 
pkt 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych, wskazujące na 
konieczność uwzględnienia liczby 
mieszkańców. 

Podtrzymanie 
uwagi.  
Ustawa nie określa w 
jaki sposób liczba 
mieszkańców ma być 
uwzględniana – 
przecież gmina czy 
powiat zawsze 
będzie mniejsza od 
województwa.  
Wójt czy starosta 
zawsze będzie 
wykonywał zadania z 
zakresu administracji 
publicznej, etatowy 
członek zarządu 
województwa  
teoretycznie może 
nie mieć 
powierzonych 
żadnych zadań.  
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pozostałych członków zarządu 
powiatu do maksymalnej 
wysokości dodatku funkcyjnego.  

Ad. 2. Członkowie zarządu 
powiatu (inni niż starosta) nie są 
objęci dyspozycją z art. 36 ust. 3 
ustawy o pracownikach 
samorządowych, co oznacza, że 
nie przysługuje im ustawowy 
dodatek specjalny z tego 
przepisu. O wysokości 
wynagrodzenia i tak będzie 
decydował ostatecznie starosta 
jako osoba wykonująca 
czynności pracodawcy 
względem tych osób.  

 
Dodać ponadto 
należy, że argument 
liczby mieszkańców 
jest stosowany przez 
projektodawcę 
niekonsekwentnie – 
vide wynagrodzenia 
skarbników – gdzie 
skarbnik 16-
tysiecznej gminy ma 
prawo do wyższego 
wynagrodzenia 
wyższego niż 
skarbnik 100-
tysięcznego powiatu 
oraz fakt, że 
wytyczna ta jest 
pomijana przy 
wynagrodzeniach 
pracowników 
zatrudnionych na 
podstawie umowy o 
pracę.  
 

2.  

Załącznik nr 2 Zrównanie maksymalnego 
poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatków 
funkcyjnych dla skarbników 
niezależnie od wysokości  
i rodzaju jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Niezależnie od wielkości 
jednostki samorządu 
terytorialnego i jej szczebla, 
bycie skarbnikiem wymaga 
porównywalnych kompetencji 
zawodowych i doświadczenia. 
Rodzaj realizowanych zadań  
i charakter czynności jest 
identyczny.  W projekcie praca 
skarbnika w powiecie została 
wyceniona niżej niż  
w pozostałych jednostkach, co 
może mieć wpływ na możliwość 
pozyskania na lokalnym rynku 
pracy pracownika posiadającego 
już doświadczenie na tym 
stanowisku pracy.  

Przyjęcie przedstawionej propozycji 
nie wydaje się zasadne. 
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 
ustawy Rada Ministrów wydając 
rozporządzenie, bierze pod uwagę 
w szczególności liczbę 
mieszkańców jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 

Podtrzymanie 
uwagi.  
Uzasadnienie jak do 
uwagi.  
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W art. 37 ust. 2 ustawy  
o pracownikach samorządowych 
wskazano co prawda, że RM 
bierze pod uwagę m.in. liczbę 
mieszkańców jst, niemniej 
jednak nie można tego przepisu 
odczytywać jako  
bezwzględnego do 
zastosowania wobec wszystkich 
pracowników samorządowych, 
których zasady wynagradzania 
określać ma rozporządzenie 
(zresztą w przypadku 
pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę tej 
okoliczności nigdy nie brano pod 
uwagę).  

3.  

Załącznik nr 3 
Tabela b  

Rozumiejąc konieczność 
pilnego przyjęcia 
rozporządzenia, w naszej 
ocenie Załącznik 3 wymaga 
dalszych prac legislacyjnych i 
ewentualnej jego modyfikacji, z 
uwagi na kwoty minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego 
zupełnie nieadekwatne do 
zajmowanych stanowisk pracy, 
odpowiedzialności na danym 
stanowisku pracy i aktualnej 
sytuacji rynkowej.  
 

 

Minimalne wysokości 
wynagrodzeń pracowników 
samorządowych zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę od 
2009 r. ulegają dramatycznemu  
spłaszczeniu. Problemu 
bynajmniej nie rozwiążą 
proponowane w załączniku 3 
minimalne stawki jakie mają 
obowiązywać w 2022 r. ani 
obowiązujące ani projektowane 
rozporządzenie o 
wynagradzaniu pracowników 
samorządowych nie pełni funkcji 
gwarancyjnej dla pracowników 
samorządowych, że ich 
wynagrodzenie będzie ustalane 
adekwatnie do zajmowanego 
stanowiska pracy  
i kompetencji, nie pozwala na to 
aby rozporządzenie było 
wykorzystywane jako instrument 
prowadzenia polityki 
wynagrodzeniowej ani jako 
wyznacznik przy próbach 

MRiPS podziela pogląd o potrzebie 
dalszej pracy nad tabelami. 
Jednakże należy zauważyć, że 
określone w rozporządzeniu kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego 
stanowią jedynie minimalny poziom 
tego wynagrodzenia dla osób 
zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. 
Każdy pracodawca określa w 
regulaminie wynagradzania m.in. 
szczegółowe warunki 
wynagradzania, w tym maksymalny 
poziom wynagrodzenia 
zasadniczego.  
Zatem, pracodawcy mają 
możliwość ustalenia 
wynagrodzenia pracownikom w 
wysokości wyższej niż określona 
w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia.  
Z uwagi na to, że projektowane 
regulacje są finansowane w 
ramach środków na wynagrodzenia 
pozostających w dyspozycji 

Podtrzymanie 
uwagi.  
Kwestia wzrostu 
minimalnych 
wynagrodzeń 
pracowników 
samorządowych 
zatrudnionych na 
podstawie umowy o 
pracę była 
podnoszona przez 
ZPP już w maju przy 
okazji prac nad 
nowelizacją obecnie 
obowiązującego 
rozporządzenia. 
Resort miał 5 
miesięcy na 
przygotowanie 
propozycji regulacji i 
poddanie jej ocenie 
strony 
samorządowej.  
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szacowania kosztów realizacji 
zadań publicznych np. na 
potrzeby OSR. Natomiast jest to 
sygnał dla potencjalnych 
pracowników, że praca 
administracji samorządowej jest 
nieatrakcyjnym i nie dającym 
perspektyw rozwoju miejscem 
pracy.  

poszczególnych jednostek, poziom 
kwot wynagrodzenia zasadniczego 
określonych w rozporządzeniu 
powinien uwzględniać ich 
możliwości finansowe. 
Zatem ew. podwyższenie 
minimalnych kwot wynagrodzenia 
zasadniczego w rozporządzeniu 
RM wymaga szerokich konsultacji 
ze stroną samorządową. 
 

 


