
 1

ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania 
pracowników samorządowych

1.1. Definicja pracownika samorządowego

Do pracowników samorządowych należą osoby zatrudnione:
 ▪ w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych jednost-

kach organizacyjnych,
 ▪ w starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 ▪ w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednost-

kach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych,
 ▪ w biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu tery-

torialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych 
przez te związki,

 ▪ w biurach i ich odpowiednikach jednostek administracyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Wedle podstaw zatrudniania pracowników samorządowych można podzie-
lić na zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru i umów o pracę.

Podział samorządowców wedle podstaw zatrudnienia

Zatrudnieni  
na podstawie wyboru

Zatrudnieni  
na podstawie 

powołania

Zatrudnieni  
na podstawie 
umów o pracę

 ▪ w  urzędzie marszałkowskim: marszałek 
województwa, wicemarszałek i pozostali 
członkowie zarządu województwa, jeśli 
statut województwa tak stanowi,

 ▪ w starostwie powiatowym: starosta, wi-
cestarosta i  pozostali członkowie zarzą-
du powiatu, jeśli statut powiatu tak 
stanowi

 ▪ zastępca wójta, 
burmistrza i pre-
zydenta miasta,

 ▪ skarbnik gminy, 
skarbnik powia-
tu, skarbnik wo-
jewództwa

 ▪ pozostali pra-
cownicy samo-
rządowi
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Zatrudnieni  
na podstawie wyboru

Zatrudnieni  
na podstawie 

powołania

Zatrudnieni  
na podstawie 
umów o pracę

 ▪ w  urzędzie gminy: wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta,

 ▪ w związkach jednostek samorządu tery-
torialnego: przewodniczący zarządu 
związku i  pozostali członkowie zarządu 
związku, jeśli statut związku tak stanowi

 ▪ w  urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz 
dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca bur-
mistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozo-
stali członkowie zarządu dzielnicy m.st. 
Warszawy

1.2. Czynności kadrowe

Pracodawcą pracownika samorządowego jest odpowiednia jednostka samo-
rządowa go zatrudniająca, np.: urząd gminy, szkoła, starostwo powiatowe. 
Pracodawcą dla wójta jest urząd gminy, dla starosty, wicestarosty i człon-
ków zarządu powiatu – starostwo powiatowe, a dla marszałka wojewódz-
twa, wicemarszałka i pozostałych członków zarządu województwa – urząd 
marszałkowski.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonują:
 ▪ wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych,

 ▪ przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorial-
nego – wobec członków zarządu tego związku,

 ▪ wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa 
w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych 
pracowników urzędu i kierowników samorządowych jednostek organi-
zacyjnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,

 ▪ kierownik jednostki organizacyjnej – wobec pracowników tej jednostki,
 ▪ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) – przewodniczący rady gminy, ustalanie ich wyna-
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grodzenia – rada gminy w uchwale, a pozostałe czynności – wyznaczona 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca albo se-
kretarz gminy,

 ▪ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy ze starostą – przewod-
niczący rady powiatu, ustalanie ich wynagrodzenia – rada powiatu 
w uchwale, a pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba za-
stępująca albo sekretarz powiatu,

 ▪ starosta – wobec pozostałych członków zarządu powiatu,
 ▪ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z marszałkiem wojewódz-

twa – przewodniczący sejmiku województwa, ustalanie jego wynagrodze-
nia – sejmik województwa w uchwale, a pozostałe czynności – wyznaczona 
przez marszałka osoba zastępująca albo sekretarz województwa,

 ▪ marszałek województwa – wobec pozostałych członków zarządu woje-
wództwa.

1.3. Obligatoryjne i fakultatywne składniki 
wynagrodzeń

Do obowiązkowych składników wynagrodzeń, jakie przysługują pracowni-
kom samorządowym, należą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wie-
loletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa emerytalna 
albo rentowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wójtowi, burmistrzo-
wi, prezydentowi miasta, staroście i marszałkowi województwa należy się 
jeszcze dodatek specjalny z racji pełnionej funkcji. Dla pozostałych samo-
rządowców dodatek specjalny ma charakter fakultatywny – za okresowe 
zwiększenie zadań albo powierzenie dodatkowych czynności. Ponadto do-
datek funkcyjny, premie i nagrody pracodawcy mogą przyznać dobrowolnie.

1.4. Zasady określania wynagrodzenia dla pracowników 
samorządowych

Samorządowcowi przysługuje generalne wynagrodzenie stosowne do zaj-
mowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zasady 
ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę do-
kładnie regulują PracSamU i rozporządzenie WynPracSamR oraz ewentual-
nie regulamin wynagradzania. 

1.4. Zasady określania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych
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Wynagrodzenia zasadnicze. W rozporządzeniu WynPracSamR zostały 
wskazane maksymalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników samorzą-
dowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz pensje zasadnicze za-
trudnionych na podstawie wyboru – ujęte widełkami kwotowymi. Cytowane 
rozporządzenie określa również minimalny pułap wynagrodzeń zasadni-
czych umownych samorządowców; górne limity regulują pracodawcy w re-
gulaminach płacowych.

Dodatek za wieloletnią pracę został dokładnie określony w art. 38 PracSamU.  
Dotyczy to również nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej i rento-
wej, które zostały doprecyzowane w rozporządzeniu WynPracSamR.

W regulaminie wynagradzania pracodawcy samorządowi mogą przyznać 
pracownikom dodatek funkcyjny, specjalny, premie czy nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy.

1.5. Regulamin wynagradzania

Wszyscy pracodawcy samorządowi bez względu na liczbę zatrudnianych 
pracowników tworzą regulamin wynagradzania. W regulaminie tym okre-
ślają dla umownych samorządowców:
 ▪ wymagania kwalifikacyjne,
 ▪ szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wyna-

grodzenia zasadniczego. 

Oprócz tego w regulaminie wynagradzania pracodawcy samorządowi mogą 
zawrzeć dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę:
 ▪ warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i na-

gród innych niż nagroda jubileuszowa,
 ▪ warunki i sposób przyznawania dodatków innych niż stażowy, funkcyjny 

i specjalny z tytułu sprawowania funkcji. 
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ROZDZIAŁ 2. Wynagrodzenia 
zasadnicze pracowników 
samorządowych
Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej PracSamU) nie wskazuje do-
kładnych kryteriów określania pensji zasadniczych przedstawicieli tej grupy 
zawodowej. Mówi jedynie, że przysługuje im wynagrodzenie (a nie samo wy-
nagrodzenie zasadnicze) stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych 
kwalifikacji. Ustawodawca przyjął różne metody ustalania pensji zasadni-
czych samorządowców w zależności od tego, na jakiej podstawie są zatrudnia-
ni – umowy o pracę, powołania czy wyboru. Metody te sprecyzował dokładnie 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.; dalej WynPrac-
SamR). Wydając rozporządzenie WynPracSamR, rząd miał się kierować:
 ▪ rodzajem realizowanych zadań i charakterem czynności wykonywanych 

na poszczególnych stanowiskach,
 ▪ koniecznością posiadania umiejętności zawodowych i niezbędnego do-

świadczenia,
 ▪ liczbą mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 

2.1. Pracownicy umowni

WynPracSamR określa minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę. 
W załączniku nr 1 zawiera tabele z kwotami minimalnych wynagrodzeń 
zasadniczych przypisanych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania 
osobno dla: 
 ▪ zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach 

marszałkowskich, biurach i ich odpowiednikach związków jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych 
utworzonych przez te związki, oraz w biurach i ich odpowiednikach jed-
nostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego – katego-
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rie zaszeregowania od I do XXII z rozpiętością kwotowych stawek pensji 
zasadniczych od 1100 zł do 3000 zł (tabela A),

 ▪ dla pozostałych umownych samorządowców – kategorie zaszeregowa-
nia od I do XIX z rozpiętością kwotowych stawek pensji zasadniczych 
od 1100 zł do 1700 zł (tabela B).

Tabele z załącznika nr 1 do cytowanego rozporządzenia czytamy łącznie z tabe-
lą IV z załącznika nr 3, która zawiera taryfikatory płacowe m.in. umownych sa-
morządowców, wskazujące kwalifikacje i doświadczenie wymagane na danym 
stanowisku oraz właściwą dla niego kategorię zaszeregowania najniższej płacy 
zasadniczej. Aby się dowiedzieć, jakie najmniejsze wynagrodzenie zasadnicze 
można zaoferować pracownikowi samorządowemu, szukamy najpierw w tabe-
li IV z załącznika nr 3 do wskazanego rozporządzenia kategorii zaszeregowania 
przypisanej do jego stanowiska, a potem szukamy minimalnego poziomu kwo-
towego wynagrodzenia zasadniczego w tabelach A lub B z załącznika nr 1 roz-
porządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

PRZYKŁAD

Kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej chce zatrudnić 
w jednostce dwóch nowych pracowników na stanowiskach starszy specjalista 
i główny księgowy. Zastanawia się, jakie są dolne pułapy wynagrodzeń zasad-
niczych obowiązujących na tych stanowiskach.

Aby się tego dowiedzieć, kierownik musi najpierw odnaleźć wymienione sta-
nowiska w tabeli nr 4 z załącznika nr 3 do  rozporządzenia o wynagradzaniu 
pracowników samorządowych i przypisane do nich kategorie zaszeregowania. 
Po sprawdzeniu, okazuje się, że:
– do stanowiska starszego specjalisty została przypisana X kategoria zaszere-
gowania (wymaga się wykształcenia wyższego odpowiedniej specjalności 
umożliwiającego wykonywanie zadań na tym stanowisku specjalności i 5 lat 
doświadczenia),
– do stanowiska głównego księgowego została przypisana XVI kategoria za-
szeregowania (kryteria wykształcenia i doświadczenia określają odrębne prze-
pisy). 

Następnie kierownik musi wyszukać minimalną kwotę wynagrodzenia zasad-
niczego właściwego dla podanych stanowisk w tabeli B z załącznika nr 1 do roz-
porządzenia. Okazuje się, że minimalne wynagrodzenia zasadnicze wynoszą:
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 ▪ dla starszego specjalisty – 1280 zł brutto,
 ▪ dla głównego księgowego – 1550 zł brutto. 

Górne pułapy wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę określają pracodawcy w regulaminach wyna-
gradzania (art. 39 ust. 1 pkt 2 PracSamU). Robią to stosownie do własnych 
możliwości finansowych, jakości i ilości pracy oraz do kwalifikacji niezbęd-
nych do jej wykonywania.

Wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast, starostowie i marszałkowie 
określają, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie 
kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samo-
rządowych zakładów budżetowych (art. 39 ust. 3 PracSamU). 

2.2. Zatrudnieni na podstawie wyboru

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnianych 
na podstawie wyboru zostały zakreślone widełkami kwotowymi w tabelach 
I i II załącznika nr 3 do rozporządzenia. 

Wynagrodzenia zasadnicze samorządowców zatrudnionych 
na podstawie wyboru

Stanowisko Płaca 
zasadnicza

prezydent m.st. Warszawy 6500 zł

 ▪ prezydent miasta/miasta na  prawach powiatu pow. 300 tys. 
mieszkańców

 ▪ prezydent miasta/miasta na prawach powiatu
 ▪ wójt/burmistrz w gminie pow. 100 tys. mieszkańców

4800 zł – 6200 zł

wójt/burmistrz w gminie pow. 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 4500 zł – 6000 zł

wójt/burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców 4200 zł – 5900 zł

starosta w powiecie pow. 120 tys. mieszkańców 4800 zł – 6200 zł

starosta w powiecie pow. 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 4500 zł – 6000 zł

2.2. Zatrudnieni na podstawie wyboru
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Stanowisko Płaca 
zasadnicza

starosta w powiecie do 60 tys. mieszkańców 4200 zł – 5900 zł

marszałek województwa pow. 2 mln mieszkańców 5300 zł – 6500 zł

marszałek województwa do 2 mln mieszkańców 5300 zł – 6200 zł

przewodniczący zarządu związku 2400 zł – 5600 zł

zastępca przewodniczącego zarządu związku 2200 zł – 4800 zł

pozostali członkowie zarządu związku 2000 zł – 4400 zł

wicestarosta w powiecie pow. 120 tys. mieszkańców 2400 zł – 5600 zł

wicestarosta w powiecie pow. 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2200 zł – 5200 zł

wicestarosta w powiecie do 60 tys. mieszkańców 2000 zł – 4800 zł

pozostali członkowie zarządu powiatu pow. 120 tys. mieszkańców 2200 zł – 4800 zł

pozostali członkowie zarządu powiatu pow. 60 tys. do 120 tys. 
mieszkańców

2000 zł – 4400 zł

pozostali członkowie zarządu powiatu do 60 tys. mieszkańców 1900 zł – 4000 zł

wicemarszałek w województwie pow. 2 mln mieszkańców 2400 zł – 6000 zł

wicemarszałek w województwie do 2 mln mieszkańców 2200 zł – 5600 zł

pozostali członkowie zarządu województwa pow. 2 mln miesz-
kańców 

2200 zł – 5600 zł

pozostali członkowie zarządu województwa do 2 mln mieszkańców 2000 zł – 5200 zł

Dlatego konkretną wartość pensji zasadniczej w ramach podanych przedzia-
łów precyzują:
 ▪ dla wójta/burmistrza/prezydenta miasta – rada gminy w drodze uchwa-

ły (art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 ▪ dla starosty – rada powiatu w drodze uchwały (art. 9 ust. 2 ustawy o pra-

cownikach samorządowych),
 ▪ dla wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu – starosta,
 ▪ dla marszałka województwa – sejmik województwa w drodze uchwały 

(art. 10 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
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 ▪ dla wicemarszałka i pozostałych członków zarządu województwa – mar-
szałek województwa.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika samorządowego za-
trudnionego na podstawie wyboru trzeba ustalić tak, aby jego generalne 
miesięczne wynagrodzenie nie przekroczyło 7-krotności kwoty bazowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z ustawy budżeto-
wej. W 2013 r. wskazana kwota bazowa to 1766,46 zł (art. 13 ust. 1 pkt 2 
lit. a ustawy budżetowej na rok 2013 z 25.1.2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 169). 
W związku z tym maksymalne wynagrodzenie miesięczne samorządowca 
zatrudnionego na podstawie wyboru to 12 365,22 zł (1766,46 zł × 7).

2.3. Pracujący na podstawie powołania

Górne limity wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników określa tabe-
la III z załącznika nr 3 do rozporządzenia WynPracSamR. 

Maksymalne wynagrodzenia zasadnicze samorządowców  
zatrudnionych na podstawie powołania

Stanowisko
Maksymalne 

wynagrodzenie 
zasadnicze

 ▪ zastępca prezydenta m.st. Warszawy
 ▪ skarbnik m.st. Warszawy
 ▪ skarbnik miasta/miasta na  prawach powiatu pow. 300 tys. 
mieszkańców

 ▪ skarbnik województwa pow. 2 mln mieszkańców

6000 zł

 ▪ zastępca prezydenta miasta/miasta na  prawach powiatu 
pow. 300 tys. mieszkańców

 ▪ zastępca prezydenta miasta/miasta na prawach powiatu
 ▪ zastępca wójta/burmistrza w gminie 
 ▪ pow. 100 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik gminy pow. 100 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik województwa do 2 mln mieszkańców

5600 zł

2.3. Pracujący na podstawie powołania
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Stanowisko
Maksymalne 

wynagrodzenie 
zasadnicze

 ▪ zastępca wójta/burmistrza w gminie 
 ▪ pow. 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik gminy pow. 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców

5200 zł

 ▪ zastępca wójta/burmistrza w gminie 
 ▪ do 15 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik gminy do 15 tys. mieszkańców
 ▪ skarbnik powiatu powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

4800 zł

skarbnik powiatu do 60 tys. mieszkańców 4400 zł

Konkretne wysokości wynagrodzeń zasadniczych samorządowców zatrud-
nionych na podstawie powołania określają w ramach podanych limitów ich 
pracodawcy, czyli odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta, 
marszałek.

Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 
pracy wynagrodzenie zasadnicze przysługuje w wysokości proporcjonalnej 
do tego wymiaru (§ 11 WynPracSamR).
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ROZDZIAŁ 3. Dodatek za wieloletnią 
pracę
Przysługuje wszystkim pracownikom samorządowym po 5 latach pracy, 
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta o 1% 
z każdym przebytym rokiem zatrudnienia, czyli po ukończeniu 6 lat pracy 
wynosi 6% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, po ukończeniu 7 lat 
pracy – 7% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego itd., aż do osiągnię-
cia maksymalnej granicy 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
po 20 i więcej latach pracy (art. 38 ust. 1 PracSamU).

3.1. Staż uprawniający do dodatku za wysługę lat

Sprawdzając, ile lat pracy ukończył samorządowiec na poczet dodatku za 
wieloletnią pracę, sumujemy wszystkie poprzednio zakończone okresy za-
trudnienia. Chodzi o tzw. ogólny staż zatrudnienia – nabyty we wszystkich 
miejscach pracy na przestrzeni kariery zawodowej, a nie w jednym zakła-
dzie (wyrok SN z 6.10.2005 r., II PK 65/05, OSNP 2006/15-16/241). Doda-
jemy także inne okresy uwzględniane dla celów pracowniczych uprawnień 
na podstawie odrębnych przepisów, tzw. okresy zaliczane (art. 38 ust. 5 
PracSamU). Ze stażu uprawniającego do tego dodatku wyłączamy działal-
ność w ramach umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło, kontraktu 
menedżerskiego) oraz samozatrudnienia. 


