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Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na Pani wystąpienie z dnia 2 i 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalania
wynagrodzeń wójtów/burmistrzów/prezydentów w związku ze zmianą ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)
uprzejmie przekazuję następujące informacje.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ww. ustawy maksymalne wynagrodzenie osób, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1658).
Natomiast zdanie drugie art. 37 ust. 4 stanowi, że maksymalne wynagrodzenie
na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa
w art. 36 ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego.
W opinii Departamentu maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w przywołanych
regulacjach nie obejmuje dodatku za wieloletnią pracę. Stanowisko zostało uzgodnione
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uwagi na fakt, że materia wynikająca z ustawy o pracownikach samorządowych
pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dalsze
wątpliwości w zakresie stosowania przedmiotowej ustawy należy kierować do tego
Ministerstwa.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na rolę wojewodów w ocenie legalności uchwał
organów jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), starosty i marszałka województwa ustala odpowiednio: rada gminy, rada powiatu,
sejmik województwa w drodze uchwały. Przedmiotowe uchwały podlegają ocenie –
na podstawie kryterium zgodności z prawem – organów nadzoru, tj. wojewodów. Działalność
nadzorcza wojewodów podlega z kolei wyłącznie kontroli sądowej. W konsekwencji, opinie
przedstawiane przez Ministerstwa na temat stosowania przepisów obowiązującego prawa,
w tym przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, nie mają charakteru wiążącego,
lecz pomocniczy i w takim też znaczeniu mogą być wykorzystywane.
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