
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-11-2021

Znak: PNK.I.020.46.2021

Panie/Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast, Starostowie,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Przewodniczący

Rad Gmin/Rad Miast i Gmin/Rad Miast,

Rad Powiatów i Sejmiku

na terenie Województwa Świętokrzyskiego

(wszyscy) 

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane do Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące 

sposobu ustalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wysokości 

wynagrodzenia pochodzących z wyboru pracowników samorządowych za okres od dnia 1 sierpnia 

2021 roku do dnia 31 października 2021 roku oraz od dnia 1 listopada 2021 roku, uprzejmie 

przedstawiam stanowisko organu nadzoru w tym zakresie.

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, 

poz. 1834) ustawodawca znowelizował przepisy art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 1282) między innymi poprzez 

określenie w ustępie 3 i 4 maksymalnego oraz minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników 

samorządowych pochodzących z wyboru. Stosownie do treści art. 18 ustawy nowelizującej przepisy 

art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych w nowym brzmieniu mają zastosowanie 

do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

Podkreślenia wymaga, iż w ocenie organu nadzoru przepis art. 18 ustawy nowelizującej nie 

zawiera upoważnienia do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021, 

poz. 1960) w celu ustalenia wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych za okres od dnia 

1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku, tj. za okres przed dniem wejścia w życie 



rozporządzenia. Również w treści samego rozporządzenia nie przewidziano możliwości stosowania 

jego przepisów do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet lub uposażeń pracowników 

samorządowych należnych przed dniem 1 listopada 2021 roku. W aktualnym stanie prawnym 

wysokość przedmiotowych wynagrodzeń, diet, i uposażeń powinna zostać ustalona w oparciu 

o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936 ze zm.), które to rozporządzenie, zgodnie 

z regulacją § 32 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2016, poz. 283), utraciło moc z dniem wejścia 

w życie przepisu art. 11 pkt 1 ustawy nowelizującej, tj. z dniem 1 listopada 2021 roku, i również 

z tym dniem zostało zastąpione przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 

roku.

W wyniku nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz wejścia w życie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, jako organy 

właściwe do ustalania wynagrodzenia odpowiednio wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 

starostów oraz marszałka województwa, zostały zobligowane do podjęcia stosownych uchwał 

w celu dostosowania wysokości tego wynagrodzenia do aktualnych przepisów.

Pierwsze z rozstrzygnięć objętych uchwałą powinno dotyczyć ustalenia wysokości 

wynagrodzenia należnego za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 2021 roku. 

W przypadku konieczności zmiany tego wynagrodzenia jego wysokość powinna uwzględniać 

regulacje art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych w ich aktualnym brzmieniu oraz 

regulacje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych.

Przedmiot odrębnego rozstrzygnięcia stanowi natomiast wysokość należnego wójtom 

(burmistrzom, prezydentom miast), starostom oraz marszałkowi województwa wynagrodzenia 

za okres od dnia 1 listopada 2021 roku. Wysokość tego wynagrodzenia powinna zostać ustalona 

w oparciu o przepisy art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych w ich aktualnym 

brzmieniu oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Otrzymują:

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Łukasz Wilkiewicz

Z-ca dyrektora
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 



- Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie, Marszałek Województwa;

- Przewodniczący Rad Gmin/Rad Miast i Gmin/Rad Miast, Rad Powiatów i Sejmiku

  na terenie Województwa Świętokrzyskiego
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