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Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zespolu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczenstwa

Obywateli (w dniu 21 stycznia i 24 lutego br.) dotyczacymi formy wyplacania dodatkowego

wynagrodzenia rocznego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) starosty i marszalka

województwa, oraz na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

DAP/026-21(l)/09/LMlPW z dnia 11 marca br. uprzejmie przedstawiam nastepujace

stanowisko.

Z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. Nr

223, poz. 1458) wynika uprawnienie pracowników samorzadowych m.in. do dodatkowego

wynagrodzenia rocznego. Kwestie zwiazane z ustalaniem wynagrodzenia wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) starosty i marszalka województwa reguluja art. 8 - 10 ww. ustawy, zgodnie z

którymi wynagrodzenie osób wymienionych powyzej ustala odpowiednio rada gminy, powiatu,

sejmik województwa w drodze uchwaly. Dodatkowe wynagrodzenie roczne regulowane jest

natomiast przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

dla pracowników jednostek panstwowej sfery budzetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z

pózn.zm), w której okresla sie m.in. zasady nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia

rocznego oraz wysokosc tego wynagrodzenia. Spelnienie przez pracownika samorzadowego, w

tym przypadk.l1 wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszalka województwa



warunków do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinno skutkowac

wyplata tego wynagrodzenia. A zatem ewentualna uchwala rady gminy nie ma w omawianym

przypadku charakteru konstytutywnego, nie tworzy bowiem ani nie zmienia nabytego z mocy

samego prawa uprawnienia. Tym samym mozna przyjac, iz przyznanie dodatkowego

wynagrodzenia rocznego jest czynnoscia niejako techniczna i nie wymaga podjecia uchwaly

przez organ stanowiacy. Podjeta przez organ stanowiacy uchwala moze miec wylacznie

charakter deklaratoryjny potwierdzajacy spelnienie przeslanek warunkujacych nabycie prawa

do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, iz powyzsza opinia powstala w oparciu o stanowisko

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i zostala uzgodniona z Ministerstwem

Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Zal.

stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Do wiadomosci:
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