
 
 

Anna Kopyść 
Redaktor merytoryczna „Rachunkowości budżetowej” 

 
 
 

Wynagrodzenia pracowników 
samorządowych w praktyce 



Agenda szkolenia 

 

 

 
 

WWW.INFORAKADEMIA.PL 

1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń 

pracowników 

2. Wynagrodzenie zasadnicze a dodatek stażowy 

3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

4. Wypłata dodatku specjalnego 

5. Wypłata nagród jubileuszowych 

6. Premie i nagrody wypłacane w samorządach 
7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost 

dodatku dla pracownika socjalnego 
 
 
 
 
 



Przepisy regulujące płace pracowników samorządowych 
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• Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 

2008 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) 

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 936; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 

791) 

 
 

 
 
 
 



Nowelizacja rozporządzenia z 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagrodzeń pracowników - projekt 

1. Podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego 

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 

podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego 

określonego w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ustalenie ich w 

wysokości: 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas było to 1 700 

zł) i 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas było to 

3 000 zł). 
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Nowelizacja rozporządzenia z 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagrodzeń pracowników - projekt 

2. Nowelizacja katalogu stanowisk  

2.1. Nowelizacja katalog stanowisk określony w załączniku nr 3 do  

rozporządzenia w tabeli II. I tam m.in. uzupełnia się tabelę stanowisk 

określoną w części D („Stanowiska we wszystkich urzędach”, w grupie 

„Stanowiska pomocnicze i obsługi”) o stanowiska kierowca-operator 

maszyn specjalnych oraz kierowca ciągnika.  

Dotychczas wymienione stanowiska określone były jedynie dla 

samorządowych jednostek organizacyjnych. 
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Nowelizacja rozporządzenia z 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagrodzeń pracowników - projekt 

2. Nowelizacja katalogu stanowisk  

2.2. Przywrócono dla stanowiska palacz c.o. możliwość posiadania 

wykształcenia podstawowego. 

 

2.3. Przeniesienie stanowiska starszy intendent z grupy stanowisk 

urzędniczych do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi. Dotychczas 

stanowisko starszy intendent określone było w załączniku nr 3 w tabeli II w 

części F w grupie „Stanowiska urzędnicze” (lp. 23). Natomiast stanowisko 

intendent umiejscowione było wśród grupy „Stanowiska pomocnicze i 

obsługi”. 
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Nowelizacja rozporządzenia z 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagrodzeń pracowników - projekt 

2. Nowelizacja katalogu stanowisk  

2.4. Przeredagowanie zapisów lp. 39 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, 

że określenie na wstępie wyliczenia, tj. „starszy” nie dotyczy stanowiska 

„sprzątaczka”.  
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Nowelizacja rozporządzenia z 15 maja 2018 r.  

w sprawie wynagrodzeń pracowników  

– podpisane zmiany od 29 kwietnia 

 

W załączniku nr 3 w II tabeli w części D „Stanowiska we wszystkich 

urzędach” w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi” wprowadzono nowe 

stanowiska: 

• Koordynator-trener   

• Koordynator   

• Starszy operator numerów alarmowych   

• Operator numerów alarmowych 
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2. Wynagrodzenie zasadnicze a dodatek stażowy 

Zgodnie z§6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę  przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie 

uwzględnia się: 

1) nagrody jubileuszowej; 

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 

5) dodatku za staż pracy.  
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2. Wynagrodzenie zasadnicze a dodatek stażowy 

2800 zł + dodatek stażowy 

 

Jeżeli wynagrodzenie jest niższe od 2800 zł należy dopłatę do minimalnego 

wynagrodzenia. Premie mogą zasilać pulę minimalnego wynagrodzenia, np.  

2600 zł – zasadnicze 

200 zł – premia miesięczna 

+ dodatek stażowy 
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3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.1. Okresy uprawniające do nabycia dodatku 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy 

poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy (zarówno w sektorze 

budżetowym jak i prywatnym) oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 
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3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.1. Okresy uprawniające do nabycia dodatku 

Jeżeli powstają wątpliwości co do wliczania określonych rodzajów aktywności 

zawodowej, należy sięgnąć do przepisów je regulujących.  

W aktualnym stanie prawnym do stażu uprawniającego do dodatku nie wlicza się m.in. 

zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych, prowadzenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej czy okresu pobierania zasiłków po ustaniu zatrudnienia. 
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3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.1. Okresy uprawniające do nabycia dodatku 
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Lp. Rodzaj aktywności zawodowej Podstawa prawna 

1. Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w 

takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka 

ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu 

okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego 

stażu pracy 

2. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego 

przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został 

skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego 

bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania 

starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego 

dorosłych 

art. 79 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

3.  Praca za granicą u pracodawcy zagranicznego art. 86 ust. 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia 

4. Czynna i zawodowa służba w wojsku art. 120–122 ustawy z 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony 



3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.2. Dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek 

wyrównania 

Jeżeli pracownik udokumentuje prawo do wyższego dodatku stażowego (nawet w 

trakcie zatrudnienia), pracodawca jest zobowiązany do przyznania lub przeliczenia już 

wypłacanego dodatku, zgodnie z powołanymi wyżej zapisami. Ponadto należy 

wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku za 3 lata wstecz. 
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3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.3. Wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej 

 

PRZYKŁAD 

Jeżeli pracownik nabywa prawo do nagrody np. 26 maja 2021 r., kiedy to dodatek 

przysługuje w wysokości 19% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i nagrodę 

wypłacamy 27 maja 2021 r., to w takiej wysokości powinien zostać przyjęty do 

podstawy nagrody jubileuszowej. Tutaj bez znaczenia pozostaje fakt nabycia w tym 

miesiącu prawa do 20% dodatku. 
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3. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat 

3.4. Dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z 

rodzicielstwem 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników 

samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi 

samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w 

pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik 

samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
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4. Wypłata dodatku specjalnego 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi 

samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub 

powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa 

przysługuje dodatek specjalny. 
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4. Wypłata dodatku specjalnego 

4.1. Dodatek w podstawie świadczeń chorobowych 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub 

innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do 

określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. 
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4. Wypłata dodatku specjalnego 

4.2. Dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki 

Zgodnie z  § 6 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania 

i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynagrodzenie za czas urlopu 

wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w 

zysku lub w nadwyżce bilansowej, 

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, 

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.  
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5. Wypłata nagród jubileuszowych 

5.1. Termin wypłaty 

Zgodnie z  § 8  rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników 

samorządowych  nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po 

nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. 
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5. Wypłata nagród jubileuszowych 

5.2. Uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych 

dokumentów 

Zgodnie z  § 8  ust. 11 rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników 

samorządowych  jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował 

swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia: 

- ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy 

niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od 

tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej 

wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości,  

- a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody 

wyższej a kwotą nagrody niższej. 
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6. Premie i nagrody wypłacane w samorządach 

6.1. Uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń 

chorobowych 

Zgodnie z art. 42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: 

• premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy 
miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 
wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie 
przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. 

• za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 
stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały 
poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

• za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 
wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
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6. Premie i nagrody wypłacane w samorządach 

6.2. Premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki 

Zgodnie z  § 6 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania 

i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynagrodzenie za czas urlopu 

wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w 

zysku lub w nadwyżce bilansowej, 

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, 

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.  
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Dodatek terenowy dla pracownika socjalnego został ustanowiony w 

stawce miesięcznej w stałej wysokości, odpowiednio do wielkości 

etatu. Od 30 maja 2021 r. stawka dodatku wzrosła z 250 zł do 400 zł 

przy pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatek zmienił się więc w trakcie 

miesiąca. Za okres od 1 do 29 maja dodatek przysługuje według kwoty 

250 zł, a za ostatnie 2 dni – według stawki 400 zł.  
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 24 

MAJA 2021 R. W SPRAWIE NOWEJ WYSOKOŚCI DODATKU TERENOWEGO 

DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

„Zgodnie z obowiązującym art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2020 r. o pomocy społecznej 

(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) pracownikowi socjalnemu, zatrudnionemu w pełnym 

wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w 

tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, 

przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W 

przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w 

wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Ustawą z 15 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia z 250 zł do 400 zł kwoty dodatku do wynagrodzenia 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej. Regulacja dotycząca zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 

pracy nie uległa zmianie.  

 

Tak więc, jeżeli pracownik zatrudniony jest np. w wymiarze pół etatu na stanowisku pracownika 

socjalnego i spełnia wymagania określone w ww. przepisie, to dodatek przysługuje w wysokości 

proporcjonalnej do wymiaru etatu.  

  

Odnośnie do zwiększenia kwoty dodatku, to może ona nastąpić od dnia wejścia w życie przepisu art. 121 

ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. od dnia 30 maja 2021 r. Wobec powyższego w miesiącu maju – do 

dnia 29 maja br. przy naliczaniu dodatku należy proporcjonalnie przyjąć kwotę 250 zł, natomiast za 

okres od dnia 30–31 maja br. – proporcjonalnie kwotę 400 zł”. 
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Sposób obliczania rekomendowany przez GIP 

Istnieje stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 6 kwietnia 2009 r., ale w sprawie 

obliczania wynagrodzenia przy zmianie skali etatu w trakcie miesiąca (GPP-471-4560-

24/09/PE/RP). Wynika z niego, że w tej sytuacji zastosowanie ma § 12 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania 

wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do 

wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.  
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Jeśli przyjąć tę metodę wprost (literalnie), dodatek "socjalny" za maj wyniósłby 258,16 zł, zgodnie z 

obliczeniem (i przy założeniu, że 31 maja będzie normalnym dniem pracy, a nie wolnym z tytułu święta 1 

maja, przypadającego w sobotę): 

1) część za okres 1–29 maja: 

 250 zł ÷ 152 godz. = 1,64 zł, 

 1,64 zł × 8 godz. (liczba godzin w okresie 30–31 maja) = 13,12 zł, 

 250 zł – 13,12 zł = 236,88 zł; 

1) część za okres 30–31 maja: 

 400 zł ÷ 152 godz. = 2,63 zł, 

 2,63 zł × 144 godz. (liczba godzin w okresie od 1–29 maja) = 378,72 zł, 

 400 zł – 378,72 zł = 21,28 zł; 

1) suma obu kwot: 

 236,88 zł + 21,28 zł = 258,16 zł. 
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Metoda druga uznana w powszechnej praktyce 

• Według tej metody dodatek za maj wynosi 257,20 zł, co wynika z następujących 

obliczeń: 

1) część za okres 1–29 maja: 

 250 zł ÷ 152 godz. = 1,64 zł, 

 1,64 zł × 144 godz. = 236,16 zł; 

1) część za okres 30–31 maja: 

 400 zł ÷ 152 godz. = 2,63 zł, 

 2,63 zł × 8 godz. = 21,04 zł; 

1) suma obu kwot: 

 236,16 zł + 21,04 zł = 257,20 zł. 
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Metoda trzecia 

1) część za okres 1–29 maja: 

 250 zł ÷ 31 dni maja = 8,06 zł, 

 8,06 zł × 29 dni = 233,74 zł; 

1) część za okres 30–31 maja: 

 400 zł ÷ 31 dni maja = 12,90 zł, 

 12,90 zł × 2 dni = 25,80 zł; 

1) suma obu kwot: 

 233,74 zł + 25,80 zł = 259,54 zł.  
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7. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: wzrost dodatku 

dla pracownika socjalnego 

Wybrane zmiany w zatrudnianiu pracowników socjalnych: 

• dodatkowy urlop wypoczynkowy - wymagany staż pracy zmniejszono z 5 do 3 lat 

• dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy 

obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

• obowiązkowa ocena okresowa  

• prawo do pomocy psychologicznej 

 

WWW.INFORAKADEMIA.PL 



Zapraszamy do zadawania pytań 



 
 

Anna Kopyść 
Redaktor merytoryczna „Rachunkowości budżetowej” 
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