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Rozdział 1  

Metodologia 

 

  

Wprowadzenie 
 

Aby móc opisać dowolne zjawisko należy: po pierwsze — wyznaczyć pole badawcze,  

w ramach którego się poruszamy, i które zakreśli granice analizy; po drugie — zdefiniować 

wstępnie, samo analizowane zjawisko. W przypadku analizy systemu wynagrodzeń w sferze 

budżetowej zadanie to jest szczególnie trudne.  

Pierwsza trudność wynika z zakresu samej definicji, gdyż stosowane są różne terminy, 

które nie są tożsame, ale zbiory ich desygnatów są łączne, a częściowo zawierają się w sobie.  

Po drugie, w Polsce nie istnieje ani jednolite i kompletne źródło informacji na temat 

zatrudnienia w sektorze publicznym, ani jednolite źródło określające zasady wynagradzania 

pracowników „budżetówki”.  

Szczególnego namysłu i uwagi wymaga przyjęcie odpowiednich definicji, gdyż terminy, 

które w języku potocznym są stosowane wymiennie mają swoje definicje w przepisach prawa. 

Dlatego opisując dany obszar trzeba precyzyjnie rozróżnić poszczególne poziomy opisu.  

 

I tak (jak przedstawiono schematycznie na rysunku 1.) w pierwszej kolejności, w 

najszerszym sensie, mówi się o sektorze publicznym, który stanowi ogół podmiotów 

gospodarki narodowej grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych 

oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego1.  

 

                                                 
1Definicja GUS https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/2961,pojecie.html . 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2961,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2961,pojecie.html


6 

 

Następnie, jest sektor finansów publicznych, który zdefiniowany został w ustawie o 

finansach publicznych2, gdzie w art. 9 (określającym zakres podmiotów go tworzących) 

wymienione są enumeratywnie te podmioty, które do niego należą. Pomimo iż ustawowy katalog 

podmiotów należących do sektora finansów publicznych jest zamknięty, to pozyskanie danych na 

temat kształtowania wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia w tym sektorze nie jest proste, gdyż są 

to bardzo różnorodne podmioty, a w poszczególnych punktach art. 9 ustawy określone są na 

różnym poziomie (szczegółowości). Przykładowo — w pkt. 6 art. 9 mówi się o instytucjach 

gospodarki budżetowej3 (ogólnie), podczas gdy w pkt 8 wymienia się konkretne instytucje z nazwy 

oraz jednostki przez nie powoływane i zarządzane4, natomiast pkt. 9 odnosi się wyłącznie do 

jednego podmiotu — „Narodowego Funduszu Zdrowia”. Wyodrębnienie i wyszczególnienie zatem 

wszystkich podmiotów sektora publicznego wymaga szerokiej i dokładnej analizy, której 

wynikiem będzie długa i złożona lista. 

 

Po wstępnej analizie, zarówno sektora publicznego jak i sektora finansów publicznych, 

oraz przeglądzie dostępnych informacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń, skoncentrowano 

się na opisie państwowej sfery budżetowej (psb). Poniższa analiza to wynik pierwszego etapu 

prac dotyczących tego zagadnienia. Została ona opracowana przez Biuro Analiz, Dokumentacji i 

Korespondencji Kancelarii Senatu i jest pierwszą częścią szerszego raportu. Uznano, że należy 

wyjść od możliwie najniższego poziomu opisu, biorąc pod uwagę złożoność pola badawczego. 

Takie podejście pozwala na stopniowe analizowanie poszczególnych obszarów w sposób 

usystematyzowany i możliwie zbliżony zakresowo, a w perspektywie ewentualne rozszerzenie 

analizy np. na sferę finansów publicznych. 

W raporcie państwową sferę budżetową rozumie się, zgodnie z przepisami, jako 

państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5. Kształtowanie 

wynagrodzeń w psb określa ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw6, definiując i wymieniając 

jednostki i kategorie pracowników, które obejmuje swoimi przepisami. 

 

                                                 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 
3 Według art. 23-28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Instytucja gospodarki 
budżetowej definiowana jest jako jednostka sektora finansów publicznych utworzona w celu realizacji 
zadań publicznych, która wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej 
działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Jako wyjątek od zasady 
samofinansowania instytucja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa, pod warunkiem, że 
stanowią tak odrębne ustawy. Ponadto, nowo tworzonej instytucji gospodarki budżetowej może być 
przyznana jednorazowa dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 
4 W art. 9 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wymienione są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i 
zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 
zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 
(dalej: ustawa o finansach publicznych). 
6 Ustawa 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) (dalej: ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń). 
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Rys. 1. Państwowa sfera budżetowa - operacjonalizacja 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Należy podkreślić, że w ramach samej państwowej sfery budżetowej i jej jednostek, 

elementy systemu kształtowania wynagrodzeń są niejednorodne, a szczegółowe zasady dotyczące 

wynagrodzeń rozproszone w licznych aktach normatywnych. Przykładowo — w jednym urzędzie 

administracji publicznej (jednostce psb) może funkcjonować kilka grup pracowniczych, których 

wynagrodzenia ustalane są na podstawie różnych przepisów (np.: członkowie służby cywilnej, 

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, pracownicy urzędów państwowych niebędący 

członkami służby cywilnej i osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. r-ka)). Ustawa o 

kształtowaniu wynagrodzeń nie określa więc sensu stricte jednorodnego mechanizmu ani zbioru 

elementów kształtujących wynagrodzenie — wskazuje raczej źródło finansowania wynagrodzeń 

poszczególnych kategorii pracowników. Dla zobrazowania tego stanu warto przytoczyć przykład 

grupy zawodowej jaką są nauczyciele.  Mamy tu do czynienia z rozróżnieniem nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej 

(którzy podlegają ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń) od nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach prowadzonych przez samorządy (którzy tej ustawie nie podlegają). Podczas gdy 

mechanizm naliczania wynagrodzenia i jego składniki są takie same — obie te grupy są 

wynagradzane na zasadach przepisów Karty Nauczyciela7 — jedni są wynagradzani z budżetu 

samorządowego, a drudzy z budżetu państwa.  

Warto również odnotować, iż w przypadku korpusu służby cywilnej pomimo 

szczegółowych przepisów dotyczących poszczególnych elementów wynagrodzenia i zapisanej 

corocznie w ustawie budżetowej kwoty bazowej oraz mnożników określanych w odpowiednich 

rozporządzeniach, istnieją dodatkowe mechanizmy mogące wpłynąć na kształt wynagrodzeń w 

                                                 
7 Ustawa z dnia 20 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 219 r. poz. 265). 
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służbie cywilnej. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej jest zapisane, iż w 

ramach realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz w celu 

wdrożenia określonych standardów, wytycznych i zasad, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

na wniosek Szefa Służby Cywilnej, dysponuje środkami z rezerwy budżetowej na modernizację 

służby cywilnej, utworzonej w ustawie budżetowej8. Oznacza to, że w przypadku restrukturyzacji 

lub szczególnych dodatkowych zadań urzędu, do puli na wynagrodzenia przeznaczonej w budżecie 

państwa mogą zostać dodane środki z rezerwy celowej i jest to decyzja Szefa Kancelarii PRM. 

Ponadto np.: świadczenia, związane z przeniesieniem urzędnika służby cywilnej do innego urzędu 

w innej miejscowości, są pokrywane ze środków rezerwy budżetowej na funkcjonowanie służby 

cywilnej. Tego mechanizmu nie można ująć w analizie systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, 

ponieważ co do zasady uruchomienie środków z rezerwy celowej można opisać jedynie post 

factum.  

 

Kolejna ważna konstatacja dotyczy tego, że wynagrodzenia w jednostkach psb są 

wieloskładnikowe, a liczba i rodzaj składników różni się pomiędzy kategoriami pracowników 

opisanych w raporcie. Przykładowo - do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych na 

wyższych stanowiskach w służbie cywilnej stosuje się system wynagradzania złożony z 6 

podstawowych składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za 

wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego (tzw. trzynastki) oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej ze specjalnie 

utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Członkowie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych mają tymczasem wynagrodzenie 

oparte o 4 składniki, czyli: wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek 

stażowy oraz nagrodę jubileuszową. Taka różnorodność wśród systemów wynagradzania 

poszczególnych kategorii pracowników komplikuje nieco możliwość porównywania ich między 

sobą i potwierdza tezę, że należy mówić o wielu systemach wynagradzania w psb, a nie o jednym 

systemie. 

Z tego względu niniejszy raport nie tyle opisuje jeden homogeniczny mechanizm 

kształtowania wynagrodzeń (ponieważ takiego mechanizmu po prostu nie ma), ile dokonuje 

przeglądu funkcjonujących mechanizmów i poszczególnych składowych kształtujących 

wynagrodzenia w psb.  Jest on przede wszystkim efektem analizy obowiązujących aktów 

prawnych, ale także raportów GUS, Analizy NIK z wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki 

Pieniężnej w 2019 Roku, a także artykułów i komentarzy prawnych odnoszących się do obszaru 

kształtowania wynagrodzeń pracowników psb.  

 

Głównym celem raportu jest przegląd stanu prawnego i faktycznego norm i zasad 

regulujących wynagrodzenia w instytucjach będących dysponentami części budżetowych, w 

                                                 
8 Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r poz.265) (dalej: 
ustawa o służbie cywilnej). 
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szczególności podlegających przapisom ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Dodatkowo w analizie tej zostały ujęte wybrane 

inne instytucje, będące dysponentami środków z budżetu państwa jednak nie podlegające ww. 

ustawie. Efektem prac ma być opis oparty na usystematyzowanych, w miarę możliwości 

ujednoliconych i dzięki temu porównywalnych elementach takich jak : 

1) wynagrodzenie zasadnicze (uposażenie zasadnicze), 

2) dodatki, 

3) nagrody, 

4) inne świadczenia.  

Kategoria „inne świadczenia” to pewne szczególne przywileje analizowanych grup 

pracowników. Pomimo tego, że nie zawsze wpływają one bezpośrednio na poziom wynagrodzenia, 

można je uznać za dodatkową finansową lub niefinansową gratyfikację wynikającą wprost ze 

stosunku pracy (np.: wymiar urlopu inny niż wynikający z Kodeksu pracy), szczególne 

uprawnienia emerytalne (inne niż wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych).  

 

Co do zasady, w raporcie nie zostały ujęte świadczenia wspólne dla wszystkich kategorii 

pracowników (także niezatrudnionych w psb), podlegające ogólnym przepisom prawa zawartym 

w:   

 ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), 

 ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53), 

 ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 

2018 r.  poz. 1969). 

 

 

Akty prawne 
 

Raport, jak zostało już wspomniane powyżej, został przygotowany w oparciu o przepisy 

obowiązującego prawa. Niniejsza część raportu uwzględnia stan prawny na dzień 31 grudnia 2020 

roku.  

Podstawowym aktem prawnym definiującym obszar przedmiotowy i podmiotowy 

poniższego raportu, o czym była mowa we wprowadzeniu, jest ustawa 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).  

Do większości opisywanych kategorii pracowników (wymienionych w ustawie o 

kształtowaniu wynagrodzeń) mają zastosowanie przepisy poniższych ustaw:  
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 ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872), 

 ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz.U.2020.537),  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z 

późń. zm.), 

 ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571), 

 ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1919), 

 ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278), 

 ustawa budżetowa na rok 2021 (druk senacki 294), 

 ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2400). 

Dodatkowo do poszczególnych kategorii pracowników opisanych w niniejszej części 

raportu stosuje się przepisy ustaw szczególnych, odnoszących się wyłącznie do danej kategorii.  

Np.: ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1637) czy ustawa z dnia 12 października 1994 r. o 

samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 570). W większości przypadków 

istnieją również akty wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw, głównie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów, które regulują np. wysokość kwoty bazowej lub 

wysokość dodatków poszczególnych kategorii pracowników psb. Ponadto, w niektórych 

przypadkach wynagrodzenia określane są na podstawie aktów legislacji wewnętrznej urzędów np.: 

w przypadku jednostek posiadających autonomię budżetową (regulaminy wynagradzania). 

  

Trzeba podkreślić, że obowiązuje około 200 aktów prawnych regulujących kwestie 

wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach państwowej sfery budżetowej, dotyczących 

zarówno pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń jak i nieobjętych tym 

systemem kształtowania wynagrodzeń.   

Wszystkie akty prawne (ustawy, akty wykonawcze i akty legislacji wewnętrznej) 

zawierające przepisy w sposób istotny wpływające na kształt wynagrodzenia są wymienione w 

rozdziale 2 w odpowiednich punktach opisujących poszczególne kategorie pracowników, do 

których mają zastosowanie.   

Pomimo tego, że stan prawny uwzględniony w niniejszej części raportu to 31 

grudnia 2020 r., do analizy włączono również ustawy dotyczące budżetu na rok 2021. Ważną 

informacją w zakresie kształtowania wynagrodzeń w psb, wynikającą z analizy ustawy budżetowej 

na 2021 r., jest fakt, że przewiduje się zamrożenie środków na wynagrodzenia, nagrody i szkolenia 
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w roku 2021, co oznacza, że fundusz wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery 

budżetowej w roku 2021 nie może przekroczyć poziomu z  roku 20209.   

 

 

Zakres Raportu  
 

Niniejsza część (część I raportu) z założenia obejmuje głównie pracowników jednostek 

psb. Jednakże trzeba zaznaczyć, iż pogłębiona analiza przeprowadzona w trakcie prac nad 

raportem przyczyniła się do rozszerzenia opisu, w pewnych punktach wykraczając poza treść 

ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, co wynika z priorytetowego założenia analizy, którym było 

uchwycenie zarówno prawnych jak i rzeczywistych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń 

przy możliwie kompleksowym opisie kategorii pracowników. 

 

Pracownicy, w rozumieniu przyjętym w raporcie zgodnie z ustawą10, to osoby 

zatrudnione w jednostkach państwowej sfery budżetowej11 oraz żołnierze zawodowi, żołnierze 

odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierze odbywający okresową służbę 

wojskową, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej — z wyjątkiem pełniących służbę 

kandydacką – a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Służby Celno-Skarbowej.   

 

Część I raportu dotyczy w szczególności pracowników, o których mowa  w art. 5 pkt.1 lit. a 

do c ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń:  

1)      osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 

a. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby 

cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów 

regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, 

eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej 

niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 

                                                 
9 Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400). 
10 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2021. 
11 Art.2 pkt 1. ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, który brzmi:  państwowa sfera budżetowa — 
rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych". 
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b. sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji 

Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy, 

c. nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy 

administracji rządowej. 

Oznacza to, że z części I raportu zostali wyłączeni wymienieni w art. 5 pkt 1 lit. d. żołnierze 

zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2, czyli funkcjonariusze Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. Przyczyną tego jest fakt, iż służby mundurowe i służby specjalne stanowią 

szczególną grupę. Jest to grupa homogeniczna pod wieloma względami, mająca np. wspólne akty 

wykonawcze dotyczące  uposażenia, w wielu przypadkach mająca taką samą kwotę bazową, ale 

jednocześnie różniąca się co do mnożników i min. wysokości dodatków. Dlatego też autorzy 

raportu uznali, że bardziej przejrzyste i obrazowe będzie zestawienie tych kategorii w oddzielnej 

części raportu przygotowanej specjalnie dla tej grupy na kolejnym etapie prac i przedstawionej w 

sposób bardziej komparatystyczny.  

W art. 5 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń wymienia się również osoby nieobjęte 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Ta grupa pracowników, została co do zasady wyłączona 

z tej części raportu i będzie zaprezentowana na późniejszym etapie. Stało się tak dlatego, że po 

wstępnej analizie zarówno przepisów prawa jak i innych dokumentów stwierdzono, że 

szczegółowe informacje o wynagrodzeniach osób nieobjętych mnożnikowymi systemami są 

rozproszone po wielu aktach prawnych, regulowane aktami legislacji wewnętrznej oraz 

nieusystematyzowane na  poziomie deskryptywnym.  Tzw. pracownicy niemnożnikowi, do których 

stosuje się przepisy ustawy stanowią liczną, niejednorodną grupę, której analiza wymaga odrębnej 

metodologii. Jest planowane przygotowanie w późniejszym terminie raportu omawiającego 

wyłącznie pracowników wymienionych w art.5 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń 

(nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania) jednak zachodzi obawa czy uda się 

stworzyć wyczerpujący katalog.  

Trzeba podkreślić, że raport według stanu obecnego, oprócz pracowników jednostek psb 

objętych ustawą o kształtowaniu, omawia dwie dodatkowe grupy pracowników (patrz rys. 2).  

Pierwszą z nich są nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w szkołach i 

placówkach nieprowadzonych przez organy administracji rządowej. Wstępna analiza pokazała 

bowiem, że obie grupy nauczycieli (podlegający i niepodlegający ustawie o kształtowaniu) 

wynagradzane są na podobnych zasadach, co było wspominane powyżej.  

Drugą, odrębną grupą omawianą (dodatkowo) w raporcie są pracownicy zatrudnieni w 

urzędach posiadających autonomię budżetową na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) – są oni opisani w rozdziale  3. 
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Urzędy te same jako jednostki organizacyjne ustalają swój plan dochodów i wydatków, w tym na 

wynagrodzenia pracowników i składają go do ministra właściwego do spraw finansów, który 

zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych włącza plany ww. instytucji do projektu 

ustawy budżetowej. Do instytucji cieszących się autonomią budżetową należą: Kancelaria Sejmu, 

Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, 

Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi 

sądami administracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Rzecznik 

Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze i Państwowa Inspekcja Pracy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, część I raportu obejmuje głównie kategorie pracowników 

ujęte w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń. Jednakże wykracza poza tę ustawę w trzech 

przypadkach (nauczycieli, pracowników oświaty oraz pracowników instytucji posiadających 

autonomię budżetową). Niektóre kategorie, takie jak żołnierze i funkcjonariusze, ze względu na 

swoją specyfikę zostały wyłączone do odrębnych części raportu (patrz rys. 2).   

 

Rys. 2 Kategorie pracowników objęte analizą w raporcie 

 

Źródło: opracowanie własne,  

1osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń będą poddane analizie w kolejnej części raportu; 2 żołnierze opisani są 

w III części, a funkcjonariusze służb specjalnych, policji i służb mundurowych będą poddani analizie w kolejnych częściach 

raportu; 3nauczyciele szkół prowadzonych przez samorządy i pracownicy oświaty niebędący nauczycielami zostali dołączeni do 

raportu pomimo iż nie podlegają przepisom ustawy o kształtowaniu; 4urzędy posiadające autonomię budżetową zostały 

dołączone do raportu pomimo że nie podlegają ustawie o kształtowaniu. 

 

Niniejszy część raportu składa się z 4 rozdziałów i są to: rozdział 1 – metodologia, 

rozdział 2 – opis kształtowania wynagrodzeń na gruncie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w 
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państwowej sferze budżetowej, rozdział 3 – opis kształtowania wynagrodzeń w jednostkach 

posiadających autonomię budżetową oraz rozdział 4 — zasady kształtowania wynagrodzeń w 

publicznym sektorze oświatowym. 

W rozdziale 2 — w punktach od I do XII analiza odnosi się do poszczególnych kategorii 

pracowników, opisywanych zgodnie z kolejnością wynikającą z ustawy o kształtowaniu 

wynagrodzeń.  

Kategorie pracowników w rozdziale 2 to: 

I. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,  

II. członkowie korpusu służby cywilnej, 

III. etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, 

IV. pracownicy kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,  

V. pracownicy Rządowego Centrum Legislacji,  

VI. eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

VII. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,  

VIII. członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, 

IX. członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych,  

X. sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających 

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości,  

XI. prokuratorzy,  

XII. asesorzy prokuratorscy. 

 

Tak jak zostało to wspomniane powyżej — co do zasady w części I nie zamieszczono 

kompleksowej analizy całej grupy pracowników wymienionych w art. 5 pkt 2 ustawy o 

kształtowaniu wynagrodzeń (niemnożnikowych). W niektórych punktach rozdziału 2 są jednak 

opisane pokrótce również wynagrodzenia pracowników niemnożnikowych zatrudnionych w 

omawianych urzędach. Takie sytuacje mają miejsce jeśli istnieje wspólny akt wykonawczy dla 

grupy mnożnikowej wynikającej z ustawy o kształtowaniu i grupy niemnożnikowej zatrudnionej w 

tej samej jednostce psb. 

Rozdział 3 to pracownicy urzędów posiadających autonomię budżetową, czyli: Kancelarii 

Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału 

Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady 

Sądownictwa, sądów powszechnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

https://casum.pl/prawnicy
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Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o 

kształtowaniu wynagrodzeń, jej przepisów nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w 

urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, 

wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych12, zatem grupa omawiana 

w części 3 jest grupą pracowników niepodlegających ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń. 

Argumentem przemawiającym za dodaniem do raportu pracowników urzędów posiadających 

autonomię budżetową, jest fakt, że kategoria ta obejmuje sądownictwo powszechne co łącznie z 

ujętymi w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń sędziami delegowanymi pozwala przedstawić 

kształtowanie wynagrodzeń w całej grupie zawodowej sędziów (podobnie jak w przypadku 

nauczycieli). Ponadto uznano, że skoro Kancelaria Senatu i Kancelaria Sejmu do tej grupy również 

należą, będzie to pewnego rodzaju kontrapunktem do porównania z innymi najważniejszymi 

urzędami oraz z grupą objętą ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń. Szczególnie, że w budżetach 

obu kancelarii zagwarantowane są również środki na wynagrodzenia posłów i senatorów. 

Natomiast rozdział 4 to kompleksowy opis kształtowania wynagrodzeń w sektorze 

oświatowym, uwzględniający również pracowników niebędących nauczycielami. 

   

 W raporcie zastosowano definicje zgodne z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń.  

Stąd też przez wynagrodzenie13 rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia 

wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 114, 

oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także 

zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń.  

 

Zgodnie z ustawą podstawą mnożnikowego naliczania wynagrodzenia jest kwota 

bazowa ustalana w ustawie budżetowej (w każdej z części raportu przedstawione są kwoty bazowe 

zapisane w ustawie budżetowej na rok 2020). Mnożniki dla każdej z kategorii zatrudnionych w 

państwowej sferze budżetowej objętej mnożnikowym naliczaniem wynagrodzenia określane są w 

odrębnych przepisach (rozporządzeniach). Wszystkie te szczegółowe informacje (kwoty bazowe, 

mnożniki i akty prawne są przedstawione adekwatnie w rozdziale 2 w punktach od I do XII). 

 

Wydatki na wynagrodzenia powyższych kategorii pracowników, w tym na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne (jeśli w danej kategorii takie przysługuje), zawarte są w załączniku 6 do 

                                                 
12 Z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c ustawy o kształtowaniu 
wynagrodzeń (sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których 
wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, 
prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez organy administracji rządowej). 
13 Art. 2 pkt 3 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń. 
14 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń. 
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ustawy budżetowej na rok 202015. Część z nich jest w budżecie przypisana wprost do 

poszczególnych kategorii pracowników (patrz tab. 1), część zapisana jest w ramach działów, co nie 

pozwala na ich precyzyjną identyfikację wyłącznie na podstawie załącznika do ustawy budżetowej. 

W tabeli 1 przedstawione są wydatki z budżetu państwa ogółem na poszczególne kategorie 

pracowników (tych którzy zostali wyszczególnieni w załączniku 6 do ustawy budżetowej). Warto 

jednak na marginesie powiedzieć, iż środki z budżetu państwa nie są jedynymi, z których 

finansowane są wynagrodzenia omawianych kategorii pracowników. Przykładowo, w przypadku 

służby cywilnej środki na wynagrodzenia, które ujęte są również w załączniku 6 (środki, których 

czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu to 7) stanowią wydatki budżetu ze środków europejskich czyli 

środków Unii Europejskiej i programów z udziałem bezzwrotnej pomocy udzielonej przez 

państwa EFTA oraz  programów operacyjnych UE.  

 

Tabela 1. Kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia 

roczne według załącznika 6 do ustawy budżetowej 

l.p. Treść WYNAGRODZENIA (w tys. zł) 

ogółem w tym: 

Wynagrodzenia dodatkowe 

wynagrodzenia 

roczne 

1 członkowie korpusu służby cywilnej 9 862 911 9 170 524 692 387 

2 osoby zajmujące kierownicze 

stanowiska państwowe 

40 728 40 728 - 

3 etatowi członkowie SKO16 68 019 63 100 4 919 

3a SKO – pracownicy niemnożnikowi 22 124 20 586 1 538 

4 funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej 

855 949 794 786 61 163 

5 sędziowie delegowani do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości 

albo przez niego nadzorowanej, 

prokuratorzy oraz asesorzy 

prokuratorscy 

1 228 650 1 140 378 88 272 

6 pracownicy Rządowego Centrum 

Legislacji 

21 011 19 484 1 527 

6a Rządowe Centrum Legislacji — 291 268 23 

                                                 
15 Załącznik nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571). 
16 Samorządowe kolegium odwoławcze. 
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l.p. Treść WYNAGRODZENIA (w tys. zł) 

ogółem w tym: 

Wynagrodzenia dodatkowe 

wynagrodzenia 

roczne 

pracownicy niemnożnikowi 

7 eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 

19 846 18 393 1 453 

8 etatowi członkowie kolegiów RIO17 23 760 21 997 1 763 

8a RIO — pracownicy niemnożnikowi 67 020 62 061 4 959 

9 członkowie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych 

7 841 7 259 582 

9a Urząd Zamówień Publicznych — 

pracownicy niemnożnikowi 

14 033 13 116 917 

10 członkowie służby zagranicznej 

niebędący członkami korpusu służby 

cywilnej 

30 032 27 810 2 222 

11 nauczyciele zatrudnieni w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez organy 

administracji rządowej 

940 276 873 808 66 468 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli z zał. 6 do ustawy budżetowej na rok 2020 

 

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w art. 4 dodatkowo określa, że kwoty bazowe 

waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń 

(dotyczy pracowników objętych mnożnikowym systemem kształtowania wynagrodzeń). 

Natomiast wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 

waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń (bez wskazania na 

„corocznie”). Przy czym średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla 

poszczególnych grup pracowników. Jednak przepisy te nie będą miały zastosowania w roku 2021, 

ponieważ zgodnie z ustawą budżetową na ten rok fundusz wynagrodzeń ulega zamrożeniu. 

 

Wprawdzie niniejszy raport dotyczy systemu wynagrodzeń, jednak podając kwoty jakie z 

budżetu państwa są przeznaczone na ten cel, warto pokazać skalę zatrudnienia w psb. Według 

analizy NIK18 przeciętne miesięczne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych, 

                                                 
17

 Regionalne izby obrachunkowe. 
18 Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w 2019 Roku, Najwyższa Izba 
Kontroli.  
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ujętych w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej, w roku 2019 wyniosło 510 694 osoby. W 

porównaniu do 2018 r. zwiększyło się o 5.862 osoby, tj. o 1,2%. Rok 2019 był pierwszym rokiem 

na przestrzeni ostatnich czterech lat tak znacznego wzrostu przeciętnego miesięcznego 

zatrudnienia.  

 

Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie według statusu zatrudnienia w latach 2016–2019 

Wyszczególnienie/kategorie 

pracowników 

2016 2017 2018 2019 

osoby 

OGÓŁEM 505 450 506 155 504 832 510 694 

Osoby objęte mnożnikowymi  

systemami 

wynagrodzeń, w tym: 

395 450 395 798 395 971 401 434 

  — członkowie korpusu służby cywilnej 116 233 116 504 115 422 117 200 

  — osoby zajmujące kierownicze stanowiska  

państwowe1 

234 218 217 210 

  — etatowi członkowie SKO 563 570 568 570 

  — funkcjonariusze Służby 

Celno-Skarbowej 

14 107 11 813 10 261 10 648 

  — żołnierze zawodowi 

i funkcjonariusze2 

244 482 247 050 249 890 252 913 

  — sędziowie delegowani do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej, 

prokuratorzy oraz asesorzy i 

aplikanci prokuratorscy 

6 034 6 021 6 051 6 163 

  — pracownicy RCL 169 164 158 160 

  — eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy 

Urzędu Patentowego RP 

190 191 191 191 

   -etatowi członkowie kolegiów RIO 201 195 188 191 

   -członkowie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie UZP 

36 38 48 45 

  — członkowie służby zagranicznej 

niebędący 

członkami korpusu służby cywilnej 

856 754 606 526 

  — nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez organy 

administracji rządowej 

12 256 12 276 12 371 12 617 
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Osoby nieobjęte mnożnikowymi 

systemami wynagrodzeń1,2 

110 086 110 357 108 861 109 260 

Źródło: NIK 

1 Bez Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z przekształceniem Urzędu z dniem 1 stycznia 
2019 r. w państwową osobę prawną i nieujęciem tej jednostki w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej 
na rok 2019 – art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 
2020 r. poz. 180). 
2   Bez Agencji Wywiadu.  
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Rozdział  2 

Opis kształtowania wynagrodzeń na gruncie ustawy o 

kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

 
 

Wstęp 

    

Niniejszy rozdział dotyczy kształtowania wynagrodzeń wybranych grup pracowników 

państwowej sfery budżetowej, które, zgodnie z przepisami 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 z późn. zm.) objęte są co do zasady mnożnikowymi systemami 

wynagrodzeń. 

Są to: 

I. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 

II. członkowie korpusu służby cywilnej, 

III. etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, 

IV. etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, 

V. pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, 

VI. eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 

VII. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, 

VIII. członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, 

IX. członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, 

X. sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których 

wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra 

Sprawiedliwości, 

XI. prokuratorzy, 

XII. asesorzy prokuratorscy, 

XIII. nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej, 

XIV. żołnierze zawodowi i funkcjonariusze. 

 

W poniższej części raportu opisani zostali pracownicy 13 kategorii (kategoria XIV. żołnierze 

zawodowi i funkcjonariusze zostanie przygotowana w kolejnym etapie prac) ponieważ stanowią 

oni odrębne grupy związane z konkretnymi urzędami i instytucjami, których zasady 
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funkcjonowania, a także wynagradzania są opisane w odpowiednich ustawach (patrz: tabela 

poniżej). 

Do jedenastu z czternastu opisywanych w tej części kategorii pracowników określonych 

w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma 

zastosowanie ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym19, która w art. 4 pkt 1 ustala roczne 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez 

pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie20. Dwie z tych 

grup (funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz żołnierze zawodowi i funkcjonariusze) są 

wyłączone z zastosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, ale na podstawie 

odrębnych ustaw otrzymują dodatkowe uposażenie roczne lub nagrodę roczną w wysokości 

1/12 uposażenia oraz określonych w ustawach dodatków otrzymanych w roku kalendarzowym, za 

który nagroda przysługuje. Tylko osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe nie 

otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

Akty prawne zawierające przepisy dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

wśród kategorii pracowników opisanych w niniejszej części: 

 ustawa 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) (dalej: ustawa 

o kształtowaniu wynagrodzeń), 

 ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), 

 ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) (dalej: ustawa o pracownikach urzędów państwowych). 

Pozostałe akty prawne zawierające przepisy dotyczące kształtowania wynagrodzeń 

odnoszące się do omawianych, poszczególnych kategorii pracowników: 

                                                 
19 Na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżetowej. 
20 Na mocy ustawy przy obliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się 
wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz 
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w 
wyniku przywrócenia do pracy. 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

1. osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

- ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) 

- ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
571) 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824) 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1810) 

- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 

- zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2019 r. w 
sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
(M.P. z 2019 r. poz. 585) 

- ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 
z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 
z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267 
z późn. zm.) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, 

nie tak 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz 
członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu (Dz. U. z 2004 r. Nr 286, poz. 
2877) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i 
trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 31, poz. 277) 

2. członkowie korpusu 
służby cywilnej 

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
285) 

- ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
571) 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, 
stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 
wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 807 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do 
pracy w innej miejscowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 763) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie 
uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków 
korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30 z późn. zm.) 

tak tak 

3. etatowi członkowie 
samorządowych kolegiów 
odwoławczych 

- ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 570) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania 
prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium 

tak nie 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. z 2017 r. poz. 931) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie 
maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów 
odwoławczych (Dz.U. Nr. 74 poz.828) 

4. etatowi członkowie 
kolegiów regionalnych izb 
obrachunkowych 

- ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników 
regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad 
ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków 
kolegiów izb (Dz.U. z 2017 r. poz. 1284) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie 
siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz 
szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania 
(Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz.1747) 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych 
jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) 

tak tak 

5. pracownicy Rządowego 
Centrum Legislacji 

- ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 
zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników 
Rządowego Centrum Legislacji (Dz.U z 2017 r. poz. 578) 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych 
jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) 

- zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P z 2017 r. poz. 282 
z późn. zm.) 

tak tak 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

6. eksperci, asesorzy i 
aplikanci eksperccy 
Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

— ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 
poz. 286 z późn. zm.) 

— rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 140, poz. 1484 z późn. zm.) 

— rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie 
mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, 
asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 240, poz. 2411 z późn. zm.) 

tak nie 

7. funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej 

- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505) 

- ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723) 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w 
sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 182) 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w 
sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1468) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1563) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 
17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, 

nie21 nie 

                                                 
21 Funkcjonariusze nie podlegają ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ale na podstawie ustawy 
otrzymują nagrodę roczną. 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-
Skarbowej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 2391 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin 

8. członkowie służby 
zagranicznej niebędący 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

- ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
571) 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie 
określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia 
w służbie zagranicznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 40, poz. 324) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby 
zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1837) 

- rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia 
przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby 
zagranicznej 

tak nie 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

9. członkowie Krajowej Izby 
Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843) 

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę — Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)  

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby 
Odwoławczej (Dz.U. poz. 779) 

tak nie 

10. sędziowie delegowani do 
Ministerstwa 
Sprawiedliwości lub innej 
jednostki organizacyjnej 
podległej Ministrowi 
Sprawiedliwości albo 
przez niego nadzorowanej 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) 

- obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 
wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub 
przez niego nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 241) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie 
funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 591 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie 
delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym 
poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. z 2018 r. poz. 1548) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1754) 

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 
2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych 
równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 196, poz. 1297) 

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. 
z 2019 r. poz. 742) 

tak nie 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

11. prokuratorzy - ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 
740 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków 
funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. z 2016 r. poz. 271 
z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także 
świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce 
pełnienia służby (Dz. U. z 2019 r. poz. 509) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie 
należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia 
obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 484) 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby 
zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1837) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie 
uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i 
członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 198) 

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. 
(M.P. z 2019 r. poz. 742) 

tak tak 

12. asesorzy prokuratorscy - ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 
740 z późn. zm.) 

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. 
(M.P. z 2019 r. poz. 742) 

tak nie 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

13. nauczyciele zatrudnieni w 
szkołach i placówkach 
prowadzonych przez 
organy administracji 
rządowej 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2215) 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869) 

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17) 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

- ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) 

- ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
571 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 
278) 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

- ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej 

tak nie 
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L.p. Kategoria Akty prawne 

Ustawa o 
dodatkowym 

wynagrodzeniu 
rocznym (…) 

Ustawa o 
pracownikach 

urzędów 
państwowych 

(Dz. U. z 2009 r. poz. 494 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla 
nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych 
(Dz. U. z 2016 poz. 2264 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1574) 

14. żołnierze zawodowi i 
funkcjonariusze22 

— ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 860) 

— rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 572) 

nie23 nie 

                                                 
22 Kategoria żołnierze zawodowi i funkcjonariusze zostanie przygotowana w kolejnym etapie prac. 
23 Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze nie podlegają ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery  budżetowej, ale na 
podstawie odrębnych ustaw otrzymują dodatkowe uposażenie roczne lub nagrodę roczną. 
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I. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

W ustawie określono kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe — w wysokości 1 789,42 zł. 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) (dalej: ustawa o wynagrodzeniu) 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1810) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 

 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 

organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego (M.P. z 2019 r. poz. 

585) 

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 

z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
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przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, 

Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom 

rodzin będącym na ich utrzymaniu (Dz. U. z 2004 r. Nr 286, poz. 2877) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu 

obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 31, poz. 277) 

 

2. Katalog osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

 

Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala zasady 

wynagradzania tych osób (tzw. r-ki): 

1)  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)  

Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu, 

Prezesa Rady Ministrów, 

wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, 

wiceprezesa Rady Ministrów, 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego24, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, 

Rzecznika Finansowego25, 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

                                                 
24 Raport zawiera informacje o wynagrodzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego ustalonym na 
podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
(wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny), pozostałe składniki wynagrodzenia (premie 
i nagrody) określa uchwała Zarządu NBP. 
25 Raport zawiera informacje o wynagrodzeniu Rzecznika Finansowego z tytułu zajmowania 
kierowniczego stanowiska państwowego. Wynagrodzenie Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi 
i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej określa rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu 
obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej. 
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Szefa Kancelarii Sejmu, 

Szefa Kancelarii Senatu, 

zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, 

zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, 

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Szefa Służby Cywilnej, 

Głównego Inspektora Pracy, 

zastępcy Głównego Inspektora Pracy, 

Kierownika Krajowego Biura Wyborczego26, 

3)  

Ministra Stanu27, 

Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego, 

4)  

Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 

sekretarza stanu, 

członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 1528, 

członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

podsekretarza stanu (wiceministra), 

wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, 

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, 

Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Zastępcy Rzecznika Finansowego, 

zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

kierownika urzędu centralnego, 

wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, 

wojewody, 

zastępcy kierownika urzędu centralnego, 

                                                 
26 W niektórych aktach prawnych Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, w innych Szef Krajowego 
Biura Wyborczego. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest kierownikiem urzędu w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (art. 188 § 2 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319). 
27 Stanowisko nieuwzględnione w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824). 
28 Członek Państwowej Komisji… nie jest ujęty w tabeli wynagrodzeń zasadniczych w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824). 
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wicewojewody. 

 

Ponadto w innych ustawach lub rozporządzeniach jest mowa o funkcjach w randze sekretarza 

stanu: 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej29, 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego30, 

Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego31, 

Szef Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej32, 

członkowie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich33, 

lub podsekretarza stanu: 

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej34. 

Na podstawie ustawy o Radzie Ministrów35, Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów mogą 

ustanowić pełnomocników Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocników Rządu, którymi są 

sekretarze lub podsekretarze stanu, a w szczególnych przypadkach wojewoda. Na podstawie tej 

samej ustawy tworzone są organy pomocnicze Rady Ministrów, którymi kierują przewodniczący  

– sekretarze lub podsekretarze stanu. 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

W roku 2020 kwota bazowa do obliczenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł (patrz: punkt I.1.). 

Wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 

7-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 3-krotności kwoty 

bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.36 

Wynagrodzenie pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe składa 

się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość 

określa ustawa budżetowa, oraz mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu. 37 38 

 

 

                                                 
29 Art. 13 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 
30 Art. 11 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
31 Art. 103 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. 
32 Art. 103 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. 
33 Art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. 
34 Art. 19 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 
35 Art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy o Radzie Ministrów. 
36 Art. 2a. ustawy o wynagrodzeniu. 
37 Art. 3 ustawy o wynagrodzeniu. 
38 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. 
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Tabele mnożników kwoty bazowej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego 

Lp. Stanowisko 

Mnożnik kwoty bazowej 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

dodatku 
funkcyjnego 

1 Prezes Rady Ministrów 6,2 2,0 

2 Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli 

5,7 1,6 

3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii 
Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

5,6 1,5 

4 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik 
Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

5,0 1,3 

4a Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu 4,96 1,6 

5 Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, 
sekretarz stanu, zastępca Rzecznika Praw 
Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, 
zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
kierownik Krajowego Biura Wyborczego, członek 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

4,9 1,2 

5a Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu 4,56 1,28 

6 Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora 
Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), 
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Rzecznik 
Finansowy, wojewoda 

4,4 1,2 

7 Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Zastępca 
Rzecznika Finansowego, wicewojewoda 

4,0 1,2 

 

 

 

Lp. Stanowisko 

Mnożnik kwoty bazowej 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

dodatku 
funkcyjnego 

1 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 
wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 
kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika 
urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej 

1,0-6,5 1,0-2,0 
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Lp. Stanowisko 

Mnożnik kwoty bazowej 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

dodatku 
funkcyjnego 

1 Prezes Narodowego Banku Polskiego 6,2 2,0 

2 Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego 

5,7 1,6 

3 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 5,6 1,5 

 

 

4. Dodatki 

 

Do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22 (dodatek za wieloletnią pracę) ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

o pracownikach urzędów państwowych. 39 (patrz: Rozdział 3 punkt 3.3.a) 

 

5. Nagrody 

 

Do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 23 (nagrody jubileuszowe) i art. 24 ust. 2 (fundusz nagród) ustawy z dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (patrz: Rozdział 3 punkt 3.4.) 

 

6. Inne świadczenia 

 

a) Do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 26 (delegacje służbowe) i art. 28 (odprawa) ustawy z dnia 

16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (patrz: Rozdział 3 punkt 

3.5.) 

b) Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe z tytułu stałej dodatkowej pracy 

w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego 

w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym przysługuje wynagrodzenie na zasadach 

określonych w przepisach szczególnych. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko 

państwowe, która pełni również inną funkcję niż wymienione powyżej, przysługuje jedno, 

wybrane przez nią wynagrodzenie.40 

W rozporządzeniu Prezydenta RP doprecyzowano, że wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu 

stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, 

                                                 
39 Art. 3b ustawy o wynagrodzeniu. 
40 Art. 4 ustawy o wynagrodzeniu. 
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pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-

badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych 

w powyższej tabeli, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi 

połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia 

w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy41. 

c) Osoby odwołane z kierowniczych stanowisk państwowych oraz osoby, które zaprzestały 

wykonywania funkcji na tych stanowiskach wskutek upływu kadencji, zachowują prawo 

do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres: 

 1 miesiąca — jeżeli funkcję tę pełniły przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

 2 miesięcy — jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy 

niż 12 miesięcy; 

 3 miesięcy — jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

W razie podjęcia w okresie, o którym mowa powyżej, pracy niżej płatnej przysługuje przez 

ten okres dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem pobieranym na kierowniczym stanowisku państwowym a 

wynagrodzeniem pobieranym w nowym miejscu pracy.42 

d) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, 

Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich 

utrzymaniu, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego 

zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia 

szpitalnego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz 

towarzyszącym im członkom rodzin, a także Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu, 

prawo do świadczeń opieki leczniczej przysługuje również w trakcie oficjalnych podróży 

krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych, niezależnie od świadczeń 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu 

opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, 

szczegółowy zakres oraz warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.43 44 

e) Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe przysługuje lokal służący do 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, na czas zajmowania stanowiska, jeżeli osoba ta i jej 

małżonek nie dysponują innym lokalem w miejscowości, w której objęła ona stanowisko. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady 

Ministrów mogą obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i 

                                                 
41

 Art. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. 
42 Art. 5 ustawy o wynagrodzeniu. 
43 Art. 5a ustawy o wynagrodzeniu. 
44 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi 
Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich 
utrzymaniu. 
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mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych 

lokali. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb obejmowania i 

zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.45 46 

  

                                                 
45 Art. 5b ustawy o wynagrodzeniu. 
46 Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. 
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II. Członkowie korpusu służby cywilnej 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

W ustawie budżetowej na rok 2020 określono kwoty bazowe dla członków korpusu 

służby cywilnej — w wysokości 2 031,96 zł. 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 285) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 

stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych 

urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych 

zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby 

cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń 

przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej 

miejscowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 763) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień 

szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 30 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie w sprawie uprawnień 

szczególnych służby cywilnej) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505 z późn. zm.) (dalej: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej) 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 

z późn. zm.) (dalej: ustawa o transporcie drogowym) 

 

2. Katalog stanowisk korpusu służby cywilnej 

 

Katalog stanowisk został określony w przytoczonym powyżej rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych 

kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 
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wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 

przysługujących członkom korpusu służby cywilnej: 

1) Stanowiska urzędnicze we wszystkich urzędach ministrów i przewodniczących komitetów 

wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach centralnych organów administracji 

rządowej, w jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, 

których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

2) Stanowiska urzędnicze w urzędach wojewódzkich. 

3) Stanowiska urzędnicze w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom 

administracji rządowej oraz w krajowej informacji skarbowej i izbach administracji 

skarbowej. 

4) Stanowiska urzędnicze w komendach, inspektoratach i innych jednostkach 

organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, 

inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy ustala się 

z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.47 

W roku 2020 kwota bazowa do obliczenia wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej 

wynosi 2 031,96 zł (patrz: Rozdział 2 punkt II.1.). 

Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

przedstawiono w Tabelach 1-4. 

 

Tabela 1. Grupy stanowisk urzędniczych, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz 

kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych oraz 

mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego w urzędach 

ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, w urzędach 

centralnych organów administracji rządowej, w jednostkach budżetowych obsługujących 

państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład 
Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej, jednostki 
budżetowe obsługujące państwowe fundusze celowe, których dysponentami są 
organy administracji rządowej, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

dyrektor generalny urzędu, 

dyrektor departamentu lub komórki 

według 
odrębnych 

2,2-8,0 

                                                 
47 Art. 87 ustawy o służbie cywilnej. 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

równorzędnej, 

zastępca dyrektora departamentu lub 
komórki równorzędnej 

przepisów 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

główny księgowy resortu według 
odrębnych 
przepisów, jak 
dla głównego 
księgowego 
jednostki sektora 
finansów 
publicznych 

1,5-7,0 

główny księgowy według 
odrębnych 
przepisów 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik wydziału wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych, 

zastępca pełnomocnika do spraw 
ochrony informacji niejawnych 

według 
odrębnych 
przepisów 

główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie 
wyższe 
prawnicze i 
aplikacja 
legislacyjna albo 
wykształcenie 
wyższe 
prawnicze i 4 lata 
pracy związanej z  

opracowywaniem 
aktów prawnych 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

radca generalny, 

radca: ministra (innego członka Rady 
Ministrów), kierownika urzędu 
centralnego, 

główny specjalista 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

audytor wewnętrzny, 

radca prawny, 

główny wizytator 

według 
odrębnych 
przepisów 

kierownik kancelarii tajnej wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy specjalista, 

starszy projektant, 

starszy programista 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

psycholog, 

starszy wizytator 

według 
odrębnych 
przepisów 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

specjalista, 

projektant, 

programista 

wykształcenie 
wyższe 

specjalista do spraw legislacji wykształcenie 
wyższe 
prawnicze i 
aplikacja 
legislacyjna albo 
wykształcenie 
wyższe 
prawnicze i 2 lata 
pracy związanej z 

opracowywaniem 
aktów prawnych 

wizytator według 
odrębnych 
przepisów 

starszy inspektor, 

starszy statystyk, 

referendarz 

wykształcenie 
wyższe 

referent prawny wykształcenie 
wyższe 
prawnicze 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

inspektor, 

statystyk, 

podreferendarz, 

starszy księgowy, 

starszy referent, 

księgowy, 

referent, sekretarz 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

radca Prezesa Rady Ministrów, 

radca Wiceprezesa Rady Ministrów, 

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

III. Ministerstwo Finansów 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

główny księgowy budżetu państwa, 

główny księgowy obsługi subwencji 
ogólnej i wpłat jednostek samorządu 
terytorialnego, 

główny księgowy obsługi środków 
własnych Unii Europejskiej, 

główny księgowy obsługujący dochody 
budżetu środków europejskich 

według 
odrębnych 
przepisów 

1,5-7,0 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

starszy radca ministra wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy ekspert, 

ekspert 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

V. Ministerstwo Obrony Narodowej 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik zespołu (grupy), 

szef oddziału, 

zastępca szefa oddziału, 

szef wydziału 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

starszy inspektor kontroli wojskowej, 

inspektor kontroli wojskowej 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

VI. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, 
Komenda Główna Straży Granicznej 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

koordynator do spraw banków danych, 

kierownik samodzielnej sekcji, 

zastępca naczelnika wydziału 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

kierownik składnicy, 

zastępca kierownika składnicy, 

kierownik sekcji, 

kierownik referatu, 

kierownik archiwum 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy informatyk, 

starszy archiwista, 

starszy asystent 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

starszy asystent laboratoryjny, 

asystent laboratoryjny 

wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

informatyk, 

archiwista, 

asystent 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

starszy laborant, laborant wykształcenie 
średnie 

VII. Główny Urząd Miar 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

kierownik samodzielnego 
laboratorium, zastępca kierownika 
samodzielnego laboratorium, 

kierownik zespołu 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

główny metrolog, 

kierownik laboratorium, 

kierownik pracowni 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy metrolog, 

starszy konstruktor, 

starszy technolog, 

metrolog, 

konstruktor, 

technolog 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy technik, 

technik 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

VIII. Główny Urząd Statystyczny 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

konsultant wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy analityk wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

IX. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik wydziału w komórce 
realizującej zadania inspekcyjne lub 
kontrolne 

wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń lub 
wykształcenie 
wyższe 
prawnicze 

1,0-6,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy inspektor nadzoru 
budowlanego 

wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń 

1,0-3,5 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie 
średnie i 
uprawnienia 
budowlane w 
ograniczonym 
zakresie 

 

 

1,0-2,7 

X. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

zastępca dyrektora oddziału 
terenowego 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska koordynator programów, wykształcenie 1,0-6,0 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik projektu (koordynator 
realizacji kontraktów), 

kierownik rejonu, 

zastępca kierownika rejonu, 

zastępca naczelnika wydziału 

wyższe 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

główny inspektor drogowy, 

główny inspektor mostowy 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

kierownik zespołu, 

kierownik służby liniowej 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

kierownik zespołu nadzoru, 

oddziałowy inspektor mostowy, 

oddziałowy inspektor drogowy, 

terenowy inspektor drogowy, 

terenowy inspektor mostowy, 

inspektor nadzoru 

wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy technik ds. drogownictwa, 

technik ds. drogownictwa, 

asystent inspektora nadzoru, 

drogomistrz 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

XI. Urząd Transportu Kolejowego 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

dyrektor oddziału terenowego wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

zastępca dyrektora oddziału 
terenowego 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, 

starszy inspektor nadzoru technicznego 
i eksploatacji linii kolejowych, 

starszy inspektor nadzoru technicznego 
i eksploatacji pojazdów kolejowych, 

starszy inspektor kontroli wyrobów 
kolejowych 

wykształcenie 
wyższe 
techniczne 

starszy inspektor bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych 
koleją 

wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

inspektor bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, 

inspektor nadzoru technicznego i 
eksploatacji linii kolejowych, 

inspektor nadzoru technicznego i 
eksploatacji pojazdów kolejowych, 

inspektor kontroli wyrobów kolejowych 

wykształcenie 
wyższe 
techniczne 

1,0-3,5 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

inspektor bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych koleją 

wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy technik, 

technik 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

XII. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

kierownik pracowni wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy asystent laboratoryjny, 

asystent laboratoryjny 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy laborant, laborant wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

XIII. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

kierownik Centralnego Laboratorium, 
zastępca kierownika Centralnego 
Laboratorium, 

kierownik laboratorium 
specjalistycznego 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik pracowni wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy asystent laboratoryjny, 

asystent laboratoryjny 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy laborant, 

laborant 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

XIV. Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

dyrektor delegatury, 

zastępca dyrektora delegatury 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

kierownik centrum przetwarzania 
danych, 

kierownik stacji kontroli, 

kierownik laboratorium, 

główny informatyk, 

konsultant 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy informatyk wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

informatyk wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

XV. Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, 

Zastępca Naczelnego Lekarza 
Lotnictwa Cywilnego 

wykształcenie 
lekarskie ze 
specjalizacją z 
zakresu 
medycyny 
lotniczej 

1,5-7,0 

naczelnik delegatury wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik inspektoratu wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy inspektor lotniczy, 

inspektor lotniczy 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

XVI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

naczelnik delegatury 

zastępca naczelnika delegatury 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-7,0 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

zastępca naczelnika wydziału, 

kierownik sekcji 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

główny specjalista transportu 
drogowego, 

starszy specjalista transportu 
drogowego, 

specjalista transportu drogowego, 

młodszy specjalista transportu 
drogowego 

wykształcenie 
wyższe, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 2 lata 
pracy w zawodzie 
inspektora 

1,0-6,0 

główny specjalista ruchu drogowego, 

starszy specjalista ruchu drogowego, 

specjalista ruchu drogowego, 

młodszy specjalista ruchu drogowego 

wykształcenie 
wyższe i złożony 
z wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny I 
lub II stopnia 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy inspektor transportu 
drogowego 

wykształcenie 
wyższe, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku lub 
wykształcenie 
średnie, złożony 

1,0-3,5 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

z wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 2 lata 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku 

inspektor transportu drogowego, 

młodszy inspektor transportu 
drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku 

starszy inspektor ruchu drogowego, 

inspektor ruchu drogowego, 

młodszy inspektor ruchu drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie 
i złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny I 
lub II stopnia 

starszy kontroler transportu 
drogowego, 

kontroler transportu drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i co 
najmniej 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku 

młodszy kontroler transportu 
drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia 

starszy kontroler ruchu drogowego, 
kontroler ruchu drogowego, 

młodszy kontroler ruchu drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie 
i złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

kwalifikacyjny I 
lub II stopnia 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

aplikant wykształcenie co 
najmniej średnie, 
w trakcie kursu 
specjalistycznego 

1,0-2,7 

XVII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

doradca 
Prezesa: 

ds. produktów 
leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

ds. produktów 
leczniczych 
weterynaryjnych 

ds. wyrobów 
medycznych 

ds. produktów 
biobójczych 

starszy 
ekspert: 

ds. produktów 
leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

ds. produktów 
leczniczych 
weterynaryjnych 

ds. wyrobów 
medycznych 

ds. produktów 
biobójczych 

starszy inspektor ds. badań klinicznych 
oraz systemów monitorowania 
bezpieczeństwa produktów leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

ekspert: ds. produktów 
leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

ds. produktów 
leczniczych 
weterynaryjnych 

ds. wyrobów 
medycznych 

ds. produktów 
biobójczych 

młodszy 
ekspert: 

ds. produktów 
leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

ds. produktów 
leczniczych 
weterynaryjnych 

ds. wyrobów 
medycznych 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

ds. produktów 
biobójczych 

inspektor ds. badań klinicznych oraz 
systemów monitorowania 
bezpieczeństwa produktów leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

młodszy inspektor ds. badań 
klinicznych oraz systemów 
monitorowania bezpieczeństwa 
produktów leczniczych 

wykształcenie 
wyższe 

młodszy specjalista wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy technik wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

technik 

 

Tabela 2. Grupy stanowisk urzędniczych, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz 

kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych oraz 

mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego w urzędach 

wojewódzkich 

Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

dyrektor generalny urzędu, 

dyrektor wydziału lub komórki 
równorzędnej, 

zastępca dyrektora wydziału lub 
komórki równorzędnej 

według 
odrębnych 
przepisów 

2,2-8,0 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

główny księgowy budżetu wojewody według 
odrębnych 
przepisów, jak 
dla głównego 
księgowego 
jednostki 
sektora 
finansów 
publicznych 

1,5-7,0 

główny księgowy, 

zastępca głównego księgowego 

według 
odrębnych 
przepisów 

architekt wojewódzki, 

informatyk wojewódzki 

wykształcenie 
wyższe 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik oddziału, 

zastępca kierownika oddziału 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych 

według 
odrębnych 
przepisów 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

radca generalny, 

radca wojewody 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-6,0 

audytor wewnętrzny, 

radca prawny 

według 
odrębnych 
przepisów 

główny specjalista, 

starszy inspektor wojewódzki, 

inspektor wojewódzki 

wykształcenie 
wyższe 

kierownik kancelarii tajnej wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
specjalistyczne w służbie 
cywilnej 

starszy specjalista, 

starszy informatyk 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,5 

psycholog według 
odrębnych 
przepisów 

referent prawny, 

referent prawno-administracyjny 

wykształcenie 
wyższe 
prawnicze lub 
administracyjn
e 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

specjalista, informatyk, 

starszy inspektor, 

inspektor, 

starszy księgowy, 

starszy referent, 

księgowy, 

referent 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

 

Tabela 3. Grupy stanowisk urzędniczych, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz 

kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych oraz 

mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego w urzędach 

podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej oraz w krajowej informacji 

skarbowej i izbach administracji skarbowej 

Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

I. Wszystkie urzędy 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

dyrektor (kierownik) urzędu podległego 
centralnemu organowi administracji 
rządowej, 

zastępca dyrektora (kierownika), 

wicedyrektor urzędu podległego 
centralnemu organowi administracji 
rządowej 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-4,3 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik (kierownik) wydziału, 

zastępca naczelnika wydziału, 

kierownik samodzielnego oddziału 
podległego centralnemu organowi 
administracji rządowej, 

kierownik zespołu (samodzielnego 
oddziału, oddziału, samodzielnego 
działu, działu, samodzielnego referatu, 
referatu, sekcji), 

kierownik laboratorium, 

kierownik pracowni 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

główny księgowy, 

zastępca głównego księgowego, 

pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych 

według odrębnych 
przepisów 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

audytor wewnętrzny, 

radca prawny 

według odrębnych 
przepisów 

1,0-4,0 

główny specjalista, 

główny programista 

wykształcenie 
wyższe 

kierownik kancelarii tajnej wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy specjalista, 

starszy projektant 

starszy programista, 

starszy informatyk, 

specjalista, 

projektant, 

programista, 

informatyk 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

referent prawny, 

referent prawno-administracyjny 

wykształcenie 
wyższe prawnicze 
lub 
administracyjne 

psycholog według odrębnych 
przepisów 

starszy inspektor, 

starszy rewident, 

starszy statystyk, 

starszy asystent, 

samodzielny księgowy 

wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

inspektor, 

rewident, 

analityk, 

statystyk, 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

starszy księgowy, 

starszy redaktor, 

starszy laborant, 

asystent 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

młodszy księgowy, 

młodszy informatyk, 

samodzielny referent, 

starszy referent, 

księgowy, 

laborant, 

referent, 

sekretarz kierownika urzędu 
(stanowiska równorzędnego) 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

II. Urzędy morskie 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, 
Szczecin, Świnoujście, 

zastępca kapitana portu: Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin, Świnoujście 

wykształcenie 
wyższe i dyplom 
kapitana żeglugi 
wielkiej 

1,5-4,3 

główny księgowy urzędu morskiego według odrębnych 
przepisów 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kapitan portu innego niż Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin, Świnoujście, 

zastępca kapitana portu innego niż 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście 

wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
zarządzania w 
dziale pokładowym 

1,0-4,0 

naczelnik Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego 

wykształcenie 
wyższe 

główny inspektor wykształcenie 
wyższe i dyplom 
odpowiedniej 
specjalności 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

zastępca głównego inspektora wykształcenie 
wyższe i dyplom 
odpowiedniej 
specjalności 

1,0-4,0 

starszy oficer portu wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
zarządzania w 
dziale pokładowym 

główny operator służby kontroli ruchu 
statków 

wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
zarządzania w 
dziale pokładowym 
oraz kurs 
odpowiedniej 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

specjalności 

starszy operator służby kontroli ruchu 
statków 

wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
zarządzania w 
dziale pokładowym 
oraz kurs 
odpowiedniej 
specjalności albo 
wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
operacyjnym w 
dziale pokładowym, 
kurs odpowiedniej 
specjalności oraz 3 
lata pracy w 
charakterze 
operatora służby 
kontroli ruchu 
statków albo 
wykształcenie 
wyższe o 
specjalności 
inżynieria ruchu 
morskiego, kurs 
odpowiedniej 
specjalności oraz 3 
lata pracy w 
charakterze 
operatora służby 
kontroli ruchu 
statków 

starszy pilot lotnictwa według odrębnych 
przepisów 

starszy inspektor realizujący funkcje 
publicznoprawne 

wykształcenie 
wyższe i dyplom 
odpowiedniej 
specjalności 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

oficer portu wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
operacyjnym w 
dziale pokładowym 

1,0-3,0 

kierownik obwodu ochrony wybrzeża, 

kierownik oddziału, 

kierownik grupy, 

inspektor realizujący funkcje 
publicznoprawne 

młodszy oficer portu 

wykształcenie 
średnie i dyplom 
odpowiedniej 
specjalności 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

pilot lotnictwa według odrębnych 
przepisów 

operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie 
wyższe i dyplom na 
poziomie 
operacyjnym w 
dziale pokładowym 
albo wykształcenie 
wyższe i kurs 
odpowiedniej 
specjalności albo 
wykształcenie 
wyższe o 
specjalności 
inżynieria ruchu 
morskiego 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy nadzorca ochrony wybrzeża, 

nadzorca ochrony wybrzeża, 

starszy bosman portu, 

bosman portu 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

III. Urzędy żeglugi śródlądowej 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie 
wyższe i patent 
oficera żeglugi 
śródlądowej 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie 
wyższe i patent 
oficera żeglugi 
śródlądowej 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie 
średnie i patent 
oficera żeglugi 
śródlądowej 

 

1,0-2,5 

IV. Archiwa państwowe 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik oddziału zamiejscowego wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

starszy kustosz, 

kustosz 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy archiwista, 

starszy konserwator archiwalny 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

kierownik ekspozytury archiwum wykształcenie 
średnie 

archiwista, 

konserwator archiwalny, 

dokumentalista 

wykształcenie 
średnie i policealne 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy fotograf, 

starszy laborant, 

młodszy archiwista, 

młodszy konserwator archiwalny, 

młodszy dokumentalista, 

fotograf, laborant 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

V. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe 
oraz urzędy celno-skarbowe 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

dyrektor izby administracji skarbowej, 
dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej, 

zastępca dyrektora izby administracji 
skarbowej, 

zastępca dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej, 

naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego, 

zastępca naczelnika urzędu 
skarbowego, 

zastępca naczelnika urzędu celno-
skarbowego 

według odrębnych 
przepisów 

2,0-7,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

radca skarbowy, 

główny ekspert skarbowy, 

starszy ekspert skarbowy, 

ekspert skarbowy 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,2 

oskarżyciel skarbowy wykształcenie 
wyższe prawnicze 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy kontroler skarbowy wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

starszy kontroler rozliczeń, 

starszy poborca skarbowy, 

kontroler skarbowy, 

kontroler rozliczeń, 

młodszy kontroler skarbowy 

wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

poborca skarbowy wykształcenie 
średnie 

1,0-2,7 

VI. (uchylona) 

VII. (uchylona) 

VIII. Urzędy statystyczne 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

informatyk urzędu, 

konsultant 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy statystyk informatyk, 

administrator systemu, 

administrator sieci, 

referendarz statystyk, 

statystyk informatyk 

wykształcenie 
średnie 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

młodszy statystyk wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

IX. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

nadinspektor zakładów górniczych wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy inspektor zakładów górniczych, 

inspektor zakładów górniczych, 

młodszy inspektor zakładów górniczych 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

X. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

zastępca naczelnika obwodowego 
urzędu 

wykształcenie 
średnie 

1,0-4,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

kierownik punktu legalizacyjnego wykształcenie 
średnie 

1,0-4,0 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy probierz, 

probierz, 

starszy legalizator, 

legalizator 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

XI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

naczelnik wydziału wykształcenie 
wyższe 

1,5-4,3 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy aprobant, 

aprobant 

wykształcenie 
średnie 

1,0-3,0 

XII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji 
rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

szef oddziału, 

zastępca szefa oddziału 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

szef wydziału wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

pielęgniarka okręgowa według odrębnych 
przepisów 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy inspektor kontroli wojskowej, 

starszy metrolog, 

metrolog, 

inspektor kontroli wojskowej 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy instruktor, 

instruktor, 

redaktor, 

sekretarz dowódcy (szefa instytucji), 

technik informatyczny, 

operator EMC 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

XIII. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy inspektor rybołówstwa 
morskiego, 

inspektor rybołówstwa morskiego 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

XIV. (uchylona) 

XV. Graniczne inspektoraty weterynarii 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

graniczny lekarz weterynarii, 

zastępca granicznego lekarza 
weterynarii 

według odrębnych 
przepisów 

1,5-4,3 

Stanowiska samodzielne 
w służbie cywilnej 

starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

inspektor weterynaryjny wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w służbie 
cywilnej 

starszy kontroler weterynaryjny, 

kontroler weterynaryjny, 

dezynfektor 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

XVI. Biuro Nasiennictwa Leśnego 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

kierownik wydziału lub komórki 
równorzędnej, 

zastępca kierownika wydziału lub 
komórki równorzędnej 

według odrębnych 
przepisów 

2,0-5,0 

XVII. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

kierownik zarządu zlewni, 

zastępca kierownika zarządu zlewni 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-4,3 
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Tabela 4. Grupy stanowisk urzędniczych, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz 

kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych oraz 

mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego 

w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji i straży 

Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące 
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 

oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik (kierownik) wydziału, 

zastępca naczelnika (kierownika) 
wydziału 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

główny księgowy, 

pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych 

według 
odrębnych 
przepisów 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

audytor wewnętrzny, 

radca prawny 

według 
odrębnych 
przepisów 

1,0-4,0 

zastępca głównego księgowego, 

kierownik oddziału (jednostki 
równorzędnej), 

zastępca kierownika oddziału 
(jednostki równorzędnej), 

kierownik pracowni, 

główny specjalista 

wykształcenie 
wyższe 

kierownik kancelarii tajnej wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy specjalista, 

starszy informatyk 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

referent prawny, 

referent prawno-administracyjny 

wykształcenie 
wyższe prawnicze 
lub 
administracyjne 

psycholog według 
odrębnych 
przepisów 

specjalista, 

informatyk, 

starszy inspektor 

wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

inspektor, 

starszy księgowy, 

starszy referent, 

księgowy, 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

referent, 

sekretarz kierownika jednostki 

 

II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

naczelnik wydziału inspekcji, 

zastępca naczelnika wydziału inspekcji 

wykształcenie 
wyższe, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 2 lata 
pracy w zawodzie 
inspektora 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik oddziału, 

główny specjalista transportu 
drogowego, 

starszy specjalista transportu 
drogowego, 

specjalista transportu drogowego, 
młodszy specjalista transportu 
drogowego 

wykształcenie 
wyższe, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 2 lata 
pracy w zawodzie 
inspektora 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie 
wyższe, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku lub 
wykształcenie 
średnie, złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 2 lata 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku 

1,0-3,0 

inspektor transportu drogowego, 

młodszy inspektor transportu 
drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

stanowisku 

starszy kontroler transportu 
drogowego, 

kontroler transportu drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia i co 
najmniej 1 rok 
pracy na 
poprzednim 
stanowisku 

młodszy kontroler transportu 
drogowego 

wykształcenie co 
najmniej średnie, 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
kwalifikacyjny II 
stopnia 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

aplikant wykształcenie co 
najmniej średnie, 
w trakcie kursu 
specjalistycznego 

1,0-2,5 

III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

dyrektor wojewódzkiego inspektoratu, 

kierownik delegatury 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik laboratorium, 

kierownik pracowni, 

kierownik działu 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy inspektor ochrony środowiska wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

inspektor ochrony środowiska, 

analityk, 

starszy laborant, 

laborant 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

dyrektor delegatury wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik zespołu w delegaturze wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

sekretarz polubownego sądu 
konsumenckiego 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

V. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik delegatury, 

kierownik laboratorium wojewódzkiego 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik działu, 

kierownik oddziału, 

kierownik laboratorium oceny nasion 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy asystent w laboratorium wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

asystent w laboratorium, 

starszy laborant, 

laborant 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

VI. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków 

Stanowiska 
specjalistyczne 

w służbie cywilnej 

starszy inspektor ochrony zabytków, 
inspektor ochrony zabytków 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

VII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik oddziału według 
odrębnych 
przepisów 

1,0-4,0 

VIII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

wojewódzki lekarz weterynarii, 

zastępca wojewódzkiego lekarza 
weterynarii 

według 
odrębnych 
przepisów 

2,0-5,0 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik zakładu higieny 
weterynaryjnej 

wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

wojewódzki inspektor weterynaryjny wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne 

1,0-4,0 

kierownik międzywojewódzkiej 
pracowni specjalistycznej, 

kierownik oddziału terenowego zakładu 
higieny weterynaryjnej, 

konsultant w zakładzie higieny 
weterynaryjnej, 

starszy inspektor weterynaryjny, 

kierownik pracowni w zakładzie higieny 

wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne lub 
inne wyższe z 
zakresu spraw 
należących do 
właściwości 
Inspekcji 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

weterynaryjnej Weterynaryjnej 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy asystent w zakładzie higieny 
weterynaryjnej lub w inspektoracie, 

inspektor weterynaryjny, 

asystent w zakładzie higieny 
weterynaryjnej lub w inspektoracie, 

młodszy asystent w zakładzie higieny 
weterynaryjnej lub w inspektoracie 

wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne lub 
inne wyższe z 
zakresu spraw 
należących do 
właściwości 
Inspekcji 
Weterynaryjnej 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

starszy laborant w zakładzie higieny 
weterynaryjnej, 

starszy weterynaryjny kontroler 
sanitarny, 

laborant w zakładzie higieny 
weterynaryjnej, 

weterynaryjny kontroler sanitarny 

wykształcenie 
średnie 
zawodowe 

1,0-2,5 

IX. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

kierownik delegatury, 

ośrodka lub oddziału zamiejscowego 

wykształcenie 
wyższe 
farmaceutyczne 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik działu wykształcenie 
wyższe 
farmaceutyczne 

1,0-4,0 

kierownik laboratorium wykształcenie 
wyższe mające 
zastosowanie do 
pracy w 
laboratorium 

starszy inspektor farmaceutyczny, 

kierownik sekcji 

wykształcenie 
wyższe 
farmaceutyczne 

zastępca kierownika laboratorium, 

kierownik pracowni 

wykształcenie 
wyższe mające 
zastosowanie do 
pracy w 
laboratorium 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

inspektor farmaceutyczny wykształcenie 
wyższe 
farmaceutyczne 
lub mające 
zastosowanie do 
pracy w 
inspektoracie lub 
w laboratorium 

1,0-3,0 

starszy asystent laboratorium wykształcenie 
wyższe mające 
zastosowanie do 
pracy w 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

laboratorium 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

asystent wykształcenie 
średnie 
zawodowe 

1,0-2,5 

X. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

zastępca wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego 

wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń lub 
wyższe prawnicze 

1,0-4,0 

naczelnik wydziału 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń 

1,0-3,0 

starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane w 
ograniczonym 
zakresie 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie 
średnie i 
uprawnienia 
budowlane w 
ograniczonym 
zakresie 

1,0-2,5 

XI. Kuratoria oświaty 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 
cywilnej 

dyrektor wydziału, 

zastępca dyrektora wydziału, 

dyrektor delegatury, 

zastępca dyrektora delegatury 

według 
odrębnych 
przepisów 

1,0-4,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

kierownik oddziału według 
odrębnych 
przepisów 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy wizytator, 

wizytator 

według 
odrębnych 
przepisów 

1,0-3,0 

XII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i 
komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) 

Państwowej Straży Pożarnej 

Stanowiska średniego 
szczebla zarządzania w 
służbie cywilnej 

zastępca komendanta wojewódzkiego 
Policji, 

zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji 

wykształcenie 
wyższe 

1,5-4,3 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

główny programista, 

kierownik laboratorium, 

kierownik sekcji, 

kierownik referatu, 

kierownik archiwum 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

starszy programista, 

programista 

wykształcenie 
wyższe 

1,0-3,0 

starszy asystent laboratoryjny, 

asystent laboratoryjny 

wykształcenie 
wyższe 

starszy informatyk, 

starszy archiwista 

wykształcenie 
wyższe 

starszy rewident, 

starszy asystent 

wykształcenie 
średnie 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

informatyk, 

rewident, 

archiwista, 

starszy laborant, 

laborant, 

młodszy laborant, 

sekretarz kierownika urzędu 
(stanowiska równorzędnego) 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

XIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 

Stanowiska 
koordynujące w służbie 

cywilnej 

zastępca powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego 

wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń lub 
wyższe prawnicze 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane bez 
ograniczeń 

1,0-3,0 

starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie 
wyższe i 
uprawnienia 
budowlane w 
ograniczonym 
zakresie 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

inspektor nadzoru budowlanego, 

młodszy inspektor nadzoru 
budowlanego 

wykształcenie 
średnie i 
uprawnienia 
budowlane w 
ograniczonym 
zakresie 

1,0-2,5 
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Grupa stanowisk Stanowisko 
Wymagane 
kwalifikacje 

Mnożnik 

XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii 

Wyższe stanowiska w 
służbie cywilnej 

powiatowy lekarz weterynarii, 

zastępca powiatowego lekarza 
weterynarii 

według 
odrębnych 
przepisów 

2,0-5,0 

Stanowiska 
samodzielne w służbie 
cywilnej 

starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne lub 
inne wyższe z 
zakresu spraw 
należących do 
właściwości 
Inspekcji 
Weterynaryjnej 

1,0-4,0 

Stanowiska 
specjalistyczne w 
służbie cywilnej 

inspektor weterynaryjny wykształcenie 
wyższe 
weterynaryjne lub 
inne wyższe z 
zakresu spraw 
należących do 
właściwości 
Inspekcji 
Weterynaryjnej 

1,0-3,0 

Stanowiska 
wspomagające w 
służbie cywilnej 

starszy kontroler weterynaryjny, 

kontroler weterynaryjny, 

dezynfektor 

wykształcenie 
średnie 

1,0-2,5 

 

4. Dodatki 

 

a) Pracownikowi służby cywilnej (umowa o pracę) przysługuje dodatek za wieloletnią 

pracę w służbie cywilnej.48 

b) Urzędnikowi służby cywilnej (mianowanie) przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 

służbie cywilnej oraz dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia 

służbowego.49 

c) Osobie zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej przysługuje dodatek 

funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.50 

Dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek 

funkcyjny ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa 

ustawa budżetowa.51 W roku 2020 kwota bazowa do obliczenia wynagrodzenia członków 

korpusu służby cywilnej wynosi 2 031,96 zł (patrz: Rozdział 2 punkt II.1.). 

 

                                                 
48 Art. 85 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej. 
49 Art. 85 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej. 
50 Art. 85 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej. 
51 Art. 87 ustawy o służbie cywilnej. 



67 

 

Ustanawia się 9 stopni służbowych urzędników służby cywilnej. Stopniom służbowym są 

przyporządkowane stawki dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. 

Urzędnik służby cywilnej może otrzymać kolejny stopień służbowy po uzyskaniu pozytywnej 

oceny, jeżeli zawiera ona umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego o przyznanie 

urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego. Do stopnia służbowego przypisany 

jest mnożnik kwoty bazowej, na podstawie którego ustala się dodatek służby cywilnej.52 

 

Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia dodatku funkcyjnego przedstawiono w 

Tabeli 5. 

Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia dodatku służby cywilnej określono w 

Tabeli 6. 

 

Tabela 5. Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób 

zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej 

Grupa stanowisk 
Mnożnik 

kwoty 
bazowej 

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 0,2-2,05 

 

 

Tabela 6. Stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty 

bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej 

Stopień służbowy 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

I 0,47 

II 0,65 

III 0,85 

IV 1,05 

V 1,25 

VI 1,45 

VII 1,65 

VIII 1,85 

IX 2,05 

 

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wynosi po 5 latach pracy 5% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż 

do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.53 

                                                 
52 Art. 86 i art. 89 ustawy o służbie cywilnej. 
53 Art. 90 ustawy o służbie cywilnej. 
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Ponadto członkom służby cywilnej przysługuje: 

a) dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez 

pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia;54 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 

12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 

sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872). 55 (patrz: Rozdział 3 punkt 4.) 

 

5. Nagrody  

 

a) Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową 

w wysokości: 

 po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

Do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz 

inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do 

okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresów pracy nie wlicza się 

okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów.56 

b) Członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można 

przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie 

cywilnej. Fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych 

pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i może być przez nich 

podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.57 

 

 

 

 

                                                 
54 Art. 88 ustawy o służbie cywilnej. 
55 Art. 92 ustawy o służbie cywilnej. 
56 Art. 91 ustawy o służbie cywilnej. 
57 Art. 93 ustawy o służbie cywilnej. 
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6. Inne świadczenia 

 

a) Członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na 

rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa 

odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby 

cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa 

przysługuje w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.58 

b) Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości 

przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd, do którego urzędnik służby cywilnej 

został przeniesiony, albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu 

mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia, jeżeli: 

 urzędnik służby cywilnej albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub 

budynku mieszkalnego w miejscowości, do której następuje przeniesienie; 

 przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego 

miejsca zamieszkania urzędnika. 

Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości 

przysługuje także: 

 jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości 3-miesięcznego 

wynagrodzenia; 

 zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego 

z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia; 

 urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymiarze 4 dni.59 60 

c) Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym na stanowiskach wymagających 

kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia dotyczące awansu zawodowego 

nauczyciela, możliwości uzyskania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, prawa do 

zaopatrzenia emerytalnego z tytułu pracy nauczyciela, określone w ustawie z dnia 26 

stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a okres zatrudnienia na 

tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 

nauczyciela określone w tej ustawie.61 (patrz: Rozdział 4 punkt I.) 

d) Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy 

w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia w służbie cywilnej 1 dzień. Urlop ten 

wzrasta z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni. Do okresu zatrudnienia 

                                                 
58 Art. 94 ustawy o służbie cywilnej. 
59 Art. 95 ustawy o służbie cywilnej. 
60 Rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu 
do pracy w innej miejscowości. 
61 Art. 103 ustawy o służbie cywilnej. 



70 

 

uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza się okres zatrudnienia w 

administracji publicznej.62 

 

7. Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków 

korpusu służby cywilnej 

 

Prezes Rady Ministrów, mając na względzie szczególny charakter wykonywanych zadań 

i warunki ich wykonywania, może określać, w drodze rozporządzenia63: 

 uprawnienia szczególne w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących 

niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz zasady przyznawania tych 

świadczeń i ich wysokość, 

 inne dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w ustawie 

— jeżeli te świadczenia i dodatki były przewidziane w przepisach obowiązujących w dniu wejścia 

w życie ustawy.64 

Prezes Rady Ministrów może określić także inne świadczenia i dodatki do 

wynagrodzenia oraz warunki i tryb ich przyznawania, kierując się potrzebą zwiększenia 

efektywności wykonywanych zadań przez członków korpusu służby cywilnej.65 

 

a) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w komórce organizacyjnej 

egzekucji administracyjnej urzędu skarbowego, z wyłączeniem kierownika tej komórki, 

w okresie zatrudnienia w tej komórce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu 

kwoty uzyskanej przez: 

 organ egzekucyjny, 

 organ rekwizycyjny 

— w przydzielonej mu sprawie egzekucyjnej. 

Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje w wysokości: 

 3% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu — w przypadku gdy suma tych kwot nie 

przekracza 67-krotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego66; 

 1,5% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu — od nadwyżki ponad kwotę 

przekraczającą 67-krotność najniższego wynagrodzenia zasadniczego i nieprzekraczającą 

200-krotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego; 

 1% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu — od nadwyżki ponad kwotę 

przekraczającą 200-krotność najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

                                                 
62 Art. 105 ustawy o służbie cywilnej. 
63 Rozporządzenie w sprawie uprawnień służby cywilnej. 
64 Art. 101 ustawy o służbie cywilnej. 
65 Art. 102 ustawy o służbie cywilnej. 
66 Przez najniższe wynagrodzenie zasadnicze rozumie się wynagrodzenie zasadnicze ustalone 
z zastosowaniem najniższego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w urzędach skarbowych na stanowiskach 
wspomagających w służbie cywilnej. 
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Wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać 6-krotności najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego.67 

b) Kierownikowi komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej urzędu 

skarbowego zatrudnionemu na stanowisku kierownika działu, kierownika samodzielnego 

referatu albo kierownika referatu przysługuje wynagrodzenie z tytułu kierowania tą 

komórką w wysokości 75% średniej kwoty wynagrodzeń prowizyjnych 

przysługujących bezpośrednio podległym pracownikom za okres, w którym powstało ich 

uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego. Jeżeli w ramach działu będącego komórką 

organizacyjną egzekucji administracyjnej urzędu skarbowego zostały wydzielone referaty, 

kierownikowi takiego działu przysługuje wynagrodzenie z tytułu kierowania tym działem w 

wysokości 75% średniej kwoty wynagrodzeń przysługujących podległym 

kierownikom referatów za okres, w którym powstało uprawnienie kierowników 

referatów do wynagrodzenia prowizyjnego.68 

c) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie morskim, 

biorącemu udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo 

wykonującemu w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu, przysługuje bezpłatne 

wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji 

statku.69 

d) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie górniczym, 

wykonującemu czynności inspekcyjno-techniczne, przysługują następujące uprawnienia 

związane z Dniem Górnika: 

 dzień wolny od pracy; 

 nagroda w wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop 

wypoczynkowy. 

e) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie górniczym, 

wykonującemu czynności inspekcyjno-techniczne pod ziemią, z wyłączeniem 

pracowników ujętych w akapicie poniżej, przysługuje specjalne wynagrodzenie miesięczne 

w wysokości: 

 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — do 5 lat pracy; 

 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 5 latach pracy; 

 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 10 latach pracy; 

 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 15 latach pracy. 

f) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie górniczym, 

wykonującemu czynności inspekcyjno-techniczne wyłącznie na powierzchni oraz 

zatrudnionemu w urzędzie górniczym, wykonującemu czynności inspekcyjno-techniczne 

                                                 
67 Art. 1 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
68 Art. 3 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
69 Art. 6 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
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pod ziemią wyłącznie w odniesieniu do metra oraz tuneli drążonych z zastosowaniem 

techniki górniczej, przysługuje specjalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — do 5 lat pracy; 

 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 5 latach pracy; 

 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 10 latach pracy; 

 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — po 15 latach pracy. 

g) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w okręgowym urzędzie 

górniczym lub specjalistycznym urzędzie górniczym, wykonującemu czynności 

inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych w warunkach uciążliwych, przysługuje za 

pracę w niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy oraz za pracę 

w inne dni niebędące dniami pracy w urzędzie wynagrodzenie jak za pracę w dniu będącym 

dniem pracy w urzędzie oraz inny wolny od pracy dzień przypadający w dniu pracy w 

urzędzie albo wynagrodzenie jak za dzień będący dniem pracy w urzędzie oraz dodatek w 

wysokości 100% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.70 

h) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w laboratorium 

kryminalistycznym Policji lub laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej, 

wykonującemu pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, 

przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze71: 

 5 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co 

najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w warunkach określonych w tym 

rozporządzeniu; 

 9 dni, jeżeli podczas wykonywania pracy stwierdzono przekroczenie, określonych w 

odrębnych przepisach, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia; 

 13 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co 

najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w warunkach określonych w 

rozporządzeniu; 

 13 dni, jeżeli w okresie roku kalendarzowego wykonywania pracy wystąpiła co najmniej 

czterokrotna ekspozycja na czynnik po minimum 8 godzin każda albo praca była 

wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w 

roku kalendarzowym w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych. 

i) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych 

Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje dodatek kontrolerski i 

dodatek orzeczniczy72 (patrz: Rozdział 2. punkt VII.3.B.). 

j) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w laboratorium Krajowej 

Administracji Skarbowej, wykonującemu pracę w warunkach szczególnie 

                                                 
70 Art. 7 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
71 Art. 7a ust. 1 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
72 Art. 148 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 
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uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przysługuje corocznie urlop dodatkowy, w 

wymiarze73: 

 5 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co 

najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym, zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach określonych w 

rozporządzeniu; 

 9 dni, jeżeli podczas wykonywania pracy stwierdzono przekroczenie, określonych w 

odrębnych przepisach, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych. 

k) Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w charakterze inspektora 

Inspekcji Transportu Drogowego i wykonującego czynności kontrolne, przysługuje 

dodatek inspekcyjny74. 

 

  

                                                 
73 Art. 7a ust. 2 rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych służby cywilnej. 
74 Art. 78 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. 
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III. Etatowi członkowie samorządowych kolegiów 
odwoławczych 

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) są państwowymi jednostkami budżetowymi75. W 

skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie76. Liczbę członków 

kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium. Prezes Rady 

Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych, określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę etatowych członków 

kolegium. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem77 obecnie jest 940 etatowych członków 

SKO. 

Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy (członkostwo pozaetatowe 

nie wiąże się ze stosunkiem pracy). Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia biuro 

kolegium, w którym są zatrudnieni pracownicy niebędący etatowymi członkami kolegium. 

Pracownicy SKO są objęci ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 

ale wyłącznie etatowi członkowie SKO są objęci mnożnikowym systemem kształtowania 

wynagrodzeń. Nieetatowi członkowie SKO są wynagradzani zgodnie z ustawą o SKO w 

wyznaczonym zakresie (patrz: tabela 2.1), natomiast pracownicy biura kolegium są objęci 

niemnożnikowym sposobem naliczania wynagrodzenia (patrz: tabela 2.2 i 2.3.). Szczegółowe 

zasady wynagradzania dla wszystkich pracowników (w tym członków) SKO określa 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów78. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek 

pracy79: 

1)   na podstawie powołania — z etatowymi członkami kolegium; 

2)   na podstawie umowy o pracę — z pracownikami biura kolegium. 

Do pracowników SKO nie stosuje się przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 

Prezes kolegium dokonuje, w imieniu kolegium, czynności z zakresu prawa pracy wobec 

etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium. W sprawach nieuregulowanych w 

ustawie o SKO, dotyczących stosunku pracy etatowych członków kolegium i pracowników biura 

kolegium, mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych80. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Art. 3 ustawy o SKO. 
76 Art. 4 ustawy o SKO. 
77 Rozporządzenie PRM w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków SKO. 
78 Rozporządzenie PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
79 Art. 15 ustawy o SKO. 
80 Art. 16 ust. 2 ustawy o SKO. 
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1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) (dalej: 

ustawa budżetowa) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 570) (dalej: ustawa o SKO) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1282) (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności 

kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, 

pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego 

kolegium (Dz. U. z 2017 r. poz. 931) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie wielokrotności 

kwoty bazowej) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie 

maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. 

Nr. 74 poz.828) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie maksymalnej liczby etatowych 

członków SKO) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Zgodnie z ustawą81 wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych 

członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną 

według odrębnych zasad określa corocznie ustawa budżetowa. Kwota bazowa zapisana w 

ustawie budżetowej na rok 2020 wynosi 2 031,96 zł.  

Wysokość wynagrodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję. 

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, 

wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.  

 

 

 

                                                 
81 Art. 6 ustawy o SKO. 
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Tabela 2.1. Wynagrodzenia etatowych i pozaetatowych członków kolegium oraz 

pracowników biura SKO82 

Kategoria 

Wynagro-
dzenie 

zasadnicze -
mnożnik 

Dodatek 
funkcyjny — 

mnożnik 
Dodatkowe 

mnożnikowi etatowi członkowie SKO  

— prezes 3,75 0,74 Wysokość 
wynagrodzenia 
jest różnicowana 
ze względu na 
staż pracy i 
pełnioną funkcję 

— wiceprezes 3,5 0,42 

— etatowy członek 
kolegium 

3,32 - 

Kategoria Zasady wynagradzania 

niemnożniko
wi 

 

— pozaetatowi członkowie 
SKO  

Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków 
kolegium, w zależności od przyjętej organizacji 
pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi 
prezes właściwego kolegium (60% miesięcznego 
wynagrodzenia etatowego członka kolegium).  

Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują 
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz 
zwrot kosztów podróży. 

— pracownicy SKO  

(tabela 2.2) 

Określa tabela miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego według kategorii 
zaszeregowania (tabela 2.3), stawek dodatku 
funkcyjnego (tabela 3.1). 

 

Tabela 2.2 Wymogi dotyczące zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach w SKO83 

l.p. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka dodatku 

funkcyjnego 
Wykształcenie 

Liczba lat 

pracy 

1 Kierownik biura  XV–XXI  do 10  wyższe 4 

2 Główny księgowy XV–XXI  do 10 
wg odrębnych 

przepisów 
– 

3 Starszy inspektor  XIII–XVII  – 
wyższe 

średnie 

3 

5 

4 Inspektor  XII–XVI – 
wyższe 

średnie 

2 

4 

5 Księgowy  X–XIV – średnie – 

6 Informatyk  XI–XIV – średnie – 

7 Referent  VIII–XIV – średnie – 

8 Archiwista  I–III – średnie – 

9 Sprzątaczka I – podstawowe – 

                                                 
82 Tabela przygotowana na podstawie rozporządzenia PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
83 Załącznik nr 3 do rozporządzenia PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.  
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Tabela 2.3 Stawki miesięczne wynagrodzenia pracowników SKO według kategorii 

zaszeregowania84 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1540–2000 

II 1560–2100 

III 1580–2200 

IV 1600–2300 

V 1620–2400 

VI 1640–2500 

VII 1670–2600 

VIII 1700–2700 

IX 1730–2800 

X 1780–2900 

XI 1830–3000 

XII 1890–3150 

XIII 1950–3300 

XIV 2000–3450 

XV 2050–3600 

XVI 2100–3750 

XVII 2150–3900 

XVIII 2200–4050 

XIX 2250–4200 

XX 2300–4350 

XXI 2350–4500 

 

 

3. Dodatki 

 

a) Pracownikom SKO przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% 

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie85. 

b) Zgodnie z rozporządzeniem86 etatowym członkom SKO (patrz Tabela 2.1) jak i 

pracownikom SKO przysługują dodatki funkcyjne (Tabela 3.1.). 

 

 

                                                 
84 Załącznik nr 1 do rozporządzenia PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
85 Art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.  
86 Rozporządzenie PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
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Tabela 3.1 Dodatek funkcyjny w SKO87 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Procent najniższego 
wynagrodzenia 
zasadniczego88 

1 do 35 

2 do 50 

3 do 65 

4 do 85 

5 do 95 

6 do 110 

7 do 125 

8 do 150 

9 do 175 

10 do 200 

 

c) Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje89 w wysokości 5% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy 

rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

d) Dodatek specjalny90 z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub 

powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, jak 

również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy. Może być 

przyznany, na czas określony, nie dłuższy niż rok. 

 

 

4. Nagrody 

 

Ustawa o SKO, ani wydane do niej akty wykonawcze nie precyzują jakie nagrody przysługują 

zarówno etatowym członkom SKO jak również członkom nieetatowym czy pracownikom biura.   

Art. 16 ust. 1 ustawy o SKO wskazuje, iż „Prezes kolegium dokonuje, w imieniu kolegium, 

czynności z zakresu prawa pracy wobec etatowych członków kolegium i pracowników biura 

kolegium”. Do czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SKO, 

należy przede wszystkim składanie oświadczeń woli w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 

                                                 
87 Załącznik nr 2 do rozporządzenia PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
88 Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania. 
89

 Art. 38 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponieważ przysługuje on pracownikom samorządowym 

biorąc pod uwagę delegację z art.16 ust. 2 ustawy o SKO odnosi się również do pracowników SKO. 
90

 §5a rozporządzenia PRM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
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pracy, udzielanie urlopu, wydanie świadectwa pracy, przeniesienie do innej pracy a także 

przyznawanie nagród i wyróżnień czy ustalanie zasad organizacji pracy91. 

Ponadto Art. 16 ust. 2. w sprawach nieuregulowanych w ustawie o SKO, dotyczących stosunku 

pracy etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium odsyła do przepisów ustawy o 

pracownikach samorządowych, którym przysługują: 

a)  nagrody jubileuszowe92 w wymiarze: 

 po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego . 

 

b) Na mocy przepisów o pracownikach samorządowych93 może być przyznana nagroda za 

szczególne osiągnięcia. 

 

5. Dodatkowe świadczenia 

Na mocy przepisów o pracownikach samorządowych przysługuje jednorazowa odprawa94 

w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości: 

po 10 latach pracy – 2-miesięcznego wynagrodzenia; 

po 15 latach pracy – 3-miesięcznego wynagrodzenia; 

po 20 latach pracy – 6-miesięcznego wynagrodzenia95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 Anna Ostrowska, komentarz do art. 16 ustawy o SKO.   
92

 Art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto jak wynika z wystąpień pokontrolnych NIK 

badających wykonanie budżetu Państwa w poszczególnych SKO (np. P/19/001Wykonanie  budżetu  państwa  w  

2018 roku, część 86/37 –Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie) uwzględnione są tam środki na 

nagrody jubileuszowe przekazane z rezerwy celowej.   
93

 Art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Nagroda taka może być przyznana pracownikowi 

samorządowemu, biorąc jednak pod uwagę delegację z art. 16 ust 2. ustawy o SKO może być również 

zastosowana do etatowych członków i pracowników SKO. 
94 Art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 
95 Art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 
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IV. Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb 
obrachunkowych 

 

Regionalne izby obrachunkowe (RIO) są państwowymi organami nadzoru i kontroli 

gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie spraw finansowych określonych w ustawie96. Nadzór nad działalnością regionalnych izb 

obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Prezes Rady 

Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu 

opinii sejmików wojewódzkich, określa, w drodze rozporządzenia, siedziby izb, zasięg terytorialny 

ich działania, siedziby zespołów zamiejscowych, szczegółową organizację izb, liczbę członków 

kolegium w każdej z nich i tryb postępowania w sprawach określonych w ustawie97. Zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem98 obecnie powołanych jest 236 członków kolegiów RIO w całym 

kraju. 

Organem RIO jest kolegium izby, w skład którego wchodzą prezes izby jako przewodniczący 

kolegium oraz pozostali członkowie. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek prezesa izby, członkostwo (podobnie jak w przypadku SKO) może być etatowe lub 

pozaetatowe. Etatowi członkowie regionalnych izb obrachunkowych są objęci ustawą o 

kształtowaniu wynagrodzeń i są, na mocy tej ustawy, objęci mnożnikowym systemem 

kształtowania wynagrodzeń; członkowie nieetatowi i inni pracownicy nie są objęci tym systemem 

(tabela 2.1). Do pracowników RIO (etatowych członków kolegiów RIO oraz innych pracowników) 

stosuje się przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy ustawy o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym99 (patrz: Rozdział 3 wstęp). 

 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 537) (dalej: ustawa o pracownikach urzędów państwowych) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

                                                 
96 Art. 1 ust. 1 ustawy o RIO. 
97 Art. 2 ust. 4 ustawy o RIO. 
98 Rozporządzenie w sprawie siedziby, zasięgu, liczby członków RIO. 
99 Art. 4 ust. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
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 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2137) (dalej: ustawa o RIO) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb 

obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu 

kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1284) (dalej: 

rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i 

zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji 

izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz.1747) 

(dalej: rozporządzenie w sprawie siedziby, zasięgu, liczby członków RIO) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach 

administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) 

(dalej: rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej) 

 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Wynagrodzenie zasadnicze prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz etatowych członków 

kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według 

odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa zapisana w ustawie budżetowej na 

rok 2020 wynosi 2 031,96 zł. 

Wysokość wynagrodzenia różnicowana jest ze względu na staż i pełnioną funkcję oraz liczbę 

jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową100. Po upływie kadencji 

prezesa izby albo po odwołaniu prezesa w związku ze złożoną rezygnacją pozostaje on etatowym 

członkiem kolegium. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium 

powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium określonych przez Prezesa Rady 

Ministrów albo wynikających z budżetu państwa limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń dla 

danej grupy osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o 

jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa 

przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych (podobnie jak w 

przypadku członków korpusu służby cywilnej). 

 

                                                 
100 Art. 26a ustawy o RIO. 
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Tabela 2.1 Zasady wynagradzania pracowników RIO101 

Kategoria 

Wynagro-
dzenie 

zasadnicze -
mnożnik 

Dodatek 
funkcyjny 

— 
mnożnik 

Dodatkowe 

mnożnikowi etatowi 
członkowie 
kolegiów RIO 

 

— prezes izby 3,7–5,3 0,7–1,2 Wysokość wynagrodzenia 
różnicowana jest ze względu na 
staż i pełnioną funkcję oraz 
liczbę jednostek 
nadzorowanych przez daną 
regionalną izbę obrachunkową 

— zastępca 
prezesa 

2,9–4,4 0,5–0,9 

— etatowy 
członek kolegium 

2,2–3,6  

Kategoria Zasady wynagradzania 

niemnożnikowi pozaetatowy 
członek kolegium 
RIO 

Pozaetatowi członkowie kolegium RIO otrzymują stosowny 
ryczałt, diety oraz zwrot kosztów podróży, określone 
rozporządzeniem. Miesięczna wysokość ryczałtu wynosi do 
75% miesięcznego maksymalnego zasadniczego 
wynagrodzenia etatowego członka kolegium. Do diet i 
innych należności z tytułu podróży służbowych 
pozaetatowych członków kolegium RIO stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju. 

pracownicy RIO Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 
zasady wynagradzania pozostałych pracowników RIO102 
(tabele 2.2, 2.3 ) oraz wymagane kwalifikacje w zakresie 
wykształcenia i praktyki zawodowej (tabela 2.2).  

 

 

Tabela 2.2 Stanowiska i wymagania kwalifikacyjne pracowników RIO103 

l.p. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 
Wykształcenie 

Liczba 
lat 

pracy 

1 Naczelnik wydziału XV–XVIII  do 7 wyższe 4 

2 Kierownik biura, 
zastępca naczelnika 
wydziału 

XV–XVII  do 7 wyższe 4 

3 Zastępca kierownika 
biura 

XV–XVI  do 6 wyższe 4 

                                                 
101 Tabela przygotowana na podstawie rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
102 § 1 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej. 
103 Załącznik nr 4 do rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej. 
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l.p. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 
Wykształcenie 

Liczba 
lat 

pracy 

4 Radca prawny XV–XVII  do 7 według odrębnych 
przepisów 

5 Główny księgowy XV–XVII  do 6 według odrębnych 
przepisów 

6 Główny inspektor 
kontroli 

XV–XVI Do 6 wyższe 6 

6a Audytor wewnętrzny XV–XVI  do 6  według odrębnych 
przepisów 

8 Pełnomocnik do 
spraw ochrony 
informacji 
niejawnych 

XII–XIV – według odrębnych 
przepisów 

9 Starszy inspektor 
kontroli 

XIII–XV Do 5 wyższe 4 

10 Starszy informatyk, 
starszy 

specjalista 

XIII–XV – wyższe 4 

11 Inspektor kontroli, 
informatyk, 
specjalista 

XII–XIV – wyższe 

średnie 

3 

6 

12 Młodszy inspektor 
kontroli 

XI–XII – wyższe 

średnie 

– 

2 

13 Starszy księgowy X–XII – średnie 2 

14 Księgowy, starszy 
referent 

IX–XI – średnie 1 

15 Referent VII–IX – średnie – 

 

 

 

Tabela 2.3 Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego (nie dotyczy etatowych 
członków kolegium RIO)104 
 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1520–1820 

II 1540–1900 

III 1550–2000 

IV 1560–2100 

V 1590–2210 

VI 1610–2360 

                                                 
104 Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
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Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

VII 1640–2650 

VIII 1660–2750 

IX 1700–2850 

X 1750–3040 

XI 1810–3240 

XII 1880–3440 

XIII 1940–3690 

XIV 2010–3990 

XV 2090–4290 

XVI 2180–4630 

XVII 2260–4960 

XVIII 2360–5390 

 

 

3. Dodatki  

 

a) Pracownikom RIO przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 

8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie105 . 

b) Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych, pracownikom RIO 

przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, w wysokości 

wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek 

ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego.  

c) Pracownikom regionalnych izb obrachunkowych przysługuje dodatek funkcyjny 

(patrz: tabela 3.1). Dodatek funkcyjny przysługujący pracownikom RIO zależy od 

stanowiska (patrz: tabela 2.2, kolumna — stawki dodatku funkcyjnego)106. 

d) Pracownikom RIO nieobjętym mnożnikowym systemem kształtowania wynagrodzeń, a 

więc z wyłączeniem prezesa, zastępcy prezesa, etatowych członków kolegium RIO, może 

być przyznany w ramach posiadanych w budżecie instytucji środków na wynagrodzenia, 

dodatek służbowy107 w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, 

złożoności i efektów pracy. W zależności od złożoności wykonywanych czynności 

                                                 
105 Art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
106 § 6 rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
107

 § 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
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kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek ten może być podwyższony do 

60%. 

e) Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej (zwanym "inspektorami 

kontroli"), przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski108 w wysokości 30% łącznie 

od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W zależności od złożoności 

wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, ten 

może być podwyższony do 50%. 

 

 

Tabela 3.1 Procentowe stawki dodatku funkcyjnego109  

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Procent najniższego 
wynagrodzenia 

zasadniczego 

1 do 35 

2 do 50 

3 do 65 

4 do 80 

5 do 95 

6 do 110 

7 Do 125 

 

 

3. Nagrody 

 

a) Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych110 pracownikom RIO przysługują 

nagrody jubileuszowe w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

b) Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia utworzyć w RIO dodatkowy fundusz 

nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanych 

                                                 
108

 § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
109 Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w RIO. 
110 Art. 23 ust.1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji kierownika urzędu, który może być 

przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia111. 

 
 
4. Inne świadczenia 
 

Pracownikom RIO przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa112: 

 po 10 latach pracy w urzędach — w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 15 latach pracy w urzędach — w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 20 latach pracy w urzędach — w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. 

  

                                                 
111 Art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
112 Art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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V. Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji 

 

 

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi 

Rady Ministrów, kieruje nim Prezes przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektorów komórek 

organizacyjnych. Pracownicy RCL są objęci ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń, jak również 

ustawą o pracownikach urzędów państwowych i podlegają pod przepisy ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym.  

 

1. Akty prawne 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 537) (dalej: ustawa o pracownikach urzędów państwowych) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad 

wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum 

Legislacji (Dz.U z 2017 r. poz. 578) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie zasad 

wynagradzania w RCL) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek 

(Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) 

 Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P z 2017 r. poz. 282 z późn. zm.) 

(dalej: zarządzenie nr 79 PRM) 
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2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Zasady wynagradzania w Rządowym Centrum Legislacji reguluje, rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

Rządowego Centrum Legislacji, jednak w zakresie nieuregulowanym tym rozporządzeniem 

stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Wynagrodzenie 

zasadnicze pracowników RCL stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość 

ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa zapisana 

w ustawie budżetowej na rok 2020 wynosi 2 031,96 zł. Mnożniki do obliczenia wielokrotności 

kwoty bazowej określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (patrz tabela poniżej). 

 

 

Tabela 2.1. Wynagrodzenie i wymagane kwalifikacje w RCL113 

Pracownicy 
Rządowego 
Centrum 
Legislacji 

mnożniki Wymagane kwalifikacje 

wynagrodzenie 
zasadnicze 

dodatek 
funkcyjny 

dodatek 
legislacyjny wykształcenie liczba lat pracy 

Prezes Centrum 6,0–8,0 1,5–2,5 1,5–2,5 wyższe 
prawnicze 

7 

wiceprezes 
Centrum 

5,0–7,0 1,0–2,0 1,0–2,0 wyższe 
prawnicze 

7 

dyrektor 
komórki 
organizacyjnej 

2,1–5,0 0,5–1,0 – wyższe 5 

wicedyrektor 
komórki 
organizacyjne, 
główny 
księgowy 

1,7–4,0 0,3–0,9 – wyższe 5 

naczelnik 
wydziału, 
koordynator, 
zastępca 
głównego 
księgowego 

1,4–4,0 0,2–0,8 – wyższe 5 

główny 
legislator 

1,3–3,3 – 0,2–2,0 wyższe 
prawnicze 

4 lata pracy i 
aplikacja 
legislacyjna lub 
5 lat pracy 
związanej z 
legislacją lub 6 
lat pracy 
związanej ze 
stosowaniem 

                                                 
113 Tabela na podstawie rozporządzenia PRM w sprawie zasad wynagradzania w RCL. 
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Pracownicy 
Rządowego 
Centrum 
Legislacji 

mnożniki Wymagane kwalifikacje 

wynagrodzenie 
zasadnicze 

dodatek 
funkcyjny 

dodatek 
legislacyjny wykształcenie liczba lat pracy 

prawa lub pracy 
jako nauczyciel 
akademicki na 
kierunku prawo 

starszy 
specjalista, 
starszy księgowy 

1,1–2,9 – – wyższe 4 

specjalista 
referendarz 

1,0–2,8 – – wyższe 2 

młodszy 
legislator 

1,0–2,6 – 0,1–1,7 wyższe 
prawnicze 

– 

referent prawny 1,0–2,5 – – wyższe 
prawnicze 

– 

sekretarz 0,9–2,1 – – średnie – 

starszy referent, 
księgowy, 
podreferendarz 

0,8–2,0 – – średnie – 

referent 0,7–1,9 – – średnie – 

 

Do ustalania wynagrodzeń pracowników RCL zatrudnionych na stanowiskach 

niewymienionych w tabeli powyżej, nieobjętych mnożnikowym systemem kształtowania 

wynagrodzeń, stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w 

sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek114 (stanowiska 

nieobjęte mnożnikowym systemem naliczania wynagrodzenia zostaną opisane na kolejnych 

etapach prac w oddzielnym raporcie). 

 

3. Dodatki  

 

a) Pracownikom RCL przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 

8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie115 . 

b) Pracownikom RCL przysługuje dodatek za wieloletnią pracę116 w urzędach 

państwowych, w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego 

                                                 
114 § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 
urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek odwołuje się do art. 1 ust. 2. ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych gdzie w pkt. 4a wymienieni są 
pracownicy RCL. 
115 Art.4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
116 Art. 22 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do 

osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Zgodnie z rozporządzeniem117 dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych 

oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach 

legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika 

Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przysługuje — niezależnie od 

dodatku funkcyjnego — dodatek legislacyjny w wysokości określonej dla głównego 

legislatora (patrz: tabela 2.1). 

d) Pracownikom RCL pełniącym funkcje kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny 

(patrz tabela 2.1) Do ustalania dodatków funkcyjnych pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach niewymienionych w tabeli powyżej (tabela 2.1.) stosuje się przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Dotyczy to 

pracowników RCL nieobjętych mnożnikowym systemem naliczania wynagrodzenia.  

 

 

4. Nagrody 

 

a) Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych118 pracownikom RCL 

przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

b) Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia może utworzyć w Rządowym Centrum 

Legislacyjnym fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 

wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz ten pozostaje w 

dyspozycji kierownika urzędu i może być przez niego podwyższany w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia119. 

 

 

 

                                                 
117 Rozporządzenie PRM w sprawie zasad wynagradzania w RCL. 
118 Art. 23 ust.1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
119 Art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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6. Inne świadczenia 

 

a) Pracownikom RCL przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa120: 

 po 10 latach pracy w urzędach — w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 15 latach pracy w urzędach — w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 20 latach pracy w urzędach — w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. 

 

b) Dla pracowników RCL (wymienionych w Tabeli 2.1.) został stworzony fundusz 

premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu 

premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum121. 

  

                                                 
120 Art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
121 Rozporządzenie PRM w sprawie zasad wynagradzania w RCL. 
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VI. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej UPRP) jest centralnym organem 

administracji rządowej122 w sprawach z zakresu własności przemysłowej i podlega Radzie 

Ministrów. Jak wynika z załącznika 6 do ustawy budżetowej w UPRP są zatrudnione dwie grupy 

pracowników: objęci mnożnikowym systemem wynagradzania oraz nieobjęci tym systemem. W 

pierwszej grupie znajdują się 1) eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy, a także 2) inni 

pracownicy na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem ekspertów, asesorów oraz aplikantów 

eksperckich), którzy są członkami korpusu służby cywilnej (w zakresie kształtowania 

wynagrodzeń podlegają przepisom o członkach korpusu służby cywilnej (patrz: Rozdział 2 pkt. II). 

Druga grupa pracowników to pracownicy tzw. „niemnożnikowi” (stanowiska nieobjęte 

mnożnikowym systemem naliczania wynagrodzenia zostaną opisane na dalszym etapie prac w 

oddzielnym raporcie). 

Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

podlegają ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 4.), 

natomiast nie podlegają przepisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020r.  poz. 

286) (dalej: ustawa Pwp) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania 

statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 140, poz. 1484 z późn. 

zm.) (dalej: rozporządzenie w sprawie nadania statutu) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników 

stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów 

eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                 
122 Art. 259 ustawy Pwp. 
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(Dz.U. Nr 240 poz. 2411 z późn.zm.) (dalej: rozporządzenie PRM w sprawie wynagrodzeń 

ekspertów) 

 

1. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Prezes i zastępcy Prezesa UPRP są wynagradzani zgodnie z przepisami ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (patrz: Rozdział 2 punkt 

I.)123. 

 

Zgodnie z ustawą Pwp124 wynagrodzenie eksperta składa się z wynagrodzenia 

zasadniczego, przewidzianego dla zajmowanego stanowiska eksperta, oraz dodatku za 

wieloletnią pracę na tym stanowisku, a także – w razie powierzenia mu dodatkowej funkcji – z 

dodatku funkcyjnego (patrz tabela 3.1.).  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość 

ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa zapisana w 

ustawie budżetowej na rok 2020 wynosi 2 031,96 zł. 

 

Tabela 2.1. Wynagrodzenie i wymagane kwalifikacje125 

Kategoria Mnożnik 

Pkt. 
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1 

Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub 
praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także ekspert 
uprawniony do takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania 
praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów  

 

3,5–5,5 
 

2 Ekspert uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 2,6–4,5 
 

3 

Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania patentów lub praw 
ochronnych albo w sprawach spornych, a także asesor uprawniony do 
takiego orzekania i orzekania w sprawach udzielania praw z rejestracji lub 
orzekania o wpisie do rejestrów 

2,1–4,0 
 

4 Asesor uprawniony do orzekania w sprawie udzielania praw z rejestracji 1,8–3,5 
 

5 

Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania 
patentów lub praw ochronnych albo w sprawach spornych, a także aplikant 
ekspercki przygotowujący się do takiego orzekania i orzekania w sprawach 
udzielania praw z rejestracji lub orzekania o wpisie do rejestrów 

1,5–3,0 
 

                                                 
123 Zasada ta nie wynika wprost z przepisów ustawy Pwp ani z rozporządzenia PRM w sprawie 
wynagrodzeń ekspertów natomiast analiza sprawozdania RB-70 wykazała , iż w Urzędzie Patentowym 
RP przewidziane są 3 stanowiska dla osób pełniących kierownicze stanowiska państwowe. 
124 Art. 271 ust.1 ustawy  Pwp. 
125 § 2 ust.  1 rozporządzenia PRM w sprawie wynagrodzeń ekspertów. 
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Kategoria Mnożnik 

Pkt. 
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

6 
Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawie udzielania 
praw z rejestracji 

1,5–2,7 
 

7 Ekspert orzekający w sprawach innych niż wymienione w pkt 1 i 2 2,6 

8 Asesor orzekający w sprawach innych niż wymienione w pkt 3 i 4 1,8 

9 
Aplikant ekspercki przygotowujący się do orzekania w sprawach innych niż 
wymienione w pkt 5 i 6 

1,1-1,5 

 

Pozostali pracownicy UPRP zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych są członkami korpusu 

służby cywilnej126 i ich wynagrodzenie naliczane jest zgodnie z przepisami o korpusie służby 

cywilnej (patrz: Rozdział 2 punkt II.). 

 

3. Dodatki  

 

a) Ekspertowi (w tym asesorowi) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne127 

w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w 

ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 

b) Dla ekspertów przewidziane są dodatki funkcyjne (tabela 3.1). Na mocy ustawy128 

mogą im być powierzone dodatkowe funkcje, w szczególności kierownicza, 

koordynacyjna lub kontrolna, lub dodatkowe zadania związane z prowadzeniem 

działalności edukacyjnej w zakresie ochrony własności przemysłowej.  

c) Dla ekspertów przewidziane są dodatki stażowe (patrz tabela 3.2.). 

 

 

Tabela 3.1. Dodatki funkcyjne129 

Stawka Funkcja 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

1 Dyrektor Departamentu, Zastępca Dyrektora 
Departamentu, Przewodniczący Kolegium Orzekającego 

0,6 — 1,2 

2 Naczelnik wydziału, koordynator 0,4 — 0,9 

3 Opiekun aplikacji lub asesury 01 — 03 

Stawka Funkcja 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

1 Rzecznik Dyscyplinarny 0,4 

                                                 
126 Art. 265 ustawy Pwp. 
127 Art. 271 ust.2 ustawy Pwp. 
128 Art. 264 ust. 3 ustawy Pwp. 
129 Rozporządzenie PRM w sprawie wynagrodzeń ekspertów. 
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2 Przewodniczący Składu Orzekającego Komisji 
Dyscyplinarnej Ekspertów lub Wyższej Komisji 
Dyscyplinarnej Ekspertów 

0,15 

3 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 0,1 

4 Członek Składu Orzekającego Komisji Dyscyplinarnej 
Ekspertów lub Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 
Ekspertów 

0,1 

 
 

Tabela 3.2 Dodatki stażowe130 

Staż pracy na 
stanowisku Eksperta 

Mnożnik kwoty bazowej dla 
eksperta uprawnionego do 

orzekania w sprawie udzielania 
patentów lub praw ochronnych 

albo w sprawach spornych, a 
także eksperta uprawnionego 

do takiego orzekania i 
orzekania w sprawach 

udzielania praw z rejestracji lub 
orzekania o wpisie do rejestrów 

Mnożnik kwoty bazowej 
dla ekspertów 

uprawniony do 
orzekania w sprawie 

udzielania praw z 
rejestracji 

5 lat 0,155 0,13 

6-20 lat 
0,155 + 0,031 za każdy kolejny rok 

pracy na stanowisku eksperta 

0,13 + 0,026 za każdy 
kolejny rok pracy na 
stanowisku eksperta 

 
 

4. Nagrody  

 

a)  Do ekspertów mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy o służbie cywilnej w 

zakresie przyznawania nagród jubileuszowych (patrz: Rozdział 2 punkt II.)  

b) Na mocy ustawy131 tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich w wysokości 3% planowanych środków 

na ich wynagrodzenia osobowe. Wysokość odpisu na fundusz nagród może być 

podwyższona przez Prezesa Urzędu Patentowego w ramach posiadanych środków na te 

wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 jw. 
131 Art. 271. ust. 3 ustawa Pwp  
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5. Inne świadczenia 

 

a) Do ekspertów mają zastosowanie przepisy ustawy o służbie cywilnej w zakresie 

jednorazowych odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności 

do pracy lub emeryturę (patrz: Rozdział 2 punkt II.).  

b) Zgodnie z ustawą Pwp osobie zajmującej stanowisko eksperta co najmniej 10 lat 

przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 

latach orzekania na tym stanowisku – 12 dni roboczych.  

c) Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby ekspertowi (dotyczy tylko ekspertów) 

przysługuje przez okres roku wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w wysokości i na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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VII. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej  

 

 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest organem administracji skarbowej i celnej. W 

obecnym kształcie powstała132 28 lutego 2017 r ze skonsolidowania administracji podatkowej, 

Kontroli Skarbowej i Służby Celnej. W struktury Krajowej Administracji Skarbowej wchodzi 

Służba Celno-Skarbowa, w której służą funkcjonariusze. Oprócz funkcjonariuszy służby Celno-

Skarbowej w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) mogą być 

również zatrudnieni pracownicy niebędący funkcjonariuszami. W odniesieniu do funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej nie mają zastosowania  przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym ani ustawa o pracownikach urzędów państwowych.  

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest w randze sekretarza stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powołuje go Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zastępcy Szefa KAS 

działają w randze podsekretarzy stanu.  

 

 

1. Akty prawne  

 

 Ustawa 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) (dalej: ustawa o 

kształtowaniu wynagrodzeń) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 505) (dalej: ustawa o KAS) 

 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 723) (dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

182) (dalej: rozporządzenie MRiF w sprawie uposażenia funkcjonariuszy ) 

                                                 
132 Na mocy ustawy o KAS. 



98 

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1468) (dalej: rozporządzenie MRiF w sprawie dodatków dla funkcjonariuszy) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wielokrotności 

kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1563) (dalej: rozporządzenie RM  w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 

należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu  podróży 

służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

984) (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych krajowych funkcjonariuszy 

SCS) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania 

świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej 

miejscowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1425) (dalej: rozporządzenie w sprawie przeniesienia 

do innej miejscowości) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty 

równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca 

pełnienia służby (Dz.U. z 2021 r. poz. 831) (dalej: rozporządzenie w sprawie dojazdu) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 2313) 

(dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych) 

 

 

2. Uposażenie  zasadnicze 

 

Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania funkcjonariusza do służby. Z tytułu 

pełnienia służby funkcjonariusz otrzymuje uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w 

ustawie o KAS. Uposażenie funkcjonariusza, składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków 

do uposażenia133. Do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk 

służbowych funkcjonariuszy w  drodze rozporządzenia określa się mnożniki kwoty bazowej134. 

Kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na rok 2020 dla funkcjonariuszy Służby Celno–

Skarbowej wynosi 1 803,16 zł . 

                                                 
133 Art. 232  ust. 1 ustawy o KAS. 
134 § 2 ust. 1 rozporządzenie MRiF w sprawie uposażenia funkcjonariuszy. 
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Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie135 funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej, ustala się na 3,65136. 

 

 
Tabela 2. Mnożniki służące do ustalania uposażenia zasadniczego (Krajowa 

Administracja Skarbowa — Ministerstwo Finansów)137 

Kategoria 
stanowisk 

Stanowisko 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

Stanowiska 
kierownicze 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 6,233–6,900 

zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 5,433–6,400 

naczelnik wydziału 3,191–4,100 

Stanowiska 
eksperckie 

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan 2,924–3,700 

ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,604–3,400 

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,257–3,300 

Stanowiska 
specjalistyczne 

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,991–2,900 

specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,670–2,700 

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,457–2,300 

 
 
Tabela 2.1. Mnożniki służące do ustalania uposażenia zasadniczego Izby 

administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe138 

Kategoria 
stanowisk 

Stanowisko 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

Stanowiska 
kierownicze 

dyrektor izby 3,840–6,200 

zastępca dyrektora izby 3,180–5,500 

naczelnik urzędu 3,100–5,500 

zastępca naczelnika urzędu 2,800–4,700 

kierownik oddziału, naczelnik wydziału, kierownik działu 2,321–4,100 

                                                 
135 Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, rozumie się uposażenie wraz z 1/12 
równowartości nagrody rocznej. Ma przykładowo zastosowanie przy obliczaniu świadczeń 
emerytalnych funkcjonariuszy (art. 18f ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym). 
136 § 1 rozporządzenia RM  w sprawie wielokrotności kwoty bazowej. 
137 Załącznik do rozporządzenia MRiF w sprawie uposażenia funkcjonariuszy. 
138 Załącznik do rozporządzenia MRiF w sprawie uposażenia funkcjonariuszy. 
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Kategoria 
stanowisk 

Stanowisko 
Mnożnik kwoty 

bazowej 

zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, 
kierownik referatu 

2,214–3,900 

kierownik zmiany 1,974–3,200 

dowódca jednostki pływającej 1,867–3,200 

Stanowiska 
eksperckie 

radca skarbowy 1,974–3,600 

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 2,614–3,600 

ekspert Służby Celno-Skarbowej, kapelan 2,321–3,400 

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej 1,974–3,300 

Stanowiska 
specjalistyczne 

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,707–2,900 

specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,414–2,700 

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej 1,227–2,300 

 

 

3. Dodatki139  

 

A. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki140 do uposażenia zasadniczego: 

a) dodatek za wieloletnią służbę — przysługuje po 2 latach służby, w wysokości 

wynoszącej 2% uposażenia zasadniczego, wzrasta on o 1% za każdy dalszy rok służby, 

aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby, oraz o 0,5% za 

każdy następny rok służby – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby. 

b) dodatek za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia 

(tabela 3.1.); 

c) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (tabela 3.2. i 

3.3.); 

d) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i 

umiejętnościami – jest to dodatek za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym 

w służbie. Wysokość w.w. dodatku ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty 

bazowej w wysokości 0,203. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym 

psem służbowym wykorzystywanym w służbie, dodatek z tego tytułu stanowi 

odpowiednią wielokrotność określonej stawki. 

                                                 
139 Art. 226 ust 1 ustawy o KAS. 
140 Rozporządzenie MRiF w sprawie dodatków dla funkcjonariuszy. 
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e) dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem 

pełnienia służby: 

 wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych u zobowiązanego – w wysokości 50% uposażenia zasadniczego;  

 dodatek za służbę w porze nocnej ustala się za każdą godzinę służby w 

porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, 

stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i 

liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% 

stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie odrębnych przepisów; 

 dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na 

uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.  

 

B. Osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS oraz funkcjonariuszowi przysługują 

także odpowiednio do wynagrodzenia albo uposażenia141:  

a) dodatek kontrolerski w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego albo 

uposażenia zasadniczego za wykonywanie m.in.: kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej, audytu; 

b) dodatek kontrolerski w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego albo 

uposażenia zasadniczego dla kierownika komórki organizacyjnej, wykonującej 

kontrolę, audyt lub inne czynności kontrolne (o których mowa w ustawie o KAS), 

który dokonuje osobiście czynności w tym zakresie, w wymiarze co najmniej 20% 

czasu pracy albo służby;  

c) dodatek orzeczniczy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego osoby 

zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS albo uposażenia zasadniczego 

funkcjonariusza na stanowisku radcy skarbowego za wykonywanie czynności organu, 

o których mowa w art. 13 § 2c Ordynacji podatkowej142. 

 

Tabela 3.1. Mnożniki służące do ustalania dodatku za stopień143  

Lp. Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej 

1 Generał 0,892 

2 Nadinspektor 0,785 

3 Inspektor 0,732 

                                                 
141 Art. 148. ust. 1 ustawy o KAS. 
142Art. 13 § 2c. Ordynacji podatkowej brzmi: W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych 
uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora 
izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, 
wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie. 
143 Załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiF w sprawie dodatków dla funkcjonariuszy. 



102 

 

Lp. Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej 

4 Młodszy inspektor 0,705 

5 Podinspektor 0,678 

6 Nadkomisarz 0,625 

7 Komisarz 0,598 

8 Podkomisarz 0,572 

9 Starszy aspirant 0,518 

10 Aspirant 0,491 

11 Młodszy aspirant 0,465 

12 Starszy rachmistrz 0,438 

13 Rachmistrz 0,411 

14 Młodszy rachmistrz 0,385 

15 Starszy rewident 0,358 

16 Rewident 0,331 

17 Młodszy rewident 0,305 

18 Starszy aplikant 0,278 

19 Aplikant 0,251 

 

 

Tabela 3.2. Stanowiska służbowe i odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej służące do 

ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach kierowniczych (KAS — Ministerstwo 

Finansów)144 

Stanowisko służbowe Mnożnik kwoty bazowej 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 1,131 

zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 0,907 

naczelnik wydziału 0,427 

0,320 

 

 

Tabela 3.3. Stanowiska służbowe i odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej służące do 

ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach kierowniczych — Izby Administracji 

Skarbowej, Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe145 

Stanowisko służbowe Mnożnik kwoty bazowej 

dyrektor izby 0,748 

0,588 

                                                 
144 Załącznik nr 2 do rozporządzenia MRiF w sprawie dodatków dla funkcjonariuszy. 
145 jw. 
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0,481 

zastępca dyrektora izby, naczelnik urzędu 0,481 

0,374 

0,267 

zastępca naczelnika urzędu, kierownik oddziału, naczelnik 
wydziału, kierownik działu, zastępca kierownika oddziału, 
zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu, kierownik 
zmiany 

0,427 

0,321 

0,214 

dowódca jednostki pływającej 0,107 

 

 

4. Nagrody 

 

a) Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje 

nagroda roczna146 w wysokości 1/12 uposażenia, uposażenia chorobowego i uposażenia 

za przedłużony czas służby otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda 

przysługuje.  

b) Funkcjonariuszom przysługują nagrody jubileuszowe147 w wysokości naliczanej 

procentowo od miesięcznego uposażenia:  

 po 20 latach służby – 75%,  

 po 25 latach służby – 100%,  

 po 30 latach służby – 150%,  

 po 35 latach służby – 200%,   

 po 40 latach służby – 300%,  

 po 45 latach służby – 400%  

 

c) Funkcjonariuszowi za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, w szczególności 

za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych może być udzielona nagroda pieniężna z funduszu nagród148. 

 

5. Inne  świadczenia 

 

a) Funkcjonariuszowi, w związku z mianowaniem ze służby przygotowawczej do służby 

stałej, przysługują środki na zagospodarowanie149 w wysokości jednomiesięcznego 

uposażenia należnego w dniu tego mianowania. 

                                                 
146

 Art. 242 ust 1 ustawy o KAS. 
147 Art. 241  ust 1 ustawy o KAS. 
148 Art. 220 ust. 1 ustawy o KAS. 
149

 Art. 161 ustawy o KAS. 
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b) Funkcjonariuszowi, w związku z przeniesieniem do służby w innej miejscowości, 

przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne na zagospodarowanie150 w 

wysokości jednomiesięcznego uposażenia, w przypadku gdy łączy się z tym zmiana miejsca 

zamieszkania.  

c) Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przeniesienia, 

w tym zwrot kosztów podróży z tytułu przeniesienia do innej miejscowości151. 

d) Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości 

przyznaje się lokal mieszkalny 152. Jeżeli zapewnienie funkcjonariuszowi 

odpowiednich warunków mieszkaniowych jest niemożliwe lub utrudnione oraz jeżeli 

on sam lub jego małżonek nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia 

służby lub w miejscowości pobliskiej, funkcjonariuszowi przysługuje zwrot 

udokumentowanych kosztów przeniesienia lub równoważnik pieniężny
153

. 

e) Funkcjonariuszowi, po upływie 5 lat służby, przysługuje płatny urlop zdrowotny154 z 

zachowaniem prawa do uposażenia, na okres nieprzekraczający 30 kolejnych dni w 

każdym roku kalendarzowym. 

f) Funkcjonariusz odwołany ze stanowiska służbowego lub przeniesiony na niższe 

stanowisko służbowe (na własną prośbę lub ze względu na karę dyscyplinarną) zachowuje 

prawo do uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku przez okres 3 

miesięcy. 

g) Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca 

pełnienia służby155, jeżeli on sam lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają 

lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. 

h) Funkcjonariuszowi odbywającemu krajową podróż służbową156 (na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej157) przysługują158: 

 diety159 na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, 

 zwrot kosztów: 

o przejazdów na trasie od miejscowości rozpoczęcia podróży do miejscowości 

zakończenia podróży i z powrotem, 

o noclegów; 

 ryczałt za: 

                                                 
150

 Art. 162 ust 1 pkt 4 ustawy o KAS. 
151

 Art. 168 ust 1 ustawy o KAS. 
152

 § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przeniesienia do innej miejscowości. 
153

 Art. 169 ust. 1 ustawy o KAS. 
154

 Art. 217 ustawy o KAS. 
155

 Art. 244 ust. 1 ustawy o KAS. 
156

 Art. 243 ust. 1 ustawy o KAS. 
157

 W zakresie odbywania przez funkcjonariusza zagranicznych podróży służbowych stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu pracy, art. 246 ust 1 ustawy o KAS. 
158

 § 2. 1. pkt 1 do 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych krajowych funkcjonariuszy SCS. 
159 

dietę określa się na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 77. § 1). 



105 

 

o nocleg - w przypadku,  kiedy w czasie podróży nie zapewniono funkcjonariuszowi 

bezpłatnego noclegu, 

o dojazd środkami komunikacji miejscowej; 

 zwrot innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków, określonych lub 

uznanych przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni 

służbę,  odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 

 Funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni 

przysługuje zwrot kosztów przejazdów środkiem transportu określonymi przez 

kierownika  jednostki organizacyjnej, do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z 

powrotem, jeżeli podróż odbywała się w dniu wolnym od służby. 

i) Funkcjonariuszowi, który wykonuje stałe zadania służbowe poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i 

innych drobnych wydatków
160

. 

j) Okres służby funkcjonariusza traktuje się jako pracę w szczególnym charakterze, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

k) Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowo 

zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w tym co najmniej 5 

lat służby w Służby w Służbie Celno-Skarbowej  (nabywa on prawo do emerytury w dniu 

osiągnięcia tego stażu niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy 

przekształcenia stosunku służbowego)161. 

l) Funkcjonariuszom  i członkom ich rodzin, byłym funkcjonariuszom, w tym emerytom 

i rencistom i członkom ich rodzin, mogą być przyznawane świadczenia socjalne
162

. 

m) Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe
163

: 

 w wysokości 80% podstawy
164

, w okresie przebywania na zwolnieniu 

lekarskim.  

 w wysokości 100% podstawy
165

, z powodu : 

                                                 
160

 Art. 247 ust. 1 ustawy o KAS przy czym zgodnie z tym artykułem ust. 2 2. Wykonywanie stałych zadań 

służbowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dobowym wymiarze czasu służby nieprzekraczającym 

24 godzin, nie stanowi podróży służbowej w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 246. 
161 Art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. 
162

 Art. 212 ust 1 ustawy o KAS.  
163

 Art. 234 ust.1 ustawy o KAS. 
164

  Zgodnie z Art. 232 ust 2 ustawy o KAS  podstawę obliczenia uposażenia chorobowego stanowi uposażenie 

zasadnicze wraz z dodatkiem za wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy, dodatkiem funkcyjnym, 

dodatkiem kontrolerskim, dodatkiem orzeczniczym, dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, 

kwalifikacjami i umiejętnościami oraz dodatkiem uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia służby, 

przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem 

powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość. 
165

 jw. 
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 poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 

  wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze 

służby; 

  choroby przypadającej w okresie ciąży; 

  przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku 

skierowania przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych; 

  zwolnienia od zajęć służbowych z powodu wypadku pozostającego w 

związku z pełnieniem służby; 

  zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby powstałej w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

 gdy zwolnienie od pełnienia służby zostało spowodowane przez inną osobę 

w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego w związku 

z pełnioną służbą przez funkcjonariusza, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ166. 

  

                                                 
166

 Art. 234 ust. 3 ustawy o KAS. 
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VIII. Korpus służby zagranicznej 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

W ustawie budżetowej na rok 2020 określono kwoty bazowe dla członków służby 

cywilnej oraz członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej — w wysokości 2 031,96 zł. 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia 

stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie 

zagranicznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 40, poz. 324) (dalej: rozporządzenie w sprawie 

określenia stanowisk oraz mnożników) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku 

zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1837) (dalej: 

rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie 

wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich 

na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 331) 

(dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym) 

 

2. Katalog członków korpusu służby zagranicznej 

 

W skład służby zagranicznej wchodzą: 

 członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych; 

 osoby zatrudnione w służbie zagranicznej niebędące członkami korpusu służby cywilnej; 

 pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy 

organizacji międzynarodowej; 
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 osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej.167 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wynagrodzenie członków służby zagranicznej składa się z wynagrodzenia określonego dla 

członków korpusu służby cywilnej168. W roku 2020 kwota bazowa do obliczenia wynagrodzenia 

członków korpusu służby cywilnej oraz członków służby zagranicznej niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej wynosi 2 031,96 zł (patrz: Rozdział 2 punkt III.1.). 

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, po 

zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej, określa, w drodze rozporządzenia169: 

 stanowiska w służbie zagranicznej, w tym stanowiska kierownicze w służbie 

zagranicznej, z uwzględnieniem porównywalności stanowisk pracy personelu 

dyplomatyczno-konsularnego ze stanowiskami w służbie cywilnej oraz stanowiska 

personelu pomocniczego i personelu obsługi — z uwzględnieniem specyfiki zadań 

wykonywanych na tych stanowiskach (Tabela 1.), 

 mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby 

zagranicznej (Tabela 1.) 

— kierując się specyfiką i charakterem zadań służby zagranicznej.170 

Członek służby zagranicznej wykonujący obowiązki służbowe w placówce zagranicznej może 

otrzymać, na swój pisemny wniosek, wynagrodzenie w walucie państwa przyjmującego. 

 

Tabela 1. Stanowiska w służbie zagranicznej i mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby zagranicznej 

Członkowie korpusu służby cywilnej Mnożnik 

Stanowiska 
kierownicze w 
służbie 
zagranicznej 

dyrektor generalny służby zagranicznej  

dyrektor departamentu (komórki równorzędnej) 

zastępca dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) 

kierownik placówki zagranicznej 

zastępca kierownika placówki zagranicznej 

kierownik wydziału w placówce zagranicznej 

Stanowiska 
personelu 
dyplomatyczno-
konsularnego 

ambasador tytularny 0,604-9,85 

radca-minister 

I radca 

radca 

                                                 
167 Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej podlegają ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki. 
168 Art. 27 ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej. 
169 Rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników. 
170 Art. 27 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej. 



109 

 

Członkowie korpusu służby cywilnej Mnożnik 

I sekretarz 

II sekretarz 

III sekretarz 

attaché 

Stanowiska 
personelu 
pomocniczego 

główny księgowy resortu 0,604-9,63 

główny specjalista do spraw legislacji 

starszy radca ministra 0,54-7,154 

radca generalny 

naczelnik wydziału 

radca ministra 

główny księgowy 

główny specjalista 

audytor wewnętrzny 

radca prawny 

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

kierownik kancelarii tajnej 

starszy ekspert 0,476-4,34 

ekspert 

starszy specjalista 

starszy programista 

specjalista 

programista 

specjalista do spraw legislacji 

starszy inspektor 

referendarz 

referent prawny 

inspektor 0,462-2,713 

podreferendarz 

starszy księgowy 

starszy referent 

księgowy 

referent 

sekretarz ministra (sekretarza stanu, podsekretarza stanu, 
dyrektora generalnego służby zagranicznej, kierownika 
placówki, innych członków personelu dyplomatyczno-
konsularnego zajmujących stanowisko kierownicze w 
służbie zagranicznej)  
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Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej Mnożnik 

Stanowiska 
personelu 
obsługi tworzone 
w placówkach 
zagranicznych 

sekretarz 0,462-2,5 

kierownik kancelarii 

kancelista 

intendent 

kierowca 

kierowca-intendent 

tłumacz 

rzeczoznawca 

radiooperator 

kasjer 

maszynistka 

informator 

telefonista 

recepcjonista 

technik 

mechanik 

archiwista 

woźny 

ogrodnik 

palacz 

rzemieślnik 

magazynier 

sprzątaczka 

 

4. Dodatki 

 

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, po 

zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej, określa, w drodze rozporządzenia171: 

 mnożniki dodatku służby zagranicznej (Tabela 2.), 

 mnożniki dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego w ramach 

personelu dyplomatyczno-konsularnego (Tabela 3.) 

— kierując się specyfiką i charakterem zadań służby zagranicznej.172 

Członek służby zagranicznej wykonujący obowiązki służbowe w placówce zagranicznej może 

otrzymać, na swój pisemny wniosek, wynagrodzenie w walucie państwa przyjmującego. 

 

                                                 
171 Rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników. 
172 Art. 27 ustawy o służbie zagranicznej. 
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Tabela 2. Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku służby 

zagranicznej 

Stanowisko Mnożnik 

ambasador tytularny 0,23 

radca-minister 0,22 

I radca 0,21 

radca 0,2 

I sekretarz 0,2 

II sekretarz 0,2 

III sekretarz 0,18 

attaché 0,18 

 

 

Tabela 3. Mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku z tytułu 

zajmowania stanowiska kierowniczego w ramach personelu dyplomatyczno-konsularnego 

Stanowisko Mnożnik 

dyrektor generalny służby zagranicznej od 1,3 do 1,5 

dyrektor departamentu (komórki równorzędnej) 

kierownik placówki zagranicznej 

od 1,05 do 1,25 

zastępca dyrektora departamentu (komórki równorzędnej)  od 0,5 do 1,0 

zastępca kierownika placówki zagranicznej od 0,25 do 0,75 

kierownik wydziału w placówce zagranicznej od 0,1 do 0,65 

 

 

a) Dodatki do wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej (dodatek za wieloletnią 

pracę, dodatek zadaniowy i dodatkowe wynagrodzenie roczne) zostały opisane w punkcie 

dotyczącym dodatków do wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej. (patrz: 

Rozdział 2 punkt II.4.) 

b) Ponadto członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce 

zagranicznej przysługuje dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów 

związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w placówce zagranicznej, 

uwzględniający poziom kosztów utrzymania w państwie przyjmującym173. Wysokość 

dodatku zagranicznego przysługującego członkowi służby zagranicznej wykonującemu 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej ustala się przy zastosowaniu mnożników 

określonych w Tabeli 4., przyjmując za podstawę dodatek zagraniczny bazowy określony w 

Tabeli 5. dla poszczególnych państw przyjmujących. Ambasadorowi lub konsulowi 

kierującemu urzędem konsularnym, którego małżonek przebywa wraz z nim w placówce 

                                                 
173 Art. 29 ust. 3 ustawy o służbie zagranicznej. 
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zagranicznej i nie jest zatrudniony, przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania rodziny w wysokości 22% otrzymywanego przez niego dodatku 

zagranicznego.174 

 

 

Tabela 4. Mnożniki dodatku zagranicznego bazowego służącego do ustalenia wysokości 

dodatku zagranicznego członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w 

placówce zagranicznej175 

 
Stanowisko 

Grupa 
zaszeregowania 

Mnożnik 

Członkowie korpusu służby cywilnej 

Stanowiska personelu 
dyplomatyczno-
konsularnego 

ambasador tytularny 

radca-minister 

I radca 

I od 3,0 do 11,1 

radca II od 2,3 do 8,0 

I sekretarz III od 2,1 do 6,7 

II sekretarz IV od 2,0 do 5,7 

III sekretarz 

attaché 

V od 1,7 do 5,0 

Stanowiska personelu 
pomocniczego 

radca prawny 

kierownik kancelarii 
tajnej 

VI od 1,5 do 4,2 

starszy ekspert 

ekspert 

starszy specjalista 

starszy programista 

specjalista 

programista 

specjalista do spraw 
legislacji 

starszy inspektor 

referendarz 

referent prawny 

VII od 1,2 do 3,7 

inspektor 

podreferendarz 

starszy księgowy 

starszy referent 

księgowy, referent 

sekretarz kierownika 
placówki 

VIII od 1,0 do 2,9 

                                                 
174 Art. 6 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
175 Rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego. 
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Stanowisko 

Grupa 
zaszeregowania 

Mnożnik 

Osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej 

Stanowiska personelu 
obsługi tworzone w 
placówkach 
zagranicznych 

sekretarz 

kierownik kancelarii 

kancelista 

intendent 

kierowca 

kierowca-intendent 

tłumacz 

rzeczoznawca 

radiooperator 

kasjer 

maszynistka 

informator 

telefonista 

recepcjonista 

technik 

mechanik 

archiwista 

woźny 

ogrodnik 

palacz 

rzemieślnik 

magazynier 

sprzątaczka 

IX od 0,9 do 2,5 

 

Tabela 5. Dodatek zagraniczny bazowy w poszczególnych państwach przyjmujących176 

Lp. Państwo 
Dodatek zagraniczny bazowy wraz z 

walutą wypłaty dodatku 

1 Islamska Republika Afganistanu 495 EUR 

2 Republika Albanii 424 EUR 

3 Algierska Republika Ludowo-
Demokratyczna 

460 EUR 

4 Republika Angoli 700 USD 

5 Królestwo Arabii Saudyjskiej 447 EUR 

6 Republika Argentyńska 608 USD 

7 Republika Armenii 464 EUR 

8 Związek Australijski 780 AUD 

9 Republika Austrii 546 EUR 

10 Republika Azerbejdżanu 523 EUR 

                                                 
176 Rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego. 
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Lp. Państwo 
Dodatek zagraniczny bazowy wraz z 

walutą wypłaty dodatku 

11 Królestwo Belgii 534 EUR 

12 Republika Białorusi 475 EUR 

13 Bośnia i Hercegowina 439 EUR 

14 Federacyjna Republika Brazylii 585 EUR 

15 Republika Bułgarii 452 EUR 

16 Republika Chile 655 USD 

17 Chińska Republika Ludowa 503 EUR 

18 Specjalny Region Administracyjny 
Hongkong 

678 USD 

19 Republika Chorwacji 474 EUR 

20 Republika Cypryjska 458 EUR 

21 Czarnogóra 449 EUR 

22 Republika Czeska 480 EUR 

23 Królestwo Danii 4298 DKK 

24 Arabska Republika Egiptu 608 USD 

25 Republika Estońska 521 EUR 

26 Federalna Demokratyczna Republika 
Etiopii 

652 USD 

27 Republika Finlandii 532 EUR 

28 Republika Francuska 554 EUR 

29 Republika Grecka 485 EUR 

30 Gruzja 474 EUR 

31 Królestwo Hiszpanii 505 EUR 

32 Królestwo Niderlandów 523 EUR 

33 Republika Indii 449 EUR 

34 Republika Indonezji 501 EUR 

35 Republika Iraku 663 USD 

36 Islamska Republika Iranu 475 EUR 

37 Irlandia 509 EUR 

38 Republika Islandii 639 EUR 

39 Państwo Izrael 486 EUR 

40 Japonia 66 483 JPY 

41 Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 466 EUR 

42 Kanada 768 CAD 

43 Państwo Katar 479 EUR 

44 Republika Kazachstanu 479 EUR 

45 Republika Kenii 438 EUR 
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Lp. Państwo 
Dodatek zagraniczny bazowy wraz z 

walutą wypłaty dodatku 

46 Republika Kolumbii 678 USD 

47 Koreańska Republika Ludowo-
Demokratyczna 

495 EUR 

48 Republika Korei 489 EUR 

49 Republika Kuby 465 EUR 

50 Państwo Kuwejt 474 EUR 

51 Republika Libańska 670 USD 

52 Państwo Libia 438 EUR 

53 Republika Litewska 477 EUR 

54 Wielkie Księstwo Luksemburga 534 EUR 

55 Republika Łotewska 503 EUR 

56 Republika Macedonii 424 EUR 

57 Malezja 446 EUR 

58 Królestwo Marokańskie 432 EUR 

59 Meksykańskie Stany Zjednoczone 631 USD 

60 Republika Mołdawii 456 EUR 

61 Republika Federalna Niemiec 523 EUR 

62 Federalna Republika Nigerii 520 EUR 

63 Królestwo Norwegii 5015 NOK 

64 Nowa Zelandia 780 USD 

65 Islamska Republika Pakistanu 452 EUR 

66 Autonomia Palestyńska 486 EUR 

67 Republika Peru 647 USD 

68 Republika Portugalska 492 EUR 

69 Republika Południowej Afryki 612 USD 

70 Federacja Rosyjska 551 EUR 

71 Rumunia 453 EUR 

72 Republika Serbii 460 EUR 

73 Republika Singapuru 688 USD 

74 Republika Słowacka 520 EUR 

75 Republika Słowenii 476 EUR 

76 Stany Zjednoczone Ameryki 714 USD 

77 Syryjska Republika Arabska 620 USD 

78 Konfederacja Szwajcarska 768 CHF 

79 Królestwo Szwecji 4834 SEK 

80 Królestwo Tajlandii 464 EUR 
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Lp. Państwo 
Dodatek zagraniczny bazowy wraz z 

walutą wypłaty dodatku 

81 Tajwan 503 EUR 

82 Republika Tunezyjska 421 EUR 

83 Republika Turcji 620 USD 

84 Turkmenistan 464 EUR 

85 Ukraina 459 EUR 

86 Republika Uzbekistanu 448 EUR 

87 Boliwariańska Republika Wenezueli 779 USD 

88 Węgry 475 EUR 

89 Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 

473 GBP 

90 Socjalistyczna Republika Wietnamu 593 USD 

91 Republika Włoska 541 EUR 

92 Państwo Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich 

495 EUR 

 

 

5. Nagrody 

 

Nagrody członków korpusu służby zagranicznej (nagroda jubileuszowa i fundusz nagród) 

zostały opisane w punkcie dotyczącym nagród członków korpusu służby cywilnej177. (patrz: 

Rozdział 2, punkt II.5.) 

 

6. Inne świadczenia 

Inne świadczenia członków korpusu służby zagranicznej (jednorazowa odprawa w związku z 

przejściem na rentę lub emeryturę, uprawnienia nauczyciela, dodatkowy urlop wypoczynkowy) 

zostały opisane w punkcie dotyczącym innych świadczeń członków korpusu służby cywilnej (patrz: 

Rozdział 2 punkt II.6.) z wyjątkiem świadczeń dotyczących wykonywania pracy poza stałym 

miejscem zamieszkania oraz dodatkowym urlopem personelu dyplomatyczno-konsularnego i 

personelu placówki zagranicznej opisanymi poniżej. 

Członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej 

zapewnia się178: 

a) nieodpłatne korzystanie z lokalu179 mieszkalnego odpowiedniego do sytuacji 

rodzinnej członka służby zagranicznej oraz częściowy zwrot kosztów jego eksploatacji. 

Pracodawca pokrywa koszty okresowych napraw lokalu mieszkalnego i wyposażenia 

                                                 
177 Art. 3 ustawy o służbie zagranicznej. 
178 Art. 29 ust. 4 ustawy o służbie zagranicznej. 
179 Art. 7 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
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przydzielonego członkowi służby zagranicznej180. Szczegółowy zakres wydatków 

pokrywanych przez pracodawcę określa rozporządzenie; 

b) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej, w tym przewozu mienia, oraz, raz na 

2 lata, podróży urlopowej do kraju członka służby zagranicznej i członków jego rodziny, 

a także zwrot kosztów podróży i przewozu w przypadkach szczególnych i losowych;181 

c) zwrot kosztów leczenia w państwie przyjmującym oraz kosztów leczenia 

przebywających z nim stale za granicą członków rodziny182; 

d) zwrot opłat za naukę dzieci ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego, 

jeżeli nie mają one możliwości uczęszczania do bezpłatnej publicznej szkoły typu 

podstawowego lub średniego183; 

e) zasiłek adaptacyjny, na pokrycie kosztów zagospodarowania się w państwie 

przyjmującym.184; 

f) ryczałt z tytułu używania do celów służbowych samochodów osobowych 

i motocykli niebędących własnością pracodawcy185, 

g) członkowi personelu dyplomatyczno-konsularnego po 10 latach pozostawania w służbie 

zagranicznej przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach 

— 12 dni roboczych186, 

h) członkowi służby zagranicznej w okresie służby w placówce zagranicznej w miejscu 

o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przysługuje, w okresie służby w tej 

placówce, urlop dodatkowy w wymiarze 5 dni roboczych rocznie187, 188. 

  

                                                 
180 Art. 9 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
181 Art. 11 i art. 13 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
182 Art. 15 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
183 Art. 14 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
184 Art. 12 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
185 Art. 16 rozporządzenia w sprawie dodatku zagranicznego. 
186 Art. 34 ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej. 
187 Art. 34 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej. 
188 Rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym. 
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IX. Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), jest organem właściwym do: rozpoznawania odwołań w 

przypadkach, o których mowa w art. 513 ustawy – Prawo zamówień publicznych; rozpoznawania 

wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o których mowa w art. 578 ust. 1 tej ustawy; 

podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli 

uprzedniej oraz kontroli doraźnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W 

skład Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (KIO) wchodzi nie 

więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki189. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję minister właściwy do 

spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby (przy 

zachowaniu wymogów opisanych w ustawie)190. Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy 

Prezesie UZP nie podlegają ustawie o pracownikach urzędów państwowych, ale podlegają ustawie 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.   

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843) (dalej: ustawa pzp) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. przepisy wprowadzające ustawę — Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019)191 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie 

wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby 

                                                 
189 Art. 173. ust. 1. ustawy Pzp – 100 członków spośród osób spełniających wymagania, o których mowa 
w art.173 ust. 2 ustawy Pzp, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.  
190 Art. 173 ust. 3 ustawa Pzp. 
191 Od stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe przepisy jednak nie zmieniają one zasad 
wynagradzania członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 
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Odwoławczej (Dz.U. poz. 779) (dalej: rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty 

bazowej w KIO) 

 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz 

pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie 

budżetowej na dany rok. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wielokrotność 

kwoty bazowej, mając na względzie funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to, że wielokrotność 

nie może być mniejsza niż 4,5192.  

 

Kwota bazowa zapisana w ustawie budżetowej na rok 2020 wynosi 1 651,83 zł. 

 

 

Tabela 2.1 Wielokrotność kwoty bazowej193 

Grupa zawodowa Mnożnik 

Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy 
prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Prezes Izby 6,2 

wiceprezes Izby 5,8 

członek Izby (nie będący prezesem ani wice prezesem)  5,6 

 

 

3. Dodatki  

 

a) Członkom KIO przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które stanowi 8,5% sumy 

wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za 

który przysługuje to wynagrodzenie194. 

b) Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od 

szóstego roku pracy, 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po 

każdym roku pracy o 1%, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego195. 

 

 

 

                                                 
192

 Art. 173 ust.10 ustawy Pzp. 
193 § 1 rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w KIO. 
194 Art. 4 ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
195 Art. 173. ust 7 ustawy Pzp. 
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4. Nagrody 

Członkom KIO przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości196:  

 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy;  

 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy;  

 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy;  

 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy;  

 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy;  

 350% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.  

 
  

                                                 
196 Art. 173. ust 8 ustawy Pzp 
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X. Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub 
innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi 
Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których 
wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w 
dyspozycji Ministra Sprawiedliwości 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 241) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji 

oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 591 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie 

delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza 

stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. z 2018 r. poz. 1548) (dalej: rozporządzenie w 

sprawie delegowania sędziów) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1754) 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. 

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze 

stanowiskami sędziów sądów powszechnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 196, poz. 1297) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. 

poz. 742 – kwota 4 839,24 zł) 

 

2. Katalog stanowisk 

 

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania 

dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom wymienia się sędziów delegowanych 
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podlegających ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 

o zmianie niektórych ustaw: 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w 

Ministerstwie Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub 

biura w Ministerstwie Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury; 

 Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie 

Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie 

Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa; 

 sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie 

Sprawiedliwości; 

 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury. 

 

 

Do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą być 

delegowani także sędziowie sądów wojskowych. 
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Wykaz stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów 

sądów powszechnych (fragment tabeli) 197 

 

Lp. Stanowisko (funkcja) wojskowe Stanowisko (funkcja) cywilne 

6 sędzia sądu wojskowego delegowany do 
pełnienia czynności administracyjnych w 
Ministerstwie Sprawiedliwości 

sędzia delegowany do pełnienia czynności 
administracyjnych w Ministerstwie 
Sprawiedliwości 

 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Sędziom delegowanym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze opisane w Rozdziale 3 punkt 

IX.2. – sądownictwo powszechne, sędziowie. 

 

4. Dodatki 

a) Sędziom delegowanym przysługują dodatki (dodatek funkcyjny, dodatek za długoletnią 

pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne), które zostały opisane w Rozdziale 3 punkt IX.3.  

– sądownictwo powszechne, sędziowie. 

b) Sędziemu w okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych 

zadań, może być przyznany przez Ministra Sprawiedliwości dodatek specjalny198 

w kwocie nieprzekraczającej łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może 

przekraczać wysokość 40%. 

 

5. Nagrody 

 

Sędziemu delegowanemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa, na zasadach opisanych 

w Rozdziale 3 punkt IX.4. – sądownictwo powszechne, sędziowie. 

 

6. Inne świadczenia 

 

a) Sędziemu delegowanemu poza miejsce stałego zamieszkania199 przysługuje nieodpłatne 

zakwaterowanie lub zwrot kosztów zakwaterowania. Zwrot kosztów zamieszkania 

faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać:200 

                                                 
197 Rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych 
ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych. 
198 Art. 78 § 3 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
199 Art. 78 § 6 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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 3200 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

 2400 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

 1700 zł — gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość. 

Zwrot kosztów zamieszkania w formie miesięcznego ryczałtu wynosi:201 

 2700 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

 2120 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

 1350 zł — gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość. 

b) Zwrot kosztów dojazdów i przejazdów oraz ryczałt w przypadku używania samochodu 

prywatnego oraz diety wypłacane są na zasadach określonych w ustawie oraz w aktach 

wykonawczych.202 

c) Ponadto sędziom delegowanym przysługują pozostałe świadczenia (wynagrodzenie w 

trakcie choroby, dodatkowy urlop, uposażenie w stanie spoczynku) wynikające z ustawy  

– Prawo o ustroju sądów powszechnych opisane w Rozdziale 3 punkt IX.5. – sądy 

powszechne, sędziowie. 

  

                                                                                                                                                         
200 § 6 rozporządzenia w sprawie delegowania sędziów. 
201 § 7 rozporządzenia w sprawie delegowania sędziów. 
202 Art. 77 § 6 pkt 2, 3 i 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 8., § 9. i § 10 
rozporządzenia w sprawie delegowania sędziów. 
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XI. Prokuratorzy 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia 

zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących 

prokuratorom (Dz. U. z 2016 r. poz. 271 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie w sprawie 

wynagrodzenia zasadniczego) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 

delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń 

przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 509) (dalej: rozporządzenie w sprawie delegowania 

prokuratorów) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie 

należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 484) (dalej: rozporządzenie 

w sprawie należności) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej 

wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1837) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie 

uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich 

rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na 

ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 198) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. 

poz. 742) 
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2. Katalog stanowisk  

 

Prokuraturę stanowią: 

 Prokurator Generalny, 

 Prokurator Krajowy, 

 pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego, 

 prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

 prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. 

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są: 

 prokuratorzy Prokuratury Krajowej, 

 prokuratur regionalnych, 

 prokuratur okręgowych, 

 prokuratur rejonowych. 

Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej są: 

 prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

 prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

 prokuratorzy Biura Lustracyjnego, 

 prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych.203 

W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych zadania wykonują prokuratorzy 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pełniący czynności w Departamencie do 

Spraw Wojskowych, w wydziałach prokuratur okręgowych i działach prokuratur rejonowych, 

właściwych w sprawach wojskowych. Do pełnienia funkcji w komórkach organizacyjnych do 

spraw wojskowych powołuje się w pierwszej kolejności prokuratorów będących żołnierzami 

zawodowymi lub oficerami rezerwy.204 (patrz także: żołnierze zawodowi, raport dotyczący tej 

grupy zostanie przygotowany w kolejnym etapie prac) 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi 

przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.).205 Jeżeli 

przeciętne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi 

kwartał roku poprzedzającego - przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

                                                 
203 Art. 1 Prawa o prokuraturze. 
204 Art. 3 § 2 i art. 27 Prawa o prokuraturze. 
205 Art. 123 Prawa o prokuraturze. 
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prokuratora w dotychczasowej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się 

w stawce bezpośrednio wyższej po upływie kolejnych 5 lat pracy na danym stanowisku 

prokuratora. W roku 2020 kwota ta wynosi 4 839,24 zł (patrz: Rozdział 2 punkt XI.1.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia 

zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom 

określa stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich 

oraz mnożniki służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w 

poszczególnych stawkach. 

Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem 

Prokuratury Krajowej, po 6 miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo 

do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej 

jednostki, a jeżeli na zajmowanym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej lub wyższej 

stawce, uzyskuje prawo do wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej206. 

Po 3 miesiącach delegowania do czynności prokuratorskich w Departamencie do Spraw 

Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz w Wydziale Spraw Wewnętrznych, na pozostały 

okres delegacji prokuratorowi prokuratury regionalnej przysługuje wynagrodzenie w stawce 

podstawowej, takie jak prokuratorowi Prokuratury Krajowej, a prokuratorowi prokuratury 

okręgowej i rejonowej - takie jak prokuratorowi prokuratury regionalnej, chyba że dotychczasowe 

wynagrodzenie jest wyższe od przysługującego w Prokuraturze Krajowej207. 

 

Tabela 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni 

Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz mnożniki służące do ustalenia tego wynagrodzenia208 

Stanowisko Stawka 
wynagrodzenia 

zasadniczego 

Mnożnik 

prokurator prokuratury rejonowej pierwsza 2,05 

druga 2,17 

trzecia 2,28 

czwarta 2,36 

piąta 2,50 

prokurator prokuratury okręgowej czwarta 2,36 

piąta 2,50 

szósta 2,65 

siódma 2,75 

ósma 2,92 

                                                 
206 Art. 108 § 1 Prawa o prokuraturze. 
207 Art. 108 § 2 Prawa o prokuraturze. 
208 Załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego. 
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Stanowisko Stawka 
wynagrodzenia 

zasadniczego 

Mnożnik 

prokurator prokuratury regionalnej, 

prokurator oddziałowej komisji 
ścigania zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, 

prokurator oddziałowego biura 
lustracyjnego 

siódma 2,75 

ósma 2,92 

dziewiąta 3,12 

dziesiąta 3,23 

prokurator Prokuratury Krajowej, podstawowa dla sędziów 
Sądu Najwyższego 

4,13 

prokurator Głównej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, 

prokurator Biura Lustracyjnego 

awansowa 115% 

stawki 

podstawowej 

 

 

4. Dodatki 

 

a) W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny209. 

Wysokość dodatku funkcyjnego stanowi iloczyn podstawy ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego prokuratora i odpowiedniego mnożnika.210 Przy ustalaniu wysokości dodatku 

funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji prokuratora uwzględnia się zakres 

pełnionych obowiązków. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji prokuratorowi 

przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z 

tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według wskazanych zasad. Dodatek ten 

może zostać podwyższony o 10–50%.211 

 

Tabela 2. Funkcje oraz mnożniki służące do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego212 

Lp. Funkcja Mnożnik 

1 Prokurator Generalny, 

Prokurator Krajowy 

1,2 

stawka dodatku 
funkcyjnego dla 

Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego 

2 Zastępca Prokuratora Generalnego,  

prokurator delegowany do pełnienia funkcji 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości 

1,0 

stawka dodatku 
funkcyjnego dla 

Prezesa Sądu 
Najwyższego 

                                                 
209 Art. 124 § 10 Prawa o prokuraturze. 
210 § 2 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego. 
211 § 6 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego. 
212 Załącznik Nr 2 do rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego. 
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Lp. Funkcja Mnożnik 

3 Zastępca Prokuratora Krajowego, 

dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze 
Krajowej, 

Dyrektor Biura Lustracyjnego, 

prokurator regionalny, 

prokurator okręgowy, 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków 
dyrektora departamentu/biura w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, 

prokurator delegowany do pełnienia funkcji 
Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury, prokurator delegowany do pełnienia 
funkcji poza granicami państwa 

0,4-0,98 

4 zastępca dyrektora departamentu/biura w 
Prokuraturze Krajowej, 

zastępca prokuratora regionalnego, 

naczelnik Wydziału Zamiejscowego Departamentu 
do spraw Przestępczości Zorganizowanej, zastępca 
prokuratora okręgowego, 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury 
okręgowej, prokurator delegowany do pełnienia 
obowiązków zastępcy dyrektora 
departamentu/biura w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, 

prokurator delegowany do pełnienia funkcji 
zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury 

0,35-0,8 

5 rzecznik dyscyplinarny Prokuratora Generalnego, 

pierwszy zastępca rzecznika dyscyplinarnego 
Prokuratora Generalnego, 

zastępca rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik 
dyscyplinarny dla prokuratorów Instytutu Pamięci 
Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, 

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości 

0,3-0,8 

6 Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego przy 
Prokuratorze Generalnym, 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego dla 
prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej — 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu 

0,4 

7 naczelnik wydziału w departamencie/biurze 
Prokuratury Krajowej, w prokuraturze regionalnej 
i w prokuraturze okręgowej, 

naczelnik wydziału w Głównej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, 

naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego, 

kierownik samodzielnego działu w prokuraturze 

0,3-0,55 
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Lp. Funkcja Mnożnik 

regionalnej i w prokuraturze okręgowej, 
prokurator rejonowy, 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków 
naczelnika wydziału w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, prokurator delegowany do 
prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

8 zastępca naczelnika wydziału w Prokuraturze 
Krajowej, kierownik działu w Prokuraturze 
Krajowej, prokuraturze regionalnej i w 
prokuraturze okręgowej, 

wizytator w Prokuraturze Krajowej, w 
prokuraturze regionalnej i prokuraturze 
okręgowej, prokurator delegowany do pełnienia 
funkcji kierownika działu albo sekcji w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

0,25-0,5 

9 zastępca prokuratora rejonowego, 

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury 
rejonowej, 

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokurator 
delegowany do pełnienia obowiązków w 
Prokuraturze Krajowej, 

prokurator delegowany do pełnienia czynności 
administracyjnych w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury 

0,2-0,45 

10 kierownik szkolenia, 

rzecznik prasowy 

0,2-0,4 

11 Zastępca przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego 
przy Prokuratorze Generalnym 

0,4 

12 kierownik działu w prokuraturze rejonowej, 

kierownik sekcji poza działem w prokuraturze 
rejonowej, kierownik sekcji w dziale w 
prokuraturze rejonowej 

0,15-0,35 

13 członek Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze 
Generalnym, 

członek Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów 
Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

0,3 

 

b) Prokuratorowi przysługuje dodatek za długoletnią pracę213 wynoszący, począwszy od 

6. roku pracy, 5% aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego 

i wzrastający po każdym kolejnym roku pracy o 1% tego wynagrodzenia, aż do osiągnięcia 

20% wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Prokuratorowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

                                                 
213 Art. 124 § 11 Prawa o prokuraturze. 
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pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872). (patrz: Rozdział 3 

punkt 4.) 

d) Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury lub Prokuratury Krajowej ma prawo do dodatku 

funkcyjnego.214 

e) W okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań, 

prokuratorowi delegowanemu może być przyznany dodatek specjalny w kwocie 

nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek może przekraczać określoną 

wysokość.215 

f) Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa może otrzymać dodatek funkcyjny.216 

g) Prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa przysługują wypłacane w walucie polskiej lub obcej:217 

 dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, ustalany odpowiednio do warunków 

i zakresu ich pełnienia (stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu 

wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 5,0)218; 

 w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji powodujących zmianę 

miejsca pobytu trwającą co najmniej rok – jednorazowy dodatek adaptacyjny 

w wysokości 300% dodatku zagranicznego bazowego w państwie przyjmującym, a jeżeli 

prokurator przenosi się bez rodziny — 150% tego dodatku219. 

 

5. Nagrody 

 

a) Prokuratorowi przysługuje także gratyfikacja jubileuszowa w wysokości: 

 po 20 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy — 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego.220 

                                                 
214 Art. 111 § 1 Prawa o prokuraturze. 
215 Art. 111 § 2 Prawa o prokuraturze. 
216 Art. 113 Prawa o prokuraturze. 
217 Art. 113 Prawa o prokuraturze. 
218 § 2 rozporządzenia w sprawie należności. Dodatek zagraniczny bazowy określony na podstawie 
przepisów o służbie zagranicznej, rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego. 
219 § 3 rozporządzenia w sprawie należności. 
220 Art. 120 Prawa o prokuraturze. 
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b) Prokuratorom, którzy wykazują w pracy inicjatywę, wzorowo i sumiennie wypełniają 

obowiązki oraz szczególnie przyczyniają się do wykonywania zadań służbowych, mogą być 

przyznawane przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego nagrody 

i wyróżnienia221. 

 

6. Inne świadczenia 

 

a) Prokuratorowi przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze: 

 6 dni roboczych — po 10 latach pracy; 

 12 dni roboczych — po 15 latach pracy.222 

b) Prokurator Krajowy może udzielić prokuratorowi płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 6 miesięcy i nie może być 

udzielony, jeżeli prokurator nie wykonywał czynności przez okres roku z powodu 

choroby.223 

c) Za okres nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej niż przez okres roku, po tym okresie otrzymuje 50% 

wynagrodzenia224. W przypadkach wyszczególnionych w ustawie - Prawo o prokuraturze, 

prokurator otrzymuje 100% wynagrodzenia podczas nieobecności związanej z chorobą, ale 

nie dłużej niż przez rok. 

d) Prokuratorowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, doznał stałego 

lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.225 

e) Prokuratorowi może być przyznana pomoc finansowa w postaci pożyczki finansowej na 

zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to także prokuratorów w stanie 

spoczynku. Środki na pomoc finansową stanowią do 5% rocznego funduszu wynagrodzeń 

osobowych prokuratorów.226 

f) Prokuratorowi, który został przeniesiony w stan spoczynku, przysługuje do czasu 

osiągnięcia wieku 65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na 

ostatnio zajmowanym stanowisku. Prokuratorowi przechodzącemu lub 

przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił przysługuje 

uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę 

lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Uposażenie podwyższa się 

                                                 
221 Art. 133 Prawa o prokuraturze. 
222 Art. 119 Prawa o prokuraturze. 
223 Art. 116 Prawa o prokuraturze. 
224 Art. 115 Prawa o prokuraturze. 
225 Art. 117 Prawa o prokuraturze oraz art. 94a i art. 94b ustawy — Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 
226 Art. 122 Prawa o prokuraturze. 
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stosownie do zmian wysokości wynagrodzeń zasadniczych prokuratorów czynnych 

zawodowo.227 

g) Prokuratorowi przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.228 

h) Prokuratorzy – z uwagi na zastosowanie wobec tej grupy zawodowej instytucji stanu 

spoczynku, nie są podmiotami, do których stosuje się instrumenty zabezpieczenia 

społecznego określone ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskutek tego od ich 

wynagrodzenia nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne.229 

Naliczenie i przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek za okres pracy na 

stanowisku prokuratorskim następuje w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego 

prokuratora, a także w wypadku utraty uprawnień do stanu spoczynku. 

i) Prokuratorowi delegowanemu poza miejsce stałego zamieszkania przysługuje 

nieodpłatne zakwaterowanie lub zwrot kosztów zakwaterowania.230 Zwrot 

kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może 

przekraczać:231 

 3200 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

 2400 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

 1700 zł – gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2. 

Zwrot kosztów zamieszkania w formie miesięcznego ryczałtu wynosi:232 

 2700 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa; 

 2120 zł – gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody; 

 1350 zł – gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2. 

j) Prokuratorowi delegowanemu przysługuje zwrot kosztów dojazdów i 

przejazdów oraz ryczałt w przypadku używania samochodu prywatnego oraz diety na 

zasadach określonych w ustawie i w aktach wykonawczych. 

k) Prokuratorowi delegowanemu przysługuje również prawo do świadczeń 

odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zdarzenie 

                                                 
227 Art. 127 Prawa o prokuraturze oraz art. 100 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
Sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie 
spoczynku i członkom ich rodzin określa rozporządzenie w sprawie uposażeń oraz uposażeń 
rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne. 
228 Art. 127 Prawa o prokuraturze oraz art. 100 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
Sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie 
spoczynku i członkom ich rodzin określa rozporządzenie w sprawie uposażeń oraz uposażeń 
rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne. 
229 Art. 126 Prawa o prokuraturze. 
230 Art. 109 Prawa o prokuraturze. 
231 § 6 rozporządzenia w sprawie delegowania prokuratorów. 
232 § 7 rozporządzenia w sprawie delegowania prokuratorów. 
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powodujące powstanie prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami państwa233. 

l) Prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa przysługują wypłacane w walucie polskiej lub obcej234, w przypadku 

powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji powodujących zmianę miejsca pobytu 

trwającą co najmniej rok: 

 pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej prokuratora delegowanego 

i każdego przenoszącego się z nim członka rodziny, w tym przewozu ich mienia, 

niezależnie od terminów ich faktycznego przesiedlenia,235 

 pokrycie, raz na 2 lata, kosztów przejazdu prokuratora delegowanego oraz członków 

jego rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, z miejsca 

delegacji do miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem;236 

 zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, podróży służbowej na terytorium 

obcego państwa poza miejscem delegowania, przejazdu z miejsca delegowania do kraju 

i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych;237 

 zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja następuje do państwa niebędącego 

członkiem Unii Europejskiej;238 

 pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysokości 

udokumentowanych wydatków, nieprzekraczających wysokości ustalonego limitu.239 

 

Sumę należności wymienionych w punkcie IX.5. litera i) oraz dodatek adaptacyjny 

wymieniony w punkcie IX.4. litera g) zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych otrzymanych 

przez prokuratora delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów związanych 

z wykonywaniem przez niego obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. Należności te nie 

przysługują, jeżeli prokurator delegowany nie ponosi kosztów, na pokrycie których są one 

przeznaczone. 

Wydatki związane z delegowaniem mogą być również pokrywane w całości lub w części ze 

środków przeznaczonych na ten cel przez organizację międzynarodową, którymi 

dysponowanie powierzono odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości lub Ministrowi Obrony 

Narodowej. 

Do wydatków związanych z delegowaniem nie zalicza się wynagrodzenia 

zasadniczego albo uposażenia prokuratora oraz dodatku za długoletnią pracę przysługujących na 

                                                 
233 Art. 113 Prawa o prokuraturze. 
234 Art. 113 Prawa o prokuraturze. 
235 § 4 rozporządzenia w sprawie należności. 
236 § 5 rozporządzenia w sprawie należności. 
237 § 6 rozporządzenia w sprawie należności. 
238 § 10 rozporządzenia w sprawie należności. 
239 § 11 rozporządzenia w sprawie należności. 
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zajmowanym stanowisku prokuratora, do których prokurator zachowuje prawo w czasie delegacji 

do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. 
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XII. Asesorzy prokuratury 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa 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 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. 

poz. 742 – kwota 4 839,24 zł) 

 

2. Stanowisko asesora prokuratury 

 

Asesorów prokuratury mianuje i zwalnia Prokurator Generalny. Prokurator Generalny może 

powierzyć asesorowi prokuratury, na czas określony, nieprzekraczający 3 lat, wykonywanie 

czynności prokuratorskich bez prawa: 

 udziału w postępowaniu przed sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu przed sądem 

okręgowym, z wyjątkiem postępowania w pierwszej instancji w sprawach, w których 

prowadził postępowanie przygotowawcze; 

 występowania przed Sądem Najwyższym, sporządzania środków zaskarżenia i wniosków 

do Sądu Najwyższego. 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratury wynosi 

80% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, 

powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.240 

Do asesorów nie ma zastosowania art. 126 ustawy – Prawo o prokuraturze, tak więc asesor 

podlega przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zatem od jego 

wynagrodzenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne, które 

obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i 

macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

                                                 
240 Art. 174 § 2 Prawa o prokuraturze. 
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4. Pozostałe składniki wynagrodzenia 

 

Pozostałe składniki wynagrodzenia tj. dodatki, nagrody i inne świadczenia, określone zostały 

w przepisach dotyczących prokuratorów (patrz: Rozdział 2 punkt XI. Prokuratorzy), z wyjątkiem 

składników związanych z delegacją i przejściem w stan spoczynku.241 

Do asesorów prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów, 

z wyłączeniem art. 106 § 7, art. 107 § 1, art. 108, art. 117, art. 124 § 2-8, art. 126 i art. 127. Asesor 

nie może być delegowany poza granice kraju (art. 106 § 7), a zatem nie może być odwołany 

z delegacji (art. 107 § 1), korzystać z wynagrodzenia związanego z delegacją (art. 108), korzystać 

z jednorazowego odszkodowania (art. 117), korzystać z określonych stawek wynagrodzenia 

(art. 124 § 2–8), korzystać z zasad dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne (art. 126), 

korzystać z zasad przejścia w stan spoczynku (art. 127). 

 

Asystenci prokuratorów242 patrz: pracownicy prokuratury. W sprawach nieuregulowanych 

w ustawie Prawo o prokuraturze do asystentów prokuratora stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.243 (raport dotyczący tej 

grupy zostanie przygotowany w kolejnym etapie prac) 

 

Prokuratorzy do spraw wojskowych będący żołnierzami zawodowymi, patrz: żołnierze 

zawodowi (raport dotyczący tej grupy zostanie przygotowany w kolejnym etapie prac) 

 
 
  

                                                 
241 Art. 174 § 1 Prawa o prokuraturze. 
242 Art. 177 Prawa o prokuraturze. 
243 Art. 182 Prawa o prokuraturze. 
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Rozdział 3 

 Opis kształtowania wynagrodzeń w jednostkach posiadających 

autonomię budżetową 

 

Wstęp 

 

Rozdział 3 opracowania omawia zasady kształtowania wynagrodzeń w urzędach 

wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. w urzędach, które posiadają 

autonomię budżetową.  

 

1. Zgodnie z art. 3 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), jej przepisów nie 

stosuje się do pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, 

ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c.244 

Art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 869. z późn. zm.) stanowi, że Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej 

dochody i wydatki: 

I. Kancelarii Sejmu,  

II. Kancelarii Senatu,  

III. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

IV. Trybunału Konstytucyjnego,  

V. Najwyższej Izby Kontroli,  

VI. Sądu Najwyższego,  

VII. Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami 

administracyjnymi,  

VIII. Krajowej Rady Sądownictwa,  

IX. sądownictwa powszechnego,  

X. Rzecznika Praw Obywatelskich,  

XI. Rzecznika Praw Dziecka,  

XII. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  

XIII. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

                                                 
244 Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej 
Ministrowi Sprawiedliwości,, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy, oraz  nauczyciele zatrudnieni w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej (patrz: Rozdział 2 i Rozdział 
4). 
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XIV. Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, 

XV. Krajowego Biura Wyborczego, 

XVI. Państwowej Inspekcji Pracy. 

Budżety tych instytucji zawarte są w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej: Wydatki 

budżetu państwa, zestawienie zbiorcze według działów.  

 

2. Akty prawne 

 

Prawa i obowiązki, w tym sposób kształtowania wynagrodzeń, pracowników instytucji 

wymienionych powyżej są regulowane przez następujące akty prawne: 

Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

Kancelaria Sejmu 
RP 

– Ustawa z dnia 
16 września 
1982 r. o 
pracownikach 
urzędów 
państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 537)  

(art. 48 ust. 1b) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 
1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

– Ustawa z dnia 9 
maja 1996 r. o 
wykonywaniu 
mandatu posła i 
senatora (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1799) 

 

– Zarządzenie Nr 1 Marszałka 
Sejmu i Marszałka Senatu z 
dnia 26 kwietnia 2016 r. w 
sprawie określenia wysokości 
środków finansowych na 
pokrycie kosztów działalności 
klubów i kół poselskich, 
senackich i parlamentarnych 
oraz ich biur  

– Zarządzenie Nr 1 Marszałka 
Sejmu i Marszałka Senatu z 
dnia 1 października 2001 r. w 
sprawie określenia wysokości 
ryczałtu na pokrycie kosztów 
związanych z 
funkcjonowaniem biur 
poselskich, senatorskich i 
poselsko-senatorskich 

– Zarządzenie Szefa 
Kancelarii Sejmu z dnia 1 
lutego 2020 r.  – regulamin  
wynagradzania nr 1 
pracowników Kancelarii 
Sejmu 

Kancelaria Senatu 
RP 

Ustawa z dnia 9 maja 
1996 r. o 
wykonywaniu 
mandatu posła i 
senatora (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1799) 

–Zarządzenie Nr 1 Marszałka 
Sejmu i Marszałka Senatu z 
dnia 26 kwietnia 2016 r. w 
sprawie określenia wysokości 
środków finansowych na 
pokrycie kosztów działalności 
klubów i kół poselskich, 
senackich i parlamentarnych 
oraz ich biur 

– Zarządzenie Nr 1 Marszałka 
Sejmu i Marszałka Senatu z 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

dnia 1 października 2001 r. w 
sprawie określenia wysokości 
ryczałtu na pokrycie kosztów 
związanych z 
funkcjonowaniem biur 
poselskich, senatorskich i 
poselsko-senatorskich 

– Zarządzenie Nr 6 
Marszałka Senatu z dnia 22 
października 2001 r. w 
sprawie trybu obliczania oraz 
wypłacania nagród za 
wieloletnią pracę i odpraw w 
związku z zakończeniem 
kadencji Senatu oraz trybu 
wypłacania dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego 
pracownikom biur klubów i 
kół senackich oraz biur 
senatorskich (legislacja 
wewnętrzna, zarządzenie 
niepublikowane). 

– Zarządzenie Nr 1 Szefa 
Kancelarii Senatu z dnia 14 
grudnia 2007 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania w 
Kancelarii Senatu 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

Trybunał 
Konstytucyjny 

– Ustawa z dnia 
16 września 
1982 r. o 
pracownikach 
urzędów 
państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 537)  

(art. 48 ust. 1b) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 
1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ustawa z dnia 
16 września 
1982 r. o 
pracownikach 
urzędów 
państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 537)  

(art. 48 ust. 1b) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 
1997 r. o 

–Ustawa z dnia 30 
listopada 2016 r. o 
statusie sędziów 
Trybunału 
Konstytucyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 
1422) 

–Ustawa z dnia 30 
listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie 
postępowania przed 
Trybunałem 
Konstytucyjnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 
2393) 

–Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 
grudnia 2012 r. w sprawie 
wynagrodzenia dyrektora 
sądu i zastępcy dyrektora 
sądu (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1482 z późn. zm.) 

– Zarządzenie nr 9/2019 
Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 7 
czerwca 2019 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania 
pracowników Trybunału 
Konstytucyjnego (z późn. 
zm.) 

–Zarządzenie nr 10/2019 
Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 7 
czerwca 2019 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania 
pracowników Biura Służby 
Prawnej Trybunału 
Konstytucyjnego (z późn. 
zm.) 

Sąd Najwyższy  –Ustawa z dnia 8 
grudnia 2017 r. o 
Sądzie Najwyższym 
(Dz.U.2019.825 z 
późn. zm.) 

–Ustawa z dnia 27 
lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 365 z 
późn. zm.) 

 

– Zarządzenia Nr 7 
Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego z dnia 8 lutego 
2005 r. – regulamin 
wynagradzania w Sądzie 
Najwyższym 

–Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie stawek dodatku 
funkcyjnego członków Biura 
Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 658) 

Biuro Rzecznika 
Praw 
Obywatelskich 

Ustawa z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 
627) 

Zarządzenie nr 44/2016 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 7 
października 2016 r. w 
sprawie wprowadzenia 
regulaminu wynagradzania 
oraz wymogów 
kwalifikacyjnych 
pracowników Biura 
Rzecznika Praw 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

Obywatelskich 

Biuro Rzecznika 
Praw Dziecka 

Ustawa z dnia 
6 stycznia 2000 r. 
o Rzeczniku Praw 
Dziecka (Dz.U. z 
2020 r. poz. 141) 

Zarządzenie nr 20 Rzecznika 
Praw Dziecka z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników 
w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka 

Urząd Ochrony 
Danych 
Osobowych  

 Zarządzenie nr 22/2019 
Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w 
sprawie regulaminu 
wynagradzania pracowników 
Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z dnia 15 
listopada 2019 r. 

Krajowe Biuro 
Wyborcze 

Ustawa z dnia 5 
stycznia 2011 r. – 
Kodeks Wyborczy 
(Dz.U. 2020 r. poz. 
1319) 

Zarządzenie wydane przez 
Szefa Krajowego Biura 
Wyborczego w sprawie 
regulaminu wynagrodzeń 

Instytutu Pamięci 
Narodowej 

– Ustawa z dnia 
16 września 
1982 r. o 
pracownikach 
urzędów 
państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 537) 

(art. 21 ust. 3) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 1997 
r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

Ustawa z dnia 18 
grudnia 1998 r. o 
Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi 
Polskiemu (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1882 z 
późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2.02.2010 r. 
w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników 
niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w urzędach 
administracji rządowej i 
pracowników innych 
jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 
27, poz. 134 z późn. zm.) 

Kancelaria 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

– Ustawa z dnia 
16 września 
1982 r. o 
pracownikach 
urzędów 
państwowych 
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 537) 

(art. 48 ust. 1) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 

Ustawa z dnia 30 
maja 1996 r. o 
uposażeniu byłego 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1972) 

Zarządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 18 grudnia 2018 r. w 
sprawie zasad wynagradzania 
pracowników Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 
1263 z późn. zm.) 

Krajowa Rada 
Radiofonii i 
Telewizji 

 Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 28 czerwca 2019 r. w 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

sprawie określenia stanowisk 
urzędniczych, zasad 
wynagradzania oraz 
wymaganych kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
Biura Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1234) 

Najwyższa Izba 
Kontroli  

– Ustawa z dnia 
23 grudnia 
1994 r. o 
Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 
1200)  

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 1997 
r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

 –Zarządzenie wydane przez 
Prezesa Najwyższej Izbie 
Kontroli w sprawie 
wynagrodzenia członków 
Kolegium NIK 

–Zarządzenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 31 sierpnia 
2011 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników 
Najwyższej Izby Kontroli 
(M.P. z 2011 r. nr 79, poz. 
803 z późn. zm.) 

Naczelny Sąd 
Administracyjny, 
wojewódzkie sądy 
administracyjne 

–Ustawa z dnia 
25 lipca 2002 r. 
– Prawo o 
ustroju sądów 
administracyj-
nych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 
2167  z późn. 
zm.)  

–Ustawa z dnia 
27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju 
sądów 
powszechnych 
(Dz.U. z 2020 r. 
poz. 365 z późn. 
zm.) 

–Ustawa z dnia 8 
grudnia 2017 r. o 
Sądzie 
Najwyższym 
(Dz.U. z 2019 r. 
825 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 

 Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 22 marca 2011 r. w 
sprawie stanowisk i 
wymaganych kwalifikacji 
urzędników sądowych i 
innych pracowników oraz 
szczegółowych zasad 
wynagradzania referendarzy 
sądowych, starszych 
referendarzy sądowych, 
asystentów sędziów, 
starszych asystentów 
sędziów, urzędników oraz 
innych pracowników 
wojewódzkich sądów 
administracyjnych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1888) 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

sądownictwo 
powszechne 

–Ustawa z dnia 
27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju 
sądów 
powszechnych  
(Dz.U. z 2020 r. 
poz. 365 z późn. 
zm.) 

–Ustawa z dnia 
18 grudnia  
1998 r. o 
pracownikach 
sądów i 
prokuratury 
(Dz.U z 2018 r. 
poz. 577) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 1997 
r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

  

 –Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 7 
marca 2018 r. w sprawie 
funkcji oraz sposobu 
ustalania dodatków 
funkcyjnych przysługujących 
sędziom (Dz.U. z 2018 r. poz. 
591 z późn. zm.) 

–Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 3 
marca 2017 r. w sprawie 
stanowisk i szczegółowych 
zasad wynagradzania 
urzędników i innych 
pracowników sądów i 
prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego (Dz.U. z 
2017.r. poz. 485 z późn. zm.) 

Krajowa Rada 
Sądownictwa 

–Ustawa z dnia 
12 maja 2011 r. o 
Krajowej Radzie 
Sądownictwa 
(Dz.U. z 2019 r. 
poz. 84 z późn. 
zm.) 

–Ustawa z dnia 
27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju 
sądów 
powszechnych 
(Dz.U. z 2020 r. 
poz. 365 z późn. 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 3 
marca 2017 r. w sprawie 
stanowisk i szczegółowych 
zasad wynagradzania 
urzędników i innych 
pracowników sądów i 
prokuratury oraz odbywania 
stażu urzędniczego (Dz.U. z 
2017 r. poz. 485 z późn. zm.) 
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Urząd Ustawa 

Inne ustawy 
zawierające przepisy 

dotyczące 
wynagrodzeń 

Akty wykonawcze/Akty 
legislacji wewnętrznej 

–Ustawa z dnia 
18 grudnia  
1998 r. o 
pracownikach 
sądów i 
prokuratury 
(Dz.U z 2018 r. 
poz. 577) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 
1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

Państwowa 
Inspekcja Pracy 

Ustawa z dnia 13 
kwietnia 2007 r. 
o Państwowej 
Inspekcji Pracy 
(Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1251) 

– Ustawa z dnia 
12 grudnia 
1997 r. o 
dodatkowym 
wynagrodzeniu 
rocznym dla 
pracowników 
jednostek sfery 
budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1872) 

 Zarządzenie Głównego 
Inspektora Pracy nr 4/2008 z 
dnia 28 lutego 2008 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania pracowników 
Państwowej Inspekcji Pracy 

 

3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 537) (dalej: ustawa o pracownikach urzędów państwowych) 

 

3.1. Spośród urzędów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

przepisom ustawy podlegają: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy, Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej i 

Krajowe Biuro Wyborcze. Ustawa nie dotyczy: Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Sądu 
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Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, Krajowej Rady Sądownictwa, 

sądów powszechnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

3.2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Urzędnikowi państwowemu przysługuje wynagrodzenie zależne od zajmowanego 

stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości oraz stażu pracy. W ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w ustawie budżetowej kierownicy 

wymienionych powyżej urzędów ustalają regulamin wynagradzania w urzędzie.  

Regulamin ten w odniesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza Marszałek Sejmu, a w 

odniesieniu do Kancelarii Senatu – Marszałek Senatu (art. 48 ust. 1b).  

Wyjątkiem w tej grupie jest Instytut Pamięci Narodowej, gdzie wynagrodzenia reguluje 

rozporządzenie Rady Ministrów (art. 21 ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych) 

oraz Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w przypadku którego zasady wynagradzania 

określa Prezydent RP (art. 48 ust. 1). 

Ponadto, art. 48 ust. 1 ustawy wyłącza do decyzji Prezydenta kształtowanie składników 

wynagrodzenia takich jak dodatek za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowe oraz tworzenie 

funduszu nagród w Kancelarii Prezydenta i KRRiT.  

 

3.3. Dodatki 

 

a) Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, w 

wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego.245  

b) Pracownikom urzędów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na 

podstawie odrębnych przepisów (patrz: Rozdział 3 punkt 4.). W tym celu w urzędach 

państwowych tworzy się zakładowy fundusz nagród wynoszący 8,5% funduszu płac.246 

 

3.4. Nagrody 

 

a) Urzędnikom państwowym przysługują również nagrody jubileuszowe w wysokości:247 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

                                                 
245 Art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
246 Art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
247 Art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

b) W urzędach tworzy się dodatkowy fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

zawodowej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Pozostaje on w 

dyspozycji kierowników tych urzędów i może być przez nich podwyższany w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia.248 

 

3.5. Inne świadczenia 

 

a) Urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką 

przysługuje jednorazowa odprawa249: 

 po 10 latach pracy w urzędach — w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 15 latach pracy w urzędach – w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 20 latach pracy w urzędach – w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. 

Wysokość odprawy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 

b) Urzędnikowi państwowemu delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w 

którym jest zatrudniony, przysługują: zwrot kosztów podróży, zakwaterowania 

oraz diety, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju.250 

c) Urzędnikowi państwowemu przenoszonemu do pracy w innej miejscowości przysługują: 

zwrot kosztów przeniesienia, diety, zwrot kosztów podróży oraz inne 

świadczenia.251 

 

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) 

 

Na mocy ustawy, pracownikom jednostek sfery budżetowej wymienionym w art. 139 ust. 

2 ustawy o finansach publicznych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-

tka). Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz  wypłacania tego wynagrodzenia. Zgodnie 

z jej przepisami stanowi ono 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez 

pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, 

uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące 

pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.  

                                                 
248 Art. 48 ust. 1c ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
249 Art. 28 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
250 Art. 26 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
251 Art. 26 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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I. Kancelaria Sejmu 

 

Marszałek Sejmu,  

wicemarszałkowie Sejmu 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Posłowie 

 

1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1799) (dalej: ustawa o wykonywaniu mandatu) 

 

2. Uposażenie poselskie252 

 

Posłom w okresie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie poselskie, 

wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. Uposażenie 

odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie 

przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z 

wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

Uposażenie poselskie nie przysługuje posłowi, który w czasie sprawowania mandatu nie 

korzysta z urlopu bezpłatnego albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub 

wspólnie z innymi osobami, albo nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, z zastrzeżeniem 

art. 25 ust. 3a253 ustawy. Jednak w uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu może 

przyznać uposażenie posłowi, któremu zgodnie z przepisami ono nie  przysługuje. 

 

                                                 
252 Ar. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu.  
253 Art. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
(…) 
3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie: 
1)    ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) lub ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 
2)    ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) albo ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin(4) (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912), którego emerytura stanowi 
75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w 
związku ze służbą 
— uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania emerytury. 
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3. Dieta parlamentarna254 

 

Posłowi przysługuje dieta parlamentarna. Są to środki finansowe na pokrycie kosztów 

związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, 

w zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie 

przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z 

wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku 

dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet 

otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. 

 

4. Dodatki 

 

Do uposażenia poselskiego przysługują dodatki w wysokości:255 

 20% uposażenia – dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji; 

 15% uposażenia – dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji; 

 10% uposażenia – dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji. 

Prezydium Sejmu może:256 

 określać inne okoliczności uzasadniające wypłacanie dodatków do uposażenia oraz ustalać 

ich wysokość; 

 określać, którzy członkowie otrzymują także inne, niż wymienione powyżej, dodatki do 

uposażenia, oraz ustalać ich wysokość; 

 określać tryb wypłaty tych dodatków. 

W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, wypłaca się je miesięcznie w 

łącznej wysokości nieprzekraczającej 35% uposażenia.  

Uposażenie oraz dodatki, o których mowa w art. 26, są traktowane jako wynagrodzenie 

ze stosunku pracy.257 

 

5. Inne świadczenia  

 

a) Poseł ma prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego 

transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do 

bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej.258 

                                                 
254 Art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
255 Art. Art. 26 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
256 Art. 26 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
257 Art. 27 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania 
przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 1, 
poz. 13). 
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b) Posłowi, który w trakcie sprawowania mandatu lub w ciągu 12 miesięcy po jego 

wygaśnięciu albo 2 lat od zakończenia korzystania z urlopu bezpłatnego, o którym mowa 

w art. 29 i art. 30, przechodzi na emeryturę albo rentę, przysługuje jednorazowa 

odprawa w wysokości trzech uposażeń — przy przejściu na emeryturę oraz jednego 

uposażenia — przy przejściu na rentę.259 

c) Posłowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w 

wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został 

wybrany na następną kadencję.260 

 

Wydatki wynikające z uprawnień posłów pokrywa się z budżetu państwa, w punkcie dotyczącym 

Kancelarii Sejmu.261 

 

Pracownicy klubów i kół  

 

1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1799) (dalej: ustawa o wykonywaniu mandatu) 

 Zarządzenie Nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w 

sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności 

klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur (dalej: Zarządzenie 

Nr 1 w sprawie określenia wysokości środków finansowych) (legislacja wewnętrzna, 

zarządzenie niepublikowane) 

 

2. Wynagrodzenie262 

 

Do obsługi swojej działalności parlamentarnej kluby i koła, mogą tworzyć biura klubów i 

kół. Kluby i koła otrzymują środki finansowe na pokrycie kosztów swojej działalności, w tym na 

pokrycie kosztów działalności biur klubów i kół, w wysokości i na zasadach określonych 

wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. W tej kwocie zawierają się środki 

przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biur. Przewodniczący klubu lub koła ustala 

sposób wynagradzania pracowników biur klubów i kół.263 

Zgodnie z przepisami środki finansowe na pokrycie kosztów osobowych wynoszą:264 

 7040 zł miesięcznie na klub liczący do 100 posłów, 

                                                 
259 Art. 38 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
260 Art. 39 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
261 Art. 47 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
262 Art. 18 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
263 Art. 18 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
264 Zarządzenie Nr 1 w sprawie określenia wysokości środków finansowych. 
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 10 560 zł miesięcznie na klub liczący od 101 do 200 posłów, 

 14 080 zł miesięcznie na klub liczący powyżej 200 posłów. 

Środki na zatrudnienie w biurze klubu poselskiego lub parlamentarnego pracownika 

posiadającego wykształcenie prawnicze w celu wspierania działalności klubu związanej z 

procesem tworzenia prawa wynoszą:265 

 10 500 zł miesięcznie na klub liczący do 30 posłów, 

 15 750 zł miesięcznie na klub liczący od 31 do 100 posłów, 

 21 000 zł miesięcznie na klub liczący powyżej 100 posłów. 

  

3. Dodatki 

 

Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne266 na zasadach określonych 

w odrębnej ustawie.267  

 

4. Nagrody   

 

Pracownikom zatrudnionym w biurach klubów i kół na podstawie umowy o pracę 

przysługuje nagroda za wieloletnią pracę 268w wysokości: 

 po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikom biur klubów i kół, zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Sejmu, 

przysługuje odprawa269: 

 jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze co najmniej połowę okresu trwania kadencji  

– w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia; 

 jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze krócej niż połowę okresu trwania kadencji – w 

wysokości odpowiadającej części jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego za każdy 

przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 

                                                 
265 Zarządzenie Nr 1 w sprawie określenia wysokości środków finansowych. 
266 Art. 18 ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
267 Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp pkt. 4) 
268 Art. 18 ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu 
269 Art. 18 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu 
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Tryb obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związku z 

zakończeniem kadencji określa zarządzenie Marszałka Sejmu (legislacja wewnętrzna, 

zarządzenie niepublikowane). 

 

Pracownicy biur poselskich 

 

1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1799) (dalej: ustawa o wykonywaniu mandatu) 

 Zarządzenie Nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 1 października 2001 r. w 

sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z 

funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich (dalej: 

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu) (legislacja wewnętrzna, zarządzenie 

niepublikowane) 

 

2. Wynagrodzenie  

 

Posłowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na 

zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.270 

Poseł, w ramach tych środków, ustala wynagrodzenie pracowników swojego biura. 

 

3. Dodatki 

 

Pracownikom biur przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne271 na zasadach 

określonych w odrębnej ustawie272. 

 

4. Nagrody 

 

Pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przysługuje nagroda za 

wieloletnią pracę w wysokości:273  

 po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

                                                 
270 Art. 23 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
271 Art. 23 ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
272 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 
pkt. 4). 
273 Art. 23 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
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 po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikom biur, zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Sejmu, przysługuje 

odprawa:274 

 jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze co najmniej połowę okresu trwania kadencji 

– w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia; 

 jeżeli pracownik był zatrudniony w biurze krócej niż połowę okresu trwania kadencji  

– w wysokości odpowiadającej części jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego za 

każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 

Tryb obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związku z 

zakończeniem kadencji określa zarządzenie Marszałka Sejmu (legislacja wewnętrzna, 

zarządzenie niepublikowane). 

 

Szef Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu  

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.)  

 

Pracownicy Kancelarii 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

 Zarządzenie Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. – regulamin wynagradzania 

nr 1 pracowników Kancelarii Sejmu (dalej: Zarządzenie Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 

lutego 2020 r.) (legislacja wewnętrzna, zarządzenie niepublikowane) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

 Dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu 

Dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu otrzymuje wynagrodzenie 

zasadnicze — w wysokości 4,4 kwoty stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia dla 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (patrz: Rozdział 2 punkt I.).275 

 pracownicy Kancelarii 

                                                 
274 Art. 23 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
275 Załącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania – Zarządzenie Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 
2020 r. 
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Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę zależne od zajmowanego stanowiska, 

posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości świadczonej pracy i stażu pracy. 

 

Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Kancelarii Sejmu 

Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

Stanowiska kierownicze 

Dyrektor komórki 
organizacyjnej  

dyrektor  wyższe  7  XIX-XXI  do 10 

wicedyrektor 
komórki 
organizacyjnej  

Wicedyrektor  wyższe  7  XVIII-XX  do 9 

Naczelnik wydziału 
w komórce 
organizacyjnej  

naczelnik wydziału  wyższe  7  XVI-XX  do 9 

Kierownik działu w 
komórce 
organizacyjnej  

kierownik działu  wyższe  7  XV-XVIII  do 8 

kierownik zespołu 
w komórce 
organizacyjnej  

kierownik zespołu 

Kierownik sekcji w 
komórce 
organizacyjnej  

kierownik sekcji prac 
specjalistycznych  

wyższe  2  XII-XVI  do 4 

kierownik pracowni 
mikrofilmowej  

średnie  7  XI-XIII 

kierownik 
magazynu 

Stanowiska osób pełniących funkcje doradcze osób zajmujących  
kierownicze stanowiska państwowe 

Doradca Marszałka 
Sejmu, doradca 
Wicemarszałka 
Sejmu, doradca 
Szefa Kancelarii 
Sejmu  

Doradca Marszałka 
Sejmu, doradca 
Wicemarszałka 
Sejmu, doradca 
Szefa Kancelarii 
Sejmu  

wyższe  7  XIX-XXI do 10  

asystent Marszałka 
Sejmu 

asystent Marszałka 
Sejmu 

wyższe   7   XV-XVIII  do 8  

asystent 
Wicemarszałka 
Sejmu  

asystent Wicemar-
szałka Sejmu  

4  XII-XIV  - 

średnie 4 XI-XIII - 

- IX-XI - 

Stanowiska specjalistyczne 

Główny księgowy 
budżetu  

główny księgowy 
budżetu  

wyższe  7  XVIII-XX  do 9 

Audytor 
wewnętrzny  

audytor wewnętrzny  wyższe oraz 
kwalifikacje 

wg 
odrębnych 

XVII-XX  do 9 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

wymagane 
odrębnymi 
przepisami  

przepisów  

Pełnomocnik ds. 
ochrony informacji 
niejawnych  

pełnomocnik ds. 
ochrony informacji 
niejawnych  

wg odrębnych 
przepisów  

wg 
odrębnych 
przepisów  

XVII-XX  Do 9 

Inspektor ochrony 
danych  

inspektor ochrony 
danych  

wyższe  7  XVII-XX  do 9 

Zastępca 
pełnomocnika ds. 
ochrony informacji 
niejawnych  

zastępca 
pełnomocnika ds. 
ochrony informacji 
niejawnych  

wg odrębnych 
przepisów  

wg 
odrębnych 
przepisów 

XV-XVIII  do 8 

Legislator  główny specjalista 
ds. legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora nauk 
prawnych  

7  XVIII-XX  do 9 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
adwokacka, 
legislacyjna, 
notarialna, 
prokuratorska, 
radcowska lub 
sędziowska 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie 

10 lat w 
legislacji 

starszy specjalista 
ds. legislacji   

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora nauk 
prawnych  

7  XVI -XIX  do 8 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
adwokacka, 
legislacyjna, 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

notarialna, 
prokuratorska, 
radcowska lub 
sędziowska 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

10 lat w 
legislacji 

specjalista ds. 
legislacji 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
legislacyjna 

3 XIV -XVII do 6 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

6 

młodszy specjalista 
ds. legislacji 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

1  XII -XIV  - 

aplikant prawny  wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

—  X -XI  - 

Ekspert ds. 
legislacji  

główny specjalista 
ds. legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora nauk 
prawnych  

7  XVIII -XX  do 9 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
adwokacka, 
legislacyjna, 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

notarialna, 
prokuratorska, 
radcowska lub 
sędziowska 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji 

starszy specjalista 
ds. legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora nauk 
prawnych  

7  XVI -XIX  do 8 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
adwokacka, 
legislacyjna, 
notarialna, 
prokuratorska, 
radcowska lub 
sędziowska  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

10   

specjalista ds. 
legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i aplikacja 
legislacyjna  

3  XIV-XVII  do 6 

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji 

wyższe 
prawnicze 

6 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

uniwersytec-
kie 

młodszy specjalista 
ds. legislacji  

wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

1  XII -XIV - 

aplikant prawny  wyższe 
prawnicze 
uniwersytec-
kie  

—  X -XI  - 

Ekspert ds. oceny 
skutków regulacji  

główny specjalista 
ds. OSR  

wyższe 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora  

7  XVIII -XX  do 9 

wyższe 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji lub 
aplikacja 
legislacyjna 

starszy specjalista 
ds. OSR  

wyższe 
uniwersytec-
kie i stopień 
doktora  

7  XVI -XIX  do 8 

wyższe 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji lub 
aplikacja 
legislacyjna 

wyższe 
uniwersytec-
kie 

10 

specjalista ds. OSR  wyższe 
uniwersytec-
kie i 
podyplomowe 
studium 
legislacji lub 
aplikacja 
legislacyjna  

3  XIV -XVII  do 6 

wyższe 
uniwersytec-
kie 

6 

młodszy specjalista 
ds. OSR  

wyższe 
uniwersytec-

1  XII -XIV - 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

kie  

aplikant  wyższe 
uniwersytec-
kie  

—  X -XI - 

Sekretarz obsługi 
prezydialnej, 

sekretarz 
posiedzenia Sejmu 

starszy sekretarz 
posiedzenia Sejmu  

wyższe  7  XVII-XX  do 9 

sekretarz 
posiedzenia Sejmu 

wyższe  4 XIII-XVI do 6 

sekretarz 
posiedzenia Sejmu  

wyższe  4  XIII-XVI  do 6 

młodszy sekretarz 
posiedzenia Sejmu  

wyższe  3  XII-XIV - 

młodszy specjalista  wyższe  1  XI-XIII  - 

aplikant  wyższe  - X-XI  - 

Sekretarz komisji 
sejmowej  

starszy sekretarz 
komisji  

wyższe  7  XVII-XX  do 9 

sekretarz komisji  wyższe  7  XVI-XIX  do 8 

zastępca sekretarza 
komisji  

wyższe  6  XV-XVIII  do 8 

specjalista  wyższe  4  XII-XIV - 

młodszy specjalista  wyższe  1  XI-XIII  - 

aplikant  wyższe  —  X-XI - 

Radca prawny  radca prawny  wg odrębnych 
przepisów  

wg 
odrębnych 
przepisów  

XVI-XIX do 8 

Specjalista do 
spraw:  

analiz, analiz 
finansowych, analiz 
i informacji, 
automatyki 
budynkowej, 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
bezpieczeństwa 
systemu 
teleinformatyczneg
o, 

biur poselskich, 
budżetu KS, 
dokumentacji 
parlamentarnej 
druków sejmowych, 
elektrycznych, 
finansowych i 
analiz, 

finansów 

główny specjalista  wyższe  7  XV-XVIII  do 8 

starszy specjalista  wyższe  5  XIII-XV - 

specjalista  wyższe  4  XII-XIV - 

młodszy specjalista  wyższe  1  XI-XIII  - 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

publicznych, 
gastronomii, 
gromadzenia 
zbiorów, 

indeksu 
materiałowego 
informacji 
europejskiej, 
informacji 
prasowej,  
interpelacji, 
kontaktów 
zagranicznych, 
księgowości, 
mediów 
społecznościo-
wych, 
międzynarodo-
wych,  

obsługi 
informacyjnej w 
BS,  

obsługi inwestycji, 
obsługi Marszałka 
Sejmu, obsługi 
prawnej, obsługi 
Prezydium Sejmu, 
ochrony informacji 
niejawnych, 
opracowania 
rzeczowego, 
opracowania 
zbiorów, 
planowania 
posiedzeń Sejmu, 
popularyzacji i 
dystrybucji 
publikacji, 
poselskich, 
protokołu 
dyplomatycznego i 
recepcji, publikacji 
internetowych, 
Rady Mediów 
Narodowych, Rady 
Ochrony Pracy,  

rekrutacji, robót 
sanitarnych, 
rozliczeń 
finansowych, 
rozpatrywania 
korespondencji, 
socjalnych, 
społecznych, 
systemu 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

gospodarczego, 
szkoleń, świadczeń 
poselskich, 
upowszechniania 
wiedzy o Sejmie, 
wynagrodzeń 
zamówień 
publicznych, 
zarządzania i 
organizacji, 
zasilania 
energetycznego, 
zatrudnienia, 
zbiorów 
audiowizualnych,  
zbiorów 
specjalnych,  
a także: 
administrator 
aplikacji, 
administrator baz 
danych, 
administrator 
budynków KS, 
administrator sieci, 
administrator 
systemu, 
archiwista, 
fotograf, grafik 
komputerowy, 
inspektor nadzoru 
robót, muzealnik, 
naczelny grafik, 
programista 
analityk, redaktor, 
tłumacz. 

Redaktor 
wydawniczy  

redaktor prowadzący  wyższe  7  XV -XVIII  do 8 

starszy redaktor  wyższe  5  XIII -XV - 

redaktor  wyższe  4  XII -XIV - 

młodszy redaktor  wyższe  1  XI -XIII - 

aplikant  wyższe  —  X -XI - 

Redaktor DTP  starszy redaktor  wyższe  5  XIII -XV - 

redaktor  wyższe  4  XII -XIV - 

młodszy redaktor  wyższe  1  XI -XIII - 

aplikant  wyższe  —  X -XI - 

Stanowiska wspomagające 

Kasjer  kasjer  średnie  6  XI -XIV  do 2 

Referent do spraw:  

dokumentacji 

starszy radca  średnie  6  XI -XIII  - 

radca  średnie  4  IX -XII - 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

niejawnej,  

dokumentacji 
zbiorów,  

ekonomicznych,  

ekspedycji 
korespondencji 

ewidencji, 

ewidencji 
korespondencji 

ewidencji środków 
trwałych, 

inwentaryzacji, 

organizacyjnychp

łac, przepustek, 

Rady Mediów 
Narodowych, 

rozdziału 
korespondencji 

świadczeń 
poselskich, 

zbiorów 
audiowizualnych 
oraz księgowa, 
księgarz, sekretarka 

starszy referent  średnie  1  VIII -XI - 

referent  średnie  —  VI -IX - - 

     

Dokumentalista, 
dokumentalista 
komisji sejmowej  

starszy 
dokumentalista  

średnie  6 XI -XIII - 

dokumentalista  średnie  4 IX -XII - 

młodszy 
dokumentalista  

średnie  —  VI -IX  - 

Dyspozytor 
zasilania 
elektroenergetyczn
ego  

starszy technik  średnie  6  XI -XIII - 

technik  średnie  4 IX -XII - 

młodszy technik  średnie  - VI -IX - 

Programista  starszy programista  średnie  6  XI -XIII - 

programista  średnie  4  IX -XII - 

młodszy programista  średnie  —  VI -IX - 

Elektronik  starszy elektronik  średnie  6 XI -XIII - 

elektronik  średnie  4 IX -XII - 

młodszy elektronik  średnie  1 VI -XI - 

Redaktor 
techniczny  

starszy redaktor 
techniczny  

średnie  6 XI -XIII - 

redaktor techniczny  średnie  4 IX -XII - 

Korektor  starszy korektor  średnie  4 IX -XII - 

korektor  średnie  - VI -IX - 

Zaopatrzeniowiec  starszy technik  średnie  6 XI -XIII - 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

technik  średnie 4 IX -XII - 

młodszy technik  średnie  - V -IX - 

Magazynier, 
magazynier 
biblioteczny  

starszy magazynier  średnie  5 IX -XIII - 

magazynier  średnie  3 VIII -XI - 

Instruktor ds. 
obsługi basenu  

starszy instruktor  średnie  6 XI-XIII - 

instruktor  średnie  4 IX-XII - 

młodszy instruktor  średnie  1 VIII-XI - 

Inspektor pięter  starszy inspektor  średnie  6 XI-XIII - 

inspektor  średnie  4 IX-XII - 

młodszy inspektor  średnie  1 VIII-XI - 

Dyspozytor 
transportu  

starszy dyspozytor  średnie  6 IX-XII - 

dyspozytor  średnie  4 VIII-XI - 

młodszy dyspozytor  średnie  —  VI-IX - 

Operator danych  starszy operator  średnie  4 IX-XII - 

operator  średnie  1 VIII-XI - 

młodszy operator  średnie  - VI-IX - 

Recepcjonista  starszy recepcjo-
nista  

średnie  4 IX-XII - 

Recepcjonista  średnie  1 VIII-X - 

młodszy recepcjo-
nista  

średnie  —  VI-IX - 

Stanowiska obsługi technicznej i robotnicze 

Brygadzista grupy 
budowlanej, 
brygadzista grupy 
elektroakusty-
cznej, brygadzista 
grupy elektryków, 
brygadzista grupy 
introligatorskiej, 
brygadzista grupy 
konserwatorów, 
brygadzista grupy 
sanitarnej, 
brygadzista grupy 
ślusarskiej, 
brygadzista grupy 
telekomunikacyjnej 

rzemieślnik 
specjalista 
brygadzista  

średnie  5 IX-XII  do 2 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

brygadzista grupy 
pomocy biurowych, 
brygadzista grupy 
sprzątaczek, 
brygadzista grupy 
robotników 
gospodarczych 

 

brygadzista pomocy 
biurowych 
brygadzista 
sprzątaczek, 
brygadzista 
robotników 
gospodarczych 

średnie  5 VII-X - 

Elektronik-
elektroakustyk, 
elektronik 
telekomunikacji, 
elektryk, hydraulik, 
malarz, mechanik 
samochodowy, 
operator studia tv, 
stolarz, szwaczka, 
ślusarz, tapicer, 
telefonistka, 
podstawowe i 
dyplom 
rzemieślnika 3 
konserwator 
urządzeń 
biurowych 

rzemieślnik 
specjalista  

średnie  3  IX-XI  - 

rzemieślnik 
wykwalifikowany  

zawodowe  —  VII-X - 

podstawowe i 
dyplom 
rzemieślnika  

3 

rzemieślnik  podstawowe i 
przeszkolenie 
zawodowe  

1 VI-IX - 

Kierowca autobusu, 
kierowca 
mikrobusu, 
kierowca 
samochodu 
ciężarowego, 
kierowca 
samochodu 
osobowego 

Kierowca autobusu, 
kierowca mikrobusu,  

wg odrębnych 
przepisów i 
prawo jazdy 
kat D  

wg 
odrębnych 
przepisów  

X-XII - 

kierowca samochodu 
ciężarowego, 
kierowca samochodu 
osobowego 

wg odrębnych 
przepisów i 
prawo jazdy 
kat D  

wg 
odrębnych 
przepisów  

X-XII - 

wg odrębnych 
przepisów i 
prawo jazdy 
kat C 

wg 
odrębnych 
przepisów 

X-XI - 

wg odrębnych 

przepisów i 
prawo 

jazdy kat B 

wg 
odrębnych 
przepisów 

VII-X - 

Introligator  starszy introligator  średnie 
specjalistyczne  

3 IX -XI - 

zawodowe 
specjalistyczne  

4 

introligator  zawodowe 
specjalistyczne  

- VIII — X - 

podstawowe i 
kurs 
specjalistyczny  

5 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

maszynista 
offsetowy 

starszy maszynista 
offsetowy  

średnie 
specjalistyczne  

3 IX -XI - 

zawodowe 
specjalistyczne 

4 

maszynista offsetowy  zawodowe 
specjalistyczne  

- VIII — X - 

podstawowe i 
kurs 
specjalistyczny 

5  

montażysta 
offsetowy  

starszy montażysta 
offsetowy  

średnie 
specjalistyczne  

3  IX -XI - 

zawodowe 
specjalistyczne 

4 

montażysta 
offsetowy  

zawodowe 
specjalistyczne  

—  VIII — X - 

podstawowe i 
kurs 
specjalistyczny 

5 

operator kopiarek  starszy operator 
kopiarek  

średnie 
specjalistyczne  

3  IX -XI - 

zawodowe 
specjalistyczne  

4 

operator kopiarek  zawodowe 
specjalistyczne  

—  VIII — X - 

podstawowe i 
kurs 
specjalistyczny  

5 

Robotnik 
gospodarczy  

robotnik gospodar-
czy  

podstawowe  —  VI -IX  - 

Pokojowa  starsza pokojowa  podstawowe  1 VI -IX - 

pokojowa  podstawowe  —  V -VII - 

Pomoc biurowa  starsza woźna, 
starszy woźny  

podstawowe  1 V -VII  - 

woźna, woźny  podstawowe  - IV -VI - 

Sprzątaczka, 
sprzątacz  

starsza sprzątaczka, 
starszy sprzątacz  

podstawowe  1  IV -VI - 

sprzątaczka, 
sprzątacz  

podstawowe  - III — V - 

Stanowiska obsługi gastronomicznej 

Kierownik kuchni  szef kuchni  wyższe  3 XII-XVI  do 5 

średnie 
specjalistyczne  

5  XI-XV 



166 

 

Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

Zastępca 
kierownika kuchni  

zastępca szefa 
kuchni  

wyższe  2  XI-XV  do 3 

średnie 
specjalistyczne  

5 X-XIV 

Kierownik sali 
restauracyjnej  

kierownik sali 
restauracyjnej  

wyższe  3  XII-XV  do 4 

średnie 
specjalistyczne  

5 XI-XIV 

Kucharz  starszy kucharz  średnie 
specjalistyczne  

5 X-XII - 

 średnie  5 lat w 
gastrono-
mii  

 zawodowe 
specjalistyczne  

5 IX-XI 

kucharz  średnie  2 IX-XI 

średnie  2 lata w 
gastrono-
mii 

 - 

zawodowe 
specjalistyczne  

2 VIII-X 

młodszy kucharz  średnie  1 rok w 
gastrono-
mii  

VII-X - 

zawodowe 
specjalistyczne  

1 

Cukiernik  starszy cukiernik  średnie 
specjalistyczne  

5  X-XII - 

średnie  5 lat w 
gastronomi
i 

zawodowe 
specjalistyczne  

5 IX-XI 

cukiernik  średnie 
specjalistyczne  

2  IX-XI - 

średnie  2 lata w 
gastronomi
i 

zawodowe 
specjalistyczne  

2  VIII-X - 

Kelnerka, kelner, 
kelnerka bufetowa, 
kelner bufetowy  

starsza kelnerka, 
starszy kelner  

średnie  5 IX-XI - 

kelnerka, kelner  2 VIII-X - 

kelnerka stażystka, 
kelner stażysta  

—  VI-IX - 

Kasjer-sprzedawca  kasjer-sprzedawca  średnie  2 VIII-XI - 
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Stanowisko pracy Stanowisko służbowe 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria  
zaszerego-

wania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-

nego 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

Pracownik zaplecza 
kuchennego  

pracownik zaplecza 
kuchennego  

podstawowe  - III-V - 

 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w złotych 

I 1 000 – 1 800 

II 1 100 – 1 900 

III 1 300 – 2 400 

IV 1 400 – 2 500 

V 1 500 – 2 600 

VI 1 600 – 2 900 

VII 1 700 – 3 200 

VIII 1 800 – 3 600 

IX 1 900 – 3 900 

X 2 000 – 4 300 

XI 2 100 – 4 700 

XII 2 400 – 5 000 

XIII 2 600 – 5 400 

XIV 2 800 – 5 800 

XV 3 100 – 6 200 

XVI 3 400 – 6 600 

XVII 3 700 – 7 000 

XVIII 4 100 – 7 300 

XIX 4 500 – 7 600 

XX 5 200 – 8 200 

XXI 6 200 – 8 600 

 

 
3. Dodatki 

 

a) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem może 

być przyznany dodatek funkcyjny. Dodatek ten może być również przyznany 

pracownikom na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w 
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załączniku nr 3 do regulaminu przewiduje się możliwość przyznania dodatku funkcyjnego 

(patrz powyżej: tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Kancelarii 

Sejmu). 

Dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu otrzymuje dodatek funkcyjny w 

wysokości 1,2 kwoty stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe.276 

 

Tabela procentowych stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego (kwotę dodatku 

funkcyjnego zaokrągla się  
do 1 zł w górę) 

1 1 do 50 % 

2 2 do 60 % 

3 3 do 80 % 

4 4 do 100 % 

5 5 do 120 % 

6 6 do 140 % 

7 7 do 160 % 

8 8 do 180 % 

9 9 do 220 % 

10 10 do 250 % 

 

 
b) Szef Kancelarii Sejmu może przyznać pracownikowi dodatek służbowy277 w kwocie 

nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku 

służbowego uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Przepis nie dotyczy dyrektora 

generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu oraz pracowników uprawnionych 

do otrzymywania premii. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Szef Kancelarii Sejmu 

może podwyższyć wysokość dodatku służbowego. 

c) Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat278 w wysokości określonej w ustawie 

o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.3.) 

d) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie 

odrębnych przepisów.279 

                                                 
276 Załącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania – Zarządzenie Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 
2020 r. 
277 § 11 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
278 § 12 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
279 Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt.4) 
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e) Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi technicznej i robotniczych oraz 

niektórych stanowiskach wspomagających i obsługi gastronomicznej tworzy się fundusz 

premiowy.280 

Miesięczna premia przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

służbowych: 

 starszy ratownik, ratownik, młodszy ratownik, ratownik stażysta, 

 starszy inspektor, inspektor, młodszy inspektor, 

 starszy instruktor, instruktor, młodszy instruktor, 

 starszy recepcjonista, recepcjonista, młodszy recepcjonista, 

 starszy dyspozytor, dyspozytor, młodszy dyspozytor, 

 starszy magazynier, magazynier (z wyłączeniem Biblioteki Sejmowej), 

 starszy maszynista offsetowy, maszynista offsetowy, 

 starszy montażysta offsetowy, montażysta offsetowy, 

 starszy operator kopiarek, operator kopiarek, 

 starszy introligator, introligator, 

 rzemieślnik specjalista brygadzista, brygadzista pomocy biurowych, brygadzista 

 sprzątaczek, brygadzista robotników gospodarczych, 

 rzemieślnik specjalista, rzemieślnik wykwalifikowany, rzemieślnik, 

 kierowca autobusu, kierowca mikrobusu, kierowca samochodu ciężarowego, 

 kierowca samochodu osobowego, 

 starsza pokojowa, pokojowa, 

 robotnik gospodarczy, 

 starsza woźna, starszy woźny, woźna, woźny, 

 starsza sprzątaczka, starszy sprzątacz, sprzątaczka, sprzątacz, 

 starszy kucharz, kucharz, młodszy kucharz, 

 starszy cukiernik, cukiernik, 

 starsza kelnerka, starszy kelner, kelnerka, kelner, kelnerka stażystka, kelner 

 stażysta, 

 kasjer-sprzedawca, 

 pracownik zaplecza kuchennego. 

Premia przysługuje pracownikowi, który powierzone mu do wykonania zadania wykonuje w 

pełni, terminowo oraz należycie pod względem jakościowym. Podstawę do ustalenia 

wysokości przysługującej pracownikowi premii stanowi jego miesięczne wynagrodzenie 

zasadnicze, pomniejszone w przypadku nieobecności pracownika w pracy, proporcjonalnie 

do liczby dni tej nieobecności. 

Pracownicy są uprawnieni do otrzymywania premii w wysokości: 

                                                 
280 § 14 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
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1. w Biurze Administracyjnym — pracownicy Wydziału Obsługi Transportowej – 50 

%, 

2. w Ośrodku Informatyki: 

 pracownicy Wydziału Tele-Radiofonicznego – 50 %, 

 pracownicy Wydziału Technicznego – 40%, 

3. w Wydawnictwie Sejmowym — pracownicy Wydziału Poligrafii – 40 %, 

4. w Biurze Inwestycyjno-Technicznym: 

 pracownicy Wydziału Technicznego – 40%, 

 pracownicy Wydziału Energetyki – 40 %, 

5. pozostali pracownicy – 30% 

podstawy wysokości premii. 

f) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przysługuje 

dodatek stanowiskowy281, który jest obligatoryjnym elementem wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. 

Dodatek stanowiskowy jest przyznawany indywidualnie, po upływie miesiąca, w 

wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia pracownika; może być on przyznany w 

wysokości wyższej, nieprzekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku 

pracowników realizujących zadania na stanowiskach kierowniczych dodatek może być 

podwyższony o kolejne 5% miesięcznego wynagrodzenia pracownika.282 

g) Dodatek sejmowy283 może być przyznawany pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. Dodatek sejmowy może być przyznany w 

przypadku: 

 nadzwyczajnego wkładu pracy pracownika w wykonywanie zadań Kancelarii Sejmu 

związanych w szczególności z intensywnością prac Sejmu i jego organów oraz 

dyspozycyjności i efektywności pracownika; 

 wyróżniającego się wykonywania przez pracownika szczególnie istotnych dla 

Kancelarii Sejmu zadań; 

 okresowego zwiększenia obowiązków służbowych pracownika o dodatkowe zadania, 

 szczególnego wkładu intelektualnego pracownika w wykonywane obowiązki oraz 

wykazania się przez pracownika wyróżniającą się wiedzą zawodową. 

Dodatek sejmowy może być przyznany po upływie miesiąca, a jego wysokość jest 

określana procentowo w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia pracownika.284 

Dodatek sejmowy przyznaje Szef Kancelarii Sejmu. 

                                                 
281 § 14a zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
282 Wynagrodzenie pracownika obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek 
służbowy oraz dodatek za wysługę lat, przysługujące pracownikowi za czas przepracowany. 
283 § 15 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
284 Wynagrodzenie pracownika obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek 
służbowy oraz dodatek za wysługę lat, przysługujące pracownikowi za czas przepracowany. 
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h) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów komórek 

organizacyjnych, oraz na stanowiskach na których znajomość języków obcych jest 

konieczna do wykonywania czynności służbowych, przysługuje dodatek za znajomość 

języków obcych.285 Dodatek za znajomość każdego języka obcego wynosi 185 zł. 

 

4.  Nagrody 

 

a) Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w ustawie o 

pracownikach urzędów państwowych.286 

b) Fundusz nagród w Kancelarii Sejmu przeznacza się na nagrody za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej. Wysokość funduszu nagród określa corocznie Szef 

Kancelarii Sejmu. Nagrody przyznaje Szef Kancelarii Sejmu. Z upoważnienia Szefa 

Kancelarii Sejmu, nagrody mogą również przyznawać kierownicy statutowych komórek 

organizacyjnych. Kwota nagrody nie może być niższa od kwoty 40% wynagrodzenia 

pracownika.287 

c) Pracownikom Kancelarii Sejmu pozostającym w stosunku pracy w dniu zakończenia 

kadencji Sejmu mogą być przyznawane nagrody kadencyjne. Wysokość nagród 

kadencyjnych określa każdorazowo Szef Kancelarii Sejmu w terminie do dnia zakończenia 

kadencji Sejmu, w ramach środków wydzielonych na wypłatę nagród kadencyjnych z 

funduszu nagród. 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: doradcy Marszałka Sejmu, doradcy 

Wicemarszałka Sejmu, doradcy Szefa Kancelarii Sejmu, asystenta Marszałka Sejmu i 

asystenta Wicemarszałka Sejmu przysługuje odprawa288 z tytułu: 

 rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez 

 wypowiedzenia bez winy pracownika, 

 rozwiązania stosunku pracy z upływem czasu, na który był zawarty, 

 wygaśnięcia stosunku pracy. 

Odprawa przysługuje w wysokości: 

 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 

miesięcy, 

                                                 
285 § 17 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. 
286 Patrz: Rozdział 3 wstęp pkt. 3.4. 
287 Wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy lub 
premię oraz dodatek za wysługę lat. 
288§ 22 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. – regulamin wynagradzania nr 1 
pracowników Kancelarii Sejmu. 
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 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 

6 miesięcy, 

 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 

3 lata. 

 

b) Pracownikom Kancelarii Sejmu przechodzącym na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa289 w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 3.5.). 

 

 

Straż Marszałkowska 

 

patrz: służby mundurowe (wynagrodzenie służb mundurowych zostanie omówione w kolejnej 

części raportu) 

  

                                                 
289§ 23 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 lutego 2020 r. – regulamin wynagradzania nr 1 
pracowników Kancelarii Sejmu. 
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II. Kancelaria Senatu 

 

Marszałek Senatu, 

Wicemarszałkowie Senatu 

patrz: osoby zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Senatorowie 

 

1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1799) (dalej: ustawa o wykonywaniu mandatu)  

 

2. Uposażenie senatorskie 

 

Senatorom w okresie sprawowania mandatu, przysługuje uposażenie senatorskie, na 

zasadach na jakich przysługuje uposażenie poselskie (patrz: Rozdział 3 punkt I.).290 

 

3. Dieta parlamentarna  

 

Patrz: Posłowie, dieta parlamentarna291 

 

4. Dodatki 

 

Do uposażenia senatora przysługują dodatki w wysokości odpowiadającej dodatkom 

otrzymywanym przez posłów (patrz: Rozdział 3 punkt I.).292 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) senatorowie, podobnie jak posłowie, mają prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego 

przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym 

przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej 

komunikacji miejskiej (patrz: punkt I., Posłowie, inne świadczenia).293 

                                                 
290 Art. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
291 Art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
292 Art. 26 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
293 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania 
przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju. (Dz.U. z 2002 r. Nr 1,  
poz.13). 
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b) senatorom przysługują odprawy na zasadach, na jakich przysługują one posłom (patrz: 

punkt I., Posłowie, inne świadczenia).294 

 

Wydatki wynikające z uprawnień senatorów pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej 

Kancelarii Senatu.295 

 

Pracownicy klubów i kół 

 

1.  Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1799)  

 Zarządzenie Nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w 

sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności 

klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur 

 Zarządzenie Nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie trybu 

obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z 

zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich 

 

2. Wynagrodzenie  

 

(patrz: Rozdział 3 punkt I.) 

 

3. Dodatki 

 

Pracownikom biur klubów lub kół senackich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

roczne na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

Pracownikom zatrudnionym w biurach klubów i kół na podstawie umowy o pracę przysługuje 

nagroda za wieloletnią pracę296  na zasadach i w wysokości określonej dla pracowników 

klubów i kół poselskich (patrz: Rozdział 3, punkt I.).  

 

                                                 
294 Art. 38 i 39 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
295 Art. 47 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
296 Art. 18 ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu 
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5. Inne świadczenia 

 

Pracownikom biur klubów i kół, zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Senatu, 

przysługuje odprawa297 na zasadach określonych dla pracowników klubów i kół poselskich 

(patrz: Rozdział 3, punkt I.). 

 

Pracownicy biur senatorskich  

 

1.  Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1799.) 

 Zarządzenie Nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 1 października 2001 r. w 

sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z 

funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich (dalej: 

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu) (legislacja wewnętrzna, zarządzenie 

niepublikowane) 

 Zarządzenie Nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie trybu 

obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z 

zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich (legislacja 

wewnętrzna, zarządzenie niepublikowane). 

 

2. Wynagrodzenie  

 

Senatorom (tak jak posłom, patrz: Rozdział 3, punkt I.) przysługuje ryczałt na pokrycie 

kosztów związanych z funkcjonowaniem biur.298  W ramach tych środków, senator ustala 

wynagrodzenie pracowników swojego biura. 

 

3. Dodatki 

 

Pracownikom biur senatorskich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne299 na 

zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 4.). 

 

 

                                                 
297 Art. 18  ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu 
298 Art. 23 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
299 Art. 23 ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
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4. Nagrody 

 

Pracownikom zatrudnionym w biurach senatorskich na podstawie umowy o pracę, przysługuje 

nagroda za wieloletnią pracę na zasadach i w wysokości określonych dla pracowników 

biur poselskich (patrz: Rozdział 3, punkt I.).300  

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikom biur senatorskich, zatrudnionym w tych biurach, w dniu zakończenia kadencji 

Senatu, przysługują odprawy na zasadach określonych dla pracowników biur poselskich 

(patrz: Rozdział 3, punkt I.).301  

 

Szef Kancelarii Senatu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu  

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 
 

Pracownicy Kancelarii 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  

 Zarządzenie Nr 1 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania w Kancelarii Senatu. Regulamin zatwierdza Marszałek Senatu (legislacja 

wewnętrzna, zarządzenie niepublikowane) (dalej: Zarządzenie Nr 1 Szefa Kancelarii 

Senatu w sprawie regulaminu wynagradzania) 

 

2.  Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, w ramach stawek przewidzianych dla danego stanowiska przedstawione są w 

poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Art. 23 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
301 Art. 23 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu. 
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Tabela stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników  

Kancelarii Senatu 

Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Miesięczna 
stawka 

wynagrodzenia 
zasadniczego w zł 

Miesięczna 
stawka 

dodatku 
funkcyjnego 

w zł 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

zawodowej 

I. Stanowiska kierownicze 

1.1.1.1. (skreślony)     

1.1.1.2. Dyrektor  wyższe 
magisterskie 

7 10.500-12.500 300-1.000 

1.1.1.3. Wicedyrektor  wyższe 
magisterskie 

6 10.000-11.500 250-700 

II. Stanowisko koordynujące 

1.1.1.4. Kierownik 
działu  

wyższe 
magisterskie  

5 7.000-10.000 250-700 

III. Stanowiska doradcze 

1.1.1.5. Doradca wyższe 4 5.500-10.000 120-450 

1.1.1.6. Asystent  średnie 

wyższe 

2 

- 

3.000-5.500 

 

- 

IV. Stanowiska specjalistyczne 

1.1.1.7. Główny 
księgowy  

według odrębnych przepisów 8.500-11.000 250-700  

1.1.1.8. Radca prawny według odrębnych przepisów 8.500-11.000 250-700 

1.1.1.9. Radca 
generalny 

wyższe 
magisterskie 

7 7.500-11.000 250-700 

1.1.1.10. Inspektor 
ochrony 
danych 

wyższe 
magisterskie  

6 7.500-10.500 250-700 

1.1.1.11. Audytor 
wewnętrzny 

według odrębnych przepisów 7.500–10.000 250-700 

1.1.1.12. Główny 
ekspert 

wyższe 
magisterskie 
kierunkowe lub 
wyższe 
magisterskie i 
kierunkowe 
dodatkowe302   

6 7.000-9.500 250-700 

                                                 
302 Np. studia podyplomowe; w przypadku głównego eksperta ds. legislacji i eksperta ds. legislacji –
wymagane wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze stopień doktora nauk prawnych lub  złożony z 
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Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Miesięczna 
stawka 

wynagrodzenia 
zasadniczego w zł 

Miesięczna 
stawka 

dodatku 
funkcyjnego 

w zł 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

zawodowej 

wyższe 
magisterskie 

8 – w danej 
dziedzinie 

1.1.1.13. Ekspert wyższe 
magisterskie 
kierunkowe lub 
wyższe 
magisterskie i 
kierunkowe 
dodatkowe 1  

4 6.500-8.000 120-450 

wyższe 
magisterskie 

6 – w danej 
dziedzinie 

1.1.1.14. Główny 
legislator 

wyższe 
magisterskie 
prawnicze i: 

— stopień 
doktora nauk 
prawnych lub  

— złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
sędziowski, 
adwokacki, 
radcowski, 
notarialny, 
prokuratorski 
lub egzamin 
kończący 
aplikację 
legislacyjną 

6 7.000-9.500 250-700 

wyższe 
magisterskie 
prawnicze 

8 – w legislacji 

1.1.1.15. Legislator wyższe 
magisterskie 
prawnicze i 
złożony z 
wynikiem 
pozytywnym 
egzamin 
sędziowski, 
adwokacki, 
radcowski, 
notarialny, 
prokuratorski 

2 5.500-7.000 120-450 

                                                                                                                                                         
wynikiem pozytywnym egzamin sędziowski, adwokacki, radcowski, notarialny, prokuratorski lub 
egzamin kończący aplikację legislacyjną. 



179 

 

Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Miesięczna 
stawka 

wynagrodzenia 
zasadniczego w zł 

Miesięczna 
stawka 

dodatku 
funkcyjnego 

w zł 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

zawodowej 

lub egzamin 
kończący 
aplikację 
legislacyjną  

wyższe 
magisterskie 
prawnicze 

4 – w legislacji 

1.1.1.16. Pełnomocnik 
do spraw 
ochrony 
informacji 
niejawnych 

według odrębnych przepisów 5.500-7.500 120-450 

1.1.1.17. Starszy 
sekretarz 

wyższe 
magisterskie 

6 5.500-8.500 120-450 

1.1.1.18. Sekretarz wyższe 
magisterskie 

2 4.500-7.000 120-450 

1.1.1.19. Główny 
specjalista 

wyższe  

wyższe 
magisterskie 

6 

4 

4.500-8.500 120-450 

1.1.1.20. Główny 
specjalista do 
spraw 
bezpieczeństw
a i higieny 
pracy 

według odrębnych przepisów 4.500-8.500 120-450 

1.1.1.21. Kierownik 
kancelarii 
tajnej 

wyższe 4 4.500-6.000 - 

1.1.1.22. Starszy 
specjalista 

wyższe 4 4.000-7.500 - 

1.1.1.23. Starszy 
specjalista do 
spraw 
bezpieczeństw
a i higieny 
pracy 

według odrębnych przepisów 4.000-7.500 - 

1.1.1.24. Specjalista wyższe 

wyższe 
kierunkowe 

1 

- 

4.000-6.500 - 

1.1.1.25. Specjalista do 
spraw 
bezpieczeństw
a i higieny 
pracy 

według odrębnych przepisów 4.000-6.500 - 
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Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Miesięczna 
stawka 

wynagrodzenia 
zasadniczego w zł 

Miesięczna 
stawka 

dodatku 
funkcyjnego 

w zł 
Wykształcenie 

Liczba lat 
pracy 

zawodowej 

1.1.1.26. Starszy 
inspektor do 
spraw 
bezpieczeństw
a i higieny 
pracy 

według odrębnych przepisów 4.000-5.500 - 

V. Stanowiska wspomagające 

1.1.1.27. Starszy radca średnie 

wyższe 

3 

- 

4.000-7.000 - 

1.1.1.28. Radca  średnie - 3.500-5.000 - 

VI. Stanowiska obsługi technicznej 

1.1.1.29. Koordynator średnie 2 4.000-5.500 - 

1.1.1.30. Samodzielny 
technik 

średnie 2 4.000-5.500 - 

1.1.1.31. Technik średnie - 3.500-5.000 - 

1.1.1.32. Kierowca zawodowe i 
prawo jazdy kat. 
B 

2 – w zawodzie 4.000-5.000 - 

1.1.1.33. Pomoc 
biurowa 

zawodowe - 3.000-4.500 - 

1.1.1.34. Pracownik 
gospodarczy 

podstawowe - 3.000-4.500 - 

 

Szef Kancelarii Senatu może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym 

stanowisku. Może również, w uzasadnionych przypadkach, ustalić wynagrodzenie zasadnicze 

pracownika w wysokości wyższej od wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego 

stanowiska, stanowiącej nie więcej niż 120 % maksymalnej stawki tego wynagrodzenia. 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny otrzymują pracownicy wymienieni w tabeli stanowisk, 

wymaganych kwalifikacji oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego pracowników Kancelarii Senatu (patrz: tabela powyżej). 
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b) Dodatek za wysługę lat, który przyznawany jest na zasadach określonych w ustawie 

o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt. 3.3.). 

c) Pracownikom Kancelarii Senatu mogą być przyznawane dodatki senackie. Przyznanie 

i wysokość dodatku senackiego uzależnione są od wkładu pracy pracownika w realizację 

zadań związanych z pracami Senatu i jego organów, senatorów oraz funkcjonowaniem 

Kancelarii Senatu, w szczególności od zwiększonego obciążenia pracą w danym okresie, 

oraz od rzetelnego, sprawnego i terminowego wykonywania przez pracownika 

powierzonych obowiązków. Fundusz na dodatki senackie ustala Szef Kancelarii Senatu 

w ramach posiadanych przez Kancelarię Senatu środków na wynagrodzenia określonych 

w planie finansowym. Dodatki senackie przyznawane są przez Szefa Kancelarii Senatu. 

d) Pracownicy otrzymują dodatek za znajomość języków obcych. Wysokość dodatku 

wynosi 250 zł miesięcznie za każdy z języków, którego znajomość została 

udokumentowana przez pracownika.  

e) Dodatek za pracę przy sztucznym oświetleniu otrzymują pracownicy Kancelarii 

Senatu, pracujący co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w 

pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia. 

Wysokość dodatku wynosi 100 zł miesięcznie. 

f) Szef Kancelarii Senatu może przyznać pracownikowi dodatek zadaniowy w wysokości 

do 25 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika miesięcznie, z tytułu wykonywania 

dodatkowych, powierzonych mu zadań, na okres wykonywania tych zadań. 

g) Pracownikom Kancelarii senatu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na 

zasadach określonych w odrębnej ustawie.303 

 

4. Nagrody  

 

a) Nagrody jubileuszowe, przyznawane są na zasadach określonych w ustawie 

o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.4.). 

b) Pracownikom, pozostającym w stosunku pracy w dniu zakończenia kadencji Senatu, mogą 

być przyznane nagrody kadencyjne. Wysokość nagrody kadencyjnej ustalana jest 

procentowo w stosunku do wynagrodzenia, obejmującego wynagrodzenie zasadnicze, 

dodatek funkcyjny i dodatek za wysługę lat, przysługującego pracownikowi w dniu 

zakończenia kadencji Senatu, proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez 

pracownika w trakcie kadencji Senatu.  

c) W Kancelarii Senatu tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanego 

osobowego funduszu płac. Szef Kancelarii Senatu może w ramach posiadanych środków 

na wynagrodzenia ustalić fundusz nagród w większej wysokości. 

 

 

                                                 
303 Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 4). 
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5. Inne świadczenia 

 

a) Pracownikowi zatrudnionemu, na czas określony, przez osobę zajmującą kierownicze 

stanowisko państwowe przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę, w 

wysokości: 

 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony na tym 

stanowisku krócej niż 6 miesięcy; 

 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony na tym 

stanowisku co najmniej 6 miesięcy; 

 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony na tym 

stanowisku co najmniej 3 lata.  

b) Pracownikom Kancelarii Senatu przechodzącym na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, punkt 3.5.). 
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III. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Prezydent 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Byli Prezydenci RP304 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1972) 

 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1637) 

 

2. Wynagrodzenie 

 

Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości 

odpowiadającej 75% kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w przepisach o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Uposażenie wypłaca się po zakończeniu okresu, za który przysługuje 

wynagrodzenie ustalone dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Inne świadczenia 

 

Byłemu Prezydentowi przysługują środki finansowe na prowadzenie biura w wysokości i 

na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, 

funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego.  

 

Szef Kancelarii Prezydenta,  

zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta  

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

 

                                                 
304 Wydatki wynikające z uprawnień określonych w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są pokrywane z budżetu państwa w punkcie dotyczącym 
Kancelarii Prezydenta. 
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Pracownicy Kancelarii 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  

 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 

z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi Kancelarii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie poniższej 

tabeli. 

 

Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania  
oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 
zaszeregowa

nia 

Miesięczna 
stawka 

wynagrodzen
ia 

zasadniczego  
w zł 

wykształcenie 

okres 
doświadczenia 
zawodowego* – 

w latach 

Stanowiska kierownicze 

1. Dyrektor 
Generalny 

wyższe 
magisterskie 

6, w tym co 
najmniej trzyletni 
staż pracy** na 
stanowisku 
kierowniczym w 
jednostkach 
sektora finansów 
publicznych 

XI 11000 – 12 500 

2. dyrektor wyższe 
magisterskie 

3, w tym co 
najmniej roczny 
staż pracy na 
stanowisku 
kierowniczym w 
jednostkach 
sektora finansów 
publicznych 

X 8000 – 12 000 

3. zastępca 
dyrektora 

wyższe 
magisterskie 

3, w tym co 
najmniej roczny 
staż pracy na 
stanowisku 
kierowniczym w 
jednostkach 
sektora finansów 
publicznych 

IX 6500 – 11 000 
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Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 
zaszeregowa

nia 

Miesięczna 
stawka 

wynagrodzen
ia 

zasadniczego  
w zł 

wykształcenie 

okres 
doświadczenia 
zawodowego* – 

w latach 

4. główny 
księgowy 

według 
odrębnych 
przepisów 

   

5. kierownik 
zespołu 

wyższe 
magisterskie    

3 VIII 6500 – 11 000 

Stanowiska doradcze 

6. doradca 
Prezydenta, 
doradca 
Szefa 
Kancelarii 

  IX 6000 – 11 000 

Stanowiska samodzielne 

7. ekspert  wyższe 
magisterskie 

5  5600 – 11 000 

audytor 
wewnętrzny  

według 
odrębnych 
przepisów 

   

główny 
specjalista 
ds. legislacji  

wyższe 
prawnicze oraz 
aplikacja 
legislacyjna lub 
studia 
podyplomowe z 
zakresu legislacji 

5 VII 6000 – 10 000 

radca prawny  według 
odrębnych 
przepisów 

   

8.  główny 
specjalista, 
kierownik 
kancelarii 
tajnej   

wyższe 4 VII 6000 – 9500 

główny 
specjalista 
ds. bhp  

według 
odrębnych 
przepisów 

3   

Stanowiska wspomagające 

9. starszy 
specjalista   

wyższe 3 VI 5000 – 8500 

starszy 
specjalista 
ds. bhp  

według 
odrębnych 
przepisów 

   

10. specjalista   wyższe 1 V 4500 – 8000 
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Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 
zaszeregowa

nia 

Miesięczna 
stawka 

wynagrodzen
ia 

zasadniczego  
w zł 

wykształcenie 

okres 
doświadczenia 
zawodowego* – 

w latach 

specjalista 
ds. bhp  

według 
odrębnych 
przepisów 

1   

11. starszy radca średnie 1 IV 4000 – 6000 

12. radca średnie – III 3500 – 5500 

13. starszy 
referent 

średnie – II 3000 – 5000 

14. referent średnie – I 2500 – 4000 

*Okres doświadczenia zawodowego obejmuje okresy: stażu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, 
świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym świadczenia pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

**Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

 
3. Dodatki  

 

a) Pracownikowi Kancelarii przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt 3.3.). 

b) Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi Kancelarii zatrudnionemu na 

stanowisku: 

 kierowniczym – w wysokości od 15 do 40% wynagrodzenia zasadniczego; 

 samodzielnym, któremu powierzono koordynowanie pracy wieloosobowych stanowisk 

pracy lub zespołów, oraz kierownikowi kancelarii tajnej – w wysokości od 5 do 15% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Pracownikowi Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

pkt.4) 

d) Pracownikowi Kancelarii mogą być przyznawane dodatki specjalne, ze względu na 

okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań. 

 

4. Nagrody 

 

a) Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości określonej w ustawie o pracownikach 

urzędów państwowych (patrz: Rozdził 3 wstęp, pkt.3.4.). 

b) W Kancelarii tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, 

pozostający w dyspozycji Szefa Kancelarii. 
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5. Inne świadczenia 

 

a) Doradcom Prezydenta i doradcom Szefa Kancelarii przysługuje odprawa z tytułu 

rozwiązania umowy o pracę przez Kancelarię, rozwiązania umowy z upływem czasu, na 

który była zawarta, albo wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości: 

 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku 

krócej niż 6 miesięcy; 

 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co 

najmniej 6 miesięcy; 

 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca był zatrudniony na tym stanowisku co 

najmniej 3 lata. 

b) Pracownikom Kancelarii Prezydenta przechodzącym na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 3.5.). 
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IV. Trybunał Konstytucyjny  

 

Sędziowie 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1422) (dalej: ustawa o statusie sędziów TK) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 

742) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność podstawy ustalenia 

tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 5,0. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym 

poniżej, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku 

poprzedniego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału 

w dotychczasowej wysokości.305 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w danym roku 

stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego306 na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270). Przeciętne 

wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839, 24 zł brutto. 

 

3. Dodatki 

 

Prezes oraz Wiceprezes Trybunału otrzymują dodatki funkcyjne. Wysokość dodatku 

ustalana jest według podstawy obliczenia wynagrodzenia sędziego Trybunału z zastosowaniem 

następujących mnożników:307 

Stanowisko Mnożnik 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 1,2 

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego 0,8 

 

                                                 
305 Art. 16 ustawy o statusie sędziów TK. 
306 Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839, 24 zł brutto (Komunikat 
Prezesa GUS, M.P.2019.742). 
307 Art. 16 ust. 4. ustawy o statusie sędziów TK. 
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4. Inne świadczenia 

 

Sędziemu Trybunału stale zamieszkałemu poza m. st. Warszawą przysługuje bezpłatne 

zakwaterowanie w m. st. Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytułu 

rozłąki z rodziną na zasadach określonych w przepisach wykonawczych308 wydanych na 

podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych.309 

 

Kancelaria Trybunału 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym w skład Kancelarii Trybunału wchodzą: 

 Dyrektor Kancelarii Trybunału, 

 Wydział Administracji, 

 Wydział Straży Trybunalskiej. 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) (dalej: ustawa o organizacji i trybie 

postępowania przed TK) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537)310 

 Zarządzenie nr 9/2019 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2019 r. w 

sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Trybunału Konstytucyjnego (legislacja 

wewnętrzna, dokument nieopublikowany) (dalej: zarządzenie nr 9/2019 Prezesa TK 

sprawie regulaminu wynagradzania) 

 Zarządzenie nr 13/2019 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 

2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Trybunału 

Konstytucyjnego (legislacja wewnętrzna, dokument nieopublikowany) (dalej: Zarządzenie 

nr 13/2019 Prezesa TK w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) 

                                                 
308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków 
wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. 
309 Art. 17 ustawy o statusie sędziów TK. 
310 Zgodnie z art. 23 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK  w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie do pracowników Kancelarii Trybunału stosuje się przepisy ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych. 
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  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1482 z 

późn. zm.) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

a) Wynagrodzenie Dyrektora Kancelarii Trybunału311 nie może przekroczyć 

wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla dyrektora sądu apelacyjnego 

określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 32c § 3 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. w rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora 

sądu i zastępcy dyrektora sądu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego  w dyrektora w sądzie apelacyjnym wynosi: 

Stanowisko Wynagrodzenie 

Dyrektor sądu 9000-12 000 zł 

 

b) Pracownicy 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i 

tabel stanowiących załączniki do zarządzenie Prezesa TK. 

 

Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników TK 

Stanowisko 
Kategoria 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Kategoria 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Dyrektor 
Kancelarii TK 

XVI-XX 

Maksymalne 
wynagrodzenie 
zasadnicze – wg 

odrębnych 
przepisów 

I-II wykształcenie wyższe 

Kierownik 
sekretariatu 
Kancelarii TK 

XV-XIX I-II wykształcenie wyższe 

Główny księgowy 
TK 

XV-XIX I-IV wg odrębnych przepisów 

Kierownik działu 
administracyjno-
gospodarczego 

XIV-XVIII I-IV wykształcenie wyższe 

Kierownik działu 
informatyki 

XV-XVIII I-IV wykształcenie wyższe 

                                                 
311 Art. 22 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. 
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Stanowisko 
Kategoria 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Kategoria 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Główny specjalista 
ds. personalnych 

XIV-XVIII I-IV wykształcenie wyższe 

Kierownik 
Biblioteki i 
Wydawnictwa TK 

XIV-XVII II-V wykształcenie wyższe 

Komendant 
Wydziału Straży 
Trybunalskiej 

X-XV III-V wykształcenie wyższe 

Szef Gabinetu 
Prezesa TK 

XV-XIX II-IV wykształcenie wyższe 

Rzecznik prasowy 
TK 

XIV-XIX II-IV wykształcenie wyższe 

Radca prawny XIV-XIX II-V wg odrębnych przepisów 

Audytor 
wewnętrzny 

XIII-XVI - wg odrębnych przepisów 

Doradca Prezesa XIII-XIX I-V wykształcenie wyższe/średnie 

Główny specjalista 
ds. BHP 

VII-XVII - wg odrębnych przepisów 

Główny specjalista 
ds. zamówień 
publicznych 

VII-XVII - wykształcenie wyższe 

Stanowisko 
specjalistyczne: 
1) specjalista 
2)starszy 
specjalista 

VII-XVI - wykształcenie wyższe/średnie 

wg odrębnych przepisów 

Stanowisko 
wspomagające: 
1)referent 
2)starszy referent 

IV-VII - wykształcenie wyższe/średnie 

Stanowisko 
gospodarczo-
techniczne: 
1) strażnik/starszy 
strażnik 
2) pracownik 
gospodarczy 
3) pracownik 
techniczny 
4) rzemieślnik 
5) kierowca 

I-VII 

 

 

 

 

 

kierowca – wg. 
odrębnych 
przepisów 

- 

 

 

 

 

 

kierowca – wg. 
odrębnych 
przepisów 

wykształcenie 
średnie/zasadnicze/zasadnicze 

specjalistyczne 
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Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
pracowników Kancelarii TK 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w zł 

I 1500-2100 

II 1900-2500 

III 2200-2800 

IV 2400-3000 

V 2600-3600 

VI 3100-4000 

VII 3500-4700 

VIII 3800-5200 

IX 4400-5700 

X 4800-6000 

XI 5000-6200 

XII 5200-6800 

XIII 5700-7000 

XIV 6400-7500 

XV 7000-8500 

XVI 8000-9100 

XVII 8500-9900 

XVIII 9000-10000 

XIX 9300-10500 

XX 10000-11000 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny 

Pracownikom Kancelarii na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach wymienionych w 

tabeli stanowisk i zaszeregowania pracowników TK) przysługuje dodatek funkcyjny.312 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników Kancelarii TK 

Kategoria zaszeregowania 
Stawka miesięczna dodatku 

funkcyjnego w złotych 

I 3000-6000 

II 2000-2800 

III 1500-1800 

IV 800-1400 

V 500-700 

                                                 
312 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2019 Prezesa TK sprawie regulaminu wynagradzania. 
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b) Prezes Trybunału w porozumieniu z Dyrektorem Kancelarii, w ramach posiadanych 

środków może tworzyć fundusze na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 

pracowników jednostek organizacyjnych Trybunału. Dodatek ma charakter uznaniowy i 

jest przyznawany przez Prezesa TK na wniosek bezpośredniego przełożonego.313 

c) Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, punkt 3.3.). 

d) W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikowi może być przyznany 

dodatek służbowy w wysokości do 70% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość 

dodatku uzależniona jest od zakresu powierzonych obowiązków.314 

e) Rzemieślnikom, pracownikom gospodarczym, technicznym i strażnikom może być w 

uzasadnionych przypadkach przyznany dodatek za wykonanie dodatkowych 

czynności, związanych z bezpośrednią obsługą sprzętu technicznego, w wysokości do 

700 zł miesięcznie.315 

f) Pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, przy 

sztucznym oświetleniu, w wysokości od 10% do 20% najniższej miesięcznej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.316 

g) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenia roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

pkt.4.). 

 

4. Nagrody  

 

a) Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej w ustawie o 

pracownikach urzędów państwowych317 (patrz: Rozdział 3 wstęp, punkt 3.4.). 

b) W Kancelarii tworzy się dodatkowy fundusz nagród w wysokości 3% planowanego 

osobowego funduszu płac. Nagrody przyznaje Prezes TK na wniosek Dyrektora Kancelarii 

pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy.318 

 

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości określonej w ustawie o pracownikach urzędów państwowych319 (patrz: Rozdział 3 

wstęp punkt 3.5.). 

                                                 
313 Zarządzenie nr 13/2019 Prezesa TK w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania. 
314 § 8 zarządzenia nr 9/2019 Prezesa TK sprawie regulaminu wynagradzania. 
315 § 9 zarządzenia nr 9/2019 Prezesa TK sprawie regulaminu wynagradzania. 
316 § 10 zarządzenia nr 9/2019 Prezesa TK sprawie regulaminu wynagradzania. 
317 Art. 23 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
318 § 12 zarządzenia nr 9/2019 Prezesa TK sprawie regulaminu wynagradzania. 
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Pracownicy Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U z 

2018 r. poz. 577) (dalej: ustawa o pracownikach sądów i prokuratury)320 

 Zarządzenie nr 10/2019 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału 

Konstytucyjnego (legislacja wewnętrzna, dokument nieopublikowany) (dalej: Zarządzenie 

nr 10/2019 Prezesa TK w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Służby 

Prawnej Trybunału) 

 Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2019 r. w 

sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Biura Służby Prawnej 

Trybunału Konstytucyjnego (legislacja wewnętrzna, dokument nieopublikowany) (dalej: 

Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa TK w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 

pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

a) Wynagrodzenie Dyrektora Biura Służby Prawnej Trybunału, podobnie jak 

wynagrodzenie Dyrektora Kancelarii Trybunału, nie może przekroczyć wynagrodzenia 

zasadniczego przewidzianego dla dyrektora sądu apelacyjnego (patrz: wynagrodzenia w 

Kancelarii TK). 

b) Pracownicy 

Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników Biura Służby Prawnej 

Stanowisko 
Kategoria 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Kategoria 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Dyrektor Biura 
Służby Prawnej TK 

XVI-XX 

Maksymalne 
wynagrodzenie 
zasadnicze – wg 

odrębnych 
przepisów 

I-II wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa 

                                                                                                                                                         
319 Art. 28 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
320 Art. 32 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – w zakresie nieuregulowanym w 
ustawie do pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału stosuje się przepisy ustawy o pracownikach 
sądów i prokuratury. 
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Stanowisko 
Kategoria 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Kategoria 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Kierownik 
sekretariatu Biura 
Służby Prawnej TK 

XV-XIX I-II wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa 

Radca 
orzecznictwa – 
koordynator 
wydziału 
weryfikacyjnego 

XV-XIX I-III wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa 

Analityk— 
koordynator 
wydziału studiów 

XV-XIX I-III wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa i stopień 
naukowy doktora nauk 

prawnych 

Młodszy asystent 
sędziego 

 

Asystent sędziego 
 

XIII-XVIII Młodszy 
asystent 

sędziego— brak 

Asystent 
sędziego — II-V 

 

wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa 

Radca 
orzecznictwa – 
pracownik 
wydziału 
weryfikacyjnego 

Młodszy radca 
orzecznictwa 

Radca 
Orzecznictwa 

VII-XVIII  

 

 

Młodszy radca 
orzecznictwa – 

brak 

Radca 
Orzecznictwa – 

II-V 

wykształcenie wyższe 

tytuł magistra prawa i stopień 
naukowy doktora nauk 

prawnych 

Analityk – 
pracownik 
wydziału studiów 

VII-XVIII II-V wykształcenie wyższe 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
 pracowników Biura Służby Prawnej 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w zł 

I 1500-2100 

II 1900-2500 

III 2200-2800 

IV 2400-3000 

V 2600-3600 

VI 3100-4000 

VII 3500-4700 

VIII 3800-5200 

IX 4400-5700 
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Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w zł 

X 4800-6000 

XI 5000-6200 

XII 5200-6800 

XIII 5700-7000 

XIV 6400-7500 

XV 7000-8500 

XVI 8000-9100 

XVII 8500-9900 

XVIII 9000-10000 

XIX 9300-10500 

XX 10000-11000 

 

3. Dodatki 

 

a) Pracownikom na stanowiskach kierowniczych i innych stanowiskach określonych w tabeli 
stanowisk i zaszeregowania pracowników Biura Służby Prawnej przysługuje dodatek 
funkcyjny.321 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników Biura Służby Prawnej 

Kategoria zaszeregowania 
Stawka miesięczna dodatku 

funkcyjnego w złotych 

I 3000-6000 

II 2000-2800 

III 1500-1800 

IV 800-1400 

V 500-700 

 
b) Prezes Trybunału w porozumieniu z Dyrektorem Kancelarii, w ramach posiadanych 

środków może tworzyć fundusze na wypłatę dodatków motywacyjnych322 dla 

pracowników jednostek organizacyjnych Trybunału. Dodatek ma charakter uznaniowy i 

jest przyznawany przez Prezesa TK na wniosek bezpośredniego przełożonego. 

c) Pracownikowi Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego przysługuje dodatek za 

wieloletnią pracę323 w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do 

osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

                                                 
321 Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 10/2019 Prezesa TK w sprawie regulaminu wynagradzania 
pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału 
322 Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa TK w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 
Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. 
323 Art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
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d) W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikowi może być przyznany 

dodatek służbowy w wysokości do 70% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość 

dodatku uzależniona jest od zakresu powierzonych obowiązków.324 

e) Pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, przy 

sztucznym oświetleniu, w wysokości od 10% do 20% najniższej miesięcznej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego.325 

f) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

pkt. 4). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe:326 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

b) W Biurze tworzy się dodatkowy fundusz nagród w wysokości 3% planowanego 

osobowego funduszu płac. Nagrody przyznaje Prezes TK na wniosek Dyrektora 

Kancelarii pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy.327  

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa328 w 

wysokości: 

 2-miesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy w Trybunale Konstytucyjnym; 

 3-miesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy w Trybunale Konstytucyjnym; 

 6-miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy w Trybunale Konstytucyjnym. 

  

                                                 
324 § 7 zarządzenia nr 10/2019 Prezesa TK w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura 
Służby Prawnej Trybunału. 
325 § 8 zarządzenia nr 10/2019 Prezesa TK w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura 
Służby Prawnej Trybunału. 
326 Art. 16 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
327 § 10 zarządzenia nr 10/2019 Prezesa TK w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura 
Służby Prawnej Trybunału. 
328 Art. 17  ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
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V. Najwyższa Izby Kontroli  

 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.)  

 

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli329 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U z 2020 r. poz. 1200) 

(dalej: ustawa o NIK) 

 Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wynagrodzenia członków 

Kolegium NIK (legislacja wewnętrzna, akt nieopublikowany) 

 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177) 

 

2. Wynagrodzenie 

 

Za udział w posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jego członkom niebędącym 

pracownikami NIK przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Prezes NIK w drodze 

zarządzenia. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż półtorakrotność minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę.  

 

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

 

Zgodnie z ustawą o NIK pracownikami Najwyższej Izby Kontroli są:  

 Prezes, wiceprezesi,  

 Dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli,  

 kontrolerzy,  

 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi. 

                                                 
329 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo 
zapisaną zasadę kolegialności NIK. Wyposażone jest w szerokie kompetencje, m.in. zatwierdzanie i 
uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. W skład 
Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 
14 członków Kolegium. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa NIK, powołuje na członków Kolegium:  

 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych; 

 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców Prezesa NIK, spośród 
których Prezes NIK wyznacza sekretarza Kolegium NIK. 



199 

 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U z 2020 r. poz. 1200) 

 Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. nr 79, poz. 803 z 

późn. zm.) (dalej: Zarządzenie Marszałka Sejmu w sprawie wynagradzania pracowników 

NIK) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk pracowników Najwyższej Izby Kontroli określa 

zarządzenie Marszałka Sejmu RP. 

 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników  
Najwyższej Izby Kontroli 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 

I. Dyrektor Generalny 

1.  Dyrektor 
Generalny 

13 wyższe 8 

II. Kontrolerzy 

1. Dyrektor 
departamentu, 
delegatury  

12-13 wyższe 7 

2. Wicedyrektor 
departamentu, 
delegatury 

10-12 wyższe 6 

3. Radca prezesa NIK 11-12 wyższe 6 

4. Doradca 
ekonomiczny 

8-9 wyższe 6 

5. Doradca 
techniczny 

8-9 wyższe 6 

6. Doradca prawny 8-9 wyższe prawnicze lub 
wyższe 

administracyjne II 
stopnia 

6 

7. Główny specjalista 
kontroli 
państwowej 

7-8 wyższe 5 

8. specjalista kontroli 
państwowej 

6-7 wyższe 4 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 

9. Starszy inspektor 
kontroli 
państwowej 

5-6 wyższe 3 

10. inspektor kontroli 
państwowej 

4-5 wyższe 1 

11. Młodszy inspektor 
kontroli 
państwowej 

3-4 wyższe - 

III. Pracownicy na stanowiskach administracyjnych 

1. Dyrektor biura 11-12 wyższe 7 

2. Wicedyrektor 
biura 

10-12 wyższe 6 

3. Audytor 
Wewnętrzny NIK 

8-9 wg. odrębnych 
przepisów 

6 

4. Rzecznik prasowy 10-12 wyższe 5 

5. Pełnomocnik ds. 
ochrony informacji 
niejawnych 

10-11 wg. odrębnych 
przepisów 

4 

6. Zastępca 
pełnomocnika ds. 
ochrony informacji 
niejawnych 

7-8 wg. odrębnych 
przepisów 

3 

7. Doradca dyrektora 
biura 

7-9 wyższe 5 

8. Radca prawny 7-8 wg. odrębnych 
przepisów 

3 

9. Kierownik 
wydziału 

5-8 wyższe 4 

10. Kierownik 
Ośrodka 
Szkoleniowego 

7-8 wyższe 4 

11. Kierownik 
Kancelarii Ogólnej 

4-5 średnie 2 

12. Zastępca 
Głównego 
księgowego NIK 

7-8 wyższe 5 

13. Główny księgowy 
NIK w delegaturze 

6-7 wyższe 5 

14. Szef ochrony 5-6 wyższe 5 

15. Zastępca Szefa 
ochrony 

3-4 średnie 3 

16. Psycholog 5-6 wyższe 3 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 

17. Główny specjalista 
informatyk 

5-6 wyższe 3 

18. Główny specjalista 5-6 wyższe 3 

19. Starszy specjalista 
informatyk 

4-5 wyższe 2 

20. Starszy specjalista 3-4 wyższe 2 

21. Specjalista  2-3 wyższe 1 

22. Sekretarz prezesa  3-4 średnie 2 

23. Sekretarz 
wiceprezesa, 
sekretarz 
dyrektora 
generalnego, 
sekretarz 
dyrektora 
departamentu, 
delegatury, biura 

2-3 średnie 2 

24. Starszy księgowy 4-5 wyższe 4 

25. Księgowy  3-5 wyższe 2 

26. Młodszy księgowy 2-3 wyższe 1 

27. Redaktor naczelny 5-6 wyższe 3 

28. Starszy redaktor 4-5 wyższe 3 

29. Redaktor  2-3 wyższe 2 

30. Starszy referent 2-4 średnie 4 

31. Referent 2-3 średnie 1 

32. Młodszy referent 1-2 średnie - 

VI. Pracownicy na stanowiskach obsługi 

1. Dowódca zmiany 2-3 średnie 1 

2. Wartownik 1-2 średnie - 

3. Główny intendent 3-4 średnie 2 

4. Szef kuchni 2-5 średnie 3 

5. Zaopatrzeniowiec 2-3 średnie 3 

6. Magazynier 2-3 średnie 2 

7. Starszy operator 
urządzeń 

2-3 średnie 3 

8. Operator urządzeń 1-2 średnie 2 

9. Intendent 1-2 średnie - 

10. Recepcjonistka 1-2 średnie 1 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 

11. Kierowca 2-3 zasadnicze 
zawodowe 

3 

12. Starszy 
rzemieślnik 

1-3 zasadnicze 
zawodowe 

2 

13. Rzemieślnik 1-2 zasadnicze 
zawodowe 

1 

14. Kucharz 1-2 zasadnicze 
zawodowe 

2 

15. Bufetowa – 
kelnerka  

1-2 zasadnicze 
zawodowe 

1 

16. Pracownik 
gospodarczy 

1-2 podstawowe 1 

17. Pokojowa 1 podstawowe - 

18. Sprzątaczka 1 podstawowe - 

19. Pomoc kuchenna 1 podstawowe - 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego   
dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna  w złotych 

1 1470—3000 

2 2320—4200 

3 3000—5900 

4 3300—6700 

5 4150—7300 

6 4500—8200 

7 4650—8880 

8 6225—9960 

9 6750—11000 

10 7500—11600 

11 8100—12200 

12 8700—12800 

13 9375—13500 

 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może podwyższyć miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego 

w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, nie więcej niż o dwukrotność wskaźnika wzrostu 

przeciętnego wynagrodzenia pracowników NIK wynikającego z ustawy budżetowej na dany rok. 
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3. Dodatki 

 

a) Pracownikom Najwyższej Izby Kontroli przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 

wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego.330 Zaliczanie okresów pracy do okresu pracy, od którego 

zależy wysokość dodatku za wieloletnią pracę, odbywa się na zasadach określonych w 

przepisach o służbie cywilnej.331 

b) Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań, Prezes Najwyższej Izby Kontroli może przyznać pracownikowi dodatek 

specjalny na okres wykonywania tych obowiązków lub zadań, w kwocie 

nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.332 

c) Pracownikowi Najwyższej Izby Kontroli przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.333 (Ustawa o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym, patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikowi Najwyższej Izby Kontroli przysługują nagrody jubileuszowe334 za 

wieloletnią pracę w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

Zaliczanie okresów pracy, sposób obliczania i wypłacania nagród jubileuszowych odbywa 

się na zasadach określonych w przepisach o służbie cywilnej.335 

                                                 
330 Art. 81ustawy o NIK. 
331  Art. 90 ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi, że do okresów pracy 
uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się wszystkie poprzednie 
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresów tych 
nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
332 Zarządzenie Marszałka Sejmu w sprawie wynagradzania pracowników NIK. 
333 Art. 84 ustawy o NIK. 
334 Art. 82 ustawy o NIK. 
335 Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, do okresów pracy, 
uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy 
zatrudnienia oraz inne udowodnione  okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 
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b) Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy 

w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia Prezes Najwyższej Izby Kontroli ustala 

corocznie wysokość funduszu premiowego oraz określa w regulaminie  premiowania  

stanowiska,  na  których  premia  indywidualna przysługuje, i zasady jej przyznawania (w 

tym okres na jaki jest przyznawana jest premia).  Wysokość  premii  indywidualnej  

uzależniona  jest od stopnia i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez pracownika i 

wynosi do 80% wynagrodzenia zasadniczego należnego za miesiąc objęty premią.336  

c) Tworzy  się  fundusz  nagród na zasadach określonych w ustawie o pracownikach 

urzędów państwowych (patrz: Rozdział 2 wstęp punkt 3.4.).    

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Kontrolerowi, delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: 

zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety337 na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

b) Pracownikowi Najwyższej Izby Kontroli, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu 

nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje 

jednorazowa odprawa w wysokości 3-krotnego, a w przypadku stażu pracy powyżej 20 

lat – 6-krotnego wynagrodzenia, otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia.338 

  

                                                                                                                                                         
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tych okresów nie wlicza się 
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
336 Zarządzenie Marszałka Sejmu w sprawie wynagradzania pracowników NIK. 
337 Art. 78 ustawy o NIK. 
338 Art. 83 ustawy o NIK. 
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VI. Sąd Najwyższy  

 

Sędziowie 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r. poz. 825 z późn. 

zm.) (dalej: ustawa o SN) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 742) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze339 

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym roku 

stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.340  

Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność podstawy 

ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13. 

Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, stanowiące podstawę wynagrodzenia, jest niższe od 

przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedniego – przyjmuje się 

podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w 

dotychczasowej wysokości. 

Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w 

stawce podstawowej. Po 7 latach służby w Sądzie Najwyższym wynagrodzenie zasadnicze 

sędziego Sądu Najwyższego podwyższa się do stawki awansowej. Stawka awansowa stanowi 

115% stawki podstawowej. 

 

3. Dodatki  

 

a) W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek 

funkcyjny, którego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia 

wynagrodzenia.341 Dodatek ten jest składnikiem różnicującym wynagrodzenia Pierwszego 

Prezesa, Prezesa i innych sędziów Sądu Najwyższego.  

 

 

                                                 
339 Art. 48 ustawy o SN. 
340 Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839, 24 zł brutto (Komunikat 
Prezesa GUS, M.P.2019.742). 
341 Art. 48 § 6 ustawy o SN. 
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Tabela mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowisko Mnożnik 

1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 1,2 

2. Prezes Sądu Najwyższego 1,0 

3. 
Przewodniczący wydziału, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu 
Najwyższego, Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny 

0,7 

4. 
Rzecznik Prasowy, zastępca przewodniczącego wydziału, 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego 

0,5 

 
b) Sędziemu Sądu Najwyższego orzekającemu w Izbie Dyscyplinarnej oraz sędziemu 

delegowanemu do wykonywania czynności w tej izbie w związku z zakazem zatrudnienia 

(określonym w art. 44 § 11342) przysługuje dodatek w wysokości 40% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.343 

c) Sędziemu przysługuje dodatek za długoletnią służbę344, który wynosi 1% 

wynagrodzenia zasadniczego, za każdy rok służby, nie więcej jednak niż 20% tego 

wynagrodzenia. Do okresu służby, od którego zależy wysokość dodatku, wlicza się również 

przypadający przed powołaniem na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego okres 

stosunku służbowego lub stosunku pracy, jak również okres wykonywania zawodu 

adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 

 

4. Nagrody 

 

Gratyfikacja jubileuszowa345 w wysokości: 

 po 20 latach służby – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach służby – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach służby – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach służby – 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach służby – 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach służby – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

Do okresu służby uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie 

poprzednie okresy służby i zatrudnienia, w tym okres wykonywania zawodu adwokata, 

                                                 
342 Art. 44 § 11 Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej nie może pozostawać w 
innym stosunku służbowym lub podejmować dodatkowego zatrudnienia ani innego zajęcia, o 
których mowa w § 1 i 2, z wyjątkiem zatrudnienia sędziego posiadającego stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub 
naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru 
czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze, oraz z wyjątkiem udziału w 
konferencjach lub szkoleniach, za które sędzia nie otrzymuje wynagrodzenia. Zatrudnienie w 
charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego oraz udział w konferencjach lub 
szkoleniach wymaga zgody Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. 
343 Art. 48 § 7 ustawy o SN. 
344 Art. 49 ustawy o SN. 
345 Art. 50 ustawy o SN. 
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radcy prawnego lub notariusza, oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 

podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Sędziemu Sądu Najwyższego stale zamieszkałemu poza Warszawą przysługuje bezpłatne 

zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z 

tytułu rozłąki z rodziną na zasadach określonych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 

urzędów państwowych.346 

b) Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje corocznie urlop dodatkowy347 w wymiarze 12 

dni roboczych.  

c) Sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny urlop dla poratowania 

zdrowia.348 Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 6 miesięcy. 

d) W okresie nieobecności z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia349, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu tego wlicza się 

okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub urlopu dla 

poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie przekroczył 30 dni. Po upływie roku 

nieobecności z powodu choroby sędzia otrzymuje 50%. 

e) Sędziemu Sądu Najwyższego przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa 

odprawa350 w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

f) Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku przysługuje uposażenie351 w wysokości 

75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio 

zajmowanym stanowisku. 

 

Urzędnicy i inni pracownicy Sądu  Najwyższego 

 

W Sądzie Najwyższym działa: 

1. Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,  

2. Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, 

3. Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. 

 

 

 

                                                 
346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków 
wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. 
347 Art. 51  § 1 ustawy o SN. 
348 Art. 51 § 2 i § 3. ustawy o SN. 
349 Art. 51 § 4 ustawy o SN. 
350 Art. 54 ustawy o SN. 
351 Art. 56 ustawy o SN.  



208 

 

Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego352, 

Szef Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej353, 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.)  

 

Ad 1), 2) Pracownicy Kancelarii 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2019.825 z późn. zm.) (dalej: 

ustawa o SN) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych354; 

 Zarządzenie Nr 7 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2005 r. – 

regulamin wynagradzania w Sądzie Najwyższym z późn. zm.355 (legislacja wewnętrzna, akt 

nieopublikowany) (dalej: Zarządzenie Nr 7 Pierwszego Prezesa SN – regulamin 

wynagradzania)  

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych 

kwalifikacji zawodowych, jakości i stażu pracy. 

 

Tabela stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i kwalifikacji  
wymaganych dla pracowników administracyjnych 

Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania kwalifikacyjne 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

Zastępca Szefa 
Kancelarii 
Pierwszego 
Prezesa  

XVI-XXI  6-10  wyższe 7  

Główny księgowy  XVIII-XX  5-9  według odrębnych przepisów  

Radca prawny  XVIII-XX  5-9  według odrębnych przepisów  

                                                 
352 Art. 103 § 1 ustawy o SN.  
353 Art. 103 § 1 ustawy o SN. 
354 Art. 10 § 2 ustawy o SN stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Sądu 
Najwyższego niebędących sędziami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (patrz Rozdział 4 wstęp). 
355 Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 26 sierpnia 2020 r. 
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Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania kwalifikacyjne 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

Dyrektor biura, 
Dyrektor 
biblioteki, 
Kierownik 
zespołu do spraw 
korespondencji 
Rzecznik 
Prasowy SN 
Rzecznik 
Prasowy Izby 
Dyscyplinarnej 
SN 

XVII-XIX  4-8  wyższe  5  

Główny 
specjalista, 
Kierownik 
sekretariatu 
Pierwszego 
Prezesa SN 

XVII-XIX  3-7  wyższe  5  

Audytor 
wewnętrzny 

XVII-XIX  3-7  według odrębnych przepisów  

Starszy 
informatyk  

XV-XIX   wyższe 5 

Starszy 
specjalista  

XV-XVIII    wyższe 4 

Kierownik 
sekretariatu izby  

XIV-XIX  3-7  wyższe  4  

Informatyk  XIV-XVIII  —  wyższe średnie  - 

Kierownik 
sekretariatu 
Biura Studiów i 
Analiz, 

Kierownik 
sekretariatu 
Szefa Kancelarii 
Pierwszego 
Prezesa SN 

XIV-XVII  2-6  wyższe  

 

 

średnie  

3  

 

 

5  

Kierownik 
sekretariatu 
wydziału  

XIV-XVII  2-6  wyższe 

średnie 

3 5  

Specjalista  XIV-XVII  —  wyższe  3  

Zastępca 
kierownika 
sekretariatu 
wydziału, 
Kierownik 
zespołu, Starszy 
inspektor 
sądowy 

XIII-XVII  1-5  wyższe 

średnie  

3  

5  
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Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania kwalifikacyjne 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

Pełnomocnik do 
spraw ochrony 
informacji 
niejawnych  

XIII-XVII  1-5  według 
odrębnych 
przepisów 3  

3  

Starszy inspektor 
techniczny  

XIII-XVII  —  wyższe  

średnie  

—  

3 

Kierownik 
kancelarii tajnej  

XIII-XVI  1-4  wyższe  

średnie  

Kierownik 
kancelarii tajnej 
XIII-XVI 1-4 
wyższe średnie 3 
6  

Administrator 
zasobów 
mieszkaniowych  

XIII-XVI  1-4  wyższe średnie  Administrator 
zasobów 
mieszkaniowych 
XIII-XVI 1-4 
wyższe średnie 3 
5 

Sekretarz 
Pierwszego 
Prezesa SN, 
Sekretarz 
Prezesa SN  

XIII-XVI  —   wyższe  

średnie 

—  

3  

Starszy 
księgowy, 
Starszy inspektor  

XII-XIV —  —  średnie  3  

Starszy sekretarz 
sądowy XI-XIV 
— średnie 3  

XI-XIV  —  średnie  3  

Sekretarz 
sądowy  

IX-XII  —  średnie  2  

Starszy referent, 
Księgowy, 
Inspektor  

IX-XII  —  średnie  2  

Starszy 
bibliotekarz, 
Archiwista  

IX-XII  —  średnie  2  

Referent, 
Bibliotekarz, 
Magazynier  

VIII-XI  —  średnie  2  

Stażysta  V-VII  

I-V 

—  wyższe  

średnie — - 

—  

- 
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Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji wymaganych dla pracowników 
obsługi 

Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagania kwalifikacyjne 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

starsza maszynistka 
komputerowa  

IX-XII  średnie  3 

rzemieślnik specjalista  IX-XII  zasadnicze 
zawodowe  

3 

Maszynistka 

rzemieślnik 
wykwalifikowany 

VIII-XI średnie - 

zasadnicze - 

kierowca samochodu 
osobowego 

VII-XIII  średnie 3 

zawodowe 

woźny sądowy VII-X zasadnicze 3 

5 podstawowe 

starszy woźny prezydialny, 
robotnik gospodarczy, 
portier  

VII — IX  podstawowe  2 

woźny prezydialny  V-VII  podstawowe  - 

sprzątaczka podstawowe  IV-VI  —  - 

goniec  I — IV  podstawowe  - 

 
 
 
 
Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji wymaganych dla asystentów sędziego 

Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
wynagrodzenia 

zasadniczego 

Wymagania kwalifikacyjne 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

Asystent sędziego  I  4500-7500  wyższe 
prawnicze  

—  

Starszy asystent 
sędziego  

II  7500-8500  wyższe 
prawnicze  

5 

Asystent specjalista 
ds. orzecznictwa, 
Asystent specjalista 
ds. prawa 
europejskiego  

III  8500 — 9500  wyższe 
prawnicze  

5  
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Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
pracowników administracyjnych 

Kategoria 
zaszeregowania 

Miesięczna kwota w 
złotych 

I 1200 — 2600 

II 1300 — 2650 

III 1350 — 2700 

IV 1450 — 2750 

V 1550 — 2800 

VI 1650 – 2900 

VII 1850 — 3100 

VIII 2000 — 3350 

IX 2100 — 3580 

X 2200 — 4050 

XI 2300 — 4250 

XII 2350 — 4500 

XIII 2400 — 4870 

XIV 2450 — 5300 

XV 2600 — 5920 

XVI 2750 — 6220 

XVII 3010 — 7420 

XVIII 3260 — 8220 

XIX 3540 — 9500 

XX 3860 — 10500 

XXI 4250 — 10220 

 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
pracowników obsługi 

Kategoria 
zaszeregowania 

Miesięczna kwota w 
złotych 

I 1100 — 2600 

II 1150 — 2620 

III 1170 — 2650 

IV 1200 — 2800 

V 1240 — 2900 

VI 1290 — 3100 

VII 1340 — 3200 

VIII 1390 — 3400 
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Kategoria 
zaszeregowania 

Miesięczna kwota w 
złotych 

IX 1440 — 3700 

X 1540 — 3900 

XI 1700 — 4200 

XII 1800 — 4600 

XIII 1900 — 5000 

 

 
3. Dodatki 

a) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz 

radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny356. Dodatek przysługuje również 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, 

dla których przepisy Regulaminu przewidują dodatek funkcyjny. 

 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego  
pracowników administracyjnych 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Procent najniższego 
wynagrodzenia 

zasadniczego określonego 
w załączniku nr 2 do 

Regulaminu 
wynagradzania 

1 do 35 % 

2 do 50 % 

3 do 65 % 

4 do 80 % 

5 do 95 % 

6 do 110% 

7 do 125% 

8 do 150 % 

9  do 175 % 

10 do 200 % 

 
b) Ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań pracownikom 

administracyjnym może być przyznany dodatek specjalny357. Dodatek może być 

przyznany na czas określony, a w indywidualnych wypadkach — także na czas 

nieokreślony. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na 

                                                 
356 § 13 zarządzenia Nr 7 Pierwszego Prezesa SN – regulamin wynagradzania. 
357 § 14 zarządzenia Nr 7 Pierwszego Prezesa SN – regulamin wynagradzania. 
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wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego pracownika. Dodatek specjalny może być podwyższony w 

szczególnie uzasadnionych wypadkach 

c) Pracownicy otrzymują dodatek za wysługę lat358 w wysokości określonej w przepisach 

ustawy o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.3.). 

d) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp 

punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownicy otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości określonej w przepisach 

ustawy o pracownikach urzędów państwowych (patrz Rozdział 3 wstęp punkt 3.4.). 

b) W Sądzie Najwyższym tworzy się fundusz nagród359 na zasadach określonych w  

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz Rozdział 3 wstęp punkt 3.4.). 

 

5. Inne świadczenia 

 

Świadczenia przysługujące na mocy ustawy o pracownikach urzędów państwowych (patrz: 

Rozdział 3 wstęp punkt 3.5.).360 

 

Ad 3) Członkowie Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (Dz.U. z 

2018 r. poz. 658) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych361 

 

                                                 
358 § 15 zarządzenia Nr 7 Pierwszego Prezesa SN – regulamin wynagradzania. 
359 § 18 zarządzenia Nr 7 Pierwszego Prezesa SN – regulamin wynagradzania. 
360 Art. 10 § 2. ustawy o SN stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Sądu 
Najwyższego niebędących sędziami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych. 
361 Art. 10 § 2 ustawy o SN stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Sądu 
Najwyższego niebędących sędziami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (patrz Rozdział 4 wstęp). 
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2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Wynagrodzenie członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących sędziami jest 

równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego sądu apelacyjnego w stawce podstawowej362, 

czyli wynagrodzenie to ustala się z zastosowaniem mnożnika 2,75. Z tym że jest ono 

podwyższone o wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego. 363 

Podstawę wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sądu apelacyjnego w 

danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego 

ogłaszane w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne 

wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wynosi 4 839,24 zł.  

 

 

3. Dodatki 

 

a) W związku z pełnioną funkcją członkowi Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

przysługuje dodatek funkcyjny. Stawki dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów 

i Analiz Sądu Najwyższego, mając na uwadze rodzaj oraz zakres zadań związanych z 

pełnioną funkcją, określa Prezydent RP w rozporządzeniu.364 

 

Stawki dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 
 z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 

sędziego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  
– Prawo o ustroju sądów powszechnych365: 

 Stawka dodatku funkcyjnego Mnożnik 

1 0,37 

2 0,52 

3 0,68 

 
Wysokość stawki dodatku funkcyjnego członka Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

niebędącego sędzią podwyższa się o wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

                                                 
362 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
363 Art. 103 § 2 ustawy o SN. 
364 Art. 103 § 4 i § 5 ustawy o SN. 
365 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne 
wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego członków  
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

Lp. Stanowisko 
Stawka dodatku 

funkcyjnego 

1 Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego 

3 

2 Naczelnik działu 2 

3 Kierownik referatu 1  

 
b) Członkom Biura niebędącym sędziami przysługują dodatki366: 

 dodatek specjalny, 

 dodatek za wysługę lat, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne 

 na zasadach, na jakich przysługują pracownikom Sądu Najwyższego (patrz: punkt VI., 

Pracownicy Kancelarii). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownicy Biura otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości określonej w 

przepisach ustawy o pracownikach urzędów państwowych (patrz Rozdział 3 wstęp punkt 

3.4.). 

b) W Sądzie Najwyższym tworzy się fundusz nagród  (patrz: punkt VI., Pracownicy 

Kancelarii). 

  

5. Inne świadczenia 

 

Świadczenia przysługujące na mocy ustawy o pracownikach urzędów państwowych (patrz: 

Rozdział 3 wstęp punkt 3.5.).367 

 

  

                                                 
366 Art. 10 § 2 ustawy o SN stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Sądu 
Najwyższego niebędących sędziami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych. 
367 Art. 10 § 2. ustawy o SN stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do pracowników Sądu 
Najwyższego niebędących sędziami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach urzędów 
państwowych. 
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VII. Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi 
sądami administracyjnymi 

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługują uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.368 (patrz: 

Rozdział 3 punkt VI.). 

 

Sędziowie 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa  z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2167  z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r. 825 z późn. zm.) 

(dalej: ustawa o SN) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądami 

administracyjnymi są:  

 Naczelny Sąd Administracyjny, 

 wojewódzkie sądy administracyjne. 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Do wynagrodzeń sędziów sądów administracyjnych369 stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące wynagrodzeń sędziów sądu apelacyjnego370. Podstawę ustalenia wynagrodzenia w 

danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego 

ogłaszane w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (które w 

2019 r. wyniosło 4 839,24 zł) z zastosowaniem mnożnika odpowiednio do stawek 

wynagrodzenia: 

 

 

                                                 
368 Art. 49 § 1 ustawy  – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
369 Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
370 Uregulowanych  w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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Stawka Mnożnik 

siódma 2,75 

ósma 2,92 

dziewiąta 3,12 

dziesiąta 3,23 

 

 

3. Inne składniki wynagrodzenia 

 

a) W sprawach nieuregulowanych w ustawie (w tym dotyczących wynagradzania), do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego 

Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego (patrz: Rozdział 3 

punkt VI.), a w zakresie w nich nieuregulowanym – przepisy ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (patrz: Rozdział 3 punkt IX.).371  

b) W sprawach nieuregulowanych w ustawie do sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ustroju sądów 

powszechnych.372 (patrz: Rozdział 3 punkt IX.). 

 

Asesorzy sądowi 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa  z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2167  z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Wynagrodzenie asesora sądowego odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego sądu 

okręgowego według stawki czwartej, powiększonemu o należną składkę z tytułu ubezpieczenia 

społecznego.373 Oznacza to, iż do ustalenia wysokości wynagrodzenia stosuje się mnożnik  2,36, 

przy podstawie, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszane w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4 839,24 zł. 

                                                 
371 Art. 49 § 1 ustawy  – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
372 Art. 29 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
373 Art. 29 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
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3. Inne składniki wynagrodzenia 

 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asesorów sądowych, starszych referendarzy 

sądowych stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych (patrz: Rozdział 3 

punkt IX.). 

 

Urzędnicy sądowi 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2167  z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie 

stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz 

szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy 

sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych 

pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1888) (dalej: 

Rozporządzenie Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

a) Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi: 

 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, 

powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego; 

 po 7 latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze 

podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu 

rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia 

społecznego; 

 po dalszych 7 latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie 

zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego. 

 
Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz mnożniki, służące do ustalenia 

wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów 

Stanowisko Stawka wynagrodzenia Mnożnik 

sędzia sądu rejonowego pierwsza  2,05 

druga  2,17 

trzecia  2,28 
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Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne 

wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa GUS w 

Monitorze Polskim. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 

4 839,24 zł. 

b) Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi: 

 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, 

powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego; 

 po 7 latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie 

zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego 

sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego (patrz: tabela w punkcie a). 

c) Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów 

(patrz: punkt d) – tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów 

sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych). 

 

Tabela zaszeregowań asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów 

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania 

1 Starszy asystent sędziego XV-XIX 

2 Asystent sędziego XV-XVII 

 

d) Wynagrodzenie zasadnicze urzędników sądowych i innych pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych określa tabela. 

 
Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji urzędników sądowych  

i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych 

A. Dla urzędników sądowych 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Dodatku 
funkcyjnego 

do 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształce-
nie 

Liczba 
lat 

pracy 

1 Dyrektor XVIII-XXI 10 wyższe 5 

2 Zastępca dyrektora XVII-XX 9 wyższe 5 

3 Główny księgowy XVI-XX 8 według 
odrębnych 
przepisów 

  

4 Radca prawny XVII-XIX 9 według 
odrębnych 
przepisów 

  

5 Kierownik oddziału XV-XIX 9 wyższe 5 



221 

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Dodatku 
funkcyjnego 

do 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształce-
nie 

Liczba 
lat 

pracy 

6 Audytor wewnętrzny XV-XIX 7 według 
odrębnych 
przepisów 

  

7 Pełnomocnik ds. 
ochrony informacji 
niejawnych 

XIV-XVIII 5 według 
odrębnych 
przepisów 

  

8 Inspektor ochrony 
danych 

XV-XIX 8 według 
odrębnych 
przepisów 

  

9 Główny specjalista XV-XIX 8 wyższe 5 

10 Główny specjalista ds. 
bhp 

XV-XIX 8 według 
odrębnych 
przepisów 

  

11 Kierownik 

sekretariatu 

wydziału  

XIV-XIX 7 wyższe 5 

12 Zastępca głównego 
księgowego, 
kierownik zespołu 

XIV-XVIII 5 wyższe 5 

13 Starszy inspektor ds. 
biurowości, starszy 
inspektor ds. 
obronnych 

XIV-XVIII 5 wyższe 5 

14 Starszy specjalista, 
zastępca kierownika 
oddziału, zastępca 
kierownika 
sekretariatu wydziału 

XIV-XVIII 4 wyższe 3 

15 Starszy specjalista ds. 
bhp 

XIV-XVIII 4 według 
odrębnych 
przepisów 

  

16 Starszy inspektor 
sądowy 

XIII-XVIII 4 wyższe 5 

17 Administrator 

systemu 

informatycznego  

XIII-XVIII 2 wyższe 3 

18 Kierownik archiwum XII-XVII 3 wyższe oraz 
kurs dla 

archiwistów 

3 

19 Kierownik biura 
podawczego, 
kierownik kancelarii 
tajnej 

XII-XVII 3 wyższe 3 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Dodatku 
funkcyjnego 

do 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształce-
nie 

Liczba 
lat 

pracy 

20 Kierownik biblioteki XII-XVII 3 według 
odrębnych 
przepisów 

  

21 Specjalista XII-XVII 2 wyższe 3 

22 Specjalista ds. bhp XII-XVII 2 według 
odrębnych 
przepisów 

  

23 Kierownik sekcji XI-XVI 2 wyższe 1 

24 Starszy sekretarz 
sądowy, informatyk 

XI-XV - wyższe 1 

25 Archiwista XI-XV - średnie oraz 
kurs dla 

archiwistów 

2 

26 Bibliotekarz XI-XV - według 
odrębnych 
przepisów 

  

27 Sekretarz sądowy IX-XIV - średnie 2 

28 Starszy księgowy VIII-XIV - średnie 2 

29 Księgowy, inspektor VIII-XIII - średnie 2 

30 Inspektor ds. ochrony 

przeciwpożarowej 

VIII-XIII - według 
odrębnych 
przepisów 

  

31 Starszy referent, 
pomocnik sekretarza 

VII-XIII - średnie 1 

32 Młodszy księgowy, 
referent 

VII-XI - średnie 1 

33 Referent stażysta IV-VI 

III-IV 

-   

 

B. Dla innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych niebędących 
urzędnikami 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Dodatku 
funkcyjnego 

do 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba 

lat 
pracy 

1 Kierownik warsztatu III-VI 3 Średnie 4 

2 Kierownik magazynu, 
kierownik hali maszyn 

II-VI 2 Średnie 3 

3 Zastępca kierownika 
warsztatu 

II-V 2 Średnie 3 
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4 Operator urządzeń 
elektronicznych 

II-V - Średnie - 

5 Maszynistka klasy 
mistrzowskiej 

II-V - Średnie - 

6 Starszy magazynier, 
kasjer, intendent, 
starsza maszynistka 

II-IV - Średnie 3 

7 Magazynier, starsza 
telefonistka, 
maszynistka 

II-IV - Średnie - 

8 Telefonistka II-IV - Podstawowe i 
umiejętność 

wykonywania 
czynności 

- 

9 Rzemieślnik 
specjalista, woźny 
audiencjonalny 

I-IV - Zasadnicze - 

10 Rzemieślnik 
wykwalifikowany, 
palacz co 

I-IV - Zasadnicze - 

11 Kierowca samochodu 
osobowego 

I-IV - Według 
odrębnych 
przepisów 

12 Operator urządzeń 
powielających 

I-IV - Podstawowe - 

13 Starszy woźny sądowy I-IV - Podstawowe - 

14 Woźny sądowy I-III - Podstawowe - 

15 Portier, szatniarz, 
woźny, dozorca, 
robotnik gospodarczy 

I-III - Podstawowe - 

16 Sprzątaczka I-III - Podstawowe - 

17 Goniec I-III - Podstawowe - 

 

 
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów,  

starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych  
i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych 

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

I 2600-3860 

II 2600-3900 

III 2600-3970 

IV 2600-4080 

V 2600-4190 

VI 2600-4430 

VII 2600-4540 
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Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

VIII 2600-4660 

IX 2600-4770 

X 2600-4880 

XI 2650-5120 

XII 2700-5290 

XIII 2750-5470 

XIV 2850-5750 

XV 2950-5990 

XVI 3050-6350 

XVII 3250-6830 

XVIII 3500-7450 

XIX 3800-7950 

XX 4100-8930 

XXI 4500-10160 

 
3. Dodatki  

 

a) Urzędnikom sądowym i innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych 

zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników oraz 

radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje 

również urzędnikom sądowym lub innym pracownikom wojewódzkich sądów 

administracyjnych zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach niezwiązanych z 

kierowaniem zespołem. 

Referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 6, a starszemu 

referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 7. 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych 

1 do 785 

2 do 1125 

3 do 1460 

4 do 1800 

5 do 2135 

6 do 2475 

7 do 2815 

8 do 3375 

9 do 3935 

10 do 4500 
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b) Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań 

związanych z wysokim stopniem odpowiedzialności prezes wojewódzkiego sądu 

administracyjnego może przyznać asystentom sędziów, starszym asystentom sędziów oraz 

urzędnikom sądowym wojewódzkich sądów administracyjnych, dodatek specjalny na 

czas określony. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach przyznanych danemu 

wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu środków na wynagrodzenia, w kwocie 

nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.374 

c) Urzędnikom sądowym i innym pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią 

pracę w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku określona przez przepisy 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury375 (patrz: Rozdział 3 

punkt IX.). 

d) Urzędnikom sądowym i innym pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

roczne na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

(patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt 4.).376 

 

4. Nagrody 

 

a) Urzędnikom sądowym i innym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w 

wysokości określonej przez przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach 

sądów i prokuratury377 (patrz: Rozdział 3 punkt IX.): 

 po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

b) Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w 

pracy, w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w 

dyspozycji prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego. Fundusz nagród, może być 

podwyższany, za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia.378 

c) Dla pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zatrudnionych na określonych 

stanowiskach (tabela B), utworzony jest  fundusz premiowy w ramach posiadanych 

                                                 
374 § 9 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji. 
375 Art. 29. § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
376 Art. 2 ust. 2 pkt 2) ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
377 Art. 29. § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
378 § 12 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji. 
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środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania 

premii określa regulamin premiowania ustalony przez prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego. Maksymalna wysokość premii nie może przekraczać 60% 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika.379 

  

                                                 
379 § 15 rozporządzenia Prezydenta w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji. 
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VIII. Krajowa Rada Sądownictwa  

 

Członkowie Rady 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 84  z 

późn. zm.) (dalej: ustawa o KRS) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) 

 

W skład Rady wchodzą: 

 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

 Minister Sprawiedliwości, 

 osoba powołana przez Prezydenta RP, 

 4 posłów wybranych przez Sejm, 

 2 senatorów wybranych przez Senat, 

 15 członków wybranych przez Sejm spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na czteroletnią kadencję. 

 

2. Dieta 

Członkowie Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie otrzymują diety za każdy 

dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady w wysokości 20% podstawy 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.380 

 

Pracownicy Biura Rady 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 84  z 

późn. zm.) (dalej: ustawa o KRS) 

                                                 
380 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne 
wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim 
kwartale 2019 r. wyniosło ono 4 839,24 zł. 
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 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U z 2018 r. poz. 

577) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i 

szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i 

prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia określone są w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. wydanym na podstawie art. 14 

ust. 1 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury381 (patrz: Rozdział 3 punkt IX.). 

  

                                                 
381 Art. 24. ust. 4 ustawy o KRS. 
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IX. Sądownictwo powszechne 

 

Sędziowie 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) (dalej: Prawo o ustroju sądów powszechnych) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz 

sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U. z 2018 r. poz. 

591 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie MS w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania 

dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 742) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne 

wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Monitorze Polskim przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie to w 

2019 r. wyniosło 4 839,24 zł Jeżeli przeciętne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego 

wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.382 

Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których wysokość ustala się z 

zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego: 

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich 
oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia  

zasadniczego sędziów383 

Stanowisko Stawka wynagrodzenia Mnożnik 

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05 

druga 2,17 

trzecia 2,28 

czwarta 2,36 

piąta 2,5 

                                                 
382 Art. 91 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
383 Załącznik do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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Stanowisko Stawka wynagrodzenia Mnożnik 

sędzia sądu okręgowego czwarta 2,36 

piąta 2,50 

szósta 2,65 

siódma 2,75 

ósma 2,92 

sędzia sądu apelacyjnego siódma 2,75 

ósma 2,92 

dziewiąta 3,12 

dziesiąta 3,23 

 

Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym 

przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku 

otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej — przysługuje mu wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w 

sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na 

niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej – przysługuje 

mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej. Jeżeli przed 

objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował inne, odpowiednio równorzędne, 

stanowisko sędziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu 

wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na 

stanowisku zajmowanym poprzednio. 384 

Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upływie 

kolejnych 5 lat pracy na danym stanowisku sędziowskim. Do okresu pracy na stanowisku 

sędziego sądu rejonowego dolicza się okres pracy na stanowisku asesora sądowego. 

Sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie okręgowym przysługiwało 

wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piątej, a także sędziemu, któremu z chwilą 

objęcia stanowiska w sądzie apelacyjnym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce 

siódmej albo ósmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce 

bezpośrednio wyższej zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym 

sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo 

czwartej, szóstej albo siódmej.385 

Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne. W razie 

rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego od wynagrodzenia wypłaconego 

sędziemu w okresie służby, od którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne, 

                                                 
384 Art. 91a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
385 Art. 91a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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przekazuje się składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w 

przepisach o ubezpieczeniu społecznym386. 

 

3. Dodatki 

 

a) W związku z pełnioną funkcją sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny.387  

Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim 

kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to w 2019 r. wyniosło 4 839,24 zł. 

W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek 

funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia 

poszczególnych funkcji. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50% . 

 

Mnożniki, służące do ustalenia dodatku funkcyjnego sędziów  
na poszczególnych stanowiskach sędziowskich 

Lp. Funkcja Mnożnik 

1 
Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości 

0,4-1,1 

2 

prezes sądu apelacyjnego, 

prezes sądu okręgowego, 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury, 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza 
granicami państwa, 
koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa 
powszechnego 

0,4-1,1 

3 
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów 
Powszechnych 

0,8 

                                                 
386 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz.266  
z późn. zm. 
387 Rozporządzenie MS w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych 
przysługujących sędziom. 
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Lp. Funkcja Mnożnik 

4 

wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu 
okręgowego, sędzia delegowany do pełnienia 
obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub 
biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,  

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury 

0,35-0,8 

5 
Rzecznik Dyscyplinarny Ministra 
Sprawiedliwości388 

0,3-0,8 

6 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 
Sądów Powszechnych 

0,3-0,7 

7 
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy 
sądach apelacyjnych, zastępca rzecznika 
dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych 

0,2-0,6 

8 

prezes sądu rejonowego,  

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy 
sądzie okręgowym,  

przewodniczący izby morskiej przy sądzie 
okręgowym, przewodniczący wydziału w sądzie 
apelacyjnym,  

kierownik ośrodka zamiejscowego,  

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym, 
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
naczelnika wydziału w Ministerstwie 
Sprawiedliwości,  

sędzia delegowany do prowadzenia zajęć 
szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 
Prokuratury 

 

0,3-0,55 

9 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków  
wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,  

wizytator w sądzie apelacyjnym, wizytator w sądzie 
okręgowym, pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do 
spraw wdrożeń systemów informatycznych, 

 pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw 
wdrożeń systemów informatycznych, 

wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej 
przy sądzie okręgowym, wiceprzewodniczący izby 
morskiej przy sądzie okręgowym,  

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie 
apelacyjnym, zastępca przewodniczącego wydziału 
w sądzie okręgowym,  

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze 
Krajowej Rady Sądownictwa,  

sędzia delegowany do pełnienia czynności w 
Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania 

0,25-0,5 

                                                 
388 Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika 
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład 
pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy. 
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Lp. Funkcja Mnożnik 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie 
Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury,  

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury,  

koordynator do spraw współpracy 
międzynarodowej i praw człowieka w sprawach 
cywilnych, 

10 

wiceprezes sądu rejonowego,  

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
głównego specjalisty w Ministerstwie 
Sprawiedliwości,  

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków 
głównego specjalisty w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury 

0,2-0,45 

11 
prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie 
apelacyjnym 

0,4 

12 

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym, 
kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,  

kierownik sekcji w sądzie okręgowym, rzecznik 
prasowy,  

koordynator do spraw współpracy 
międzynarodowej i praw człowieka w sprawach 
karnych 

0,2-0,4 

13 
sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie 
apelacyjnym 

0,3 

14 
sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji 
kandydata na wolne stanowisko sędziowskie389 

0,2 

15 

kierownik sekcji w sądzie rejonowym, zastępca 
przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym, 

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady 
lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi 

0,15-0,35 

16 koordynator do spraw mediacji 
0,1-0,3 

 

 
b) Sędziom przysługuje  dodatek za długoletnią pracę390, wynoszący, począwszy od 

szóstego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym roku o 1%, 

aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Sędziom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w 

ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt 4.).391 

                                                 
389 Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne 
stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje 
sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora. 
390 Art. 91 § 7 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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4. Nagrody 

 

a) Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa392 w wysokości  

 po 20 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie 

zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają 

one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby393 sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu tego wlicza się okresy 

poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub płatnego urlopu dla 

poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie przekroczył 60 dni. Po upływie roku 

w okresie dalszej nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 50% 

wynagrodzenia. W przypadkach wyszczególnionych w ustawie Prawo o ustroju sądów 

powszechnych sędzia ma prawo do 100% wynagrodzenia w związku z nieobecnością 

w pracy, ale przez okres nie dłuższy niż jednego roku. 

b) Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy394 w wymiarze: 

 6 dni roboczych — po 10 latach pracy; 

 12 dni roboczych — po 15 latach pracy. 

c) Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku395, w razie zmiany ustroju 

sądów lub zmiany granic okręgów sądowych przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat 

uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku 

d) Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa 

w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia396. 

e) Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 

choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia 

                                                                                                                                                         
391 Art. 2 ust. 2 pkt 2) ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. 
392 Art. 92 § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
393 Art. 94 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
394 Art. 92 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
395 Art. 100 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
396 Art. 100 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym 

stanowisku.397 

 

 

Asesorzy sądowi  

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2020 r. 

poz. 365 z późn. zm.) (dalej: Prawo o ustroju sądów powszechnych) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji 

oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 591) (dalej: rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania 

dodatków funkcyjnych) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 

742) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego w 

stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego.398 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w danym roku 

stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w  

Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2019 wyniosło ono 

4 839,24 zł. 

 

Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego wynosi: 

Stanowisko Stawka wynagrodzenia Mnożnik 

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05 

 
3. Dodatki 

 

a) W przypadku powierzenia asesorowi sądowemu funkcji przewodniczącego wydziału, 

przysługuje mu z tego tytułu dodatek funkcyjny399 ustalany w sposób określony w 

                                                 
397 Art. 100 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
398 Art. 106y § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
399 Art. 106y § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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przepisach wykonawczych400 wydanych na podstawie art. 91 § 8 ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych. Zgodnie z nimi, wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z 

zastosowaniem następujących mnożników podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego: 

 

 

Funkcja Mnożnik 

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym 0,3-0,55 

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym 0,3-0,55 

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym 0,2-0,4 

 

b) Asesorom sądowym przysługuje dodatek za długoletnią pracę401 wynoszący, począwszy 

od 6 roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym roku o 1%, aż do 

osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Asesorom sądowym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 

4). 

 

4. Inne świadczenia 

 

a) Asesorowi sądowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia402 w 

celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli leczenie to wymaga powstrzymania się od 

pełnienia służby. 

b) W przypadku przeniesienia asesora sądowego do innej miejscowości, przysługuje mu zwrot 

kosztów przeniesienia.403 

 

Referendarze sądowi 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) (dalej: Prawo o ustroju sądów powszechnych) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

                                                 
400 Rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych. 
401 Art. 106y § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
402 Art. 106z § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
403 Art. 106m § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego404 wynosi 75% wynagrodzenia 

zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę 

z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po 7 latach pracy na stanowisku referendarza sądowego 

wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego 

sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego, a po dalszych 7 latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z 

tytułu ubezpieczenia społecznego. 

Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego405 wynosi 85% 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o 

należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po 7 latach pracy na stanowisku starszego 

referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o 

należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz mnożniki, służące do ustalenia 

wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów406 

Stanowisko Stawka wynagrodzenia Mnożnik 

sędzia sądu rejonowego pierwsza  2,05 

druga  2,17 

trzecia  2,28 

 

2. Dodatki 

 

a) W związku z pełnioną funkcją referendarzowi przysługuje dodatek funkcyjny407. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących sędziom.  

b) Referendarzowi przysługuje dodatek za długoletnią pracę408, który wynosi, 

począwszy od 6 roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta po każdym roku 

o 1%, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

c) Referendarzowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 

wstęp, pkt. 4). 

 

                                                 
404 Art. 151b § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
405 Art. 151b § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
406 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne 
wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa GUS w Monitorze 
Polskim. 
407 Art. 151b § 2c ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
408 Art. 151b § 2b ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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3. Nagrody 

 

Referendarzowi sądowemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa409 w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

4. Inne świadczenia 

 

Referendarzowi sądowemu przysługuje jednorazowa odprawa410 w razie ustania stosunku 

pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na 

zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury (patrz: Rozdział 3 

punkt IX. Urzędnicy i inni pracownicy sądów). 

 

Asystenci sędziego, starsi asystenci sędziego 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 365 z późn. zm.) (dalej: Prawo o ustroju sądów powszechnych) 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U z 2018 r. 

poz. 577) (dalej: ustawa o pracownikach sądów i prokuratury) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 

wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1044) (dalej: 

rozporządzenie MS w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze411  

 

Wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wynosi od 

4000 zł do 5500 zł. 

                                                 
409 Art. 151b § 2b ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
410 Art. 151b § 2b ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
411 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia 
zasadniczego asystentów sędziów. 



239 

 

 

3. Dodatki, nagrody i inne świadczenia przysługują asystentowi na zasadach określonych w 

przepisach o pracownikach sądów i prokuratury412 (patrz: Rozdział 3 punkt IX. Urzędnicy i 

inni pracownicy sądów). 

 

 

Kuratorzy sądowi 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) (dalej: 

ustawa o kuratorach sądowych) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń 

kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. (Dz. U. z 2020 r. poz. 145) (dalej: 

rozporządzenie RM w sprawie wynagrodzeń) 

 

2. Wynagrodzenie 

 

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach 

służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty 

bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.413 W 2020 r. kwotę bazową dla zawodowych 

kuratorów sądowych ustalono w wysokości 2 031,96 zł  

 

Tabela mnożników kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych 

oraz dla aplikantów kuratorskich 

Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej 

Kurator specjalista 2,86 

Starszy kurator zawodowy 2,56 

Kurator zawodowy 2,26 

Aplikant kuratorski 1,53 

 

3. Dodatki 

 

a) Kuratorowi okręgowemu, jego zastępcy oraz kierownikowi zespołu kuratorskiej służby 

sądowej przysługuje dodatek funkcyjny414 stanowiący procent kwoty bazowej. 

Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora 

                                                 
412 Art. 155 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
413 Art. 14 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych. 
414 Art. 14 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych. 
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okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę 

terenową [patrz: pkt. d)] 

 

Tabela stanowisk oraz odpowiadających im stawek dodatku funkcyjnego 

Stanowisko Procent kwoty bazowej 

Kurator okręgowy 70-110 

Zastępca kuratora okręgowego 50-70 

Kierownik zespołu kuratorskiej służby 
sądowej 

30-50 

 

b) Kuratorowi zawodowemu może być przyznany na czas określony dodatek specjalny415, 

do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o kwotę przyznanego 

dodatku funkcyjnego, w ramach posiadanych środków określonych na wynagrodzenia 

osobowe kuratorów zawodowych. 

c) Kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową416, w wysokości 

50% kwoty bazowej, z tym że kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek 

taki przysługuje w wysokości 12,5% kwoty bazowej. 

d) Kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę417, wynoszący 

począwszy od szóstego roku pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

e) Kuratorzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w 

ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 4) 

 

4. Nagrody 

 

a) Kuratorowi zawodowemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa418 w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75%, 

 po 25 latach pracy – 100%, 

 po 30 latach pracy – 150%, 

 po 35 latach pracy – 200%, 

 po 40 latach pracy – 300%, 

 po 45 latach pracy – 400% 

wynagrodzenia miesięcznego. 

                                                 
415 Art. 14 ust. 4 ustawy o kuratorach sądowych. 
416 Art. 14 ust. 5 ustawy o kuratorach sądowych. 
417 Art. 14 ust. 6 ustawy o kuratorach sądowych. 
418 Art. 19. ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych. 
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b) Prezes sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego i prezesa sądu 

rejonowego, może przyznać kuratorowi zawodowemu nagrodę za szczególne 

osiągnięcia419 w pracy 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Kuratorowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy albo na emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa420 w 

wysokości: 

 2-miesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy; 

 3-miesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy; 

 6-miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy. 

b) Kuratorowi zawodowemu przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy421 

w wymiarze: 

 6 dni roboczych – po 10 latach pracy; 

 12 dni roboczych – po 15 latach pracy. 

c) Kuratorowi zawodowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia422, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. 

 

Urzędnicy i inni pracownicy sądów 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U z 2018 r. poz. 

577) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i 

szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i 

prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017.r. poz. 485 z późn. zm.) 

(dalej: Rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 

pracowników sądów) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

Szczegółowe zasady wynagradzania oraz tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i 

innych pracowników sądów powszechnych i wojskowych określa Minister Sprawiedliwości, w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy.423 

                                                 
419 Art. 18 ustawy o kuratorach sądowych. 
420 Art. 20 ustawy o kuratorach sądowych. 
421 Art. 16. ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych. 
422 Art. 17 ustawy o kuratorach sądowych. 
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Stanowiska, na których są zatrudniani urzędnicy w sądach oraz kwalifikacje 
wymagane do zajmowania tych stanowisk 

Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

Stanowiska 
samodzielne 

główny księgowy według odrębnych przepisów 

zastępca głównego 
księgowego 

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub 
studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 
magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w 
zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w 
księgowości, 

lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna 
szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w 
księgowości 

inspektor ochrony 
danych 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego 
stopnia 

audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów 

radca prawny według odrębnych przepisów 

pełnomocnik ds. ochrony 
informacji niejawnych, 

zastępca pełnomocnika 
ds. ochrony informacji 
niejawnych 

według odrębnych przepisów 

Stanowiska 
wspomagające 

pion orzeczniczy 

starszy inspektor ds. 
biurowości 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego 
stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. 
biurowości 

inspektor ds. biurowości wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego 
sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego 

starszy sekretarz sądowy 
sekretarz sądowy 

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 
branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność 
obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w 
przypadku starszego sekretarza sądowego — 
wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym 
biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku 
sekretarza sądowego 

starszy protokolant, 
sądowy protokolant 
sądowy 

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 
branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność 
obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w 
przypadku starszego protokolanta sądowego — 
wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym 
biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku 
protokolanta sądowego 

Pozostałe 
stanowiska 

wspomagające 

główny specjalista ds. (ze 
wskazaniem 
specjalności), 

specjalista ds. (ze 
wskazaniem 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia, a w przypadku głównego specjalisty — 
wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego 
stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty 

                                                                                                                                                         
423 Art. 14 ust. 1 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
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Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

specjalności) 

inspektor ds. obronnych wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia 

główny specjalista ds. 
bhp, 

specjalista / starszy 
specjalista ds. bhp, 
inspektor / starszy 
inspektor ds. bhp, 
inspektor ds. ochrony 
przeciwpożarowej 

według odrębnych przepisów 

 starszy inspektor / 
starszy księgowy, 
inspektor/księgowy 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego 
stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz: 

1) w przypadku starszego inspektora — 5 lat pracy na 
stanowisku inspektora, 

2) w przypadku starszego księgowego — 5 lat pracy na 
stano-wisku księgowego 

kasjer wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 
branżowe oraz zdany egzamin maturalny 

administrator systemu 
informatycznego, 
administrator systemu 
teleinformatycznego, 

inspektor bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, 

informatyk 

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub 
studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 
magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w 
zakresie informatyki 

bibliotekarz według odrębnych przepisów 

archiwista wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 
branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs 
dla archiwistów 

 

 
Stanowiska, na których są zatrudniani pracownicy niebędący urzędnikami w sądach 

oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk 

Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

Stanowiska pomocnicze 

sekretarka/sekretarz 
transkrybent 

wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe, 
umiejętność obsługi 
komputera i urządzeń 
biurowych 

starszy wartownik/wartownik-
konwojent, 
wartownik/wartownik-
konwojent 

według odrębnych przepisów, 
a w przypadku starszego 
wartownika/wartownika-
konwojenta — dodatkowo 5 
lat pracy na stanowisku 
wartownika/ wartownika-
konwojenta 

woźny sądowy, operator ksiąg wykształcenie średnie lub 
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Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

wieczystych, goniec średnie branżowe 

Stanowiska obsługi 
technicznej i gospodarczej 

kierowca według odrębnych przepisów 

maszynistka, 

telefonistka/telefonista, 

operator urządzeń 
elektronicznych/powielających 

wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe, a w 
przypadku maszynistki — 
dodatkowo umiejętność 
biegłego pisania 

magazynier 
wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe 

rzemieślnik/konserwator, 

robotnik gospodarczy,  
palacz co 

wykształcenie zasadnicze 

portier, 

dozorca,  
sprzątaczka 

wykształcenie podstawowe 

 

Tabela wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom  
i innym pracownikom sądów  

Stanowiska Kwota w zł 

Stanowiska samodzielne  2000–12000 

Stanowiska wspomagające  2000–7000 

Stażysta  2000–3000 

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i 
gospodarczej  

2000–4000 

 

3. Dodatki 

 
a) Dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji424 

przysługujący urzędnikom i innym pracownikom sądów  

 

Stanowisko Wysokość dodatku w zł 

Sądy powszechne  

Stanowiska samodzielne  do 2252 

Stanowiska wspomagające: 

— starszy inspektor ds. biurowości  do 1689 

— inspektor ds. biurowości  do 1239 

— główny specjalista ds. (ze wskazaniem 
specjalności)  

do 1126 

                                                 
424 § 4 rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników 
sądów. 
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Stanowisko Wysokość dodatku w zł 

— administrator systemu informatycznego  1689 

— administrator systemu teleinformatycznego  do 1689 

— inspektor bezpieczeństwa 
teleinformatycznego  

do 1689 

— informatyk  do 901 

Funkcja naczelnika wydziału  do 1689 

Funkcje kierowników: sekretariatu, 
sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, 
oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu 

do 1689 

Funkcje zastępców kierowników: sekretariatu, 
sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, 
oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu 

do 901 

Funkcje kierowników: kancelarii tajnej, biura 
podawczego, archiwum, biblioteki, magazynu, 
warsztatu 

do 676 

Funkcje: dowódcy straży, dowódcy zmiany do 563 

Funkcja kierownika stażu do 338 

Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości 

— głównego specjalisty  do 901 

— naczelnika wydziału  do 1689 

— zastępcy dyrektora biura/departamentu  2252 

— dyrektora biura/departamentu  do 2252 

 
b) Urzędnikom i innym pracownikom sądów dyrektor sądu może przyznać dodatek 

specjalny425 z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań, w szczególności zadań o wysokim stopniu złożoności lub 

odpowiedzialności. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony w kwocie 

nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego 

stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie. 

c) Pracownicy sądu otrzymują dodatek za wieloletnią pracę426 w wysokości wynoszącej 

po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 

1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

d) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej (patrz: Rozdizał 3 wstęp punkt 4.). 

 

                                                 
425 § 5 rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników 
sądów. 
426 Art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
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4. Nagrody 

 

a) Urzędnikom i innym pracownikom sądów mogą być przyznane nagrody za szczególne 

osiągnięcia427 w pracy zawodowej z funduszu nagród. Fundusz nagród tworzy się w 

wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz nagród pozostaje w 

dyspozycji dyrektora sądu i może być przez niego podwyższany w ramach posiadanych 

środków na wynagrodzenia. 

b) Za wieloletnią pracę pracownik sądu otrzymuje nagrodę jubileuszową428 w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

c) Urzędnikom i innym pracownikom sądów mogą być przyznawane premie429 z funduszu 

premiowego. Dyrektor sądu tworzy fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia, określając jego wysokość oraz regulamin premiowania. 

 

5. Inne świadczenia 

 

Urzędnikowi albo innemu pracownikowi sądu, którego stosunek pracy ustał w związku z 

przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę, przysługuje jednorazowa 

odprawa430 w wysokości: 

 2-miesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy w sądzie; 

 3-miesięcznego wynagrodzenia –  po 15 latach pracy w sądzie; 

 6-miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy w sądzie. 

  

                                                 
427 § 6 Rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników 
sądów. 
428 Art. 16 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
429 § 7 rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników 
sądów. 
430 Art. 17 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. 
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X. Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) 

(dalej: ustawa o RPO) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Zarządzenie nr 44/2016 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 7 października 2016 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych 

pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (legislacja wewnętrzna, zarządzenie 

nieopublikowane) (dalej: Zarządzenie nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia 

regulaminu wynagradzania) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze  

 

Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i tabel 

stanowiących załączniki do zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu 

wynagradzania. 

 

Tabela stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zaszeregowania w Biurze 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

wykształcenie 
funkcyjnego 

wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 
odpowiadającej 
charakterowi 
pracy w BRPO 

Dyrektor 
Generalny  

wyższe 7 lat na 
stanowisku 
kierowniczym  

XIX-XXI 11 

Zastępca 
Dyrektora 
Generalnego  

wyższe  7 lat na 
stanowisku 
kierowniczym  

XIX-XXI  10 



248 

 

Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

wykształcenie 
funkcyjnego 

wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 
odpowiadającej 
charakterowi 
pracy w BRPO 

Dyrektor 
Zespołu, 
Pełnomocnik 
Terenowy  

wyższe  7  XIX-XXI  10 

Zastępca 
Dyrektora 
Zespołu  

wyższe  7  XIX-XX  9 

Zastępca 
Pełnomocnika 
Terenowego  

wyższe  7 XIX-XX  9 

Główny 
Księgowy, Radca 
Prawny  

wyższe  7 XIX-XX  9 

odrębne 

przepisy 

Zastępca 
Głównego 
Księgowego  

wyższe  7 XIX-XX  do 8 

Pełnomocnik ds. 
Ochrony 
Informacji 
Niejawnych, 
Inspektor 
Ochrony 
Danych, 
Naczelnik 
Samodzielnego 
Wydziału, 
Naczelnik 
Wydziału  

wyższe  7  XIX-XX  do 8 

Audytor 
Wewnętrzny, 
Główny 
Koordynator 

wyższe 

odrębne przepisy  XVI-XIX  do 7 

indywidualnie  XII-XVIII  do 7 

Zastępca 
Pełnomocnika 
ds. Ochrony 
Informacji 
Niejawnych 
wyższe 5 XVI-
XVIII do 7 

wyższe  5  XVI-XVIII  do 7 

Główny 
specjalista 
wyższe 7 XV-
XVIII do 7 

wyższe  7  XV-XVIII  do 7 
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Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

wykształcenie 
funkcyjnego 

wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 
odpowiadającej 
charakterowi 
pracy w BRPO 

Główny 
specjalista ds. 
BHP wyższe 5 
XV-XVIII do 7 

wyższe  5  XV-XVIII  do 7 

Główny 
specjalista 
administracyjny 
Główny 
specjalista 
archiwista, 
Główny 
specjalista 
informatyk 

wyższe  7  XIV-XVII  do 4 

Asystent 
Rzecznika, 
Asystent 
Zastępcy 
Rzecznika, 
Koordynator  

wyższe  indywidualnie  XII-XVIII  - 

Dowódca Straży 
Rzecznika  

wyższe  7  XV-XVIII  do 6 

Starszy 
specjalista  

wyższe  6  XIII-XV  - 

Starszy 
specjalista 
administracyjny, 
Starszy 
specjalista 
archiwista, 
Starszy 
specjalista 
informatyk  

wyższe  6  XII-XIV  - 

Specjalista, 
Specjalista ds. 
wynagrodzeń 
wyższe  

wyższe  4  XII-XIV  - 

Specjalista 
administracyjny 
Specjalista 
archiwista, 
Specjalista 
informatyk  

wyższe  4  XI-XIII   - 

Starszy radca 
wyższe  

wyższe  2 XI-XIII  - 
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Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

wykształcenie 
funkcyjnego 

wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 
odpowiadającej 
charakterowi 
pracy w BRPO 

Starszy sekretarz 
w Zespole, 
Starszy radca 
administracyjny 
Starszy 
archiwista - 

średnie  6 X-XII - 

Informatyk 
wyższe  

wyższe 1 XI-XII  - 

Radca  wyższe  1 IX-XII  - 

Sekretarz w 
Zespole, Radca 
administracyjny  

średnie  4 VIII-XI  - 

Referent prawny  wyższe  - IX-XI - 

Kierownik 
wyższe  

wyższe  5  X-XIV  do 4 

średnie  10 

Starszy inspektor 
ds. BHP wg 
odrębnych 
przepisów 3 X-
XIV - 

wg odrębnych 
przepisów  

3 X-XIV  - 

Starszy 
księgowy, 
Starszy radca ds. 
wynagrodzeń  

wyższe  1  XI-XIV  - 

średnie  4 

Kasjer  Kasjer  2 XI-XIV  do 2 

średnie 6 średnie 6 

Starszy referent  wyższe  —  VI-X  - 

średnie 1 

Referent  średnie  —  VI-VIII  - 

Sekretarz  średnie  3 VIII-XI  I - 

Starszy strażnik, 
Strażnik  

średnie  3  VIII-X  - 

zawodowe 
średnie 

VI-X 

Starszy 
intendent, 
Archiwista  

średnie  4   VI-X  - 

zawodowe 7 

Intendent  średnie  2 VI-IX  - 

zawodowe  7 

Kierowca  średnie  7 VI-X - - 
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Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

wykształcenie 
funkcyjnego 

wykształcenie liczba lat pracy 
zawodowej 
odpowiadającej 
charakterowi 
pracy w BRPO 

Rzemieślnik 
specjalista  

średnie  3  V-IX  - 

zawodowe  5 

zawodowe  zawodowe  3  V-VII  - 

Pomoc biurowa  zawodowe  —  II-V - 

 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Biurze Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

Kategoria 
zaszeregowania 

Stawka miesięczna w złotych 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

615 

625 

655 

665 

680 

700 

710 

730 

790 

835 

890 

945 

1000 

1070 

1165 

1260 

1365 

1475 

1600 

1720 

2090 

1070 

1170 

1280 

1390 

1465 

1590 

1690 

1900 

2110 

2320 

2535 

2770 

2945 

3180 

3380 

3600 

3800 

4045 

4235 

4420 

4910 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny otrzymują pracownicy wymienieni w tabeli stanowisk, wymaganych 

kwalifikacji oraz zaszeregowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (patrz punkt 2.). 
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Tabela stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego 
Procent najniższego 

wynagrodzenia* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

do 35 

do 50 

do 65 

do 80 

do 95 

do 110 

do 125 

do 150 

do 175 

do 200 

do 250 

*przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii 

zaszeregowania ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia. 

 

b) Rzecznik Praw Obywatelskich, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, 

przyznaje pracownikowi dodatek służbowy431, którego wysokość uzależnia się od 

charakteru i złożoności pracy. Wysokość dodatku służbowego dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych nie może przekraczać 90% 

sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a dla pozostałych pracowników 

70% tej sumy. 

c) Pracownikowi, któremu powierzono zadania bezpośredniej obsługi interesantów na 

nieprzerwany okres dłuższy niż miesiąc (30 dni) przysługuje niezależnie od innych 

dodatków, miesięczny dodatek do wynagrodzenia432 w wysokości do 100% 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość tego dodatku jest ustalana proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy. 

d) Pracownikowi Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, zatrudnionemu w BRPO, któremu 

powierzono jako podstawowy obowiązek pracowniczy przeprowadzenie wizytacji w miejscu 

detencji, przysługuje niezależnie od innych dodatków, miesięczny dodatek do 

wynagrodzenia433 w wysokości do 100% najniższego wynagrodzenia zasadniczego, 

określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Biurze Rzecznika 

Praw Obywatelskich. 

e) Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, Rzecznik Praw Obywatelskich 

                                                 
431 § 3 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
432 § 4 ust.1 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
433 § 4 ust.2 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
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może przyznać pracownikowi na czas określony dodatek specjalny434. Dodatek specjalny 

jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia za czas efektywnie 

przepracowany, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego 

f) Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane przez co najmniej 80 

godzin435 w miesiącu w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie 

sztucznego oświetlenia, w wysokości 10% miesięcznego najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

g) Pracownikom, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, 

przysługują dodatki za wieloletnią pracę436 w urzędach państwowych (patrz: Rozdział 

3 wstęp punkt 3.3.). 

h) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych 

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp pkt. 4). 

 

4. Nagrody  

 

a) Pracownikom, na zasadach określonych w ustawie  pracownikach urzędów państwowych, 

przysługują nagrody jubileuszowe437 za wieloletnią pracę (patrz: Rozdział 3 wstęp 

punkt 3.4.). 

b) Tworzy się fundusz nagród438, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy 

zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w 

dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagrody przyznawane za osiągnięcia w pracy 

zawodowej mają charakter uznaniowy. 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Pracownik BRPO przeprowadzający w ramach obowiązków pracowniczych wizytacje w 

miejscach detencji lub przyjmujący poza siedzibą Pracodawcy w miejscach wyznaczanych 

przez Pracodawcę skargi i wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu 

nie przysługuje stały dodatek do wynagrodzenia z tytułu wskazanych wyżej czynności, jest 

uprawniony do otrzymania rekompensaty439 w postaci czasu wolnego od pracy w 

wymiarze jednego dnia (maksymalnie do 5 dni w roku kalendarzowym) za każde trzy dni 

pracy, poświęconej w sposób ciągły bądź rozdzielny, wykonywaniu wyżej określonych 

czynności. 

                                                 
434 § 5 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
435 § 6 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
436 § 7 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
437 § 8 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
438 § 12 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
439 § 4 ust.3 zarządzenia nr 44/2016 RPO w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania. 
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b) Pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa440 na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.5.). 

  

                                                 
440 § 10 zarządzenia nr 44/2016 Rzecznika Praw Obywatelskich 
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XI. Rzecznik Praw Dziecka 

 

Rzecznik Praw Dziecka, zastępcy Rzecznika Praw Dziecka 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 141) (dalej: ustawa o RPD) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Zarządzenie nr 20 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników w Biurze Rzecznika Praw Dziecka (legislacja wewnętrzna, 

zarządzenie niepublikowane) (dalej: Zarządzenie nr 20 RPD w sprawie wynagradzania 

pracowników) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i tabel 

stanowiących załączniki do zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 

 

Tabela stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zaszeregowania  

w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 

Stanowisko Kwalifikacje wykształcenie/staż 
Kategoria 

zaszeregowania 

Dyrektor biura, 
dyrektor gabinetu, 
główny księgowy, 
dyrektor 
zespołu/działu, 
główny konsultant 

Wyższe/5 lat XIX-XXI 

Zastępca 
dyrektora, radca 
prawny, audytor 
wewnętrzny 

Wyższe/5 lat XVII-XX 

Rzecznik prasowy, 
główny specjalista, 
asystent rzecznika 

Wyższe/5 lat XVII-XIX 
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Stanowisko Kwalifikacje wykształcenie/staż 
Kategoria 

zaszeregowania 

Kierownik 
wydziału, 
sekretarz 
rzecznika 

Wyższe/średnie/5 lat XVII-XIX 

Starszy specjalista Wyższe/4 lata XII-XVIII 

Specjalista, 
informatyk 

Wyższe/3 lata XI-XVII 

Starszy radca, 
starszy archiwista, 

Wyższe/2 lata X-XVI 

Starszy księgowy Wyższe/średnie/3 lata IX-XVI 

Starszy sekretarz Wyższe/średnie/5 lat IX-XVI 

Inspektor BHP Wg. obowiązujących przepisów 5 lat IX-XV 

Radca, 

 sekretarz, 
archiwista 

Wyższe/1 rok 

Średnie/3 lata 

VIII-XIV 

Referent prawny Wyższe prawnicze VIII-XIV 

Starszy referent, 
księgowy 

Wyższe/średnie/1 rok VIII-XIII 

Referent, 
pracownik 
administracyjny 

Średnie V-XI 

Młodszy referent, 
recepcjonistka 

Średnie IV-VII 

sprzątaczka Podstawowe II-VI 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

Kategoria zaszeregowania 
Stawka wynagrodzenia zasadniczego w 

złotych 

I 1250-1540 

II 1300-1690 

III 1350-1810 

IV 1400-1900 

V 1450-2010 

VI 1500-2140 

VII 1550-2250 

VIII 1600-2370 

IX 1650-2490 

X 1700-2660 

XI 1800-2900 

XII 2000-3220 
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Kategoria zaszeregowania 
Stawka wynagrodzenia zasadniczego w 

złotych 

XIII 2200-3500 

XIV 2300-3770 

XV 2400-4060 

XVI 2450-4310 

XVII 2500-4500 

XVIII 3000-4130 

XIX 3500-5760 

XX 4000-6400 

XXI 4600-7000 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny dla uprawnionych pracowników441 

 

Tabela osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego 

Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego 

Dyrektor biura, dyrektor gabinetu do 10 

Główny księgowy, dyrektor zespołu/działu, 
główny konsultant 

do 9 

Zastępca dyrektora, radca prawny, audytor 
wewnętrzny, kierownik wydziału, sekretarz 
rzecznika 

do 8 

 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia 

1 do 35 

2 do  50 

3 do  65 

4 do 80 

5 do 95 

6 do 110 

7 do 125 

8 do 150 

9 do 175 

10 do 200 

 

                                                 
441 § 5 zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 
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b) Rzecznik Praw Dziecka, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może przyznać 

pracownikowi dodatek specjalny442 z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub 

powierzenia dodatkowych zadań w wysokości nieprzekraczającej 80% sumy 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

c) Z uwagi na szczególne zaangażowanie w pracy i/lub zwiększenie obowiązków lub 

powierzenie dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy i/lub warunki jej 

wykonywania Rzecznik, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może 

przyznać pracownikom na czas określony dodatek rzecznikowski.443 Wysokość 

dodatku jest każdorazowo ustalana przez Rzecznika.  

d) Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat przyznawany na zasadach 

określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

punkt 3.3.).444 

e) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz; Rozdział 3 wstęp, 

punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w ustawie o 

pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt. 3.4.). 

b) Rzecznik Praw Dziecka tworzy fundusz nagród445 z przeznaczeniem na nagrody za 

szczególne osiągnięcia w pracy, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. 

Wysokość oraz warunki przyznawania nagród Rzecznik określa każdorazowo.  

  

                                                 
442 § 4 zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 
443 § 6 zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 
444 § 8 zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 
445 § 11 zarządzenia nr 20 RPD w sprawie wynagradzania pracowników. 
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XII. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

 

Przewodniczący KRRiT  

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Pracownicy Biura KRRiT 

 

1. Akty prawne: 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji 

zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1234) (dalej: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania 

oraz kwalifikacji zawodowych pracowników Biura KRRiT) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i 

tabel stanowiących załączniki do rozporządzenia Prezydenta RP.  

 

Wykaz stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania oraz 
dodatku funkcyjnego pracowników biura zatrudnionych na stanowiskach 

urzędników państwowych 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne 

Kategoria 
zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-
nego do 

wykształcenie 

Liczba lat pracy 

(w tym na 
stanowisku 

kierowniczym) 

1 Dyrektor Biura 
wyższe 
magisterskie 

8 (5) XX-XXI 10 

2 

wicedyrektor 

Biura, dyrektor 
departamentu 

wyższe 
magisterskie 

7 (4) XIX-XX 9 

3 

wicedyrektor 
departamentu 

wyższe 
magisterskie 

7 (3) 

 

XVIII-XIX 

 
8 

główny 
księgowy 

według 
odrębnych 
przepisów 
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Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne 

Kategoria 
zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-
nego do 

wykształcenie 

Liczba lat pracy 

(w tym na 
stanowisku 

kierowniczym) 

4 

główny 
specjalista do 
spraw legislacji 

wyższe 
prawnicze oraz 
ukończona 
aplikacja 
legislacyjna lub 
ukończone 
studia 
podyplomowe z 
zakresu 
legislacji 

7 

XVII-VIII 6 

ekspert 

wyższe 
magisterskie 

   

inspektor 
ochrony danych 

pełnomocnik 
do spraw 
ochrony 
informacji 
niejawnych 

audytor 
wewnętrzny 

według 
odrębnych 
przepisów 

radca prawny 
według 
odrębnych 
przepisów 

- 

5 

Doradca 
Przewodniczące
go Krajowej 
Rady 
Radiofonii i 
Telewizji, 

wyższe 
magisterskie 

  

7 

 

XVII-XVIII 

 

6 

 

6 
naczelnik 
wydziału 

wyższe 
magisterskie 

7 (3) XV-XVII 7 

7 

główny 
specjalista 

wyższe 
magisterskie 

7 

 

XIII-XVI 

 

- 

 

główny 
specjalista do 
spraw 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

według 
odrębnych 
przepisów 

8 

asystent 
członka 
Krajowej Rady 
Radiofonii i 
Telewizji 

wyższe 5 

XII-XV 

 

- 

 średnie 7 
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Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne 

Kategoria 
zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 
funkcyj-
nego do 

wykształcenie 

Liczba lat pracy 

(w tym na 
stanowisku 

kierowniczym) 

9 aspirant 
wyższe 5 

X-XIV - 
średnie 7 

10 

starszy 
specjalista 

wyższe 

4 

 

IX-XIII 

 

- 

 

starszy 
specjalista do 
spraw 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

według 
odrębnych 
przepisów 

11 

specjalista wyższe 

3 

 

VII-XII 

 

- 

 

specjalista do 
spraw 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

według 
odrębnych 
przepisów 

12 

starszy 
inspektor, 
starszy 
archiwista 

  

wyższe 2 

VI-XI 

 

- 

 średnie 4 

13 

inspektor, 

sekretarz 
członka 
Krajowej Rady 
Radiofonii i 
Telewizji, 

sekretarz 
dyrektora, 

archiwista 

  

wyższe 1 

IV-X 

 

- 

 

średnie 2  

14 
referent 
prawny 

wyższe 
prawnicze 

- III-IX - 

15 
starszy referent 

  

wyższe - II-VIII 

 

- 

 średnie 1 

16 referent średnie - I-V - 
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Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych oraz kategorii zaszeregowania 
pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne 
Kategoria 

zaszeregowania wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

1 

kierowca, 

kierowca 
zaopatrzeniowiec 

zawodowe i prawo jazdy 
kategorii B 

2 XI-XIII 

2 pracownik gospodarczy podstawowe - VII-X 

3 sprzątaczka podstawowe - I-VIII 

 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

A. Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników 
państwowych 

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

I 2 400–2 600 

II 2 450–2 650 

III 2 500–3 200 

IV 2 550–3 600 

V 2 600–3 800 

VI 2 650–4 000 

VII 2 700–4 200 

VIII 2 750–4 350 

IX 2 800–4 700 

X 2 850–4 850 

XI 2 900–5 000 

XII 3 000–5 500 

XIII 3 150–6 000 

XIV 3 300–6 500 

XV 3 450–7 000 

XVI 3 600–7 500 

XVII 3 800–8 000 

XVIII 4 000–8 500 

XIX 4 500–9 000 

XX 5 000–10 000 

XXI 5 500–11 000 
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B. Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi 

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

I 2 350–2 500 

II 2 400–2 600 

III 2 450–2 700 

IV 2 500–2 800 

V 2 550–2 900 

VI 2 600–3 000 

VII 2 650–3 100 

VIII 2 700–3 200 

IX 2 750–3 300 

X 2 800–3 600 

XI 2 850–4 000 

XII 2 900–5 000 

XIII 2 950–5 500 

 

 
2. Dodatki 

 

a) Pracownikowi Biura KRRiT zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, samodzielnym 

albo doradczym przysługuje dodatek funkcyjny.446 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka Procent najniższego wynagrodzenia* 

1 do 20% 

2 do 30% 

3 do 40% 

4 do 50% 

5 do 60% 

6 do 70% 

7 do 85% 

8 do 100% 

9 do 125% 

10 do 150% 

*Najniższe  wynagrodzenie oznacza  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w  pierwszej  kategorii  
zaszeregowania,  określone w Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego: 

 dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych: 2 400–
2 600 zł; 

 dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi: 2 350–2 500 zł. 

                                                 
446 § 8 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania oraz kwalifikacji 
zawodowych pracowników Biura KRRT. 
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b) Przewodniczący KRRiT, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może 

przyznać pracownikowi Biura zatrudnionemu na stanowisku urzędnika państwowego 

dodatek specjalny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Przyznanie i 

wysokość dodatku specjalnego uzależnione są od charakteru, złożoności i efektów 

pracy.447 

c) Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, punkt 4.). 

d)  Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp 

punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikowi Biura przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w 

ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt.3.4.). 

b) Tworzy się fundusz nagród dla urzędników państwowych, z przeznaczeniem na nagrody 

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń 

osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego.  Fundusz nagród może być 

podwyższany przez Przewodniczącego, w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia.448 

c) Tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

obsługi, z przeznaczeniem na premie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 

pozostający w dyspozycji Przewodniczącego. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady 

i warunki przyznawania premii określa Przewodniczący.449 

 

5. Inne świadczenia 

 

a) Doradcy lub pełniącemu funkcję doradcy Przewodniczącego lub członka Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji przysługuje odprawa450 z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez 

Biuro, rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta, albo wygaśnięcia 

stosunku pracy, w wysokości: 

 50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był 

zatrudniony na tym stanowisku krócej niż 6 miesięcy; 

                                                 
447 § 9 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania oraz kwalifikacji 
zawodowych pracowników Biura KRRT. 
448 § 14 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania oraz kwalifikacji 
zawodowych pracowników Biura KRRT. 
449 § 15 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania oraz kwalifikacji 
zawodowych pracowników Biura KRRT. 
450 § 16 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk, zasad wynagradzania oraz kwalifikacji 
zawodowych pracowników Biura KRRT. 
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 100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był 

zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 6 miesięcy; 

 300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli doradca lub pełniący funkcję doradcy był 

zatrudniony na tym stanowisku co najmniej 3 lata. 

b) Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa w wysokości określonej w ustawie o pracownikach urzędów 

państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.5.). 
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XIII. Urząd Ochrony Danych Osobowych 

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Pracownicy 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Zarządzenie nr 22/2019 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 

listopada 2019 r. (legislacja wewnętrzna, dokument nieopublikowany) (dalej: zarządzenie 

Prezesa UODO w sprawie regulaminu wynagradzania) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i 

tabel stanowiących załączniki do zarządzenia nr 22/2019 Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymaganych kwalifikacji 

Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

dyrektor urzędu wyższe 5 XX-XXII do 11 

dyrektor departamentu wyższe 5 XIX-XXI do 10 

zastępca dyrektora 
departamentu 

wyższe 5 XVIII-XX do 9 

radca wyższe 5 XVIII-XX do 9 

rzecznik prasowy wyższe 5 XVIII-XX do 9 

główny księgowy Według przepisów ustawy o 
finansach publicznych 

XVII-XX do 9 

zastępca głównego 
księgowego 

wyższe 5 XVI-XX do 8 

kierownik działu kadr wyższe 5 XVI-XX do 8 
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Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

zastępca rzecznika 
prasowego 

wyższe 4 XVII-XX do 8 

radca prawny Wyższe prawnicze 
+uprawnienia 

XVII-XX do 7 

naczelnik wydziału wyższe 4 XVII-XIX do 7 

kierownik zespołu 
kontrolnego 

wyższe 4 XVI-XIX do 6 

asystent prezesa 
urzędu  

wyższe - XV-XIX - 

główny specjalista ds. 
kadr  

wyższe 4 XV-XIX - 

starszy specjalista ds. 
kadr 

wyższe 3 XIV-XVIII - 

samodzielne 
stanowisko ds. ochrony 
informacji niejawnych 
– pełnomocnik 
ochrony informacji 
niejawnych 

wyższe 1 XV-XVIII do 7 

audytor Wyższe +uprawnienia XV-XVIII do 7 

główny specjalista wyższe 3 XV-XVII - 

starszy informatyk wyższe 5 XV-XIX - 

informatyk wyższe 3 XV-XVIII - 

inspektor ochrony 
danych 

wyższe - XV-VIII - 

starszy księgowy wyższe 3 XIV-XIX - 

st. Specjalista ds. płac wyższe 3 XIV-XIX - 

specjalista ds. płac  5 XII-XIX - 

księgowy  3 XII-XVIII do 4 

kierownik kancelarii 
głównej 

wyższe 5 XII-XVIII do 4 

kierownik kancelarii 
niejawnej 

 5 XII-XVII - 

starszy specjalista wyższe 2 XIII-XVII - 

sekretarka, sekretarz, 
pracownik 
kancelaryjny 

Średnie   1 XII-XVII - 

specjalista wyższe 1 XII-XVI - 

archiwista Średnie   1 XII-XVI - 
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Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

inspektor bhp Średnie wg. 
przepisów 
szczególnych 

Wyższe 
prawnicze 

- XII-XVI - 

specjalista ds. bhp Wyższe  wg. 
przepisów 
szczególnych 

1 XIII-XVII - 

referent prawny Wyższe 
prawnicze 

- IX-XVI - 

młodszy informatyk Średnie - VII-XVI - 

referent średnie - VII-XVI - 

zaopatrzeniowiec, 
magazynier 

Średnie 1 XII—XVI - 

kierowca samochodu 
osobowego 

Według 
przepisów 
szczególnych 

5 XII-XV - 

pracownik obsługi podstawowe  IV-X - 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w złotych 

I 1940-2240 

II 2140-2350 

III 2170-2470 

IV 2250-2590 

V 2300-2820 

VI 2360-3060 

VII 2430-3090 

VIII 2480-3530 

IX 2540-3890 

X 2590-4240 

XI 2650-4470 

XII 2700-4840 

XIII 2760-5070 

XIV 2810-5310 

XV 2880-5580 

XVI 3840-5960 

XVII 4020-6290 
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Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w złotych 

XVIII 4610-6540 

XIX 5120-7150 

XX 6030-9050 

XXI 6580-9300 

XXII 7120-9550 

 

 

3. Dodatki 

 

a) Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem 

przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek przysługuje również pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których 

przepisy Regulaminu przewidują dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego 

dodatku przewidzianą dla danego stanowiska obniża się o jedną stawkę.451 

 

Tabela procentowa stawek dodatku funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego 
Procent najniższego wynagrodzenia* 

(kwotę zaokrągla się do 1 zł w górę) 

1 do 35% 

2 do 50% 

3 do 65% 

4 do 80% 

5 do 95% 

6 do 110% 

7 do 125% 

8 do 150% 

9 do 175% 

10 do 200% 

11 do 225% 

*przez najniższe wynagrodzenie rozumie się obowiązujące najniższe wynagrodzenie w tabeli miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego. 
 
b) Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w ustawie o 

pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp pkt. 3.3.). 

c) Prezes Urzędu, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, może przyznać 

pracownikowi dodatek specjalny w wysokości do 80%  łącznej sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny jest składnikiem wynagrodzenia 

                                                 
451 § 4 zarządzenia Prezesa UODO w sprawie regulaminu wynagradzania. 
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przyznawanym na czas określony. Przyznaje się go na okresy nie dłuższe niż 12 

miesięcy.452  

d) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp 

punkt4.). 

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w ustawie o 

pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp pkt. 3.4.). 

b) Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń 

osobowych, pozostający w dyspozycji Prezesa Urzędu.453 

 

5. Inne świadczenia 

 

Pracownikowi Urzędu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa:454 

 po 10 latach pracy w urzędach — w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 15 latach pracy w urzędach – w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 20 latach pracy w urzędach – w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. 

  

                                                 
452 § 5 zarządzenia Prezesa UODO w sprawie regulaminu wynagradzania. 
453 § 9 zarządzenia Prezesa UODO w sprawie regulaminu wynagradzania. 
454 § 8 zarządzenia Prezesa UODO w sprawie regulaminu wynagradzania. 
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XIV. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Pracownicy IPN 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1882 z późn. zm.) (dalej: 

ustawa o IPN) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach 

administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134 z 

późn. zm.) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi Biura przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i tabel 

stanowiących załączniki do rozporządzenia RM w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

1.140-1.600 

1.160-1.620 

1.200-1.640 

1.240-1.670 

1.300-1.810 

1.390-1.980 

1.450-2.160 

1.550-2.380 

1.700-2.640 
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Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

1.850-3.080 

2.100-3.300 

2.450-3.520 

2.650-3.800 

2.750-4.070 

2.850-4.180 

2.950-4.470 

3.050-4.780 

3.150-5.090 

3.250-5.390 

3.350-5.720 

3.450-6.050 

 
 

Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych  
w Instytucie Pamięci Narodowej  

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 
do 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

1. Dyrektor: biura, 
oddziału, zastępca 
dyrektora: Archiwum 
Instytutu Pamięci 
Narodowej, Biura 
Upamiętniania Walk i 
Męczeństwa, Biura 
Poszukiwań i 
Identyfikacji, Biura 
Edukacji Narodowej, 
Biura Badań 
Historycznych, Biura 
Lustracyjnego 

XIX-XXI 10 wyższe 7 

główny księgowy   według odrębnych przepisów 

2. Zastępca dyrektora: 
biura, oddziału, 
naczelnik: 
oddziałowego biura, 
oddziałowego 
archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, 
zastępca naczelnika 
oddziałowego biura 
lustracyjnego, 
rzecznik prasowy 

XVIII-XX 9 wyższe 7 

główny księgowy 
oddziału 

według odrębnych przepisów 

3. Pełnomocnik do 
spraw ochrony 
informacji 

XVII-XIX 9 wyższe 7 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 
do 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

niejawnych 

4.  Naczelnik: wydziału, 
delegatury 

XVII-XVIII 8 wyższe 7 

5. Zastępca naczelnika: 
oddziałowego biura, 
oddziałowego 
archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, 
wydziału, delegatury 

XVI-XVIII 7 wyższe  

6.  Główny: specjalista, 
analityk, kierownik 
wydziału 
archiwalnego w 
delegaturze, 
kierownik: sekcji, 
referatu, archiwum, 
pracowni, 
laboratorium, 
sekretariatu, 
administrator 
systemu 
informatycznego 

XV-XVII 6 wyższe 7 

radca prawny według odrębnych przepisów 

7. Koordynator zespołu, 
starszy: specjalista, 
informatyk, analityk, 
kustosz archiwalny, 
konserwator 
archiwalny 

XIII-XV - wyższe 6 

8. Specjalista, 
informatyk, 
analityk, 
kustosz archiwalny, 
konserwator 
archiwalny, 
starszy 
dokumentalista 

XII-XIV - wyższe  

9. Dokumentalista, 
starszy: inspektor, 
archiwista, fotograf, 
laborant 

 

XI-XIII - 

wyższe 2 

średnie 4 

10. Inspektor, 
archiwista, 
starszy księgowy 

IX-XII - 
wyższe - 

średnie 2 



274 

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 
do 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

11. Starszy referent, 
księgowy, 
fotograf, 
laborant, 
młodszy: archiwista, 
konserwator 
archiwalny 

VIII-XI - średnie 2 

12. Referent, młodszy 
księgowy 

V-IX - średnie - 

13. Pomocnik: 
archiwisty, 
konserwatora 
archiwalnego, 
dokumentalisty 

VI-VIII - średnie - 

 

Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

Lp. Stanowisko 

Kwota 
wynagrodzenia 

zasadniczego 

w zł 

Kwota 
dodatku 

funkcyjnego 
w zł do 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

 Zastępca Prezesa, 
dyrektor generalny, 
dyrektor: Archiwum 
Instytutu Pamięci 
Narodowej, Biura 
Upamiętniania Walk i 
Męczeństwa, Biura 
Poszukiwań i 
Identyfikacji, Biura 
Edukacji Narodowej 
oraz 
Biura Badań 
Historycznych 

4.730-8.630 2.230 wyższe 8 

 
3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny przysługuje uprawnionym pracownikom (patrz powyżej: tabela 

stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego). 

b) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

pkt. 4). 

c) Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy kierownik 
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urzędu może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.455 Dodatek specjalny 

przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas 

nieokreślony. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego pracownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek 

specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona powyżej. 

d) Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat na zasadach i w wysokości 

określonej w ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 4 wstęp pkt. 

3.3.).  

 

4. Nagrody 

 

a) Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa  na zasadach i w wysokości 

określonej w ustawie o pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 4 wstęp pkt. 

3.4.).  

b) Tworzy się fundusz nagród456, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia 

w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający 

w dyspozycji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Fundusz nagród może być 

podwyższany przez Prezesa w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 

  

                                                 
455 § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 
456 § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 
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XV. Krajowe Biuro Wyborcze  

 

Szef Krajowego Biura Wyborczego  

 

patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 

Pracownicy 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2020 r. poz. 1319) 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 537) 

 Zarządzenie Szefa Krajowego Biura Wyborczego w sprawie regulaminu wynagrodzeń 

(legislacja wewnętrzna, akt nieopublikowany) 

 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania ustalonym przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek za wieloletnią pracę przysługujący pracownikom na podstawie ustawy o 

pracownikach urzędów państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.3.).457 

b) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne  na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp 

punkt 4.). 

 

4. Nagrody 

 

Pracownikom KBW przysługują nagrody określone w ustawie o pracownikach urzędów 

państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.4.).458 

 

a) Urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości określonej 

w ustawie o pracownikach urzędów państwowych.459 

                                                 
457 Art. 1 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
458 Art. 1 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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b) W KBW tworzy się dodatkowy fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

zawodowej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Pozostaje on w 

dyspozycji kierowników tych urzędów i może być przez nich podwyższany w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia.460 

 

5. Inne świadczenia  

Pracownikom KBW przysługują świadczenia określone w ustawie o pracownikach urzędów 

państwowych (patrz: Rozdział 3 wstęp punkt 3.5.).461 

 

 

  

                                                                                                                                                         
459 Art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
460 Art. 48 ust. 1c ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
461 Art. 1 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 
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XVI. Państwowa Inspekcja Pracy 

 

Główny Inspektor Pracy  

Zastępcy Głównego Inspektora Pracy 

 
patrz: osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Rozdział 2 punkt I.) 

 
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy 

 

Pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy są: 

1) Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy; 

2) okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy; 

3) pracownicy wykonujący czynności kontrolne; 

4) pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach. 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1251) 

 Zarządzenie nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (legislacja 

wewnętrzna, zarządzenie niepublikowane) (dalej: zarządzenie nr 4/2008 Głównego 

Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania) 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Pracownikowi PIP przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu i tabel 

stanowiących załączniki do zarządzenie nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie 

ustalenia regulaminu wynagradzania. 

Zał. 1 
Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników  

Państwowej Inspekcji Pracy 

I. Pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba 

lat pracy 

1. Dyrektor Gabinetu 
Głównego 
Inspektora Pracy, 
dyrektor 
departamentu, 

XXI 10 wyższe 6 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba 

lat pracy 

główny księgowy  

2. Wicedyrektor 
Gabinetu Głównego 
Inspektora Pracy, 
wicedyrektor 
departamentu, 
doradca, zastępca 
głównego 
księgowego, 
rzecznik prasowy, 
ekspert 

XX 9 wyższe 6 

3. Asystent Głównego 
Inspektora Pracy, 
kierownik sekcji 

XIX 8 wyższe 6 

Audytor 
wewnętrzny 

 wg odrębnych przepisów 

4. Główny specjalista XVIII 7 wyższe 6 

5. Radca prawny, 
główny specjalista 
do spraw 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

wg odrębnych przepisów 

6. Pełnomocnik ds. 
ochrony informacji 
niejawnych, 
administrator 
bezpieczeństwa 
informacji 

XVII 6 wg odrębnych przepisów 

7. Starszy specjalista XVI 5 wyższe 4 

8. Starszy 
programista, 
starszy informatyk, 
starszy rewident 
finansowy 

XV 4 wyższe 4 

9. Specjalista XIV 3 wyższe 2 

Starszy księgowy średnie 5 

Specjalista do 
spraw 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

2 wg odrębnych przepisów 

10. Młodszy specjalista XIII 1 wyższe 1 

Kierownik 
kancelarii tajnej 

wg odrębnych przepisów 

11. Programista     XII - wyższe 3 

12. Rewident 
finansowy  

XII - średnie 5 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba 

lat pracy 

13. Informatyk     XII - wyższe - 

średnie 3 

14. Sekretarz Głównego 
Inspektora Pracy 

XII - wyższe 2 

średnie 4 

Starszy statystyk, 
starszy radca 

XIII - wyższe 3 

15. Referent prawny XII - wyższe  
prawnicze 

- 

Księgowy średnie 2 

Starszy inspektor 
do spraw 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

wg odrębnych przepisów 

16.  Sekretarz zastępcy 
Głównego 
Inspektora Pracy 

XII - wyższe 1 

średnie 3 

Statystyk, radca średnie 2 

17. Inspektor do spraw 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

XII - wg odrębnych przepisów 

18. Starszy referent 
księgowy, sekretarz 
dyrektora Gabinetu 
Głównego 
Inspektora Pracy, 
sekretarz dyrektora 
departamentu 

XI - średnie 1 

19. Operator 
wprowadzania    
danych 

X - średnie 1 

20. Starszy referent    
administracyjny 

IX - średnie 1 

21. Referent    VIII - średnie - 

22. Archiwista     VIII - średnie 3 

23. Kasjer     VIII - średnie 2 
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II. Pracownicy okręgowych inspektoratów pracy na stanowiskach nadzorujących 
lub wykonujących czynności kontrolne 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

1. Okręgowy Inspektor 
Pracy  

XXI 10 wyższe 6 

2. Zastępca 
okręgowego 
inspektora pracy    

XX 9 wyższe 5 

3. Nadinspektor pracy 
– kierownik 
oddziału  

XIX 8 wyższe 5 

4. Nadinspektor pracy   XVIII 7 wyższe 5 

5. Starszy inspektor 
pracy – główny 
specjalista  

XVII 6 wyższe oraz 
uzyskanie 

tytułu głównego 
specjalisty 

5 

6. Starszy inspektor 
pracy – specjalista  

XVI 5 wyższe  oraz 
uzyskanie 

tytułu  
specjalisty 

5 

7. Starszy inspektor 
pracy  

XV 4 wyższe 4 

8. Inspektor pracy  XIV 3 wyższe 1 

9. Młodszy inspektor 
pracy  

XIII 2 wyższe 1 

 

III. Pracownicy okręgowych inspektoratów pracy na stanowiskach 
administracyjnych 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

1. Główny księgowy 
okręgowego 
inspektoratu pracy 

XIX 8 wg odrębnych 
przepisów 

 

2.  Zastępca głównego 

księgowego  

XVIII 7 wyższe 3 

3. Doradca XVIII 7 wyższe 5 

4. Główny specjalista XVII 5 wyższe 5 

Kierownik sekcji wyższe 5 

średnie 8 

Radca prawny wg odrębnych przepisów 

5. Starszy specjalista, 

rzecznik prasowy  

XV 4 wyższe 5 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

6.  Starszy programista, 

starszy informatyk, 

specjalista 

XIV 3 wyższe 4 

Starszy księgowy wyższe 2 

średnie 5 

7. Specjalista do spraw 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

XIV 2 wg odrębnych przepisów 

8. Podinspektor pracy, 

kandydat na 

podinspektora 
pracy, 

młodszy specjalista 

XII - wyższe 1 

Referent prawny wyższe 
prawnicze 

- 

9. Starszy statystyk, 

starszy radca, 

programista 

XII - wyższe 3 

10. Księgowy XI - średnie 2 

11. Starszy inspektor do 
spraw 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

XI - wg odrębnych przepisów 

12. Informatyk XI - wyższe - 

średnie 3 

13. Statystyk, radca, 

sekretarz, 

starszy referent 

księgowy 

XI - średnie 2 

14. Inspektor do spraw 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

X - wg odrębnych przepisów 

15. Operator 
wprowadzania 
danych  

X - średnie 1 

16. Starszy referent 
administracyjny  

IX - średnie 1 

17. Archiwista VIII - średnie 3 

Kasjer średnie 2 

18. Referent  VII -   
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IV. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi 

LP. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Grupa 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

1. Maszynistka klasy 
mistrzowskiej 

IX - średnie 1 

2. Starszy magazynier VIII - średnie 3 

Starsza maszynistka średnie 1 

Konserwator zasadnicze - 

3. Kierowca 
samochodu 
osobowego 

VIII - wg odrębnych przepisów 

4. Maszynistka VII - średnie - 

5. Magazynier VII - średnie 2 

6. Operator urządzeń 

powielających 

VI - zasadnicze - 

7. Robotnik 
gospodarczy 

V - podstawowe - 

8. Sprzątaczka IV - podstawowe - 

 
Zał. 2.  

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 

Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w złotych 

I 530 – 1 060 

II 650 – 1 170 

III 750 – 1 280 

IV 850 – 1 490 

V 960 – 1 690 

VI 1 070 – 2 010 

VII 1 170 – 2 330 

VIII 1 280 – 2 650 

IX 1 380 – 2 850 

X 1 490 – 3 060 

XI 1 590 – 3 280 

XII 1 690 – 3 490 

XIII 1 800 – 3 810 

XIV 1 910 – 4 120 

XV 2 010 – 4 440 

XVI 2 120 – 4 750 
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Kategoria zaszeregowania Stawka miesięczna w złotych 

XVII 2 430 – 5 070 

XVIII 2 750 – 5 280 

XIX 3 060 – 5 490 

XX 3 490 – 5 810 

XXI 3 910 – 6 220 

 

3. Dodatki 

 

a) Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, dla których w tabeli stanowisk, 

zaszeregowań i kwalifikacji określono grupy dodatku funkcyjnego (patrz: punkt 2.   

Wynagrodzenie zasadnicze)  

 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego  
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 

Grupa dodatku funkcyjnego Stawka miesięczna w złotych 

1 50-200 

2 60-250 

3 70-350 

4 80-400 

5 100-450 

6 150-550 

7 200-650 

8 250-750 

9 300-900 

10 400-1000 

 
b) Pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w części I, II i III Tabeli 

stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy może 

być przyznany dodatek służbowy462. Dodatek służbowy przyznaje się w wysokości do 

50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

c) Pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w części II Tabeli stanowisk, 

zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz na 

stanowiskach wymienionych w części I Tabeli, na których zatrudnieni są pracownicy 

Głównego Inspektoratu Pracy nadzorujący czynności kontrolne, może być przyznany 

                                                 
462 § 6 zarządzenia nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania. 
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dodatek kontrolerski.463 Dodatek kontrolerski przyznaje się w wysokości do 40% 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

Łączna kwota przyznanych pracownikowi dodatków nie powinna przekraczać 20% 

wynagrodzenia pracownika. 

d) Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę464 w wysokości wynoszącej 

po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 

1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Pracownikom przysługują również nagrody jubileuszowe. 

e) Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (patrz: Rozdział 3 wstęp, 

punkt4.). 

 

4. Nagrody  

 

a) Pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy przysługują nagrody jubileuszowe465 w 

wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego 

b) Dla pracowników pomocniczych i obsługi Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach 

planowanych środków na wynagrodzenia, tworzy się fundusz premiowy466 w 

wysokości do 40% wynagrodzeń zasadniczych tej grupy pracowników. Wysokość funduszu 

premiowego na dany rok kalendarzowy ustala Główny Inspektor Pracy w uzgodnieniu z 

działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy organizacjami związków zawodowych. 

c) Tworzy się fundusz nagród467 w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, 

pozostający w dyspozycji Głównego Inspektora Pracy. 

 

 

 

 

                                                 
463 § 7 zarządzenia nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania. 
464 Art. 53 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
465 Art. 54 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
466 § 15 zarządzenia nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania. 
467 Art. 55 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
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5. Inne świadczenia 

 

a) Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy 

przysługuje jednorazowa odprawa:468 

 pracującemu krócej niż 10 lat – w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, 

 po 10 latach pracy — w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, 

 po 15 latach pracy — w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, 

 po 20 latach pracy — w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.  

b) Ryczałt z tytułu przeniesienia469 wypłaca się pracownikowi przesiedlającemu się bez 

rodziny w wysokości 50%, a pracownikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną w 

wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym 

nastąpiło przesiedlenie, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 

c) Wysokość przyznawanego pracownikom dodatku za rozłąkę470 określa się w ten 

sposób, że za każdy dzień rozłąki wynosi on 95% stawki diety określonej w przepisach w 

sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

d) Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu 

czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego471 na podstawie skierowania na 

leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na okres ustalony w tym 

skierowaniu, nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym. 

e) W razie rozwiązania z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy stosunku pracy z 

powodu likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej reorganizacji uniemożliwiającej dalsze 

zatrudnienie pracownika, pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy przysługuje 

emerytura472, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta – pięćdziesiąt pięć 

lat i ma wymagany okres zatrudnienia. 

 

 

  

                                                 
468 Art. 56 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
469 § 6 załącznika nr 4  do regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 
(zarządzenie nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania). 
470 § 9 załącznika nr 4  do regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 
(zarządzenie nr 4/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania). 
471 Art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
472 Art. 57 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Rozdział  4    

Zasady kształtowania wynagrodzeń w publicznym sektorze 

oświatowym 

 

 

 

I. Nauczyciele 

 

Wstęp 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej zostali objęci przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej z dnia 23 grudnia 1999 r. (art. 5 pkt 1 lit. c). W konsekwencji tego przepisu, w ustawie 

budżetowej w załączniku – Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowych jednostkach 

budżetowych, prezentowane są limity wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w ramach 

wydatków właściwych ministrów. Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez ministrów, to zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, określane są one zgodnie z Kartą Nauczyciela 

(dalej: KN). 

Przepisów KN nie stosuje się jedynie do żołnierzy  w czynnej służbie oraz funkcjonariuszy Policji i 

pożarnictwa zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach wojskowych i szkołach prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 2 KN).  

Jednym z ważniejszych aspektów dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli, który jest 

podstawą do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, jest ich awans zawodowy473. Ustawodawca 

określił możliwości awansu nauczycieli według czterostopniowej skali. Kariera każdego 

nauczyciela rozpoczyna się od stopnia stażysty. Uzyskuje go z chwilą zatrudnienia w szkole. Po 

roku pracy, pod okiem opiekuna stażu i po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu kompetencji, może 

starać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Okres przygotowań trwa 9 miesięcy i 

kończy się sprawdzeniem umiejętności nauczyciela. Po kolejnych trzech latach oraz złożeniu 

dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikującego oraz uzyskaniu 

pozytywnego wyniku tego egzaminu, nauczyciel kontraktowy uzyskuje mianowanie. Następnie 

możliwe jest uzyskanie najwyższego stopnia, tj. stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

                                                 
473 Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy zawarte w Rozdziale 3a KN oraz rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli. 
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W roku szkolnym 2018/19 większość kadry pedagogicznej stanowili nauczyciele dyplomowani 

(56,0%). Nauczyciele mianowani stanowili 20,3% kadry, nauczyciele kontraktowi – 16,3%, 

stażyści – 4,1%, a nauczyciele bez stopnia awansu – 3,3% (jest to zatrudnienie na czas określony, 

za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny). 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 4 ust. 1 stanowi, że: przedszkola, szkoły i 

placówki zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są 

jednostkami budżetowymi. Jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów 

publicznych474. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów 

publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z 

budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa 

albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.475  

W przypadku szkół prowadzonych przez ministrów środki niezbędne na wynagrodzenia 

nauczycieli wraz z pochodnymi są zagwarantowane w budżetach tych ministrów.476 Natomiast 

środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli (opisane dalej) wraz z pochodnymi są 

zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów.477  

 

1. Akty prawne 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) (dalej: 

KN) 

 Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 17) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) (dalej: 

Prawo oświatowe) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 128) 

 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 278) 

 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1919) 

                                                 
474 Art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
475 Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
476 Art. 30 ust. 8a KN 
477 Art. 30 ust. 8 KN 
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 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – a Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) (dalej: 

k.p.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 

 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 

sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) 

(dalej: rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. poz. 494 z późn. zm.) 

(dalej: rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2009 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach 

poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 poz. 2264 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MS z 22 

grudnia 2016 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078 

z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2009 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych 

zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i 

publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy 

administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 454) (dalej: rozporządzenie MEN z dnia 26 

marca 2015 r.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 

z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r.) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie 

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1303) (dalej: rozporządzenie MEN z 13 

stycznia 2010 r.) 

 

1. 1. Wybrane (przykładowe) akty prawa miejscowego – regulaminy dotyczące 

niektórych zasad wynagradzania nauczycieli. 

 

 Miasto Stołeczne Warszawa 

— Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 

2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. 

Warszawę (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8725 z późn. zm.) 

 Miasto na prawach powiatu – Skierniewice 

— Uchwała nr XLIX/10/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 

Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. poz. 716 z późn. zm.) 

 Kleszczów — najbogatsza gmina w Polsce 

— Uchwała nr XLVIII/503/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 11 października 2018 r. w 

sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów" (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 r. poz. 5641 z późn. zm.) 

 Gmina Dołhobyczów (woj. lubelskie) 

— Uchwała nr XV/136/2020 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 29 września 2020 r. w    

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz innych składników wynagrodzenia, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dołhobyczów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 

5057) 

 Powiat piotrkowski (powiat ziemski okalający miasto na prawach powiatu) 
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— Uchwała nr XII/77/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 

r. poz. 4942) 

 Województwo Śląskie 

— Uchwała nr V/57/8/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo 

Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 5779) 

 

2. Placówki objęte system oświaty w Polsce oraz nauczyciele podlegający KN 

 

Według danych GUS w roku szkolnym 2018/19478 we wszystkich typach szkół i placówek 

wychowania przedszkolnego pracowało 512,4 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). 

Sektor publiczny (jst479 + psb480) obejmował 86,6% wszystkich etatów nauczycieli. Organami 

prowadzącymi publiczne jednostki oświatowe są: samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie 

oraz organy administracji rządowej (odpowiedni ministrowie).  

 

 

 

                                                 
478 GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019; https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html 
479 jst – jednostki samorządu terytorialnego 
480 psb – państwowa sfera budżetowa 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20182019,1,14.html
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Prawo oświatowe w art. 2. wymienia placówki, które obejmuje system oświaty. Są to:  

przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, 

a także inne formy wychowania przedszkolnego;  

szkoły:  

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, 

integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i 

mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,  

b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i 

mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, 

żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,  

c) artystyczne;  

 placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 

wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  

 placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;  

 placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień artystycznych;  

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a 

także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;  

 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze 

dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 

i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i 

młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację 

odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (obowiązek odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dziecko w wieku 6 lat), obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki;  

 placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania;  

 placówki doskonalenia nauczycieli;  

 biblioteki pedagogiczne;  

 kolegia pracowników służb społecznych.  
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Z kolei KN w art. 1 określa, że ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni 

pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 

 publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach 

doskonalenia nauczycieli działających na podstawie Prawa oświatowego, z 

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b481 oraz pkt 2 lit. a482;  

 zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich483  

 publicznych kolegiach pracowników służb społecznych 

 nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w:  

a) urzędach organów administracji rządowej,  

b) kuratoriach oświaty,  

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,  

d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,  

e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych;  

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29 d 

Prawa oświatowego (szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych lub przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które 

umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i 

planami nauczania dla szkół polskich) oraz w publicznych szkołach i zespołach 

szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych RP;  

 nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (placówki o zasięgu ogólnokrajowym 

prowadzi minister właściwy ds. oświaty i wychowania, placówki dla nauczycieli szkół 

artystycznych prowadzi ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, placówki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych 

                                                 
481 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d Prawa oświatowego, 
oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; 
Nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 
ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz 
publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w 
szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o 
zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 
ust. 14 Prawa oświatowego. 
482 Nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez 
osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
483 działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 
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prowadzi minister właściwy ds. rolnictwa, placówki dla nauczycieli szkół medycznych 

prowadzi minister właściwy ds. zdrowia);  

 nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o 

Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 

1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10), zwanych dalej „szkołami europejskimi” (wszedł 

w życie 1 stycznia 2021);  

 nauczyciele szkół za granicą (wszedł w życie 1 stycznia 2021); 

 nauczyciele zatrudnieni w:  

a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne 

oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,  

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli  

oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych,  

c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;  

 nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);  

 pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–3, 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników 

praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w 

wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;  

 pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach 

wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych wykonujący 

pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. 

 

3. Mechanizm wynagradzania nauczycieli 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 KN średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1) nauczyciela stażysty — 100%, 

2) nauczyciela kontraktowego — 111%, 

3) nauczyciela mianowanego — 144%, 

4) nauczyciela dyplomowanego — 184% 

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

W art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2020 kwota bazowa ustalona jest: 

 od 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3337,55 zł; 

 od 1 września 2020 r. – w wysokości 3537,80 zł. 
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W ten sposób ustalane jest corocznie średnie wynagrodzenie nauczyciela, czyli minimalna 

wysokość przeciętnego całkowitego wynagrodzenia nauczyciela posiadającego określony stopień 

awansu zawodowego na terenie każdego organu prowadzącego.  

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do 

planowania i oceny działań organów prowadzących szkoły. Wiedząc ilu nauczycieli i z jakimi 

stopniami awansu zawodowego zatrudniają, mogą zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty 

dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. 

Organy prowadzące mają obowiązek zapewnić całkowite wynagrodzenia nauczycielom 

poszczególnych stopni awansu nie niższe niż te średnie. Osiągają to poprzez postanowienia w 

regulaminach ustalających zasady przyznawania dodatków.  

W samorządach regulaminy są przyjmowane uchwałami rad gmin, powiatów, sejmików 

wojewódzkich.  

Dla organów administracji rządowej prowadzących szkoły jest to rozporządzenie wydawane przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami 

prowadzącymi szkoły484. W rozporządzeniu określana jest wysokość stawek dodatków, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za nadgodziny, wysokość i warunki 

wypłacania składników wynagrodzenia.  

Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego wynagrodzenia 

nauczycieli, wydaje takie rozporządzenie dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, 

schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.  

Od 2009 r. organ prowadzący szkołę będący jst, jeśli nie spełnia wymogu zapewnienia 

minimalnych średnich wynagrodzeń, jest obowiązany do wypłaty nauczycielom 

jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30a KN). Do 20 stycznia każdego roku 

samorząd przeprowadza analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 

odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz struktury zatrudnienia na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. Do 10 lutego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu z uwzględnieniem kwoty różnic. 

Warto jednak dodać, że średnie wynagrodzenie nauczycieli dla poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, określone w KN, dotyczy obszaru działania jst, a nie konkretnego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez tę jednostkę. Może się więc zdarzyć, że 

jeden nauczyciel będzie otrzymywał wynagrodzenie niższe od średniego, a drugi wyższe, w sumie 

zaś ich wynagrodzenia nie będą niższe od średniego wynagrodzenia wynikającego z KN. 

 

 

 

                                                 
484 Dotyczy: ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra 
Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw 
środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi 
śródlądowej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 
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4. Składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz przysługujące im świadczenia i 

dodatki 

 

Wynagrodzenie nauczycieli (art.  30. 1 KN), składa się z: 

 wynagrodzenia zasadniczego; 

 dodatków:  

 za wysługę lat,  

 motywacyjnego,  

 funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy  

 oraz za warunki pracy; 

 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;  

 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a485, i 

dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5486. 

Wyjątek stanowią trzy grupy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, określone w art. 

32 KN, których wynagrodzenia kształtowane są w inny sposób. 

 Pierwszą z nich są nauczyciele zatrudnieni w urzędach organów administracji 

rządowej i kuratoriach oświaty, na stanowiskach, na których wymagane są 

kwalifikacje pedagogiczne. Przysługuje im wynagrodzenie i inne świadczenia, określone 

dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (patrz: Rozdział. 2 punkt II.). 

 Druga grupa to nauczyciele zatrudnieni w specjalistycznych jednostkach nadzoru 

pedagogicznego, na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, 

określona w art. 53 ust. 1-3 Prawa oświatowego (specjalistyczne jednostki nadzoru 

pedagogicznego mogą tworzyć w drodze rozporządzeń ministrowie właściwi ds. kultury 

i dziedzictwa narodowego,  rolnictwa, środowiska, zdrowia; obecnie taką jednostkę 

specjalistyczną — „Centrum Edukacji Artystycznej” – utworzył jedynie minister 

kultury i dziedzictwa narodowego), oraz w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i 

szkołami przy zakładach karnych. Tym nauczycielom również przysługuje 

wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla członków korpusu służby cywilnej w 

ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (patrz: Rozdział. 2 punkt II.). 

 Trzecia grupa, to nauczyciele zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych 

                                                 
485 Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na nauczyciela 
kontraktowego. 
486 Dodatek przysługujący nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 
mieszkańców. 



297 

 

placówkach doskonalenia nauczycieli artystycznych, publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w 

szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne. Tym nauczycielom oprócz 

wynagrodzenia zasadniczego (według KN) przysługują dodatki: za wysługę lat, 

motywacyjny i służbowy. Wysokość i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i 

służbowego określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania487 w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw kultury, rolnictwa i 

zdrowia.  

 

4. 1. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz podstawowe zasady ich 

uzyskania określa KN oraz rozporządzenie wykonawcze do niej488. 

Zgodnie z art.  30 ust. 2 KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

uzależniona jest od:  

 stopnia awansu zawodowego,  

 posiadanych kwalifikacji,  

 wymiaru zajęć obowiązkowych.  

Dyrektor, zatrudniając nauczyciela, dokonuje prawidłowej kwalifikacji płacowej, czyli 

przypisuje mu odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego z tabeli zamieszczonej w 

załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli. Robi to na podstawie oryginałów dokumentów albo ich uwierzytelnionych odpisów 

lub kopii, jakie ma obowiązek przedstawić nauczyciel ubiegający się o pracę (§ 3 rozporządzenia 

MENiS z 31 stycznia 2005 r.). 

Kwalifikacja płacowa przebiega w dwóch etapach: 

1) określenie stopnia awansu zawodowego kandydata do pracy – nauczyciel powinien 

dostarczyć oryginał albo uwierzytelnioną kopię (odpis) decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, 

organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o nadaniu stopnia awansu 

zawodowego, 

2) ustalenie poziomu wykształcenia – nauczyciel powinien dostarczyć oryginał lub 

uwierzytelnioną kopię (odpis) świadectwa, dyplomu itd. 

Dyrektor ma obowiązek określić w umowie o pracę bądź w akcie mianowania wysokość 

wynagrodzenia nauczyciela, w tym wynagrodzenia zasadniczego. Stosunek pracy między 

                                                 
487 Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2015 r.  
488 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy — 
dalej: rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r. 



298 

 

nauczycielem a szkołą lub zespołem szkół jest zawierany tylko i wyłącznie na podstawie umowy o 

pracę (stażyści i kontraktowi) lub mianowania (mianowani i dyplomowani). Strony nie mogą 

swobodnie decydować o rodzaju zawartej umowy. KN (art. 10, 10a i 11) wymienia szczegółowo 

przypadki zawarcia z nauczycielem umowy o pracę na czas określony i nieokreślony bądź 

nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 KN minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego489 dla nauczycieli realizujących 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN (patrz: Tabela 2), a 

także dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie 

art. 42 ust. 7490, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego. Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia. 

 

Tabela 1. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w 

złotych obowiązujących od dnia 1 września 2020 r. 

Poziom wykształcenia 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

1. 
Tytuł magistra z 
przygotowaniem 
pedagogicznym  

2949 3034 3445 4046 

2. 

Tytuł zawodowy magistra 
bez przygotowania 
pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

2818 2823 3002 3523 

                                                 
489 Jest to rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r. Nowelizowane jest co roku, nawet gdy 
wynagrodzenia pozostają na tym samym poziomie. Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w 
której określana jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w zależności od 
poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Stawki określane są w złotych i obowiązują od 1 
września danego roku. 
490 Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:  
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,  
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z 
wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar 
ten nie może przekraczać 22 godzin,  
c)nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin,  
d)nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. 
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Poziom wykształcenia 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez 
przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, pozostałe 
wykształcenie 

2800 2818 2841 3079 

 

Organy prowadzące szkoły — będące jst — mogą podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia 

zasadniczego oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy 

(art. 30 ust. 10 KN). Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w 

indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do 

przyznawania wyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Zwiększenie środków na poszczególne 

składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w art. 30 ust. 3 KN może 

odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 30 ust. 10b KN).  

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po 

ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.  

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin 

na tydzień (art. 42 ust. 1 KN). W ramach tego czasu nauczyciel jest obowiązany realizować: 

 zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami w wymiarze 

obowiązkowym — pensum, nazywane potocznie „godzinami przy tablicy”, 

 inne zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, a także związane z przygotowaniem 

się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym 

Pensum, czyli tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami określony 

jest w art. 42 ust. 3 KN, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a491. Normy przedstawione są w tabeli i odnoszą 

się do zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć.  

Istotnym problemem zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli jest czas trwania zajęć z uczniami i 

wychowankami. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie rozstrzygają tego w sposób 

jednoznaczny. Przepisy przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół określają jedynie 

                                                 
491 Zgodnie z art. 42 ust. 2a i 4a KN nauczyciele wymienieni w tabeli w l.p. 3 i 9, na swój wniosek 
złożony do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, mogą realizować 
zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w wymiarze od 19 do 27 godzin. Dyrektor może 
wyrazić zgodę na zmianę, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący 
arkusza organizacyjnego szkoły. 
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ogólny wymiar czasu trwania zajęć, który powinien być szczegółowo określony w statucie danej 

szkoły/placówki z uwzględnieniem jej specyfiki i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. 

Przyjmuje się więc, że godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, natomiast godzina 

lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut. 

 

Tabela 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

 i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

Lp. Stanowisko / typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa liczba 
godzin 

obowiązkowego 
wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych 

1. 
Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli 
pracujących z grupami dzieci 6-letnich 

25 

2. 
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich 

22 

3. 

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół 
podstawowych, szkół specjalnych, liceów 
ogólnokształcących, przedmiotów z zakresu kształcenia 
ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych w 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w 
szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w 
schroniskach dla nieletnich oraz zakładach 
poprawczych, teoretycznych przedmiotów zawodowych 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w 
szkołach artystycznych 

18 

4. (uchylona)  

5. (uchylona)  

6. 

Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z 
wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), 
świetlic i klubów środowiskowych, w tym: 
profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, 
wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

26 

7. 
Wychowawcy internatów, burs, ogrodów 
jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych 
schronisk młodzieżowych 

30 

8. 

Wychowawcy:  
a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla 
dzieci,  

 

b) w domach wczasów dziecięcych    
– w tym na zajęcia dydaktyczne,   
c) w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, zakładach poprawczych, 
schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół 
specjalnych, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć 

 
26 

 
26 
10 
24 



301 

 

wychowawczych zorganizowanych w podmiotach 
leczniczych  

 

9. 

Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych 
domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, 
pozaszkolnych placówek specjalistycznych, 
międzyszkolnych ośrodków sportowych 

18 

10. Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych 30 

11. Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych 20 

12. 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu 
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 
współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

20 

 

Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela może zwiększyć pensum do 27 godzin na tydzień 

(art. 42 ust. 2a i 4a KN). W przypadku podwyższenia pensum wzrasta również wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.  

Sposób obliczania wynagrodzenia określony jest w § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z  31 

stycznia 2005 r.  

Najpierw oblicza się wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 

przeliczeniową, dzieląc odpowiednio minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez 

miesięczną liczbę godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16. 

Uzyskany w ten sposób wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 

godziny pomija się, a co najmniej 0,5 liczy się jak pełną godzinę.  

Następnie obliczane jest wynagrodzenie zasadnicze przy zwiększonym pensum. W tym celu 

mnoży się stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową przez 

podwyższoną miesięczną liczbę godzin wynikającą z pomnożenia podwyższonego wymiaru godzin 

przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin j.w.  

 

Przykład:  

Nauczyciel mianowany z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniony w 

liceum ogólnokształcącym (pensum 18 godzin), realizuje od 1 września 2020 r. podwyższone 

pensum w wymiarze 24 godzin. Zgodnie z tabelą określającą minimalne stawki wynagrodzenia 

zasadniczego jego wynagrodzenie wynosi 3445 zł. 

Aby obliczyć minimalne wynagrodzenie zasadnicze tego nauczyciela, należy obliczyć 

wynagrodzenie za jedną godzinę przeliczeniową: 

18 x 4,16 = 74,88, po zaokrągleniu do pełnej godziny – 75 

3445 : 75 = 45 zł 93 gr 

Następnie obliczamy wynagrodzenie zasadnicze przy zwiększonym pensum 

wynoszącym 24 godziny tygodniowo. 
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24 x 4,16 = 99,84, po zaokrągleniu do pełnej godziny – 100 

100 x 45,93 = 4593 zł 

 

4.2. Dodatki  

 

Składnikami wynagrodzenia nauczycieli są m.in. dodatki: 

 za wysługę lat,  

 motywacyjny,  

 funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy,  

 za warunki pracy. 

Wysokość dodatków uzależniona jest odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej 

pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej 

funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy (art. 30 ust. 2 KN). 

Wysokość stawek tych dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określają organy 

prowadzące szkoły będące jst w regulaminach (art. 30 ust. 6 i 6a KN). Regulaminy są uchwałami 

rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i są publikowane w dziennikach urzędowych 

województw. Regulaminy podlegają uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi.  

Dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ministrów wysokość stawek 

dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określa w rozporządzeniu minister  

właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z odpowiednimi ministrami 

prowadzącymi szkoły (art. 30 ust. 7 KN). Natomiast Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co 

najmniej wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, wydaje rozporządzenie określające 

wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w 

zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz w szkołach przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych. 

 

4.2.1. Dodatek za wysługę lat — patrz: tabela 4. 

 

4.2.2. Dodatek motywacyjny 

 

Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r. w § 6 określa jedynie ogólne warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku motywacyjnego, do których należą:  

 osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym; 

 osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze; 

 wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i 

wychowania; 
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 zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN492; 

 szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem; 

 realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ 

prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. 

Realizując ten ustawowy obowiązek, organy prowadzące – będące jst — w regulaminach, 

wprowadzają różnorodne metody określenia wysokości i kryteriów przyznawania dodatków 

motywacyjnych nauczycielom. Wysokość dodatku określana jest kwotowo, procentowo w 

stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, czy kwoty bazowej ogłaszanej dla nauczycieli na dany 

rok budżetowy, czy też w przedziałach „od-do”.  

 

Przykład:  

Miasto Stołeczne Warszawa środki na dodatki motywacyjne planuje w wysokości 600 zł na 

jeden etat, a minimalna wysokość dodatku motywacyjnego w przeliczeniu na jeden etat wynosi 

1/3 tej kwoty.  

Z kolei Skierniewice – miasto na prawach powiatu tworzy w budżetach szkół fundusze na 

dodatki motywacyjne w wysokości 3,1 % od planowanego osobowego funduszu płac liczonego 

od kwoty wynagrodzeń zasadniczych na dany rok budżetowy i 4,5% dla szkół i przedszkoli 

integracyjnych. Natomiast dodatek motywacyjny dla nauczyciela wynosi do 15% kwoty 

bazowej ogłaszanej dla nauczycieli na dany rok budżetowy. 

  

W dużej mierze wysokość środków na dodatki motywacyjne, a co za tym idzie stawki tych 

dodatków, zależą od zasobności budżetu organu prowadzącego. 

Regulaminy precyzyjnie określają kryteria wpływające na wysokość dodatku motywacyjnego. 

Wprowadzana jest np. wartość punktowa dla każdego kryterium, a następnie przewidywana jest 

określona kwota dodatku za konkretną liczbę punktów. Wysokość dodatku motywacyjnego 

uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań i 

zajęć, a nie jest związana z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaną funkcją. Przy czym osoby 

sprawujące funkcje kierownicze również otrzymują dodatki motywacyjne, ale według kryteriów 

przewidzianych dla danej funkcji. Wysokość dodatków dla nauczycieli ustala dyrektor 

szkoły/przedszkola, dla dyrektora – odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, 

marszałek województwa. 

Kryteria, według których przyznawane są dodatki motywacyjne nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach prowadzonych przez ministrów, określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (dalej: 

                                                 
492 Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 
wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 
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rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2009 r.). Jeśli chodzi o wysokość dodatku motywacyjnego, 

rozporządzenie mówi jedynie, że nie może być ona wyższa niż 50% otrzymywanego przez 

nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dla nauczyciela ustala ją dyrektor szkoły, a dla 

dyrektora odpowiedni minister. Dodatek przyznawany jest na czas nie krótszy niż 2 miesiące i nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach 

poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach 

śledczych (dalej: rozporządzenie MS z 22 grudnia 2016 r.) określił kryteria przyznawania 

dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach przez niego prowadzonych. 

Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy 

niż 6 miesięcy, w wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 

zasadniczego. Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, dla dyrektora minister. 

 

4.2.3. Dodatek funkcyjny 

 

Zgodnie z §5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., do uzyskania dodatku funkcyjnego 

uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:  

 stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki 

organizacyjnej, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły; 

 sprawowanie funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-

konsultanta, opiekuna stażu. 

KN (art. 34a) określa jedynie minimalną wysokość dodatku dla wychowawcy klasy, która wynosi 

300 zł. Organ prowadzący może tę stawkę zwiększyć: poprzez odpowiedni przepis w regulaminie  

(jst) lub rozporządzeniu (MEN i MS).  

Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego brana jest pod uwagę wielkość szkoły, struktura 

organizacyjna, złożoność zadań wynikająca z zajmowanego stanowiska. 

Organy prowadzące – będące jst – ustalają w regulaminach wysokość dodatków funkcyjnych. 

Zwykle załącznikiem do regulaminu jest tabela dodatków funkcyjnych, w której dla odpowiednich 

stanowisk ustalone są stawki dodatku. Podobnie jak w przypadku dodatku motywacyjnego 

wysokość dodatku funkcyjnego określana jest w różny sposób: miesięcznie, procentowo w 

stosunku do kwoty bazowej ogłaszanej dla nauczycieli na dany rok budżetowy, kwotowo – z 

podaniem przedziałów „od-do”. Wysokość dodatku funkcyjnego w rzeczywistości jest uzależniona 

od wysokości środków finansowych w budżecie jst. 

Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez ministrów określa 

rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2009 r. (§ 3 ust. 1-4).  

 Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek 
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funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 % i nie wyższej niż 100 % otrzymywanego przez 

nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

 Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również 

wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 

miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

 Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy 

metodycznego, opiekuna stażu lub nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, odpowiednio do posiadanego przez niego 

poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. 

 Dyrektorowi lub wicedyrektorowi, który sprawuje jednocześnie funkcje wychowawcy, 

doradcy metodycznego, opiekuna stażu, czy opiekuje się oddziałem przedszkolnym, 

przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska 

kierowniczego oraz sprawowanie funkcji. 

Rozporządzenie MS z 22 grudnia 2016 r. (§ 4 ust. 1) określa, że nauczycielowi, któremu 

powierzono stanowisko: 

 dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze 

przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 

100% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego; 

 dyrektora zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 80% do 150% 

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego; 

 wicedyrektora zakładu albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 

zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 100% otrzymywanego 

przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

 

4.2.4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy 

 

Wykaz prac uznanych za wykonywane w warunkach trudnych lub uciążliwych zawarty jest w §8 i 

§9 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.  

Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli: 

1) praktycznej nauki zawodu szkół górniczych — zajęć praktycznych pod ziemią; 

2) praktycznej nauki zawodu szkół leśnych — zajęć w lesie; 

3) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych — zajęć praktycznych w terenie z zakresu 

produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa; 

4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych — zajęć w pomieszczeniach zakładów 

opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przeznaczonych 

dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla 

osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle 
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chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w 

oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 

5) praktycznej nauki zawodu — zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 

7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 

w stopniu głębokim; 

8) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 

szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania 

dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 

9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 

10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych; 

11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z 

wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez 

nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z 

wyjątkiem lektorów języka obcego; 

12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej 

Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym; 

13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla 

nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i 

pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach); 

16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych; 

17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w 

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 

18) badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie 

dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy 

logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych. 

Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli 

zajęć w trudnych warunkach: 
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1) wymienionych powyżej w pkt 4-16 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z 

powodu stanów chorobowych493, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub 

udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których 

wystąpiło naruszenie sprawności organizmu494;  

2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co 

najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym (patrz: przypis 462 i 463);  

3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co 

najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są 

według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole 

specjalnej, a zajęcia wychowawcze — według odrębnego programu wychowawczego 

opracowanego przez wychowawcę; 

4) z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze 

wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub 

innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub 

psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach 

interwencyjnych. 

Szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określają organy prowadzące – będące jst — w 

regulaminach. Zwykle wysokość dodatku określana jest procentowo w stosunku do 

wynagrodzenia zasadniczego. Najwyższe dodatki otrzymują nauczyciele pracujący z dziećmi i 

młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, a także zatrudnieni w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

Wysokość dodatków za warunki pracy dla nauczycieli szkół prowadzonych przez ministrów 

reguluje rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2009 r. (§ 4 ust. 1). Nauczycielowi przysługuje dodatek 

za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach w wysokości do 50 % 

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za warunki pracy 

przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie 

niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu 

wypoczynkowego. 

Wysokość dodatków za warunki pracy dla nauczycieli szkół i zakładów prowadzonych przez MS 

reguluje rozporządzenie MS z dnia 22 grudnia 2016 r. (§ 6 ust. 1):  

 nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 

do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego; 

                                                 
493 Stany chorobowe wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 oraz z 2009 r. Nr 226, poz. 1829). 
494 Naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 oraz z 2009 r. Nr 
224, poz. 1803). 
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 nauczycielowi, w tym psychologowi i pedagogowi, zatrudnionemu w zakładzie przysługuje 

dodatek za warunki pracy w wysokości do 50% otrzymywanego wynagrodzenia 

zasadniczego; 

 wychowawcy zatrudnionemu w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w 

wysokości do 65% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

Wysokość dodatku za warunki pracy jest uzależniona od stopnia trudności lub uciążliwości 

warunków realizowanych zajęć lub wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

4.2.5. Dodatek służbowy  

 

Dodatek służbowy dotyczy nauczycieli wymienionych w art. 32 ust. 3 KN. Wysokości stawek 

dodatku służbowego określone procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, podane 

są w Tabeli 3, która jest załącznikiem do rozporządzenia MEN z 26 marca 2015 r. 

 

 

Tabela 3. Wysokość stawek dodatku służbowego 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku miesięcznie w 
% w stosunku do wynagrodzenia 

zasadniczego 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

1. Dyrektor 50 — 200 

2. Wicedyrektor 40 — 165 

3. Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) 30 — 145 

4. Zastępca kierownika wydziału (zespołu, 
pracowni) 

25 — 140 

5. Starszy ekspert 20 — 105 

6. Ekspert 15 — 85 

Okręgowe komisje egzaminacyjne 

1. Dyrektor 40 — 180 

2. Wicedyrektor 30 — 165 

3. Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) 25 — 125 

4. Zastępca kierownika wydziału (zespołu, 
pracowni) 

20 — 105 

5. Starszy egzaminator i starszy ekspert 15 — 100 

6. Egzaminator i ekspert 10 — 80 

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publiczne 
placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w 

szkołach rolniczych 

1. Dyrektor i wicedyrektor 5 – 100 
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Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku miesięcznie w 
% w stosunku do wynagrodzenia 

zasadniczego 

2. Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) i ich 
zastępcy (albo inne stanowiska kierownicze 
przewidziane statutem placówki) 

 

5 — 100 

3. Nauczyciel – konsultant  

i nauczyciel – doradca metodyczny 

2 — 20 

 

4.3. Zestawienie wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli 

 

Wszystkie składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz świadczenia i dodatki socjalne wraz z 

odpowiednimi podstawami prawnymi oraz krótkimi opisami zostały ujęte w poniższej Tabeli 4. 

Niektóre składniki tj.: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, 

dodatek za warunki pracy i dodatek służbowy wymagały szerszego opisu, co zostało zamieszczone 

w punktach: 4.1. i 4.2. niniejszego raportu. 

 

 

Tabela 4. Składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz przysługujące im świadczenia  

i dodatki socjalne 

L.p. 
Składnik 

wynagrodzenia 
Podstawa prawna Opis 

I. Kompetencja ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (także JST w 
zakresie stawek wyższych niż minimalne) 

1. wynagrodzenie 
zasadnicze 

— art. 30 ust. 1 i ust. 2 
KN 

— rozporządzenie 
MENiS z dnia 31 
stycznia 2005 r.  

— art. 30 ust. 10-10b 
KN 

Opis ustalania wynagrodzenia 
zasadniczego znajduje się w pkt 
4.1 niniejszej części raportu. 

II. Regulacje wynikające wprost z KN lub innych przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego 

1. dodatek za pracę w 
porze nocnej  

— art. 42b KN Za każdą godzinę pracy nocą 
nauczycielowi przysługuje dodatek 
w wysokości 15% godzinowej 
stawki wynagrodzenia 
zasadniczego. Stawka ta nie może 
być niższa  niż  ustalona na 
podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu 
pracy495. 

                                                 
495 Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za 
każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 
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L.p. 
Składnik 

wynagrodzenia 
Podstawa prawna Opis 

2. dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, 
tzw. „trzynastka” 

— art. 48 KN Wynagrodzenie na zasadach i w 
wysokości określonych w ustawie z 
12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery 
budżetowej, czyli w wysokości 
8,5% sumy wynagrodzenia za 
pracę otrzymanego przez 
pracownika w ciągu roku 
kalendarzowego, za który 
przysługuje to wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie w pełnej 
wysokości otrzymuje nauczyciel, 
który przepracował cały rok 
kalendarzowy u danego 
pracodawcy. Kwota ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu 
przy przepracowaniu minimum 
sześciu miesięcy. 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy 
nauczyciel przebywa na urlopach: 
wychowawczym, dla poratowania 
zdrowia lub naukowym — w takiej 
sytuacji otrzymuje trzynastkę 
nawet, gdy nie przepracuje sześciu 
miesięcy, ale wynagrodzenie 
zostanie proporcjonalnie 
zmniejszone. Nauczyciel, który 
przebywa na urlopie przez cały 
rok, traci prawo do trzynastki. 

3. nagroda jubileuszowa 

 

— art. 47 KN 

 

Za wieloletnią pracę nauczyciel 
otrzymuje nagrodę jubileuszową w 
wysokości: 

— 75% wynagrodzenia 
miesięcznego za 20 lat pracy; 

— 100% wynagrodzenia 
miesięcznego za 25 lat pracy;  

— 150% wynagrodzenia 
miesięcznego za 30 lat pracy;  

— 200% wynagrodzenia 
miesięcznego za 35 lat pracy;  

— 250% wynagrodzenia 
miesięcznego za 40 lat pracy. 

4.  wynagrodzenie za pracę 
w dniu wolnym od pracy 
lub święto 

— art. 42 c KN 

— art. 30 ust. 5 pkt 4 
KN 

— § 10 rozporządzenia 
MENiS z 31 stycznia 
2005 r. 

Za zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze lub opiekuńcze, 
wykonywane w dniu wolnym od 
pracy, nauczyciel otrzymuje inny 
dzień wolny od pracy. W 
szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zamiast dnia 
wolnego nauczyciel otrzymuje 
odrębne wynagrodzenie, w 
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L.p. 
Składnik 

wynagrodzenia 
Podstawa prawna Opis 

wysokości ustalonej w sposób 
określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 30 ust. 5 KN 496, 
czyli w rozporządzeniu ministra 
właściwego do spraw oświaty i 
wychowania. Jest to odrębne 
wynagrodzenie za każdą godzinę 
pracy obliczane jak za godzinę 
ponadwymiarową. 

Za pracę w święto, przypadające 
poza dwoma dniami w tygodniu 
wolnymi od pracy, również 
stosowana jest zasada dnia 
wolnego, a w szczególnych 
przypadkach wypłacane jest 
odrębne wynagrodzenie ze 100% 
dodatkiem. 

5. wynagrodzenie 
nauczyciela 
przeniesionego w stan 
nieczynny 

— art. 20 ust. 6 KN Nauczyciel przeniesiony w stan 
nieczynny497 zachowuje prawo do 
comiesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz innych 
świadczeń pracowniczych, a także 
dodatku tzw. wiejskiego. Po 6 
miesiącach w stanie nieczynnym 
wygasa stosunek pracy. 

6.  odprawa z tytułu 
rozwiązania stosunku 
pracy 

— art. 20 ust. 2 KN 

— art. 28 KN 

Jeśli rozwiązanie stosunku pracy 
następuje w wyniku całkowitej lub 
częściowej likwidacji szkoły, 
nauczycielom zatrudnionym na 
podstawie mianowania 
przysługuje odprawa w wysokości 
6-miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. Natomiast 
nauczycielom zatrudnionym na 
podstawie umowy o pracę 
przysługują świadczenia określone 
w przepisach o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z 

                                                 
496 Art. 30 ust. 5 KN: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, określa w 
drodze rozporządzenia: (…) pkt 4 sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym 
od pracy – uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar 
zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień zaangażowania 
nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia 
osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy. 
497 Art. 20 ust. 1 pkt 2 KN mówi, że dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie 
zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu 
nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z 
nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny. 
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przyczyn niedotyczących 
pracowników498.  

Jeśli rozwiązanie stosunku pracy 
następuje w wyniku orzeczenia 
przez lekarza o niezdolności 
nauczyciela do wykonywania 
pracy, nauczycielowi 
zatrudnionemu na podstawie 
mianowania przysługuje odprawa 
w wysokości 1-miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego 
ostatnio pobieranego – za każdy 
pełny rok pracy, nieprzekraczająca 
jednak 6-miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

Nauczycielowi zatrudnionemu na 
podstawie mianowania, który 
wniósł o przeniesienie do 
miejscowości stałego zamieszkania 
współmałżonka i nie mógł być tam 
zatrudniony udzielany jest urlop 
bezpłatny, który nie może 
przekroczyć 2 lat. Po tym okresie 
rozwiązywany jest stosunek pracy 
i wtedy nauczycielowi przysługuje 
odprawa na zasadach j.w. z tym, że 
kwota nie może przekraczać:  

 — 3-miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego jeśli okres pracy 
nauczycielskiej nie przekroczył 10 
lat, 

 — 6-miesięcznego , jeśli 
przekroczył 10 lat. 

Nauczycielowi religii 
zatrudnionemu na podstawie 
mianowania w przypadku 
cofnięcia skierowania do 
nauczania religii przysługuje 
odprawa w wysokości 1-
miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego za każdy rok pracy 

                                                 
498 Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, mówi że pracownikowi, w związku z 

rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w 

wysokości:  

 jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 

krócej niż 2 lata;  

 dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 

do 8 lat;  

 trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 

ponad 8 lat. 
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na stanowisku nauczyciela religii, 
nie większa jednak niż 3-
miesięczne wynagrodzenie. 

7. jednorazowa 
gratyfikacja pieniężna 
po uzyskaniu tytułu 
honorowego profesora 
oświaty 

— art. 31 KN Nauczycielowi dyplomowanemu, 
który uzyskał tytuł honorowy 
profesora oświaty, minister 
właściwy do spraw oświaty i 
wychowania wypłaca jednorazową 
gratyfikację pieniężną w wysokości 
18 tys. zł. 

8.  jednorazowy dodatek 
uzupełniający 

art. 30a ust. 3 KN Opis dodatku znajduje się w pkt 3 
niniejszej części raportu. 

9. odprawa 
emerytalna/rentowa 

— art. 87 KN Odprawa w wysokości 2-
miesięcznego, ostatnio 
pobieranego, wynagrodzenia w 
szkole będącej podstawowym 
miejscem pracy lub 3-
miesięcznego, jeśli nauczyciel 
przepracował w szkole co najmniej 
20 lat. Wysokość wynagrodzenia 
oblicza się według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy. 

III. Składniki pozostające w kompetencji JST oraz organów administracji 
rządowej prowadzących szkoły.  

1. dodatek motywacyjny — art. 30 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 KN 

— § 6 rozporządzenia 
MENiS z 31 stycznia 
2005 r. 

— uchwała organu 
prowadzącego  

— § 2 rozporządzenia 
MEN z 3 kwietnia 2009 
r.  

— § 3 rozporządzenie 
MS z 22 grudnia 2016 r. 

Opis ustalania dodatku 
motywacyjnego znajduje się w pkt 
4.2.2. niniejszej części raportu.  

2. dodatek funkcyjny, w 
tym dodatek z tytułu 
sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy 

— art. 30 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 KN  

— art. 34a KN 

— § 5 rozporządzenia 
MENiS z dnia 31 
stycznia 2005 r. 

— uchwała organu 
prowadzącego 

— § 3 rozporządzenia 
MEN z 3 kwietnia 2009 

KN mówi jedynie o wysokości 
dodatku dla wychowawcy klasy, 
który nie może być niższy niż 300 
zł. Organ prowadzący może go 
zwiększyć. 

Opis ustalania dodatku 
funkcyjnego znajduje się w pkt 
4.2.3. niniejszej części raportu. 
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r. 

— § 4 i 5 rozporządzenia 
MS z 22 grudnia 2016 r. 

3. dodatek motywacyjny499  — art. 32 ust. 3 KN 

— rozporządzenie MEN 
z 26 marca 2015 r.) 

Dodatek motywacyjny przyznaje 
się na czas określony, nie krótszy 
niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 
miesięcy, 

w wysokości nie wyższej niż: 

— 20% otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego − w przypadku 
nauczyciela zatrudnionego w 
Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej lub okręgowej 
komisji egzaminacyjnej; 

— 50% otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego − w przypadku 
nauczyciela zatrudnionego w 
placówce doskonalenia nauczycieli 
prowadzonej przez organy 
administracji rządowej. 

4. dodatek służbowy500 — art. 32 ust. 3 KN 

— rozporządzenie MEN 
z 26 marca 2015 r. 

Wysokość dodatku służbowego dla 
nauczyciela jest uzależniona od 
zajmowanego stanowiska, zakresu 
obowiązków oraz złożoności 
wykonywanych zadań. Wysokości  
dodatku służbowego określone 
procentowo w stosunku do 
wynagrodzenia zasadniczego, 
podane są w tabeli, która jest 
załącznikiem do rozporządzenia – 
w niniejszej części  raportu Tabela 
3 w pkt 4.2.5. 

5. dodatek za warunki 
pracy 

— art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 
ust. 2 KN 

— art. 34 KN 

— § 8 i 9 
rozporządzenia MENiS 
z 31 stycznia 2005 r. 

— uchwała organu 
prowadzącego  

— § 4 rozporządzenia 

Opis ustalania dodatku za warunki 
pracy znajduje się w pkt 4.2.4. 
niniejszej części raportu.  

                                                 
499 Dodatek przysługuje nauczycielom wymienionym w art. 32 ust. 3 KN — mianowanym i 
dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach 
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 
szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli 
przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym. 
500 Op. cit. 
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MEN z 3 kwietnia 2009 
r.  

— § 6 rozporządzenia 
MS z 22 grudnia 2016 r. 

6. dodatek za wysługę lat — art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 
ust. 2 KN 

— art. 33 KN 

— § 7 rozporządzenia 
MENiS z 31 stycznia 
2005 r. 

— uchwała organu 
prowadzącego 

— § 5 rozporządzenia 
MEN z 3 kwietnia 2009 
r.  

— § 9 rozporządzenia 
MS z 22 grudnia 2016 r. 

Nauczycielom przysługuje dodatek 
za wysługę lat, w wysokości 1% 
wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacany w 
okresach miesięcznych poczynając 
od czwartego roku pracy, z tym że 
dodatek ten nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia zasadniczego. 
Pierwszy dodatek nauczyciel 
otrzymuje więc po zakończeniu 
trzeciego roku pracy, a jego 
wysokość wynosi 3 proc. 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Sformułowanie "od czwartego 
roku pracy" nie odnosi się jedynie 
do pracy w charakterze 
nauczyciela — wlicza się do niego 
czas poprzedniego zatrudnienia 
oraz okresy, od których zależy 
nabycie uprawnień pracowniczych 
(np. urlop wychowawczy). 

7. wynagrodzenie za 
godziny 
ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych 
zastępstw 

— art. 30 ust. 1 pkt 3 
KN, 

— art. 35 KN 

— uchwała organu 
prowadzącego 

— § 6 rozporządzenia 
MEN z 3 kwietnia 2009 
r.  

— § 8 rozporządzenia 
MS z 22 grudnia 2016 r.  

Nauczyciel zatrudniony w ramach 
pełnego etatu może zyskać 
dodatkowy dochód, realizując 
godziny ponadwymiarowe, każdy 
zaś, bez względu na wymiar 
pensum – gdy pełni doraźne 
zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli.  

Wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się 
według stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za 
warunki pracy.  

Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową i godzinę 
doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę  wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy jeśli praca 
odbywała się w warunkach 
trudnych lub uciążliwych) przez 
miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć. Miesięczną liczbę 
godzin ustala się mnożąc 
tygodniowy obowiązkowy lub 
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realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych 
godzin (patrz: obliczanie 
wynagrodzenia zasadniczego przy 
zwiększonym pensum – pkt. 4.1 
niniejszej części raportu). 

8. wynagrodzenie za 
godziny zajęć w ramach 
programów 
finansowanych ze 
środków UE 

— art. 35a KN Za każdą godzinę tych zajęć 
przysługuje wynagrodzenie jak za 
godziny ponadwymiarowe i 
doraźnych zastępstw. 

9. nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród 

— art. 49 KN 

— uchwała organu 
prowadzącego 

— rozporządzenie MEN 
z 10 sierpnia 2009 r.  

Raz w roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przyznawane są 
nagrody: 

 — MEN  

— kuratorów oświaty  

— organów prowadzących.  

Nagrody MEN przyznawane są z 
budżetu tego ministra. Nagrody 
kuratorów przyznawane są z 
budżetów wojewodów.  

Na nagrody organów 
prowadzących szkoły w budżetach 
tych organów tworzony jest 
specjalny fundusz na nagrody dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. 

Kryteria i tryb przyznawania 
nagród ustalają organy 
prowadzące.  

Nagrodę organu prowadzącego 
może otrzymać nauczyciel po 
przepracowaniu co najmniej 
jednego roku w szkole. Nagrodę 
MEN i nagrodę kuratora po 
przepracowaniu co najmniej 
dwóch lat. 

Nagrody nie wykluczają się. 

IV. Świadczenia i dodatki specjalne 

(nie stanowią składników wynagrodzenia nauczyciela w rozumieniu KN, jednak 
powiększają jego dochody związane z zatrudnieniem na etacie nauczycielskim) 

1. dodatek wiejski — art. 54 ust. 5 KN Nauczycielowi posiadającemu 
kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, 
zatrudnionemu na terenie wsi lub 
w mieście liczącym do 5000 
mieszkańców, przysługuje 
odrębny dodatek w wysokości 10% 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Organ prowadzący szkołę może 
podwyższyć dodatek 
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nauczycielowi zatrudnionemu na 
terenie wiejskim, na którym 
występuje deficyt kadr. 

2. świadczenia urlopowe 
(nazywane przez 
nauczycieli 
„czternastką”) 

— art. 53 ust. 1a KN Z odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, wypłacane 
jest nauczycielowi do końca 
sierpnia każdego roku świadczenie 
urlopowe w wysokości odpisu 
podstawowego, o którym mowa 
w przepisach o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, 
ustalonego proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy i okresu 
zatrudnienia nauczyciela w danym 
roku szkolnym. Nauczyciel nie 
musi o nie wnioskować. 

Dla zobrazowania: nauczyciel 
zatrudniony przez cały rok szkolny 
2019/2020 w pełnym wymiarze 
zajęć otrzymał świadczenie 
urlopowe w wysokości 1.550,26 
zł. 

3. jednorazowe 
świadczenie na start 

— art. 53a KN 

 

Nauczyciel stażysta odbywający 
staż na stopień nauczyciela 
kontraktowego otrzymuje 
jednorazowe świadczenie na start 
w wysokości 1000 zł. 

4. świadczenie 
kompensacyjne 

— ustawa z dnia 22 
maja 2009 r. o 
nauczycielskich 
świadczeniach 
kompensacyjnych 

Świadczenie przedemerytalne dla 
nauczycieli i wychowawców, 
którzy posiadają staż 
ubezpieczeniowy co najmniej 30 
lat okresów składkowych, 
osiągnęli wiek wymagany przez 
ustawę501 i po rozwiązaniu 
stosunku pracy w charakterze 
nauczyciela nie wykonują żadnej 
innej pracy ani nie prowadzi 
działalności gospodarczej. 

Wysokość nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego 
ustalana jest indywidualnie i nie 
może być niższa niż najniższa 
emerytura, czyli aktualnie 1200 zł 

                                                 
501 

 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019– 2020;  

 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021–2022;  

 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023–2024;  

 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025–2026;  

 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027– 2028;  

 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029– 2030;  

 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031– 2032. 
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brutto. Oblicza się ją dzieląc 
podstawę obliczenia emerytury 
(ustalaną na podstawie art. 25. 
Ustawy o emeryturach i rentach z 
FUS) przez średnie dalsze trwanie 
życia dla osoby w wieku 60 lat. 

  

5. Inne świadczenia 

 

Analizując wynagrodzenia nauczycieli należy wspomnieć o innych uprawnieniach wynikających z 

KN. 

a) Urlop wypoczynkowy, obejmuje okres wakacji i ferii — w placówkach feryjnych (w 

placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne przysługuje prawo do 35 dni 

roboczych urlopu wypoczynkowego ustalonego w planie urlopów – art. 64 ust. 3 KN). 

Wynagrodzenie nauczyciela za czas wakacji i ferii jest takie samo, jak w czasie, gdyby 

pracował, łącznie z godzinami ponadwymiarowymi i godzinami doraźnych zastępstw. 

Wynagrodzenie za te godziny oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 

okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu (art. 67 KN). 

b) Urlop dla poratowania zdrowia (art. 73 KN), może być udzielony nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co 

najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. 

Jest to urlop na przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby związanej z wykonywanym 

zawodem, leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację uzdrowiskową. Jednorazowo urlop nie 

może przekraczać roku. W tym czasie nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń 

pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego. 

c) Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 

budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębniane są środki na ten cel w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli (art. 70a ust. 1 KN). Z tych środków dofinansowuje się m.in. koszty udziału 

nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, studiach 

podyplomowych, szkoleniach branżowych. Podział środków dokonywany jest po 

zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. 

 

6. Szkoły prowadzone przez ministrów  

 

a) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (minister właściwy ds. kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego) na podstawie przepisów art. 8 ust. 6 Prawa 
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oświatowego prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki (poza miejscem 

zamieszkania ucznia). W Polsce jest blisko 1000 szkół artystycznych i placówek różnych 

typów: muzycznych, plastycznych, baletowych, sztuki tańca i sztuki cyrkowej. Wśród 

typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie 

kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą 

realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Wyszukiwarka szkół: 

http://szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl/ 

b) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (minister właściwy ds. rolnictwa) na podstawie 

przepisów art. 8 ust. 7 pkt 1 Prawa oświatowego prowadzi 54 zespoły szkół rolniczych, na 

terenie całego kraju. Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316): cukiernik, jeździec, kucharz, mechanik-operator 

pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego, piekarz, przetwórca ryb, pszczelarz, rolnik, rybak śródlądowy, przetwórca 

mięsa, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, 

technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

technik ogrodnik, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik pszczelarz, technik rolnik, 

technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności, technik turystyki na 

obszarach wiejskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik 

weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wykaz szkół rolniczych: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-szkol-rolniczych. 

c) Minister Klimatu  i Środowiska (minister właściwy ds. środowiska) na podstawie 

przepisów art. 8 ust. 8 Prawa oświatowego jest organem prowadzącym dla 11 

ponadgimnazjalnych szkół leśnych: https://www.gov.pl/web/klimat/szkoly-lesne. 

d) Minister Sprawiedliwości na podstawie przepisów art. 8 ust. 12 Prawa oświatowego 

prowadzi publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na stronie MS nie ma wykazu 

tych szkół. Wykaz wszystkich jednostek podległych MS znajduje się w obwieszczeniu 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych 

(M.P. z 2020 r. poz. 241). 

e) Minister Obrony Narodowej na podstawie przepisów art. 8 ust. 4 oraz art. 49 Prawa 

Oświatowego prowadzi 2 licea i 2 przedszkola wojskowe (https://sip.lex.pl/akty-

prawne/dzu-dziennik-ustaw/wykaz-szkol-i-placowek-ktore-prowadza-minister-wlasciwy-

do-spraw-18704457) 

f) Minister Infrastruktury (minister właściwy ds. gospodarki morskiej, żeglugi 

śródlądowej, rybołówstwa) godnie z art. 8 ust. 9-11 Prawa oświatowego może zakładać i 

prowadzić publiczne szkoły morskie, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa. Obecnie organami 

http://szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wykaz-szkol-rolniczych
https://www.gov.pl/web/klimat/szkoly-lesne
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wykaz-szkol-i-placowek-ktore-prowadza-minister-wlasciwy-do-spraw-18704457
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wykaz-szkol-i-placowek-ktore-prowadza-minister-wlasciwy-do-spraw-18704457
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wykaz-szkol-i-placowek-ktore-prowadza-minister-wlasciwy-do-spraw-18704457
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prowadzącymi szkoły i zespoły szkół tych specjalności są głównie samorządy. Minister 

prowadzi Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. 

 

II.   Pracownicy administracji i obsługi 

 

1. Akty prawne 

 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) (dalej: k.p.) 

 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) (dalej: ustawa o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1282) (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) (dalej: ustawa o 

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych 

innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559) (dalej: rozporządzenie 

MPiPS z 30 kwietnia 2008 r.) 

 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w 

sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. (Dz. Urz. GUS z dnia 23 stycznia 2020 r. 

poz. 2) 

 

2. Pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez organy administracji rządowej 

 

Zgodnie z art. 773 § 1 k.p. warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery 

budżetowej, jeżeli nie są oni objęci zbiorowym układem pracy, określa w drodze rozporządzenia 

minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra.  

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
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oświaty (patrz: Rozdział 4 punkt I. 2.) prowadzonych przez ograny administracji rządowej, jest to 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach 

organizacyjnych (dalej: rozporządzenie MPiPS z 30 kwietnia 2008 r.).  

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora i zastępcy dyrektora (nieposiadających 

kwalifikacji pedagogicznych502) oraz głównego księgowego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

nagrody jubileuszowej i odprawy oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku 

do rozporządzenia (patrz Tabela 8.). Wynagrodzenia tych osób kształtowane są na podstawie 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (dalej: ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi), 

tzw. ustawa kominowa503. 

 

2.1. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustalana jest na podstawie tabel miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego oraz tabel stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych, które 

są załącznikami do rozporządzenia. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego 

z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz wynikającą z 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego504, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia 

przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. 

 

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1300 — 4000 

II 1700 — 4200 

III 1720 — 4400 

IV 1740 — 4600 

V 1760 — 4800 

VI 1780 — 5000 

                                                 
502 Dyrektor i zastępcy dyrektora z kwalifikacjami pedagogicznymi podlegają pod przepisy KN. 
503 Art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi. 
504 Jest to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w 
tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 
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Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

VII 1820 — 5200 

VIII 1860 — 5400 

IX 1900 — 5600 

X 1960 — 5800 

XI 2000 — 6000 

XII 2050 — 6200 

XIII 2100 — 6400 

XIV 2160 — 6600 

XV 2220 — 6800 

XVI 2280 — 7000 

XVII 2350 — 7200 

XVIII 2450 — 7400  

XIX 2650 — 7600 

 

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa  

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1400 — 2600 

II 1460 — 2610 

III 1440 — 2620 

IV 1450 — 2630 

V 1460 — 2640 

VI 1470 — 2660 

VII 1480 — 2680 

VIII 1490 — 2690 

IX 1500 — 2750 

X 1520 — 2890 

XI 1540 — 3040 

XII 1560 — 3200 

XIII 1580 — 3360 

XIV 1600 — 3530 

XV 1620 — 3730 

XVI 1640 — 3930 

XVII 1660 — 4130 

XVIII 1680 — 4330 
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XIX 1700 — 4530 

 

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1620 — 3200 

II 1630 — 3210 

III 1640 — 3220 

IV 1650 — 3230 

V 1660 — 3240 

VI 1670 — 3260 

VII 1680 — 3300 

VIII 1690 — 3350 

XIX 1700 — 3450 

X 1720 — 3590 

XI 1740 — 3740 

XII 1760 — 3900 

XIII 1780 — 4060 

XIV 1800 — 4230 

XV 1820 — 4430 

XVI 1850 — 4630 

XVII 1880 — 4830 

XVIII 1920 — 5030 

XIX 1960 — 5230 

 

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw środowiska 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1400 — 2600 

II 1450 — 2650 

III 1550 — 2700 

IV 1560 — 2750 

V 1570 — 2800 

VI 1580 — 2850 

VII 1590 — 2900 

VIII 1600 — 3000 
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Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

XIX 1610 — 3100 

X 1620 — 3250 

XI 1640 — 3400 

XII 1660 — 3600 

XIII 1700 — 3800 

XIV 1740 — 4000 

XV 1780 — 4200 

XVI 1820 — 4400 

XVII 1920 — 4600 

XVIII 1940 — 4800 

XIX 1980 — 5100 

 

 

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra 
właściwego do spraw rybołówstwa 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1400 — 3000 

II 1600 — 3050 

III 1620 — 3100 

IV 1630 — 3150  

V 1640 — 3200 

VI 1650 — 3250 

VII 1660 — 3350 

VIII 1670 — 3450 

XIX 1680 — 3600 

X 1690 — 3750 

XI 1700 — 3950 

XII 1710 — 4100 

XIII 1720 — 4200 

XIV 1730 — 4500 

XV 1740 — 4700 

XVI 1750 — 4800 

XVII 1760 — 4900 

XVIII 1770 — 5000 

XIX 1780 — 5100 
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Tabela 6. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w Centrum Edukacji Artystycznej 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1300 — 4000 

II 1740 — 4200 

III 1780 — 4400 

IV 1820 — 4600 

V 1860 — 4800 

VI 1900 — 5000 

VII 1940 — 5200 

VIII 1980 -5400 

XIX 2020 — 5600 

X 2060 — 6000 

XI 2080 — 6500 

XII 2100 — 7000 

XIII 2150 — 7500 

XIV 2200 — 8000 

XV 2250 — 8500 

 

Tabela 7. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej  

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1700 — 2600 

II 1750 — 2650 

III 1760 — 2700 

IV 1780 — 3000 

V 1800 — 3300 

VI 1820 — 3700 

VII 1840 — 4100 

VIII 1860 — 4500 

XIX 1880 — 5000 

X 1900 — 5500 

XI 1920 — 6000 

XII 1940 — 6500 

XIII 1960 — 7000 

XIV 1980 — 7500 

XV 2000 — 8000 
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Tabela 8. Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników 
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa art. 128 § 2 pkt 2 k.p.505 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

1. 

Dyrektor szkoły 
nieposiadający 
kwalifikacji 
pedagogicznych - - 

według odrębnych przepisów 

Dyrektor wyższe 8 

2. 
Zastępca dyrektora 
(wicedyrektor) 

- - wyższe 7 

3. Główny księgowy - - według odrębnych przepisów 

 

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dyrektora i wicedyrektora nie może 

przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast głównego księgowego – 3-krotności506.  

Dyrektorowi, wicedyrektorowi i głównemu księgowemu mogą być przyznane świadczenia 

dodatkowe i nagroda roczna. 

 

Tabela 9. Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników szkół 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje507 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

A. Pracownicy szkół 

1. Radca prawny XV-XVII według odrębnych przepisów 

2. Kierownik gospodarczy XIII-XVII 
wyższe 2 

średnie 6 

3. Sekretarz szkoły XII-XIV średnie 5 

4. Specjalista XII-XIV 
wyższe 2 

średnie 5 

5. Starszy księgowy X-XII średnie 4 

                                                 
505 Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy — pracownicy kierujący 
jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu 
zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi. 
506 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 
czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. 
507 Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne 
przepisy. 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje507 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

6. 

Starszy operator elektronicznych 
monitorów ekranowych, 

samodzielny referent, 

starszy magazynier 

IX-XII średnie 

 
6 

4 

4 

7. 

Starszy laborant, 

starszy referent, 

starszy intendent, 

kasjer 

VIII-XI średnie 

4 

3 

3 

1 

8. 

Starszy recepcjonista, 

starsza maszynistka, 

intendent, 

magazynier 

VIII-X średnie 

4 

- 

- 

- 

9. Recepcjonista VII-X średnie - 

10. 

Księgowy, 

laborant, 

referent 

VI-X średnie 

1 

- 

- 

11. Maszynistka VII-IX średnie - 

12. Starszy lekarz XVII-XIX 

według odrębnych przepisów 

13. Lekarz XVI-XVIII 

14. 
Starszy felczer, 

felczer 
XIV-XVI 

15. Starsza pielęgniarka XII-XIV 

16. Pielęgniarka XI-XIII 

17. 

Starsza higienistka 
stomatologiczna, 

starsza higienistka szkolna 

XII-XIV 
średnie 

medyczne 
5 

18. 
Asystent wychowawcy w zakładzie 
poprawczym albo schronisku dla 
nieletnich 

XI-XIV średnie 5 

19. 
Higienistka stomatologiczna, 

higienistka szkolna 
XI-XIII 

średnie 
medyczne 

- 

20. Instruktor terapii uzależnień X-XII 
średnie i 
szkolenie 

specjalistyczne 
1 

B. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym 

 i komisji egzaminacyjnych 

1. 
Kierownik: wydziału, zespołu, 
pracowni 

XVI-XVIII wyższe 7 

2.  Radca prawny XV-XVIII według odrębnych przepisów 

2a. Audytor wewnętrzny XV-XVIII według odrębnych przepisów 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje507 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

3. 
Zastępca kierownika: wydziału, 
zespołu, pracowni 

XV-XVII wyższe 7 

3a. 
Kierownik: wydziału, zespołu, 
pracowni w okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 

XIV-XVI wyższe 7 

4. Główny specjalista XIV-XVII wyższe 7 

5. 

Zastępca kierownika: wydziału, 
zespołu, pracowni w okręgowej 
komisji egzaminacyjnej XIV-XVI wyższe 

7 

Starszy: specjalista, ekspert 6 

6. Specjalista, ekspert XIII-XV wyższe 5 

7. 

Samodzielny referent, 

starszy księgowy, 

programista 

XI-XIII średnie 

6 

4 

6 

8. Starszy kasjer X-XIII średnie 4 

9. Starszy referent VIII-XII średnie 4 

10. Kasjer IX-XI średnie - 

11. 
Referent, 

księgowy 
VI-XI średnie - 

C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych 

1. Kierownik biura warsztatowego XVI-XIX wyższe 7 

2. Główny specjalista XIV-XVI wyższe 6 

3. 
Zastępca głównego księgowego, 

starszy specjalista 
XIII-XV wyższe 5 

4. 

Kierownik robót, 

starszy mistrz, 

kierownik zmiany 
XII-XV średnie 7 

Kierownik sekcji 

5. Mistrz XI-XIV średnie 6 

6. 
Kierownik magazynu, 

samodzielny referent 
X-XIII średnie 

4 

6 

7. 
Samodzielny magazynier, 

starszy księgowy 
IX-XIII średnie 4 

8. 
Starszy: laborant, referent 

VIII-XII średnie 
4 

Księgowy - 

9. 
Magazynier, 

starsza maszynistka 
VIII-XI średnie 

3 

- 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje507 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

10. 

Sekretarz, 

laborant, 

referent 

VI-XI średnie 

1 

- 

- 

11. Maszynistka VII-IX średnie - 

D. Pracownicy obsługi 

1. 

Konserwator maszyn, 

konserwator instrumentów 
muzycznych, 

stroiciel instrumentów 
muzycznych, 

konserwator sprzętu i urządzeń 
sportowych lub elektronicznych, 
akustycznych, automatycznych, 

operator sprzętu audiowizualnego 
lub urządzeń powielających 

IX-XIII średnie 4 

2. 

Kierowca autobusu X-XI 

według odrębnych przepisów kierowca samochodu ciężarowego IX-X 

kierowca samochodu osobowego VII-VIII 

3. 
Starszy strażnik w zakładzie 
poprawczym albo w schronisku 
dla nieletnich 

VII-XIII średnie 4 

4. Starszy rzemieślnik VII-XII średnie 4 

5. 

Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, 
elektrotechnik, murarz, stolarz, 
ogrodnik, fotograf, montażysta 
wystaw itp.), kucharz 

VII-XI 

zasadnicze - 

palacz c.o. 
podstawowe i 

kurs dla palaczy 
- 

starszy strażnik 

podstawowe 

2 

starszy woźny, 

robotnik do pracy ciężkiej, 

praczka 

- 

6. 
Strażnik w zakładzie poprawczym 
albo w schronisku dla nieletnich 

VI-XI średnie - 

7. 

Starszy portier, 

woźny, 

dozorca, 

robotnik do pracy lekkiej, 

strażnik 

VI-IX podstawowe - 
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Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje507 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

8. 

Szatniarz, 

portier, 

sprzątaczka, 

pomoc kuchenna 

III-VII podstawowe - 

9.  Goniec I-V podstawowe - 

 

Tabela 10. Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników 
zatrudnionych w Centrum Edukacji Artystycznej oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej  

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane kwalifikacje 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

1. Naczelnik wydziału XIV-XV wyższe 6 

2. Główny specjalista 
XII-XIII 

wyższe 6 

3. Radca prawny według odrębnych przepisów 

4. Starszy specjalista X-XII wyższe 4 

5. Specjalista IX-XI wyższe 2 

6. Samodzielny księgowy VIII-X 
wyższe 2 

średnie 4 

7. Samodzielny referent VII-IX 
wyższe - 

średnie 2 

8. Księgowy VI-VIII średnie - 

9. Starszy referent V-VII średnie 1 

10. Sekretarka IV-VI średnie - 

11. Referent III-V średnie - 

12. Sprzątaczka, portier, dozorca II-IV podstawowe - 

13. Goniec I-III podstawowe - 

 

2.2. Dodatki  

 

a) Dodatek funkcyjny, zgodnie z § 6 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., 

przysługuje pracownikowi: 

 zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy 

prawnemu; 

 koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla 

którego w wykazie stanowisk (Tabela 11. i Tabela 12.) przewiduje się dodatek 

funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki. 
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Tabela 11. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej 

Lp. Stanowisko 
Stawka dodatku 

funkcyjnego 

I. Pracownicy szkół i placówek oświatowych 

1. Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni 4 — 6 

2. Radca prawny, audytor wewnętrzny 3 — 6 

3. 
Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej 
komisji egzaminacyjnej 

3 — 6 

4. Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni 3 — 5 

5. 
Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni 

w okręgowej komisji egzaminacyjnej 
2 — 5 

6. 
Kierownik gospodarczy, 

sekretarz szkoły 
2 — 4 

II. Pracownicy warsztatów szkolnych 

1. Kierownik biura warsztatowego 2 — 6 

2. Główny specjalista508 2 — 5 

3. 

Kierownik robót, 

starszy mistrz, 

kierownik zmiany 

1-4 

4. 

Kierownik sekcji, 

mistrz, 

kierownik magazynu 

1 — 3 

 

 

Tabela 12. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w Centrum Edukacji 
Artystycznej oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej 

Lp. Stanowisko 
Stawka dodatku 

funkcyjnego 

1. Naczelnik wydziału 2 — 4 

2. Główny specjalista, radca prawny 1 — 3 

 

 

Tabela 13. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, 
prowadzonych przez organy administracji rządowej 

Stawka dodatku funkcyjnego 
Procent najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego 

1 5 — 15 

2 6 – 20 

3 8 — 30 

                                                 
508 Głównemu specjaliście przyznaje się dodatek funkcyjny w przypadku, gdy ze względów 
organizacyjnych nie przewiduje się w warsztatach stanowiska kierownika biura warsztatowego, a 
kierowanie pracą w zakresie jednej z wymienionych komórek powierza się głównemu specjaliście. 
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Stawka dodatku funkcyjnego 
Procent najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego 

4 10 — 50 

5 12 — 70 

6 15 — 100 

 

 

Tabela 14. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 

Stawka dodatku funkcyjnego 
Procent najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego 

1 50 — 105 

2 60– 120 

3 70 — 135 

4 80 — 150 

 

 

b) Dodatek specjalny 

 Zgodnie z § 7 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracodawca może 

przyznać pracownikowi dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia 

zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze 

względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. Dodatek specjalny 

przyznawany jest na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas 

nieokreślony. Wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w 

kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego pracownika. 

 Zgodnie z § 8 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownikowi 

zatrudnionemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje 

dodatek specjalny za trudną pracę. Dodatek specjalny za trudną pracę z 

nieletnimi jest ustalany w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego. 

Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych 

dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku 

specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników. Wysokość 

i warunki przyznawania dodatku są określone w załączniku do rozporządzenia. 
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Tabela 15. Wykaz pracowników uprawnionych do dodatku specjalnego za trudną 

pracę 

Wyszczególnienie 
Kategoria placówki509 

I II III 

Lekarze, felczerzy, pielęgniarki, higienistki, instruktor 
terapii uzależnień, strażnicy, pracownicy biur 
warsztatów szkolnych, asystent wychowawcy, 
pracownicy obsługi, robotnicy 

40% 35% 30% 

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni 35% 30% 25% 

 

c) Dodatek za pracę w porze nocnej  

Zgodnie z § 9 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownikowi wykonującemu 

pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w 

porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy 

jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 k.p. 

d) Dodatek za wysługę lat 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownikowi przysługuje 

dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 

latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.  

       e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,   

pracownikom szkół i placówek prowadzonych przez ministrów przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. Zasady przyznawania, patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt.4. Przepis ten 

nie dotyczy dyrektora i zastępcy dyrektora, który nie mają kwalifikacji pedagogicznych 

oraz głównego księgowego.  

 

 

 

 

                                                 
509 Do I kategorii placówek zalicza się: 
a) zakłady poprawcze resocjalizacyjne: 
 — o charakterze zamkniętym, 
 — o wzmożonym nadzorze wychowawczym, 
b) zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne, 
c) zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne, 
d) schroniska dla nieletnich: 
 — zwykłe, 
                  — interwencyjne. 
Do II kategorii placówek zalicza się zakłady poprawcze resocjalizacyjne: 
a) o charakterze otwartym – młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, 
b) o charakterze półotwartym. 
Do III kategorii zalicza się placówki resocjalizacyjne dla wychowanków umieszczonych przez sądy 
powszechne w związku 
z popełnieniem czynu karalnego. 
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2.3. Nagrody 

 

a) Zgodnie z § 11 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., w ramach posiadanych 

środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy. Wysokość tego 

funduszu oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin 

premiowania. 

b) Również w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz 

nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 

pozostający w dyspozycji pracodawcy (§ 12 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r.). 

 

 

c) Nagroda jubileuszowa 

Zgodnie z § 13 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownikowi przysługuje 

nagroda jubileuszowa w wysokości: 

 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy; 

 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy; 

 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy; 

 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy; 

 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy. 

 

2.4. Inne świadczenia 

 

a) Odprawa emerytalna/rentowa 

Zgodnie z § 14 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownikowi spełniającemu 

warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego 

stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje 

jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 

 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat; 

 2-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 10 lat. 

b) Bezpłatne wyżywienie 

Zgodnie § 15 rozporządzenia MPiPS z 30 kwietnia 2008 r., pracownik zatrudniony w 

szkole na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z 

bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy w okresie prowadzenia żywienia w 

szkole. Pracownikowi niekorzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu 

nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.  
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3. Pracownicy szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

 

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się do pracowników 

samorządowych zatrudnionych m.in. w gminnych jednostkach budżetowych (art. 2 pkt 3) do 

których zalicza się szkoły i placówki oświatowe (art. 4 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych). Pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez jst, zaliczani są więc do pracowników samorządowych.  

Pracownikowi samorządowemu, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych przysługuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, 

nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 

z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach510. Pracownikowi samorządowemu może być 

też przyznany dodatek funkcyjny (art. 36 ust. 4), dodatek specjalny (art. 36 ust. 5) oraz 

nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (art. 36 ust. 6) 

Wynagrodzenia pracowników samorządowych kształtowane są zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (dalej: rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych), a w sprawach w niej nieuregulowanych, zgodnie z  przepisami k.p. 

 

3.1. Wynagrodzenie zasadnicze 

 

W rozporządzeniu określony został szczegółowo wykaz stanowisk pracowniczych, a także 

zasady wynagradzania pracowników samorządowych.  

W załączniku nr 3 do rozporządzenia zostały określone m. in. kwoty minimalnego 

miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach 

zaszeregowania.  

 

Tabela 16. Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego  
ustalonego w kategoriach zaszeregowania 

Kategoria 
zaszeregowania 

Minimalny poziom 
wynagrodzenia 
zasadniczego w 

złotych 

I 1700 

II 1720 

III 1740 

IV 1760 

V 1780 

VI 1800 

                                                 
510 Patrz: Rozdział 3 wstęp, pkt 4. 
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Kategoria 
zaszeregowania 

Minimalny poziom 
wynagrodzenia 
zasadniczego w 

złotych 

VII 1820 

VIII 1840 

IX 1860 

X 1880 

XI 1900 

XII 1920 

XIII 1940 

XIV 1960 

XV 1980 

XVI 2000 

XVII 2100 

XVIII 2200 

XIX 2400 

XX 2600 

XXI 2800 

XXII 3000 

 

W załączniku nr 3 do rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych w dziale F znajdują się również wykazy stanowisk pracowniczych w 

samorządowych jednostkach organizacyjnych, do których zaliczają się placówki 

oświatowe. W tabelach podane są minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne. Nie wszystkie z tych stanowisk dotyczą oświaty. 

Pracodawcy (dyrektorzy jednostek), na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, 

zostali zobowiązani do określenia w drodze regulaminu wynagradzania: 

 wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych; 

 szczegółowych warunków wynagradzania, w tym maksymalnego poziomu 

wynagrodzenia zasadniczego; 

oraz fakultatywnie do ustalenia: 

 warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania premii i nagród innych 

niż nagroda jubileuszowa; 

 warunków i sposobu przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego dla 

stanowisk, które zostały w danej jednostce utworzone. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określa, w drodze zarządzenia, 

maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek 



337 

 

budżetowych (w tym przypadku chodzi o dyrektorów lub zastępców dyrektorów placówek 

oświatowych, którzy nie są nauczycielami).  

Pracodawcy, dokonując odpowiedniego zaszeregowania pracownika, odnoszą się do konkretnego 

stanowiska w tabeli znajdującej się w rozporządzeniu. I tak np. w grupie I. Wszystkie 

jednostki: 

 w tabeli Stanowiska kierownicze urzędnicze znajduje się dyrektor (jeśli jest nim 

osoba bez przygotowania pedagogicznego) i główny księgowy, 

 w tabeli Stanowiska urzędnicze – główny specjalista, starszy specjalista (którym może 

być np. osoba zajmująca się sprawami kadrowymi), informatyk, starszy referent, referent, 

inspektor ds. bhp; 

 w tabeli Stanowiska pomocnicze i obsługi – psycholog, logopeda, pielęgniarka, 

kierowca autobusu, konserwator, kucharz, pomoc kuchenna, palacz c.o., robotnik do 

pracy lekkiej, woźny, sprzątaczka. 

W tabeli jest też osobna grupa dedykowana tylko jednostkom działającym w zakresie oświaty. 

Wymienione w niej stanowiska dotyczą wyłącznie placówek oświatowych (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego 
w kategoriach zaszeregowania 

V. Jednostki działające w zakresie oświaty 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

Lp. Stanowisko 

Minimalny 
poziom 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Minimalne wymagania 
kwalifikacyjne511 

Wykształcenie 
oraz umiejętności 

zawodowe 

Staż pracy 
w latach 

1. 

Kierownik biura warsztatowego, 

kierownik stacji obsługi samochodów, 

kierownik budowy 

XVI wyższe512 7 

2. Kierownik obiektów sportowych XIII wyższe18 7 

3. Kierownik gospodarczy XIII 
wyższe18 

średnie513 

2 

6 

                                                 
511 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych 
stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie 
umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania 
określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o 
pracownikach samorządowych. 
512 Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 
650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w 
odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu 
stanowiska. 
513 Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w 
rozumieniu Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o 
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V. Jednostki działające w zakresie oświaty 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

Lp. Stanowisko 

Minimalny 
poziom 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

Minimalne wymagania 
kwalifikacyjne511 

Wykształcenie 
oraz umiejętności 

zawodowe 

Staż pracy 
w latach 

4. Sekretarz szkoły XII średnie19 5 

5. Starszy ratownik wodny IX 
jak dla stanowiska ratownika 

wodnego 

6. Dietetyk X według odrębnych przepisów 

7. Ratownik wodny X według odrębnych przepisów 

8. Młodszy ratownik wodny VII 
jak dla stanowiska ratownika 

wodnego 

9. Rolnik hodowca VII zasadnicze514 - 

10. Robotnik szklarniowy VI zasadnicze20 - 

11. Pomoc nauczyciela VI podstawowe515 - 

12. Robotnik budowlany V 
umiejętność 

wykonywania 
pracy 

- 

13. Robotnik polowy IV 
umiejętność 

wykonywania 
pracy 

- 

14. 

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie 
przewozu do i ze szkoły, przy 
przejściu przez jezdnię w drodze do i 
ze szkoły) 

I podstawowe - 

 

 

3.2. Dodatki  

 

a) Dodatek za wieloletnią pracę 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, dodatek za wieloletnią pracę 

przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Warunki przyznawania i wypłacania tego dodatku są 

określone w § 7 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  

                                                                                                                                                         
odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do 
stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 
514 Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze 
zawodowe, w rozumieniu Prawa oświatowego, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie 
zadań na stanowisku. 
515 Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu Prawa 
oświatowego, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku. 
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b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 

Z godnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

pracownikom  samorządowych jednostek budżetowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

roczne. Zasady przyznawania, patrz: Rozdział  3 wstęp, pkt.4. 

c) Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagroda za szczególne osiągnięcia w 

pracy zawodowej 

Są to dodatki fakultatywne wynikające z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych 

(odpowiednio art. 36 ust. 4, 5 i 6). Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy, pracodawca w regulaminie 

wynagradzania może ustalić warunki i sposób przyznawania tych dodatków oraz warunki i sposób 

wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. 

 

3.3. Nagroda jubileuszowa 

 

Zgodnie a art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych nagroda jubileuszowa przysługuje 

w wysokości:  

 po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;  

 po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;  

 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;  

 po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;  

 po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;  

 po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.  

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).  

Warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania określa § 8 

rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

 

3.4. Inne świadczenia 

 

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z art. 38 

ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:  

 po 10 latach pracy – 2-miesięcznego wynagrodzenia;  

 po 15 latach pracy – 3-miesięcznego wynagrodzenia;  

 po 20 latach pracy – 6-miesięcznego wynagrodzenia.  

Odprawę emerytalną/rentową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach 

samorządowych). 
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Warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z 

tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania określa § 9 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. 

 


