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Ostatnie zmiany w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
zostały wprowadzone: 

 
• ustawą z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1930)  
 

– obowiązują od 18 listopada 2017 r. 
 

• ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) 

 

- obowiązują od 1 września 2017 r. 



Od 18 listopada 2017 r. 
 

w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: 
 
- zlikwidowano stanowiska doradców i asystentów. 

 
 
 



 
Ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1930)  
 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w art. 4 w ust. 2 uchyla się pkt 2;  
2) w art. 6 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy, "doradcy lub 

asystenta";  
3) w art. 6a skreśla się wyrazy, "doradcy lub asystenta";  
4) uchyla się art. 17;  
5) w art. 20 w ust. 2 wyrazy "art. 4 ust. 2 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 2 

pkt 1 i 3";  
6) uchyla się art. 33;  
7) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wykaz stanowisk, z 

uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, 
pomocnicze i obsługi;". 

 
 



Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
– stan prawny od 18 listopada 2017 r. 

 
 
Art.  4.  [Podstawa zatrudnienia pracowników samorządowych] 
 
2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:  

1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;  
2) doradców i asystentów;  
3) pomocniczych i obsługi 

 
 



Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
– stan prawny od 18 listopada 2017 r. 

 
Art. 17. [Doradcy i asystenci] (uchylony).  
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą 

zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w 
urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim.  

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, następuje na czas pełnienia 
funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka.  

3. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem.  

4. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć:  
1) w gminach do 20 000 mieszkańców - 3 osoby;  
2) w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach - 5 osób;  
3) w pozostałych gminach oraz województwach - 7 osób. 

 



 
 

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
– stan prawny od 18 listopada 2017 r. 

 
 
Art. 33.  [Doradcy i asystenci]  
 

Przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowiednio do doradców i asystentów.  
(uchylony) 



 
Ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1930)  
 
 

Art. 2.  
 

Umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów na podstawie przepisów 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają po upływie 14 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 
 



 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  
(tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.)  

 
Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1621) i obejmują: 
 
 

• rozszerzenie wykazu stanowisk wraz ze zmianą kategorii zaszeregowania – 
obowiązują od 30 sierpnia 2017 r.; 

 
 

• stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę – obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r.; 

 

• Stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i 
powołania - obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r. 



 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  
- po zmianach od 1 stycznia 2018 r. 

 
Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych 

Minimalna kwota w złotych 
Stawki od 1 stycznia 2018 r. 

I 1100 1700 

II 1120 1720 

III 1140 1740 

IV 1160 1760 

V 1180 1780 

VI 1200 1800 

VII 1220 1820 

VIII 1240 1840 

IX 1260 1860 

X 1280 1880 

XI 1300 1900 

XII 1350 1920 

XIII 1400 1940 

XIV 1450 1960 

XV 1500 1980 

XVI 1550 2000 

XVII 1600 2100 

XVIII 1650 2200 

XIX 1700 2400 



 
 
 

Zmiany stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych 
oznaczają automatyczny wzrost wynagrodzenia pracowników, począwszy od 
wynagrodzenia, jakie wypłacone zostanie za styczeń 2018 r.  
 
Podwyżka wynagrodzenia pracowników zostanie ustanowiona z mocy prawa, co 
oznacza, że sama zmiana wysokości wynagrodzenia pracowników nie wymaga 
żadnych dodatkowych działań ze strony pracodawców poza poinformowaniem 
pracownika o aktualnych stawkach jego wynagrodzenia. 

 
 



 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  
- po zmianach od 1 stycznia 2018 r. 

 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Procent najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 

Maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego (kwota w złotych)  

- od 1 stycznia 2018 r. 
 

1 do 40 440 

2 do 60 660 

3 do 80 880 

4 do 100 1100 

5 do 120 1320 

6 do 140 1540 

7 do 160 1760 

8 do 200 2200 

9 do 250 2750 



 
Ustawa z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1930)  
 
 

Art.  3.  
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

 
 


