
Nieprawidłowości stwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu  

w 2011 roku w zakresie wydatków na wynagrodzenie pracowników jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

Wydatki na wynagrodzenia są obligatoryjnym obciążeniem finansowym każdego 

przedsiębiorstwa, w tym także administracji publicznej i działającej w jej ramach 

administracji samorządowej.  Płace stanowią istotny koszt działalności jednostek samorządu 

terytorialnego. W 2011 r. wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 715 031 tys. zł, co 

stanowiło 39,4 % ogółu poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków, w 

tym aż 50,1 % wydatków bieżących.
1
 Z uwagi na powszechność tego typu wydatków i ich 

znaczenie dla obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego, prawidłowość 

ustalania wynagrodzeń pracownikom samorządowym jest elementem obligatoryjnym każdej 

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w jednostkach samorządu terytorialnego przez 

regionalne izby obrachunkowe.  

W 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu stwierdziła nieprawidłowości na 

etapie ustalania i wypłacania wynagrodzeń we wszystkich 21 jednostkach samorządu 

terytorialnego, w których przeprowadzono kontrole kompleksowe gospodarki finansowej oraz  

w 1 jednostce w ramach kontroli doraźnej. Przyczyną powszechnego występowania 

nieprawidłowości w obszarze wynagrodzeń pracowników samorządowych jest niewątpliwie, 

między innymi, zróżnicowanie zasad ustalania wynagrodzeń w zależności od formy 

zatrudnienia. I tak zatrudniani  w jednostkach samorządu terytorialnego pracownicy posiadają 

status pracownika samorządowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych,
2
 bądź też ich stosunek pracy regulowany jest przepisami 

innych ustaw, np. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3
 - w przypadku nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnianych w publicznych 

przedszkolach, szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 4

 czy też 

                                                           
1
 Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2011 r. „Realizacja budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego”, Opole wrzesień 2012, str. 54 
2
 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 

dalej u.p.s. 
3
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., 

dalej k.n. 
4
 Por. art. 1 ust. 1 pkt 1  k.n 



przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej.
5
 

 

1. Wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych 

1.2.  Pracownicy samorządowi zatrudnienie na podstawie wyboru 

Pracownicy samorządowi w zależności od funkcji, którą piastują zatrudniani są zgodnie 

z dyspozycją art. 4 ust. 1 u.p.s.,  na podstawie wyboru lub powołania, bądź umowy o pracę.
6
  

I tak na podstawie wyboru zgodnie z dyspozycją art. 4 ust.1 pkt 1 u.p.s.  zatrudniani są: 

-  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali 

członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi, 

-  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu 

powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi, 

-  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),  

- w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i 

pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi. 

Wynagrodzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka 

województwa ustala odpowiednio rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa w drodze 

uchwały.
7
 Zdarzają się jednak przypadki, że organ stanowiący gminy, pomimo wygaśnięcia 

mandatu poprzedniego wójta (burmistrza) i powstania nowego stosunku pracy z kolejnym 

wójtem (burmistrzem) nie podejmował stosownej uchwały ustalającej wysokość 

wynagrodzenia. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że wskazana wyżej uchwała wymagana 

jest także w przypadku, gdy na stanowisko wójta (burmistrza) wybierana jest ta sama osoba, 

która poprzednio piastowała ww. stanowisko. Wynika to z konstrukcji instytucji wyboru 

określonej w Kodeksie pracy.
8
 Zgodnie z dyspozycją art. 73 Kodeksu pracy nawiązanie 

stosunku pracy na podstawie wyboru następuje, jeżeli z wyboru wynika obowiązek 

wykonywania pracy w charakterze pracownika. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z 

wygaśnięciem mandatu. Zatem z mocy prawa następuje zakończenie stosunku pracy wójta 
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(burmistrza) poprzedniej kadencji i wygasają także warunki tego stosunku, w tym między 

innymi wynagrodzenie. Z uwagi na powyższe organ stanowiący winien podjąć nową uchwałę 

określającą wynagrodzenia wójta (burmistrza) nowej kadencji.
9
 A nie zawsze to miało 

miejsce, w przypadku 4  jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kontroli stwierdzono 

wypłacenie wójtowi (burmistrzowi) wynagrodzenia na podstawie uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, której byt prawny ustał z chwilą 

wygaśnięcia stosunku pracy. 

Do tej kategorii kwalifikuje się również stwierdzona incydentalnie nieprawidłowość 

związana z naruszeniem kompetencji do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w 

stosunku do burmistrza. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 u.p.s. czynności z zakresu prawa 

pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy. Podczas kontroli stwierdzono, że 

warunki zatrudnienia burmistrza ustalone zostały przez osobę nieuprawnioną tj. sekretarza 

gminy.  

Miał również miejsce jednostkowy przypadek nieprawidłowego naliczenia 

miesięcznego wynagrodzenia dla wójta gminy w związku z upływem kadencji w miesiącu 

grudniu 2010 r., co skutkowało także nieprawidłowym naliczeniem  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2010 r. Kwota zaniżonego wynagrodzenia wyniosła 331,36 zł. 

 

1.2. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie powołania 

Kolejną formą zatrudnienia pracowników samorządowych jest powołanie. Zgodnie z 

przepisem art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.s. na podstawie powołania w jednostkach samorządu 

terytorialnego zatrudniani są: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, 

skarbnik powiatu oraz skarbnik województwa.  

W zakresie powyższej formy zatrudniania pracowników samorządowych spotkać się 

można z przypadkami ustalania składników wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie 

powołania w regulaminach wynagradzania ustalonych przez wójta (burmistrza). Zgodnie z 

przepisem art. 39 ust. 1 u.p.s. regulamin wynagradzania dot. jedynie grupy pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem nie ma podstaw prawnych do ustalania w 

regulaminach wynagradzania zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie powołania. Zaznaczyć w tym miejscu należy, składniki 
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wynagrodzenia i ich maksymalne kwoty dla ww. grup osób uregulowane są w przepisach 

rozporządzania Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
10

 

 W jednej z kontrolowanych gmin ustalono, że przyznana w angażu skarbnikowi gminy 

kwota wynagrodzenia zasadniczego jest wyższa od maksymalnej kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego przewidzianej w przepisach r.z.w.p.s., co jest niedopuszczalne. Łączna kwota 

przekroczenia w okresie od 01.04.2010 r. do 31.05.2011 r. wyniosłą 1 800,00 zł. 

 Zdarzyła się także sytuacja, że osoba zatrudniona na stanowisku skarbnika gminy nie 

spełniała wymagań kwalifikacyjnych określonych dla tego stanowiska. W przepisie art. 54 

u.f.p.
11

 jednoznacznie określone zostały przez ustawodawcę wymagania kwalifikacyjne, 

którymi obligatoryjnie musi legitymować się Skarbnik Gminy, a przepisy u.f.p. nie 

przewidują wyjątków od ww. reguły. 

W trakcie przeprowadzanych kontroli stwierdzono także przypadek, że dla zastępcy 

burmistrza zatrudnionego jednocześnie na stanowisku sekretarza nie ustalono kwoty 

wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji zastępcy burmistrza. Powyższe nie powinno 

mieć miejsca, bowiem zgodnie z art. 80 k.p. pracownikowi, w tym także pracownikowi 

samorządowemu przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Kontrola stwierdziła także 

nieprawidłowość w zakresie ustalenia dodatku specjalnego dla zastępcy burmistrza, tj. 

ustalenie tego wydatku na czas nieokreślony. Dodatek specjalny zgodnie z dyspozycją art. 36 

ust. 5 u.p.s. przysługuje pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Brak jest zatem podstaw 

prawnych do ustalania powyższego dodatku specjalnego na czas nieokreślony.  

 

1.3. Pracownicy samorządowi zatrudniani na podstawie umowy o pracę 

Ostatnią formą zatrudnienia pracowników samorządowych przewidzianą w przepisach 

u.p.s jest forma umowy o pracę. Na podstawie umowy o pracę w jednostkach samorządu 

terytorialnego zatrudniania jest największa liczba pracowników, bowiem zgodnie z 

dyspozycją przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.s.  powyższa forma nawiązania stosunku pracy dot. 

pozostałych pracowników samorządowych czyli pracowników, których stosunek pracy nie 

jest związany z instytucją wyboru czy powołania.  

W przypadku zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę istotną rolę odgrywa regulamin wynagradzania, 
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bowiem od momentu wejścia w życie przepisów u.p.s. z 2008 r. w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego określone jest jedynie: 

- wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów, 

- minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na 

poszczególnych stanowiskach, 

- warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na 

poszczególnych stanowiskach, 

- warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, 

- warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania, 

- warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
12 

Zatem przepisy u.p.s. i r.z.w.p.s. regulują jedynie materię związana z obligatoryjnymi 

składnikami wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy 

o pracę wynikające z przepisu art. 36 ust. 2 u.p.s.  Pracodawca (wójt, burmistrz, starosta 

powiatu, marszałek województwa, kierownik jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego
13

) w regulaminie wynagradzania zobowiązany jest określić wymagania 

kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

oraz szczegółowe warunki ich wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego.
14

  

Przepis art. 36 ust. 4 – 6 u.p.s. przewiduje także możliwość wypłacania pracownikowi 

samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę fakultatywnych składników 

wynagrodzenia tj. dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego czy też nagrody za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej. Jednakże warunkiem koniecznym umożliwiającym wypłatę 

powyższych fakultatywnych składników wynagrodzenia jest zgodnie z dyspozycją przepisu 

art. 39 ust. 2 u.p.s. określenie przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania zasad i 

sposobu ich przyznawania oraz wypłacania. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w sytuacji, 

nieustalenia w regulaminie wynagrodzenia zasad przyznawania fakultatywnych składników 

wynagrodzenia brak jest podstawy prawnej do ich wypłaty.  Zdarzały się przypadki, że 

kontrolowane jednostki wypłacały pracownikom dodatki funkcyjne pomimo braku 
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stosownych regulacji prawnych w tym zakresie w regulaminach wynagradzania. Kontrola 

stwierdziła także sytuacje, że w regulaminie wynagradzania nie określono maksymalnej 

kwoty dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk urzędniczych oraz fakt 

niespełniania przez poszczególnych pracowników samorządowych wymagań 

kwalifikacyjnych określonych w regulaminie.  

Natomiast w procesie konstruowania angaży zazwyczaj stwierdzane uchybienia dot. 

ustalenia pracownikom w angażach kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 

wyższej niż określona w regulaminie wynagradzania czy też określania  nieprawidłowej 

kategorii zaszeregowania poszczególnym pracownikom. Powyższe nieprawidłowości zwykle 

skutkują zawyżeniem należnego pracownikowi wynagrodzenia. 

Kolejna nieprawidłowość stwierdzana w trakcie kontroli przeprowadzonej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu wynikała z niedostosowania zasad wynagradzania 

pracowników określonych w przepisach wewnętrznych do przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. W jednej z kontrolowanych gmin stwierdzono, że pracownikom pracującym 

przy komputerze  wypłacany był w latach 2008 - 2010  jako składnik wynagrodzenia dodatek 

za pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia. Jako podstawę wypłaty powyższego dodatku 

wskazano w zarządzeniu wójta gminy uchylone z dniem 7 sierpnia 2005 r. rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie zasad wynagradzania i 

wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264). Łączna 

kwota bezpodstawnie wypłaconego dodatku za pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia 

wyniosła 35 526,48 zł. Przyczyną powstania tej nieprawidłowości była mylna interpretacja 

przepisów prawa.  

Z wadliwym ustaleniem wynagrodzeń pracowników samorządowych spotkać się także 

można w sytuacjach zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 

przypadku zatrudnienia pracownika samorządowego w niepełnym wymiarze czasu pracy 

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują pracownikowi w 

wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
15

 Zatem 

przy ustalaniu i wyliczaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia należy uwzględnić 

wymiar czasu pracownika samorządowego i dokonać zmniejszenia składników 

wynagrodzenia stosownie do wymiaru czasu pracy, a nie zawsze miało to miejsce. W trakcie 

kontroli stwierdzono ustalenie wynagrodzenie zasadnicze dla radcy prawnego oraz 
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psychologa w wysokości przekraczającej miesięczną maksymalną stawkę wynagrodzenia, w 

wyniku nieuwzględnienia faktu zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Powyższa nieprawidłowość skutkowała zawyżeniem wypłaconego wynagrodzenia dla ww. 

pracowników o kwotę 23 004,30 zł.  

Spotkać się też można z sytuacjami nieprawidłowego naliczania i wpłacania 

pracownikom samorządowym należnego dodatku za wieloletnia pracę, tj. zaniżania lub 

zawyżania kwoty tego dodatku.
16

 Najczęstszą przyczyną występowania tej nieprawidłowości 

były wady posiadanych przez kontrolowane jednostki programów płacowo – kadrowych. 

Natomiast w przypadku naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników samorządowych najczęściej występującą nieprawidłowością jest zawyżenie 

kwoty należnego wynagrodzenia w następstwie nieodliczenia od podstawy wymiaru 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego nieobecności w pracy pracowników z tytułu opieki 

nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego, urlopu szkoleniowego oraz innych 

usprawiedliwionych nieobecności w  pracy.
17

 

Na etapie realizacji praw pracowników samorządowych do nagród jubileuszowych 

spotkać się można z ich nieterminową wypłatą pracownikom. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 6 

r.z.w.p.s. nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika 

samorządowego prawa do tej nagrody. Jednakże przepis ten nie zawsze jest przez jednostki 

samorządu przestrzegany. Kontrole stwierdzają fakt nieterminowej wypłaty nagród 

jubileuszowych, liczba dni zwłoki w wypłacie nagrody wynosiła od 35 – 49 dni, a w jednym 

przypadku aż 9 miesięcy od dnia nabycia do niej prawa przez pracownika samorządowego. 

Przyczyną powyższej nieprawidłowości jest zazwyczaj zaniedbanie ze strony pracowników 

odpowiedzialnych za sprawy kadrowo – płacowe. 
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 Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 u.p.s 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. Do okresów 

uprawniających do dodatku zgodnie z art. 38 ust. 5 u.p.s. wlicza się wszystkie poprzedni zakończone okresy 

zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od 

którego zależą uprawnienia pracownicze. 
17

 Zasady naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego określone zostały w przepisach ustawy z dnia 12 

grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  (Dz. U. 

Nr 160, poz. 1080 z poźn. zm.). Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ww. ustawy wynagrodzenie roczne ustala się 

w wysokości 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.  Natomiast zasady obliczania 

ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i 

wpłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (Dz. U. Nr  2, poz. 14 z późn. zm.) 

 

 



 

 

2. Dodatek uzupełniający dla nauczycieli 

Regionalne izby obrachunkowe na podstawie art. 30b k.n. mają obowiązek 

przeprowadzania kontroli osiągania w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. W związku z powyższym prawidłowość ustalania, naliczania i wpłaty dodatku 

uzupełniających dla nauczycieli jest przedmiotem badania podczas każdej kontroli 

kompleksowej. W przeprowadzonych w 2011 roku kontrolach Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu stwierdziła nieprawidłowości w 7 jednostkach. W 2 jednostkach 

wystąpiły przypadki nieterminowego przedłożenia (organowi stanowiącemu  kierownikom 

jednostek oświatowych i związkom zrzeszającym nauczycieli) sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego.
18

 Opóźnienie wyniosło od 12 do 33 dni. W 6 jednostkach stwierdzono 

nieprawidłowe ustalenie kwoty dodatku uzupełniającego dla poszczególnych nauczycieli w 

wyniku wadliwego ustalenia: 

- średniorocznej oraz średniomiesięcznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego, 

- wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli, 

- osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych  nauczycieli.
19

 

 

3. Podsumowanie 

Skala i liczba nieprawidłowości stwierdzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Opolu jednoznacznie świadczy o braku skutecznych mechanizmów kontrolnych, które 
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 Por. art. 30a ust. 4 i 5 k.n. 
19

Sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

 1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,  

 2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli; 

 3) sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym 

roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby 

etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych w danym roku; 

 4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego; 

 5) wzór formularza sprawozdania 

określony został w rozporządzeniu 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. nr 6, poz. 35). 



wyeliminowały by błędy na etapie ustalania i wpłaty wynagrodzeń pracownikom 

zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisem art. 94 pkt 5 k.p. 

do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi zapewnienie prawidłowej 

wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Zatem wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta 

powiatu, marszałek województwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych jednostki 

samorządu terytorialnego winni wdrożyć skuteczne mechanizmy kontroli zarządczej w 

rozumieniu art. 68 u.f.p., które zapewnią bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa 

regulujących materię wynagrodzeń.  

W efekcie działań kontrolnych często wypłacone bezpodstawnie wynagrodzenia zostają 

dobrowolnie przez pracowników zwracane do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednak zdarzają się także sytuacje, że pracownik odmawia zwrotu nienależnie wypłaconego 

wynagrodzenia. Wówczas niejednokrotnie brak jest prawnych możliwości ich 

wyegzekwowania. Bowiem zgodnie z przepisem  art. 409 i art. 410 kodeksu cywilnego w 

związku z art. 300 k.p.
20

 oraz linią orzecznictwa sądowego
21

 pracownik ma prawo uważać, że 

świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami 

jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem. A obowiązek liczenia się ze zwrotem świadczenia 

ogranicza się zasadniczo do sytuacji, w których pracownik miał świadomość otrzymania 

nienależnego świadczenia. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że brak możliwości 

wyegzekwowania zwrotu nienależnie pobranych wynagrodzeń powoduje bezzasadne 

uszczuplenie środków publicznych. 

 

Opracował: Gł. inspektor kontroli Urszula Wycisk 
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 Zgodnie z przepisem art. 409 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją 

lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją 

powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Przepis art. 409k.c zgodnie dyspozycją art. 410 k.c i art. 300 k.p. 

ma także zastosowanie do nienależnie pobranych świadczeń z tytułu stosunku pracy. 
21

 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2007 r. Sygn. II/PK 138/6 


