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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr  23/64/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r.                    

o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2012 r. poz. 1113) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

p o s t a n a w i a 

 

 

oddalić zastrzeżenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wniosku 

zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO-

401-36/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. 

 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

 

 W dniu 21 listopada 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, pismem nr 

OPS.PS.011.31.2013 z dnia 20 listopada 2013 r., doręczono zastrzeżenia Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Namysłowie (dalej: OPS w Namysłowie), do wniosku nr 2 zawartego 

w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO-401-

36/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. 

 Wnoszący zastrzeżenia zarzucił Izbie naruszenie prawa poprzez błędną wykładnię art. 

36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. 

nr 223, poz. 1458 z późn. zm.- dalej u.p.s.). 

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 9 października 

2013 r. do dnia 30 października 2013 r. r. kontrolę problemową gospodarki finansowej w OPS 

w Namysłowie za 2012 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli RIO stwierdzono 

nieprawidłowości w działalności OPS w Namysłowie, będące konsekwencją interpretacji 

przepisów prawa. 

Pismem nr NKO-401-36/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. Z-ca Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu skierował do  Pani Anny Gałczyńskiej, Kierownika OPS w 

Namysłowie Wystąpienie pokontrolne, w którym zawarto ustalenia kontroli oraz  wnioski 

pokontrolne.  

Złożone przez OPS w Namysłowie zastrzeżenie dotyczy wyrażonego w części II 

Wystąpienia pokontrolnego w  pkt 2 wniosku: 
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 „Doprowadzić do zgodności z przepisami art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) treść 

Regulaminu wynagradzania pracowników OPS, w zakresie przyznawania pracownikowi 

dodatku specjalnego” 

 Wniosek odnosi się do ustaleń kontroli wskazanych w części I Wystąpienia w pkt 2, 

związanych ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, tj.: 

  „Zawarcie w Regulaminie wynagradzania pracowników OPS zapisów 

umożliwiających przyznanie pracownikowi dodatku specjalnego na czas nieokreślony 

pomimo, że ustawowe podstawy przyznania dodatku specjalnego ograniczają możliwość jego 

przyznania do czasu określonego”. 

Wnoszący zastrzeżenia w swoim piśmie podnosi w szczególności, iż:  

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

samorządowemu może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ustawodawca przewiduje 

zatem dwie sytuacje, kiedy pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek 

specjalny, tj.: 

a) okresowe zwiększenie obowiązków służbowych  

lub 

b) powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań. 

Ustawodawca zatem używając spójnika lub w analizowanym przepisie wyraźnie rozdzielił 

sytuacje, kiedy może zostać przyznany dodatek specjalny. Okresowe przyznanie dodatku 

specjalnego dotyczy zatem sytuacji okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Nie 

dotyczy to natomiast powierzenia dodatkowych zadań. W tym przypadku ani analizowania 

ustawa ani rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych nie precyzują przesłanek nabycia, wysokości i 

okresu przyznawania dodatku specjalnego, o którym mowa w art. 36 ust. 5 ustawy o 

pracownikach samorządowych – powyższe może zostać uregulowane w regulaminie 

wynagradzania. Za powyższym stanowiskiem przemawia również wykładnia historyczna 

przepisów. Zgodnie z § 8 ust. 1 nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich 

dodatek specjalny mógł być przyznany na czas określony a w indywidualnych przypadkach na 

czas nieokreślony. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych brak jest 

jakichkolwiek regulacji na temat okresu, na jaki może zostać przyznany dodatek specjalny. W 

związku z powyższym należy stanąć na stanowisku, iż kwestia ta pozostaje w gestii 

pracodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku przyznania dodatku na czas 

nieokreślony z tytułu powierzenia dodatkowych zadań, dodatek musi zostać odebrany w 

momencie zwolnienia pracownika z wykonywania tych zadań.  

Reasumując z uwagi na treść art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek 

specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany na czas 

nieokreślony, zwłaszcza, iż nierzadkie są sytuacje, gdy w momencie powierzenia tych zadań 

nie można dokładnie określić terminu zakończenia ich wykonywania.” 

 

Kolegium zważyło, co następuje: 

 

 Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia do 

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb.  

 

 Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej. Podstawą zgłoszenia 
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zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, 

zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub znaczenia 

przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na 

wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym 

identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym 

samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu. 

 

Przedmiotem złożonych zastrzeżeń jest dokonana przez kontrolujących interpretacja 

przepisu art. 36 ust. 5 u.p.s., skutkująca wnioskami zawartymi w Wystąpieniu pokontrolnym 

skierowanym do OPS w Namysłowie.  

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż zgodnie z ogólną, nadrzędną zasadą zawartą 

w art. 36 ust. 1 u.p.s. pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne 

do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.  

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za 

wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 36 ust. 2 u.p.s.).  

W sytuacjach określonych w art. 36 ust. 4, 5 i 6 u.p.s. pracownikowi może zostać 

przyznany odpowiednio dodatek funkcyjny, dodatek specjalny lub nagroda. Jednocześnie 

ustawodawca postanowił w art. 39 ust. 1 u.p.s. , iż pracodawca w regulaminie wynagradzania 

określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.s.: 

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych; 

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 u.p.s.  pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym 

mowa w ust. 1, może określić: 

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda 

jubileuszowa; 

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych 

dodatków. 

 

Zakres sytuacji faktycznych, umożliwiających pracodawcy przyznanie dodatku 

specjalnego, określony został w art. 36 ust. 5 u.p.s.  Zgodnie z cyt. przepisem pracownikowi 

samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Wskazać należy, iż dodatek 

specjalny ma charakter fakultatywny a jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia 

określonych ustawowo przesłanek.  

Ustalenie brzmienia normy prawnej wynikającej z przepisu art. 36 ust. 5 u.p.s. ma przy 

tym podstawowe znaczenie dla postanowień określanego przez pracodawcę regulaminu 

wynagradzania. Postanowienia te, w zakresie odnoszącym się do warunków i sposobu 

przyznawania dodatku, o którym mowa w art. 36 ust. 5 u.p.s. nie mogą bowiem naruszać 

normy ustanowionej we wskazanym przepisie. 

Wykładnia językowa, systemowa (wewnętrzna i zewnętrzna z uwzględnieniem norm 

wynikających z Kodeksu pracy) jak również funkcjonalna wskazanego przepisu prowadzi do 

wniosku, iż użyte przez ustawodawcę określenie tytułu uzasadniającego przyznanie dodatku 

specjalnego bezwzględnie związane jest z okresowością sytuacji wskazanych w 

wymienionym przepisie. Powyższe dotyczy bowiem zarówno sytuacji związanej ze 

zwiększeniem obowiązków służbowych jak i powierzeniem dodatkowych zadań.  
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Odmienna wykładnia w/w przepisu prowadziłaby, zdaniem Kolegium, w obowiązującym 

stanie prawnym, do naruszenia zasad ogólnych nawiązywania z pracownikiem 

samorządowym stosunku pracy i zasad jego wynagradzania (z zastrzeżeniem szczególnych 

zasad wynagradzania określonych w art. 36 ust. 3 i 4 u.p.s.) oraz zmian nawiązanego 

uprzednio stosunku wskutek zmian warunków pracy na czas nieokreślony (por. art. 42 Kp). 

Prezentowany pogląd potwierdzają opinie zawarte m.in. w piśmie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nr DAP/026-25/10/AKu z dnia 5 lutego 2010 r., skierowanego 

do Burmistrza Namysłowa oraz publikacji M. Rotkiewicza, zawartej w Monitorze Prawa 

Pracy i Ubezpieczeń nr 14/2009, dotyczące przyznawania dodatków specjalnych. 

Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż prezentowana przez Wnoszącą zastrzeżenia 

wykładnia historyczna przepisów art. 36 ust. 5 u.p.s., dokonana przy uwzględnieniu § 8 ust. 1 

nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1223 z 

późn. zm.) jest błędna.  

Istotę wykładni historycznej należy upatrywać w poszukiwaniu argumentów 

przemawiających za określonym znaczeniem przepisu prawa na podstawie zmian regulacji 

prawnych i różnicy pomiędzy stanem pierwotnym a stanem po zmianie przepisów. Skoro 

zatem każda zmiana przepisów dokonywana jest w oparciu o określone motywy działania 

ustawodawcy to rezygnacja z regulacji związanych ze szczególnymi zasadami przyznawania 

dodatków specjalnych określonych w w/w § 8 (dodatek specjalny przyznaje się na czas 

określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony) w nowym 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1050) uzasadnia 

twierdzenie o rezygnacji z dotychczasowych unormowań. Powyższe oznacza powiązanie 

okoliczności przyznania dodatku specjalnego z okresowością sytuacji wskazanych w art. 36 

ust. 5 u.p.s. odnoszących się do zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań. Tym samym zakres postanowień określonych w regulaminie 

wynagradzania, o którym mowa w art. 39 u.p.s. powinien uwzględniać wskazaną regułę. 
 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  

 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

      Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


