
                                           UCHWAŁA NR   /      /                                 projekt 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia         
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn.zm./, art. 2 pkt. 1 i art. 4 ust.1 pkt.1  
lit. a, art. 10 ust. 2, art.36 ust.1-5, art.37 ust.3 i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm./ oraz 
§ 3 pkt 1 i § 6 oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia15 maja 2018 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 936/                
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Marszałka Województwa Podkarpackiego 
od dnia 1 lipca 2018 r., na które składa się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej, 
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej, 
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego, z zastrzeżeniem § 2, 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego.       
§ 2 

W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami, o których mowa  
w §1 przekracza miesięcznie siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, dodatek specjalny 
ulega obniżeniu do wysokości zapewniającej miesięczne wynagrodzenie Marszałka 
Województwa Podkarpackiego nie przekraczające siedmiokrotności kwoty bazowej, 
o której mowa powyżej.      

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

§ 4 

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. traci moc Uchwala NR II/18/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 
 
 
 
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

 

Organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa 

Podkarpackiego jest Sejmik Województwa Podkarpackiego (zgodnie art. 18 pkt 15 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2018 r., poz. 

913 z późn.zm./). Wynagrodzenie miesięczne oraz poszczególne jego składniki 

ustalane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm./ oraz  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 936/. Na podstawie tabeli 

określającej wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty 

maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru wynagrodzenie 

zasadnicze Marszałka Województwa Podkarpackiego obowiązujące do dnia  

30 czerwca 2018 r. określone jest w widełkach od 5300 – 6500 złotych. W związku 

ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 936/ 

obniżającego od dnia 1 lipca 2018 r. wysokość wynagrodzenia zasadniczego 

marszałka województwa w widełkach od 4200 – 5200 zł nastąpiła konieczność 

dostosowania wysokości wynagrodzenia do obowiązujących przepisów w związku  

z czym przygotowano projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka 

Województwa Podkarpackiego.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


