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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 27 października 2021 r.  

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu 

Na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu 

w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców powiatu. 

§ 2. Wysokość diet, o których mowa w § 1, określa art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

§ 3. Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do: 

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców; 

2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; 

3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 709).  

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną 

wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca. 

Na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 

powiatu (Dz. U. poz. 709). 

Wydanie nowego aktu wykonawczego ma na celu uwzględnienie postanowień ustawy z dnia 

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834). Zgodnie z brzmieniem art. 5 powołanej 

ustawy, w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wprowadzono 

zmianę polegającą na zwiększeniu wysokości wielokrotności 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5-krotności na 2,4-krotność tej kwoty. 

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 

z dniem 1 listopada 2021 r., zaproponowano, aby niniejsze rozporządzenie Rady Ministrów weszło 

w życie w tym samym terminie. 

W związku z powyższym, projektowane rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu powiatu. Z uwagi na to, że przepis upoważniający Radę Ministrów do 

wydania wspomnianego aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw 

przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących treści aktu 

wykonawczego – projektowane rozporządzenie powiela przepisy aktualnie obowiązującego 

rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet 

przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości gminy. W konsekwencji w projekcie 

rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety 

w wysokości do: 

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, 

2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, 

3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 
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Maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa art. 21 ust. 5 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.   

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia.  

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). Żaden 

z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. 759), projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która nie zgłosiła uwag.  



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu powiatu 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu   

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Szymon Wróbel – Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej, tel. 22  601 16 95 

Data sporządzenia 

25.10.2021 r.  

 

Źródło  
art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. 
poz. 1038 i 1834) 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów 

RD 433 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Ministrów określi, 
w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca.  

Na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 709).  
Wydanie nowego aktu wykonawczego ma na celu uwzględnienie postanowień ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U.  poz. 1834). Zgodnie z brzmieniem art. 5 powołanej ustawy, w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wysokości 

wielokrotności 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5-krotności na 2,4-krotność tej 
kwoty.  

Projektowane rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Z uwagi na to, że przepis 
upoważniający Radę Ministrów do wydania wspomnianego aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ 

zmianie zakres spraw przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących treści aktu 

wykonawczego – projektowane rozporządzenie powiela przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia, 

utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w odniesieniu 
do wielkości gminy. W konsekwencji w projekcie rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, 

że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do: 

– 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, 
– 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, 

– 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 

powiatu. Projektowane rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.  

Osiągnięcie tego rezultatu za pomocą działań innych niż działania legislacyjne nie jest możliwe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Z uwagi na charakter i zakres projektowanej regulacji brak konieczności badania tego problemu. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy stanowiące 

powiatów 

314 – ogólna liczba 

powiatów w Polsce, stan na 

1 stycznia 2021 r. 

GUS ,,Powierzchnia 

i ludność w przekroju 

terytorialnym w 2021 

roku”. 

Rady powiatów ustalają 

zasady, na jakich 

radnym przysługują 

diety, biorąc pod uwagę 
– przy ustalaniu 
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wysokości diet radnych 

– funkcje pełnione przez 

radnego. Podjęcie 

działań związanych 
z dostosowaniem diet 

radnych do zmiany 

wprowadzonej 
w art. 5 ustawy z dnia 

17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób 
zajmujących 

kierownicze stanowiska 

państwowe oraz 
niektórych innych 

ustaw.  

Radni powiatów 6241 – ogólna liczba 

radnych powiatów, stan na 
2020 r. 

GUS ,,Bank Danych 

Lokalnych” 

Dostosowanie diet 

radnych do zmiany 
wprowadzonej w art. 5 

ustawy z dnia 

17 września 2021 r. 
o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób 

zajmujących 
kierownicze stanowiska 

państwowe oraz 

niektórych innych 

ustaw.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759), 

projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

która nie zgłosiła uwag.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

Projekt rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 
państwa. 

Skutki finansowe dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego wynikają z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw. W związku z faktem, że projekt rozporządzenia powiela przepisy aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, nie generuje skutków 
finansowych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łączni
e (0-
10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Nie będzie miało 

również wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



4 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Regulacja nie będzie miała znaczącego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 
 demografia 

 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na charakter i zakres projektowanej regulacji nie istnieje konieczność dokonywania ewaluacji efektów 

projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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