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Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego  
 
 

 
      § 1.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach młodszych referentów, referentów, 
podinspektorów, inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów, poborców i starszych 
poborców za osobiste wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej 
naleŜności pienięŜnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania 
i pobierania przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 6,20 % ściągniętej osobiście  
i bezpośrednio od zobowiązanego kwoty naleŜności pienięŜnych z tytułu kar i grzywien oraz 
zaległości podatkowych  i innych opłat wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę,  
kosztami upomnień i kosztami egzekucyjnymi w drodze zastosowania środków 
egzekucyjnych wymienionych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, Nr 172, poz. 1438,  
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119, Nr 187, 
poz. 1381, z  2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz.1243, Nr 192, poz. 1378, 
z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308). 
 
      § 2. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w § 1: 
1) nie moŜe przekroczyć miesięcznie trzykrotnej wysokości najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego, określonego w I kategorii zaszeregowania, określone w części A załącznika 
nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398), zwanego dalej 
„najniŜszym wynagrodzeniem zasadniczym”, 
2) obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty naleŜności pienięŜnych, objętych jednym 
tytułem wykonawczym, nie moŜe przekraczać dwukrotnej wysokości najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego.  

 
      § 3. Przez kwoty bezpośrednio ściągnięte od zobowiązanego, o których mowa w § 1, 
rozumie się kwoty: 
1) pobrane w gotówce na kwitariusz – druk ścisłego zarachowania, 
2) wpłacane przez dłuŜników zajętej wierzytelności, 
3) wpłacone przez zobowiązanego organowi egzekucyjnemu albo wierzycielowi po 
zastosowaniu środka egzekucyjnego lub dokonaniu czynności egzekucyjnych polegających 
na potwierdzonym doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego, 
4) uzyskane z realizacji odebranych od zobowiązanego ksiąŜeczek oszczędnościowych, 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - "kont osobistych", wszelkiego rodzaju bonów 
oszczędnościowych oraz papierów wartościowych, a takŜe uzyskane ze sprzedaŜy walut 
obcych, 
5) uzyskane ze sprzedaŜy ruchomości (licytacja, sprzedaŜ komisowa, sprzedaŜ z wolnej 
ręki), niezaleŜnie od sposobu przekazania tych kwot do wierzyciela (wpłata gotówki przez 
poborcę, przelew na rachunek wierzyciela przez nabywcę), w tych wszystkich przypadkach, 
w których czynności związane ze sprzedaŜą przeprowadzane są bezpośrednio przez 
pracowników, o których mowa w § 1 na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów 
wykonawczych. 
 
 
      § 4. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych. 


