
           ZARZĄDZENIE NR 103/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu i ich zastępców 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 902) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, nie może przekroczyć 550% 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 2016 r., poz. 966). 

§ 2. 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników wskazanych w § 1 wynosi - wg 

kategorii XXI - do 6000,00 zł. 

2. Kierownikom wskazanym w § 1 przysługuje dodatek funkcyjny. Maksymalny poziom dodatku 

funkcyjnego wynosi - wg kategorii 8, tj. do 200% najniższego wynagrodzenia zasadniczego wskazanego w 

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

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). 

3. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań osobom 

wskazanym w § 1 może być przyznany dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 



40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny przyznaje się na czas 

określony - nie dłuższy niż rok. 

§ 3. Przepisów § 2 zarządzenia nie stosuje się do kierowników i zastępców kierowników, których 

wynagrodzenia wynikają z odrębnych przepisów. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 64/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: określenia 

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich 

zastępców. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

UZASADNIENIE 

        do Zarządzenia Nr 103/2016 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 15 grudnia 2016 

W związku z koniecznością urealnienia poziomu wynagrodzeń kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu i ich zastępców wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne. 


