
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 
Starosty Poznańskiego  

z dnia 20 sierpnia 2021 r. 
 
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w zw. z art. 
772 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 i 
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 
ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 12/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia 
Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

 

1) załącznik nr 3 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka dodatku 

funkcyjnego do 

Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy 

(w latach) 

1 2 3 4 5 6 

I. Kierownicze stanowiska urzędnicze 

1. Sekretarz XXI 8 wyższe 4 
2. Zastępca skarbnika powiatu XX 7 wyższe lub 

podyplomowe 

ekonomiczne 

3 

3. 
Dyrektor wydziału (jednostki 

równorzędnej), 

rzecznik prasowy XIX 7 

wyższe 5 

Główny księgowy,  

audytor wewnętrzny 

według odrębnych przepisów 

4. Zastępca dyrektora wydziału 

(jednostki równorzędnej),  

kierownik referatu (jednostki 

równorzędnej), kierownik filii, 

pełnomocnik do spraw ochrony 

informacji niejawnych, 

XVIII 6 wyższe 4 

według odrębnych przepisów 

5. Powiatowy rzecznik  

konsumentów 

XIX 7 wyższe 5 

6. 
Przewodniczący powiatowego 

zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

XIX 7 według odrębnych przepisów 



 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od umieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

     

7. Powiatowy konserwator  

zabytków 

XIX 7 według odrębnych przepisów 

8. Geodeta powiatowy XIX 8 według odrębnych przepisów 

9. Geolog powiatowy XVIII 6 wyższe 5 

10. Inspektor ochrony danych XVIII 5 według odrębnych przepisów 

II. Stanowiska urzędnicze 

1. Radca prawny XVIII 6 według odrębnych przepisów 
2.   Główny specjalista,  

  informatyk urzędu,  

  główny specjalista ds. BHP, 

XVII 5 wyższe 4 

według odrębnych przepisów 
3.   Starszy inspektor, 

 

  starszy inspektor ds. BHP 

XVII - wyższe 4 

według odrębnych przepisów 

4.   Inspektor, 

 

  inspektor ds. BHP 

XVI - wyższe  

średnie 

3 

 5 

według odrębnych przepisów 
5. Starszy specjalista,  

starszy informatyk 

XV - wyższe 3 

6. Specjalista XV - wyższe  

średnie 

- 
 

3 
7. Podinspektor, informatyk XIV - 

wyższe  

średnie 

- 
 

3 

8. Samodzielny referent XIII 
- 

średnie 2 

9. Referent, kasjer, księgowy XI - średnie 2 
10. Młodszy referent,  

młodszy księgowy 

X - średnie - 

11. 
Sekretarz powiatowego zespołu do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

XVI 5 według odrębnych przepisów 

12. 
Członkowie powiatowego zespołu do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności (lekarz, 

psycholog, pedagog, doradca 

zawodowy, pracownik socjalny) 

XV 4 według odrębnych przepisów 

IV. Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1. Kierowca samochodu  

osobowego 

IX - według odrębnych przepisów 

2. Robotnik gospodarczy VIII - podstawowe - 

3. Pomoc administracyjna VIII 
- 

średnie 
- 



UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 65/2021 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

 
 
 

Wydanie Zarządzenia podyktowane jest koniecznością utworzenia w Starostwie Powiatowym 

Poznaniu stanowisk, które dotychczas nie były przewidziane w strukturze organizacyjnej jednostki. 


