
ZARZĄDZENIE Nr 171/2017 

 BURMISTRZA KARCZEWA 

  z dnia 12 grudnia 2017 roku 

 
w sprawie nadania nowego brzmienia  

Regulaminowi wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1875) w związku z art. 39 ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach 

samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.
1
) oraz Rozporządzenia Rady 

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

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z póżn. zm.
2
)
 
zarządza się, co następuje: 

  

 § 1. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie 

otrzymuje  brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

2) Zarządzenie Nr 155/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 

15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

3) Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 

15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

4) Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie  

wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w 

Karczewie; 

5) Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w 

Karczewie. 

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z  zastrzeżeniem, że Załącznik 

Nr 2 do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

          
 

 

____________________ 
1) 

Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 60 
2) 

Zmiany tekstu  jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1621. 
 



ZAŁĄCZNIK 

do ZARZĄDZENIA Nr 171/2017 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 12 grudnia 2017 r.  

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE 

 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) pracodawcy - rozumie się przez to Burmistrza Karczewa; 

2) pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy; 

3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Karczewie; 

4) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Karczewa; 

4) ustawie o pracownikach samorządowych  – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), 

5) rozporządzeniu w sprawie wynagradzania - rozumie się przez to Rozporządzenie Rady 

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

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

 § 2. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia 

związane z pracą i warunki ich przyznawania. 

 

§ 3. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Miejskim w Karczewie na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 4. 1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowozatrudniony pracownik zapoznaje się z 

Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu. 

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do 

jego akt osobowych. 

 

 

Rozdział 2 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 
 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 5. 1. Podstawą ustalania zaszeregowania pracownika jest tabela stanowisk 

pracowniczych, kategorie zaszeregowania wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny 

poziom wynagrodzenia zasadniczego, maksymalne stawki dodatku funkcyjnego oraz 

minimalne wymagania kwalifikacyjne, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest w rozporządzeniu w sprawie zasad 

wynagradzania. 
2. Tabela minimalnych i maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia 

zasadniczego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 
§ 6. 1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego 

zaszeregowania podejmuje pracodawca.  

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres 

pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których 

wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 

ustawy o pracownikach  samorządowych. 

 

 

 



 

Dodatek funkcyjny 

§ 7. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem 

zespołem oraz radcy prawnemu i kierownikowi urzędu stanu cywilnego przysługuje dodatek 

funkcyjny. 

2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, dla których w tabeli stanowiącej                  

Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu przewiduje się dodatek funkcyjny.  

4. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje 

wynagrodzenie, z wyłączeniem dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 

wskutek choroby, albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

chorym członkiem rodziny, za które pracownik z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 

Dodatek specjalny 

§ 8. 1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub 

powierzenia dodatkowych zadań o znacznym stopniu złożoności lub odpowiedzialności może 

zostać przyznany dodatek specjalny.  

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości do 75 % 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub w wysokości do 80% wynagrodzenia 

zasadniczego, w wypadku, gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.  

3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas realizacji zwiększonego zakresu 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, nie dłużej niż na okres 

jednego roku, z możliwością ponownego przyznania.  

4. Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.  

5. Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje 

wynagrodzenie z wyłączeniem dni nieobecności w pracy z powodu: niezdolności do pracy 

wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 

członkiem rodziny, przebywania na urlopie macierzyńskim.  

6. Każdy pracownik ma prawo złożyć pisemny umotywowany wniosek o przyznanie 

dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 

dodatkowych zadań o znacznym stopniu złożoności lub odpowiedzialności. O przyznaniu 

dodatku decyduje samodzielnie pracodawca po rozpatrzeniu wniosku, informując pracownika 

na piśmie o przyznaniu dodatku specjalnego. 

7. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego przysługuje dodatek specjalny w wysokości 290 zł brutto za każdorazowe 

przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, z 

wyłączeniem ceremonii odbywających się w godzinach pracy Urzędu.  
8. Kwota dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 7, obejmująca m.in. koszty 

dojazdu nie może w danym miesiącu przekroczyć wysokości określonej w ust. 2.  

9. Podstawą wypłaty dodatku specjalnego dla osób wymienionych w ust. 7 jest 

wniosek określający ilość przyjętych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

Urzędem Stanu Cywilnego w danym miesiącu. 
 

Nagroda uznaniowa 

§ 9. 1. Dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie tworzy się w ramach planowanych 

środków na wynagrodzenia, fundusz nagród. 

2. Fundusz nagród obejmuje 10% planowanej wielkości środków na wynagrodzenia 

dla pracowników Urzędu pozostający w dyspozycji pracodawcy. 

3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe. 

4. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków 

finansowych w terminach następujących świąt i okoliczności: 

1) 3 maja - nagroda z tego tytułu obejmuje okres pracy od 1 listopada poprzedniego roku do 

30 kwietnia danego roku; 



2) 11 listopada - nagroda z tego tytułu obejmuje okres pracy od 1 maja do 31 października 

danego roku; 

3) dzień pracownika samorządowego (27 maja); 

4) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 

5. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o: 

1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej; 

2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań; 

3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych 

zakresem obowiązków pracownika; 

4) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika; 

5) działania usprawniające na stanowisku pracy. 

6. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy 

poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody. 

7. Burmistrz: 

1) określa limit środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla 

poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy; 

2) przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy Zastępcy Burmistrza Karczewa, 

Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz naczelnikom wydziałów, kierownikowi 

Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnym stanowiskom pracy podległym bezpośrednio 

Burmistrzowi; 

3) przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałym pracownikom urzędu. 

8. Sekretarz Gminy wnioskuje w sprawie nagród uznaniowych dla samodzielnych 

stanowisk pracy, które nie podlegają bezpośrednio Burmistrzowi. 

9. Naczelnik Wydziału, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wnioskuje o przyznanie 

nagrody dla podległych pracowników. 

10. Nagroda uznaniowa jest pomniejszana za okresy pobierania wynagrodzenia 

chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego i zasiłku 

chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego. 

 
§ 10. Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, pracownikom przysługuje: 

1) dodatek za wieloletnią pracę; 

2) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, według zasad określonych w 

Kodeksie Pracy; 

3) dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej według 

zasad określonych w Kodeksie Pracy. 

 

Dodatek za wieloletnią pracę 
§ 11.  1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości określonej w art. 38 

ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Warunki i sposób wypłacania dodatku regulują przepisy rozporządzenia w sprawie 

wynagradzania. 

3. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 

którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku 

nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 

  

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 

§ 12. Pracownikom przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych w oparciu 

o przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do tego dodatku. 

 

 

 

 

 



Odprawa emerytalna lub rentowa 

§ 13. 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 

do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o 

pracownikach samorządowych. 

2. Warunki ustalania do jednorazowej odprawy regulują przepisy rozporządzenia w 

sprawie wynagradzania  
 

Nagroda jubileuszowa 

§ 14. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w 

art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.  

2. Warunki do ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania regulują 

przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania.  
 

Rozdział 3 

SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ 

I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH 
 

§ 15. 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu do 28 dnia każdego miesiąca. 

Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest wolnym dniem od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w 

dniu poprzedzającym. 

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych 

dokonywana jest w terminie do dnia 28 następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za 

pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. 

3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do 

wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierających wszystkie 

składniki wynagrodzenia. 

 
§ 16. Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym 

wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 

ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie 

do dnia 15 września każdego roku. 

 
§ 17. 1. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia 

ogłaszanego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, 

pracownikowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca, 

łącznie z wynagrodzeniem. 

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną. 

3. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

 
§ 18. 1. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika, 

po uzyskaniu jego zgody lub czekiem wystawionym przez pracodawcę. 

2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 

 
Rozdział 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19. Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w 

razie potrzeby wyjaśnia jego treść. 

 

§ 20. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie 

obowiązującym dla jego ustalenia. 

 



          

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 

 

TABELA STANOWISK PRACOWNICZYCH, 

KATEGORIE ZASZEREGOWANIA WSKAZUJĄCE MINIMALNY                              

I MAKSYMALNY MIESIĘCZNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, 

MAKSYMALNE STAWKI DODATKU  FUNKCYJNEGO  

ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Stawka 

dodatku 

funkcyjnego 

Minimalne wymagania 

kwalifikacyjne
1) 

Wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

Staż pracy 

(w latach) 

1         2          3          4           5            6 

                                         I. Stanowiska kierownicze urzędnicze 
1. Sekretarz Gminy XVII – XXII        8 wyższe

2)
 4 lata na 

stanowisku 

urzędniczym, 

w tym co 

najmniej 2 

lata na 

kierowniczym 

stan. urzędn. 

2. Naczelnik Wydziału; 

Rzecznik Prasowy, 

XV – XVIII        7      wyższe
2)

      5 

 

3.  Audytor Wewnętrzny 

Główny księgowy 

XV – XVIII        7 według odrębnych przepisów 

4.  Kierownik Referatu; 

Zastępca naczelnika 

wydziału, 

Pełnomocnik do spraw 

ochrony informacji 

niejawnych. 

XIII – XVIII        6 wyższe
2)

       4 

 

według odrębnych przepisów 

5. Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego 

XVI – XVIII        6 

 

według odrębnych przepisów 

6. Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu 

Cywilnego 

XIII – XVI        4 wyższe
2)

        4 

                                               II. Stanowiska urzędnicze 

7. Radca prawny XIII – XVIII         6 według odrębnych przepisów 

8. Główny specjalista ds. 

BHP 

XII – XVII         4 według odrębnych przepisów 

9. Główny specjalista 

informatyk urzędu, 
XII – XVII         4 wyższe

2)
        4 

10. 

 

Inspektor XII – XVI         - wyższe
2) 

        3 

11. Starszy specjalista; 

Starszy informatyk 

 

XI – XV         - wyższe
2)

         3 



 

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych 

stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, 

uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na 

kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie 

z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. 

        Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne   

        przepisy. 

2) Wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu 

do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na 

podstawie umowy o pracę, także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.  

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w 

odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 

4) Umiejętność wykonywania czynności. 

5) Umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. 

12. Podinspektor; 

Informatyk 

X –XIV         - wyższe
2) 

średnie
3)

 

         - 

         3 

13. Specjalista X – XIII          - średnie
3) 

         3 

14. Samodzielny referent IX – XII          - średnie
3) 

         2 

15. Referent prawny VIII – XII          - wyższe 

prawnicze 

         - 

16. Referent;  kasjer IX – XI          - średnie
3)

          2 

17. Referent prawno-

administracyjny 

VIII – XII          - wyższe 

prawnicze lub 

administracyjne 

         - 

18. Młodszy referent VIII – X          - średnie
3) 

        - 

                                        III. Stanowiska pomocnicze i obsługi 

19. Pracownik II stopnia 

wykonujący  

zadania w ramach robót 

publicznych lub prac 

interwencyjnych 

XII – XVI  

 

 

         - 

wyższe         3 

 

 

XI - XII wyższe        - 

20. Pracownik I stopnia 

wykonujący zadania w 

ramach robót 

publicznych lub prac 

interwencyjnych 

X – XIII 

 

 

 

 

 

        - 

średnie        3 

IX – XI średnie         2 

VIII - X średnie          - 

21. Sekretarka IX – X          - średnie
3)

         - 

22. Kierownik kancelarii 

głównej; 

Kierownik archiwum 

VIII – IX         

 

         - 

średnie
3)

   

 

       3 

23. Archiwista VII – VIII          - średnie
3) 

       - 

24. Telefonistka/telefonista V – VI          - podstawowe
4)

        - 

25. Pomoc administracyjna III – VII          - średnie
3) 

       - 

26. Konserwator, Elektryk 

Rzemieślnik 

wykwalifikowany 

VIII – IX        

         - 

zasadnicze 

zawodowe
5)

 

   

       - 

27. Kierowca samochodu 

osobowego 

VII – VIII          - według odrębnych przepisów 

28. 

 

Robotnik gospodarczy V – VII          -  podstawowe
4
)

 
       - 

29. Portier; Szatniarz; 

Dozorca 

IV – V          

         - 

 

podstawowe
4) 

 

      - 

30.  Sprzątaczka III – IV          - podstawowe
4)

        - 

31. Goniec II – IV          - podstawowe
4) 

       - 



 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie 
 

 

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU 

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO 

ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych 
Maksymalna kwota w 

złotych  

I 1700 2600 

II 1720 2800 

III 1740 3000 

IV 1760 3200 

V 1780 3400 

VI 1800 3600 

VII 1820 3800 

VIII 1840 4000 

IX 1860 4200 

X 1880 4400 

XI 1900 4600 

XII 1920 4800 

XIII 1940 5000 

XIV 1960 5200 

XV 1980 5400 

XVI 2000 5600 

XVII 2100 5800 

XVIII 2200 6000 

XIX 2400 6200 

XX 2600 6400 

XXI 2800 6600 

XXII 3000 6800 

 



 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

            Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 

 

 

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO 
     

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku 

funkcyjnego (kwota w złotych) 

1 440 

2 660 

3 880 

4 1100 

5 1320 

6 1540 

7 1760 

8 2200 

9 2750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 



ZAŁĄCZNIK Nr 4 

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników 

                                        Urzędu Miejskiego w Karczewie  

 

 

 

     

MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO 

 

Lp.  Stanowisko Maksymalny poziom dodatku 

             funkcyjnego 

 1. Sekretarz Gminy 8 

 2. Naczelnik wydziału, 

Rzecznik prasowy, 

Audytor wewnętrzny, 

Główny księgowy 

 

7 

 3. Kierownik Referatu, 

Zastępca naczelnika wydziału, 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

 

6 

 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 6 

 5. Radca prawny 6 

 6. Główny specjalista ds. BHP 5 

 7. Główny specjalista 4 

 8. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 4 

 9. Informatyk Urzędu 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


