
 

            

Zarządzenie Nr 155/2011 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 17 listopada 2011 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 

Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie 
 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 39 ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  

pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) zarządza się, co 

następuje: 

 

 § 1.  Paragraf 8 załącznika otrzymuje brzmienie: 

 „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 55 % wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub w wysokości do 65% 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, albo 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz 

macierzyństwa, za które pracownik z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 

z ubezpieczenia społecznego.                                                           

 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. Przepisu o dodatku specjalnym nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na               

stanowiskach pomocniczych i obsługi”. 

 § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia do pracowników pobierających 

dodatki na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się postanowienia regulaminu zmienione 

niniejszym zarządzeniem. 

 
 § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa 

     Władysław Dariusz Łokietek 


