
ZARZĄDZENIE NR 
STAROSTY OTWOC GO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2020 Starosty Otwockiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz U. 
z 2020 r., poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 39 ust. I i 2, art. 43 ust. I ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 oraz z 2021 r. 
poz. 1834) oraz art. 772 § 4 i § 6 Kodeksu pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2432 oraz z 2021 r. poz. 1162.), zarządzam co następuje: 

* 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Otwocku 
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 55/2020 Starosty Otwockiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku wprowadza się  
następujące zmiany: 

1) * 11 ust. I otrzymuje brzmienie: 

„Pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, radcom prawnym, 
powiatowemu rzecznikowi konsumentów, audytorowi wewnętrznemu przysługuje dodatek funkcyjny.";; 

2) * 17 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„wynagrodzenie za pracę  w godzinach nadliczbowych wykonywaną  na polecenie przełożonego, według 
wyboru pracownika, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas na 
wniosek pracownika, może być  udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy 
lub po jego zakończeniu;";; 

3) * 21 otrzymuje brzmienie: 

„Wyplata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że 
pracownik złożył  w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę  wynagrodzenia do rąk 
własnych.";; 

4) załączniki nr 1, 3 i 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku otrzymują  odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1,2 i3 do 
niniejszego zarządzenia; 

5)uchyla się  załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku. 

* 2. Wykonanie zarządzenia powierza się  Biuru Kadr i Wydziałowi Finansowemu. 

*3. W celu dostosowania do Regulaminu, wynagrodzeń  pracowników zatrudnionych na stanowisku 
Głównego specjalisty oraz Inspektorów kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obowiązujących 
przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, nastąpi włączenie w całości dodatku funkcyjnego 
do wynagrodzenia zasadniczego. 

* 4. Pracodawca dokona przeliczeń  wynagrodzeń  pracowników na zasadach określonych w § 3 za okres od 
01.01.2022 r. do 09.02.2022 r. 

§S. Załączniki nr I i 4 do niniejszego zarządzenia będą  miały zastosowanie do ustalenia waloryzacji 
wynagrodzeń  obowiązującej od 1 stycznia 2022 r., o których mowa w * 15 Regulaminu. 

* 6. Zarządzenie podaje się  do wiadomości poprzez umieszczenie na dysku wspólnym „Pracownicy" oraz 
podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

* 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2022 r., jednak nie wcześniej niż  po upływie 14 dni od 
podania go do wiadomości pracownikom. 	 STAROSTA 

SEKRETĄ Z POWIATU 
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