
ZARZ4DZENIE NR 
STAROSTY OTWOC GO 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

zmieniajqce Zarz4dzenie Nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28.08.2012 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Na podstawie art. 104, 104 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pó±n. zm), 
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1526 z pOn. zm.), art. 7 pkt 3 i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorzdowych (tekstjedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) zarzdza siq, co nastçpuje: 

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku, stanowi4cym zalqcznik 
Nr 1 do Zarzdzenia Nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28.08.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku, wprowadza sic nastçpujce zmiany: 

1) § 16 ust. 2 pkt4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) dia pracowników Biura Bezpieczeñstwa i Zarzdzania Kryzysowego od poniedzialku do pi4tku od 
7:30 do 15:30."; 

2) W § 16 uchyla sic ust. 13; 

3) Rozdzial Vii otrzymuje brzmienie: 

,,Wyplata wynagrodzenia za prace 

§ 48. 1. Za wykonan4 pracc przysluguje wynagrodzenie w wysokoci okre1onej w umowie o pracç 
zgodnie z obowizujqcymi zasadami wynagradzania pracowników Starostwa i powszechnie 
obowizujqcymi przepisami prawa. 

2. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy 
przepisy prawa pracy tak stanowiq. 

3. Wynagrodzenie za pracç za dany miesic przys1ugujce ze stalych skladników wynagrodzenia 
wypiacane jest do 28 dnia ka2dego miesiqca, zgodnie z harmonogramem wypiat ustalonym do 15 stycznia 
ka2dego roku na dany rok kalendarzowy. 

4. Wynagrodzenie za pracç przysiugujqce ze zmiennych skladnikOw wynagrodzenia wypiacane jest 
10 dnia nastçpnego miesica. JeeIi ustalony dzieñ wypiaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypiaca sic w dniu poprzednim. 

5. Wyplaty wynagrodzenia dokonuje sic w formic pieniçnej na wskazany przez pracownika rachunek 
platniczy, chyba ze pracownik z1oy1 w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypiatç 
wynagrodzenia do rk wiasnych. Przelew grodk6w powinien bye dokonany z takim wyprzedzeniem, aby 
rodki znalazly sic na rachunku pracownika w terminie okreIonym w ust. 3 lub 4.".. 

§ 2. Wynagrodzenie za pracç za grudzieñ 2022 r. przyslugujce ze stalych skladników wynagrodzenia 
bçdzie wypiacone 2 1.12.2022 r. 

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sic Biuru Kadr. 

§ 4. Zarzdzenie podaje sic do wiadomoci poprzez umieszczenie na dysku wspólnym ,,Pracownicy" oraz 
podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 1 grudnia 2022 r., jednak nie wczeniej ni2 p0 uplywie 14 dni od 
dnia podania go do wiadomoci pracownikom. 
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