
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników 
i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych 

 Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1282) w zw. z art. 33a ust. 3 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r., poz. 920), zarządza się co następuje: 

§ 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie: 
1) kierowników powiatowych jednostek budżetowych nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018 r., 
poz. 2288 ze zm.), 

2) zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych nie może przekroczyć 
czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. 2018 r., poz. 2288 ze zm.). 
§ 2. 1.  Przez maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 należy rozumieć 

sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia: 
1) wynagrodzenie zasadnicze, 
2) dodatek za wieloletnią pracę, 
3) dodatek funkcyjny, 
4) dodatek specjalny, który w przypadku kierownika może zostać przyznany z tytułu okresowego 

zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań na czas określony 
nie dłuższy niż rok w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego. 
2. Osobom, o których mowa w § 1 może być przyznana nagroda uznaniowa. Nagrodę przyznaje 

Starosta Siedlecki. 
§ 3. 1.    Ustalam maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych wg XXII kategorii zaszeregowania w wysokości do kwoty 
5 800 zł. 

2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla kierowników powiatowych jednostek 
budżetowych w wysokości do kwoty 1.900,00 zł. 

§ 4. 1.    Ustalam maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla zastępców kierowników 
powiatowych jednostek budżetowych wg XX kategorii zaszeregowania w wysokości do kwoty 
5 100 zł. 

2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla zastępców kierowników powiatowych  
jednostek budżetowych w wysokości do kwoty 1 000 zł. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 17/09 Starosty Siedleckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 
określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników 
powiatowych jednostek organizacyjnych. 
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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