
ZARZĄDZENIE Nr 154/2018
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia  31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników 
Starostwa Powiatowego w Łodzi

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz art. 77“ ustawy z dnia 
26 czeiwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, z 2009 r. Nr 56 
poz. 458, z 2018 r. poz. 1629, 2245, 2377, 357, 1608, 2215 i 2244) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 18 maja 2009 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 78/2011 Starosty Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 6 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 51/2016 Starosty Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 24 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 4/2018 Starosty Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 11 stycznia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„2. Regulamin obowiązuje pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, z którymi zawarty 
został stosunek pracy.”;

2) w § 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) pracowniku - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi.”;

3) § 9 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu 
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
2. Dodatek specjalny przyznaje,się na czas określony do 12 m-cy.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia 
w kwocie nieprzekraczającej 80% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.
4. Dodatek specjalny może być w każdym czasie zwiększony, zmniejszony lub cofnięty.
5. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach obsługi i pomocy administracyjnej.”;

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łodzi pozostają bez zmian.

§ 3. Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi 
została uzgodniona z przedstawicielami pracowników na potrzeby współdziałania 
z pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi.



§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go 
do wiadomości pracowników, poprzez publikację na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łodzi.


