
ZARZĄDZENIE NR 40/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 
2007 roku w sprawie przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu 
Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 10 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 
2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity: zarządzenie Nr 5/2008 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 stycznia 2008 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. § 2 zarządzenia Nr 459/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2007 roku 
w sprawie przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa
otrzymuje brzmienie:

1. Przyznaje się dyrektorom wydziałów roczną pulę środków z przeznaczeniem 
na dodatki specjalne dla pracowników podległego wydziału, zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych.
2. Pulę, o której mowa w ust. 1, dla poszczególnych wydziałów określa corocznie 
Dyrektor Magistratu. Informacja o wysokości puli przyznanej na dany rok 
kalendarzowy przekazywana jest dyrektorom wydziałów przez Referat Kadr 
w Wydziale Organizacji i Nadzoru do dnia 5 stycznia danego roku kalendarzowego.
3. Wysokość puli na dodatki specjalne dla poszczególnych wydziałów 
uzależniona jest od:

1) planu etatów w wydziale na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o: 
a) etaty pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż 

urzędnicze, 
b) etaty pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów 

wydziałów i ich zastępców, Pełnomocników Prezydenta Miasta 
Krakowa, Głównego Architekta Miasta, Głównego Plastyka Miasta, 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Przewodniczącego Powiatowego 
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Rzecznika Prasowego oraz 
zatrudnionych na stanowiskach ds. opracowania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

2) wielkości wydziału,
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Magistratu może zdecydować o 

przyznaniu wyższej puli na dodatki specjalne, niż określona w sposób 
wskazany w ust. 3 lub zdecydować o przyznaniu dodatku specjalnego spoza 
puli.

5. W razie zmiany planu etatów w trakcie roku kalendarzowego Dyrektor 
Magistratu dokonuje korekty przyznanej puli.”



2. § 6 zarządzenia Nr 459/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2007 roku 
w sprawie przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa
otrzymuje brzmienie:

1. Zarządzenie niniejsze nie dotyczy dodatków specjalnych przyznawanych: 
1) pracownikom w przypadkach określonych w art. 6 ust. 3 i 4 regulaminu 

wynagradzania,
2) pracownikom niektórych wydziałów za przynależność do izby architektów, 

urbanistów lub budowlanej, 
3) pracownikom obsługującym sekretariaty Prezydenta Miasta Krakowa, 

Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta, Skarbnika 
Miasta, Pełnomocników Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora 
Magistratu i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 

2. Dodatki specjalne, o których mowa w ust. 1 przyznawane są ze środków spoza 
puli, o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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