
Z^RZĄDZENIE nľ 10

Rzecznika Pľaw Dziecka

z dnia 17 stycznia Ż019 r.

zmĺeniające zarządzenie nr 20 z dnia 28 sĺerpnia 2015 ľ. w sprawie wynagľadzania
pľacownikĺów zatľudnionych w Biuľze Rzecznika Praw Dziecka.

Na podstawie art. ŻI-24, art.47 i art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach

uľzędów państwowych ( Dz.U. poz. I9l5 z 2018 ľ.), w związku aľt. 13 ust. 2 ustawy z dnia

ístycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz.U. poz.922 zŻ0l7 r') zarządza się co

następuje:

$1
'ÝV zarządzeniu nľ 20 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w spľawie vĺynagradzania pľacowników

zatrudnionych w Biuľze Rzecznika Pľaw Dziecka wprowadza się następujące zmiany;

1) załącznik nľ 1 ,,Tabela stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zaszeregowania

w Biurze Rzecznika Pľaw Dziecka, załącznik nľ l'' otrzymuje brzmienie określone

w załączniku nľ 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nľ 3 ,,Tabela osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego (załącznik nľ 3)''

otľzymuje brzmienie okĺeślone w załączniku nĺ 2 do niniejszego zarządzenia.

$2
Zarządzenię wchodzi w Życie po upływie 14 dni od jego podpisania.
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Załączniknľ 1 do zaľządzenianĺ 10

Rzecznika Praw Dziecka z đnia 17 .01 '2019 r.

Tabela stanowi sk, wymaganych kwal ifi kacj i or az zaszeregowan ia

w Biurze Rzecznika Pľaw Dziecka, (załącznik nr l)
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starsąy radca, starszy archiwista

informatyk

specjalista,

starszy specjalista,

naczelnik działu, sekretaľz rzecznika

rzecznik prasowy

główny specjalista

asystent rzecznika

zastępca dyrektora

radca prawny, audytor wewnętrzny,
inspektor ochrony danych osobowych

dyrektoľ biuľa, dyrektoľ generalny ,

główny księgowy, dyľektoľ zespołu'
koordynator,

stanowisko

wyższell rok

wyższe

vĺyższel lrok

wyŻszelZlata

wyższe /średnie/ 3 lata

wyŻszel3 |ata

wyŻszel3lata

wyŻsze l3 |ata

kwalifikacje
wykształcen ielstaŻ

X-XVI

XI-XVII

XI-XVII

XIII-XVIII

XVII-XIX

XVII -XIX

XVIII-XX

XIX-XXI

kategoria

zaszeregowania
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l5

14

13
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9

sprzątaczka

młodszy refeľent, ľecepcjonistka

referent,

pracownik administracyjny

starsry refeľent, księgowy

refeľent pľawny

radca,

sekretaľz, aľchiwista

inspektor BHP

starszy sekretarz

starszy księgowy

podstawowe

średnie

średnie

vłyŻszelśľednie/l ľok

wzsze prawnlcze

wyższel

średnie/

wg obowiązujących
przepisów

wyższelśrednie/l rok

wyŻszelśrednie/Ż lata

II-VI

IV-VII

V-XI

VIII-XIII

VIII-XIV

VIII-XIV

IX-XV

IX-XVI

IX-XVI
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Załącznik nľ 2 do zarządzenia nľ 10

Rzecznika Praw Dzieckaz đnia 17.0I.20l9 r.

Tabela osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego (zaŁącznik nľ 3)

zastępca dyľektora

ľadca prawny

audyoľ wewnętrzny

naczelnik đziaŁu

sekĺetarz rzecznika

inspektor ochrony danych osobowych

dyľektoľ zespołu,

główny księgowy,

kooľdynator

dyrektor biura,

dyrektor generalny

stanowisko

do8

do9

do l0

stawka dodatku funkryjnego
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