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ZARZĄDZENIE Nr 23112

wÓ"lrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 28 czersy ca 2012 roku.

w sprawie regulaminu wynagradzaniapracowników samorządowych zatrudnionych
w U rzędzie Gminy Bańniczka.

Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada2}}8 r. o pracownikach

samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz' 1458 ) oraz RozporządzeniaRady Ministrów z dnia 18

marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz. U. Nr 50, poz

398) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
U r zę dzie Gminy B artniczka.

RN, GULAMIN WYNA GRADZANIA
PRACowNIKow URZĘDU GMINY BARTNICZKA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

$ 1. Regulamin określa:
1 ) wynagania kwalifikacyjne pracowników,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrod.zenia
zasadticzego,
3) warunki ptzyznawania oraz waruŃi i sposób wypłacania premii i nagród innych niz
nagroda jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawa'ia dodatku funkcyjnego i specjalnego.

$ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządolvych (Dz.U. Nr 223, poz. L458),
2) tozporządzeniu _ rozumie się ptzezto tozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzaniapracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398),
3) urzędzie * rozumie się ptzez tolJrząd Gminy Bartniczka )

4) kierowniku urzędu _ rozumie sięprzezto Wójta Gminy Bartniczka,
5) pracodawcy - rozum ie się pr zez to TJ rząd Gminy B artniczka,
6) pracowniku _ rozumie się przez to osobę zatrudnioną w TJrzędzie Gminy Bartniczka na
podstawie umowy o pracę'
7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym rozumie się stawkę minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategońizaszercgowania, w załączrukunr 1 óo
rozporządzetńa.

$ 3. 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie
moze być niŻsze od wynagrodzęlta ustalonego zgodnie z ustawą z Ia puździernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniuzapracę (Dz.U. Nr 200' poz.1679 ," r^.f.
2. Pracownikowi zatrudnionernu w niepełnym wyniarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonahej do



wymiaru czasu placy określonego w umowie o pracę. Wysokośó minimalnego wynagrodzenia
takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzinpracy przypadającej
do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokośó
minimalnego wynaglodzęnia ustalonego na podstawie ustawy z Ia puździemika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzetiu zapracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Rozdzia\2
Wymagania laryalifikacyj ne

$ 4. Wymagarua kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania ptacy na

poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagan
kwalifikacyjnych, określonych w rozpotządzeniu;

Rozdział 3
Szczegółowe warunki wynagradzania

$ 5. Pracownikom przysługuje:
1 ) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą itozporządzeniem,
3) dodatek funkcyjny, zgodnie z $ 10 regulaminu,
4) dodatek specjalny, zgodnie z $ 11 regulaminu,
5) dodatek zapracę w poTze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) premia, zgodnie z $ 9 regulaminu,
7) wynagro dzeruę zaplacę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksęm pracy,
8) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą itozpotządzerLlem,
9) nagroda z funduszu nagród zaszczególne osiągnięcia w pracy zawodowej , zgodnie z 5 7 -
8 regulaminu,
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej (Dz.U' Nr 160, poz.

1080 ze zm.),
1 1) jednorazowa odprawa ptenięŻtaw związku z przejściem na emeryturę iub rentę, zgodnie
z ustawą i r ozpotządzetiem,

$ 6. Ustala się:
1) tabelę minima}nych i maksymalnych stawek miesięcznego wyna$odzenia zasadniczego,
stanowiącą zaŁączruknr 1 do regulaminu;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącązałączntknt2 do regulaminu;

3) tabelę minimalnych i maksymalnych kategorii zaszercgowalia oraz stawek dodatku

funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o

pfacę' stanowiącą zaŁącznknr 3 do regulaminu;
4) regulamin premiowania, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu.

Rozdział4
Warunki przyzlnalwania orazwarunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż

nagroda jubileuszowa

$ 7. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć

fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanego osobowego funduszu płac na dany rok

budzetowy, z ptzezvaczeniern na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczegóIne

osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu.

$ 8. 1. Nagroda uznaniowa moze zostać przyznanaw szczególności za:



7) szczegóIne osiągnięcia w pracy,
2) wykonylvanie dodatkowych zadan, wyl<racząących poza zakres podstawowych
obowiązków wynikających z umowy o praca lub aktu powoiania, zaktóre pracownik nie
otrzymuj e dodatku specj alne go,
3) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązan usprawniaj ących realizację
powierzonych zadan,
4) systematy cme i efektywne podno szenie kwalifi kacj i zawodowych,
5) wzorowe wypełnianie obowiązków słuzbowych.
2. Nagrody nie przysługują pracownikom, którzy zostali ukarani karąporządkową w okresie
ostatniego pohocza( w tyrn upomnieniem ustnym ).
3. Nagroda możębyćprzyznana pracownikowi z co najmniej rocznym stazem placy w
utzędzie.
4.Decyzję o ptzyznaniu nagrody i jej wysokości dla sehetuza, skarbnika, kierownika usc i
radcy prawrego podejmuje kierownik jednostki . Pozostałym pracownikom nagrody
ptzyztaje kierownik jednostki po zasięgnięciu opinii sekretarza lub skarbnika gminy '
5. Nagrody ptzyznawana są wnastępujących terminach:
1) DzieńPracownika Samorządowego Q7 maja)'
2) na koniec roku kalendarzowego.
2.W uzasadnionych przypadkachnagroda moŻębyć przyznana w innych terminach .

6 . odpis zawiadomienia o przyznaniunagrody składa się do akt osobówych pracownika.
$ 9. 1' Pracodawca tworzy fundusz premiowy ó]a p'ucowników iatrudnionych na

stanowiskach pomocni czychi obsługi.
2. 

'Zasady 
prryznawarua i wypłacania premii określa regulamin premiowania, stanowiący

załączniknr 4 do regulaminu.
Rozdział 5

Warunki! sposób przyznawLnia dodatku funkryjnego i specjalnego

$ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
l) seketarz gminy;
2) kierownik urzędu stanu c1wilnego (JSC);
3) zastęp ca kierownika US C;
4) zastępca skarbnika gminy;
5) kierownik wydziafu;
6) radcaprawny.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii
zaszeregowania oraz stawek dodatku fimkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy
nawiązana na podstawie umowy o pracę, stanowiącą zaŁączniknr 3 do regulaminu, or*,
tabelą stawęk dodatku funkcyjnego, stanowiącązaŁącznik nr 2 do regulaminu'
3. Dodatek firnkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy
spowodowanej urlopem wypocrynkowym' niezdolnością do pracy w1r'vołaną chorobą oraz
korzystaniem ze zwo7tień od placy' których pracodawca ma obowi ązekudzielió na podstawie
kodeksu pracy ijego przepisów wykonawczych'
W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie
zmnlejszany o Iiczbę godzntej nieobecności'

$ 11. 1. Dodatek specjalny rnoze być ptzyznany pracownikowi z t1tułu okresowego
zwiększenia zakresu obowiązkówsłuzbowych 1ub powierzenia dodatkowychzadań.
2. Dodatek specjainy przyznaje się na czas określony, nie dŁuż.szy niz rok, a w
indywidualnych przypadkach takŻe na czas nieokreślony.
3. Decyzję o przyznaniu dodatkupodejmuje kierownik urzędu.



4' Dodatek specjalny.jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagro dzenla, w
lw9cie nieprze}rac zającej 40 proc. wynagrodzeniu 

'uruani 
czegopracownika.

5' Dodatek specjalny jest wypłacany w }ełnej wysokości za ołresy nieobecności w pracy,
spowodowanej urlopem wypoczynkolvyń, niózdóhością do pracy w1r,vołaną chorobĄ oriz
korzystaniem ze zwolttień od pTacy,ktoiych pracodawca ma obowią zekudzielicna podstawie
kodeksu placy oraz jego przepisbw wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej
innymi okolicznościami jest próporc.jonalnie zmniójs zany o liczbę godzintej nieóbecności.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

$ 12:'W sprawach-nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy opracownikach samołządowych, rozpotządzenia w sprawie wynagtadźania pracowników
samorządowych, kodeksu pmcy oraz inneprzepisy prawa pfacy.

$ 13' Kazdy nowo zatrudniony pracownik przed' przystąpieniem do pracy zostaje
zapoznany z niniejsz;łn regulaminem, co potwietdza w pi'.*ny- oświadczeniu, ttó.e;est
włączane dojego akt osobowych.

$ 14. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
orazwyboru.

$ 15' Nakłada się Ńowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulam inu przez
pracownikóą Kierowników Wydziałów i Sekretarza Gminy Bartniczka.

$ 16. Traci moc zaruądzenie }'{r 18/09 Wójta Gminy Bartniczka z drua l0 częrwca 2009
:9ku _* 

sprawie reguIaminu wynagradzania piacownik-ów samorządowych zatrudnionych w
U r zędzie Gminy Bartniczka'

$ 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2OI2 roku'



Zil.ączniknr 4

Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocnicrych i
obsługi w Urzędzie Gminy Bańniczka

$ 1. 1. Pracownik naby"wa prawo do premii po przęptacowaniu pełnego miesiąca oraz
sumiennym i starannym wykonaniu ustalonych zadafi premiowych, do których naleŻą w
szczególności:
1) terminowe i jakościowe wykonanie zadan służbowych wynikających z zalłesu czynrrości
lub polecenia słuzbowego,
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
3) przestrzeganie regulaminu pracy,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczehstwa i higieny pracy olaz
ptzeciwpożarowych,

przepisów

5) dbałośó o dobro zak<ładu placy, chronienie mienia i użrywanię go zgodnie z
ptzęznaczeniem,
6) poszanowanie i zabezpieczenie majątku na stanowisku pracy,
7 ) samo dziełność dztałania,
8) dązenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wpików,
9) wydajnośó i operatywność wpracy.
2. Zadarua premiowe ustala i stwierdza stopień ich wykonania pracownik, który zgodnie z
za}resem obowiązków słuzbowych ma prawo do nadzorowania i kierowania podległymi
pracownikami.

$ 2. 1. Pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej wysokości za darty miesiąc, mimo
nieobecności w pracy w tym rniesiącu, jeŻeli nieobecnoś óbyła spowodowana:
1) szkoleniem lub oddelegowaniem na kursy obowiązujące na dan1łn stanowisku ptacy,
2) oddelegowaniem do pracy winnej miejscowości lub podroŻąsłuzbową,
3) chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy bądź v,rypadkiem w drodzę do pracy lub z
pracy.
2. Za czas innej usprawiedliwionej nieobecności niz wymieniona w ust. 1 premia nie
przysługuje.

$ 3. 1. Premia za dany miesiąc nię moze ptzel<raczać 25 proc. wynagrodzenia
zasadniczego prac ownika.
2. Premia za dany miesiąc zostanie proporcjonalnie obnizona, nie więcej jednak niz o 50
proc., w tazte:
1) niepełnego wykonania zadafi premiowych _ za kuzdę niewykonane zadanie premia jest
obniżata o 2 proc. pełnej kwoty premii,
2) otrzymanta pruez pracownika kary upomnienia - za ktŻde upomnienie premia jest
obntżatao 10 proc. pełnej kwotypremii.

$ 4. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w razie:
1 ) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) opuszczenia stanowiska bęz usprawiedliwienia,
3) spożywania alkoholu w pracy lub przystąpienia do placy po spozyciu alkoholu,
4) vryrządzenia pracodawcy szkody z winy umyślnej,
5) otrzymania kary nagarry,
6) rozwiryanta stosunku pracy bez wypowiedzeniazwiny pracownika lub porzucenia pracy.

$ 5. Wnioski o wypłatę premii spotządzają pracownicy, o których mowa w $ 1 ust. 2
regulaminu premiowania,iptzedŁJadają je do akceptacji kierownikowi urzędu.



$ 6. 1. Premie wypłaca się z dołu, w terminie do 10 dnia miesiącaka|ęndarzowego Za

miesiąc poprzedni.
z. resii iermin lvypłaty premii jest dniem wolnym od pracy, premia powinna być wypłacona

w dniu poptzedzającym ten dziefi.

$ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

przepisy prawa pracy.
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Zał'ączniknr l

Tabele minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagradzania
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o

pracę.

\ź

\ź

Kate goria zaszer egow ania Kwota w złotych

I

u

IJI

ry

V

VI

Vil

VilI

x
X

XI

XII

XIlI

XIv

XV

XVI

XVII

XVilI

XIX

XX

XXI

xxn

1.100-1.300

1.120-1.500

1.140-1.700

1.160-1.900

1 .1 80-2.100

1.200-2.300

I.Ż50-Ż.500

1.300-2700

1.3s0-2.900

1.400-3.100

1.450-3.300

1.500-3.600

1.600-3.900

I.700-4.Ż00

1.800-4.400

1.900-4.600

2.000-4.800

2.200-5.000

2.400-s.20a

2.600-5.400

2.800-s.600

3.000-6.000



ZaŁączniknr 2

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyj nego Procent najniższego wynagrodzenia
zasadniczego

1

2

J

4

5

6

do 40

do 60

do 80

do 100

do 120

do 140

do 160

do 200

do 250



/ Załącznikrc 3

Wykaz stanowisk pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o

p racę. Maksymalny p oziom wyn a grad zania zastdniczego. Maksym alny p oziom
dodatku funkcyjnego.

Lp Stanowisko Kwoty wynagrodzenia
zasadnicze go minimalne

- maksymalne

Stawki
maksymalnego

dodatku fuŃcyjnego

1 2 J 4

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz sminv xvII -xx 7

Ż. Kierownik USC XVI - XVIII 6

Kierownik Wydziału XV - XVIII 7

4. Zastępca skarbnika XV - XVII 5

5. Zastępca kierownika U S C Xru - XVI 4

Stanowiska urzędnicze
6. Radca prawny XIII - XVIII 6

7. Inspektor XII. XVI
8. Podinspektor X-XIv
9. Informatyk X-XIV
10. Specialista X-XIv
11 Referent, kasj er, księgovry IX-XII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

12. Konserwator vilI- x
13. Sekretarka IX- XI
14. Robotnik sospodarczy v-x
15. Sprzątaezka m- VI
16. Palacz CO VIII- IX
17. Instruklor, trener - animator

sportu
X. XIV


