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Gminy tsartniczka

PO.0050.73.2017

w sprawie regulaminu

Na podstawie art.

samorządolvych (Dz. U.

ZARZĄDZENIE Nr 73lI7

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 grudnia 2017 roku.

wynagrad zania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Bartniczka.

39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2A08 r. o pracownikach

z 2016 r., poz. 9O2 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 18 marca Ż009 roku w sprawie vłynagradzartia pracowników

samorządolYych (Dz. U. z2016 r.,poz.1786 zpóźn. zm') ustalam Regulamin Wynagradzania

pracown i ków samorządowych zatńdnionych w IJ rzędzie Gminy B artn i czka.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACowNIKÓw URZĘDU GMINY BARTNIC ZKA

Rozdział l'
Postanowienia ogólne

$ 1. Regulamin określa:
1 ) wymagania kwalifikacyj ne pracowników,
2) szcz€góŁowe warunki wynagradzanta, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego,
3) warunki ptzyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niz
nagroda jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawania 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
samorządo}Yych (Dz. U. z201.6 r.)poz.902 zpoźn. zm.),
2) rozporządzęniu_ rozumie się przezto rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca2009 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z20L4 r.)poz.1786 zpóźn.
zm.),
3) urzędzle - rozumie się przeztoUrząd Gminy Bartruczka, '.

4) kierowniku urzędu - rozumie się ptzez to Wójta Gminy Bartniczka,
5 ) praco dawcy * ro Zrrm ie się pr zez to U ruąd -Gminy B artntczka,
6) pracowniku _ rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Bartniczka na
podstawie umowy o pracę'
1) nĄniŻszym wynagrodzeniu zasadnicrq rozumie się stawkę minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorti zaszęregowania, w załączniku nr 1 do

rozporządzenia.
s 3. 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym w1łniarze czasu pracy nie

może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z I0 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodz eniu za pracę (Dz. U . z 2011 r . poz. 84] .) '



2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym vryminze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadniczę i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pTacy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagro dzenia
takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godztnpracy przypadającej
do ptzeptacowania przez pracownika w danym miesiącu' biorąc za podstawę wysokośó
minimalnego wynaglodzenia ustalonego na podstawie ustawy z I0 puŹdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodz eniu zapracę (Dz. tJ . z 2017 r. poz. 847).

Rozdzia\2
Wymagania kwalifikaryj ne

$ a. wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań
kwalifi kacyj nych, określ onych w rozpor ządzentu.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki wynagrad zania

$ 5. Pracownikom przysługuje:
1 ) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą t tozporządzeniem,
3) dodatek fi.rnkcyjny, zgodnie z g 10 regulaminu,
4) dodatek specjalny, zgodnie z $ 11 regulaminu,
5) dodatek zapTacę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) premia, zgodnie z $ 9 regulaminu,
7) wynagrodzenie zaptacę w godzinach nadliczbo\Ąych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy'
8) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą trozporządzeniem,
9) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej , zgodnie z s 7 -
8 regulaminu,
10) dodatkowe wynagrodzenie Toczne, zgodnie zustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej (Dz. U. z 2016 r. poz'
22I]'zpóźn. zm.)'
11) jednorazowa odprawa pienięzna w związktl z ptzejściem na emelyturę lub rentę' zgodnie
z ustawą i rozporządzeniem.

$ 6. Ustala się:
1) tabelę minimalnych i maksymalnych stawek miesięcznego'wynagrodzenia zasadniczego,
stanowiącą załączniknr 1 do regulaminu;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącązałączniknr2 do regulaminu;
3) tabeIę minimalnych i maksymalnych kategorii Zaszercgo.waria oraz stawek dodatku
funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o
pracę' stanowiącą załączniknr 3 do regulaminu;
4) regulamin premiowania, stanowiący załącznikw 4 do regulaminu.

Rozdział 4
Warunki przyznawania ortz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż

agroda jubilęuszowa

s 7. W ramach posiadanych środków na wynagrodzęnia pracodawca możę utworzyó
fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanego osobowego funduszu pŁac na dany rok



budzetowy, z przęznaczen:rem na nagrody uznaniowe dla pracowników Za szczegóIne
osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dysp ozycji kierownika urzędu.

$ 8. 1.Nagroda uznaniowa moŻe zostacprzyznanaw szczególnościza:
7) szczegóIne osiągnięcia w pracy,
2) wykonywanie dodatkowych zadart, wykracząących poza zakres podstawowych
obowiązków wynikających Z umowy o pracę lub aktu powołania, za które pracownik nie
otrzymuj e dodatku specj alnego,
3) Ęicjatywę i samodzielnośó w stosowaniu rozwiqi.;afi usprawniaj ących reaIizai1ę
powierzonych zadań,
4) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
5 ) wzorowe wypełnianie ob owiązków słuzbovYych.
2. Nagrody nie ptzyznaje się pracownikom' którzy zostali ukarani karąporządkową w okresie
ostatniego póhocza.
3- Nagroda możebyc ptzyznana placownikowi z co najmniej rocznym stażempracy w
urzędzie.
4.Decyzję o ptzyznarIiu nagrody i jej wysokości dla sekretarza, skarbnika, kierownika usc i
radcy prawnego podejmuje kierownik jednostki . Pozostałym pracownikom nagrody
przyzftąe kierownik jednostki po zasięgnięciu opihii sekretarza lub skarbnika gminy .

5. Nagrody ptzyzrLawana Są w następujących tęrminach:
1) Dzień PracownikaSamoruądowego (27 maja),
2) na koniec roku kalendarzowego.
2. W uzasadnionych przypadkach nagroda możebyc przyznana w innych terminach .

6 . odpis zawiadomienia o ptzyznanlunagrody składa się do akt osobowych pracownika.
s 9. 1. Pracodawca tworzy fundusz premiowy dla pracowntków zatrudnionych na

stanowiskach pomocniczy ch i obsługi.
2. Zasady ptryznawania i wypłacania premii określa regulamin premiowania, stanowiący
załącznlk nr 4 do regulaminu.

Rozdzial5
Warunki i sposób przyz\awania dodatku funkcyjnego i specjalnego

$ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionyrn na stanowiskach:
1) sekretarz gminy;
2) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC);
3) zastępca kierownika USC;
4) zastępca skarbnika gminy;
5) kierownik wydziału;
6) radcaprawny.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii
zaszęregowarlia oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy
nawiązano na podstawie umowy o pracę' stanowiącą załącznlk nr 3 do regulaminu) orM z
tabe-lą stawek dodatku funkcyj nego, stanowią cą zaŁącznik ry 2 do re gulaminu.
3. Dodatek firnkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy
spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz
korzystaniem ze rwolnień od pracy' których pracodawca ma obowi ązekudzielić na podstawie
kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.
W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie
zmniejszany o liczbę godzlntej nieobecności.

$ 11. 1. Dodatek specjalny moŻę byc przyznany pracowllikowi z tyfi;łu okresowego
zwiększenia zakresu obowiązków słuzbowych lub powierzenia dodatkowychzadan.



2. Dodatek specjalny przyznąe się na czas okreŚlony, nie dłuzszy ntŻ rok, a w szczegolnie
uzas adni o ny ch ptzy p adkach takż e na czas dłuzszy .
3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.
4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w
kwo cie nieprzekra cza1 ąc ej 4 0 pro c. wynagro dzeni a zasadniczego pracownika.
5. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy,
spowodowanej ur1opem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy w1,vołaną chorobą oraz
korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca -a obo*i'ązekudzielić napodstawie
kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej
innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniej szany o liczbę godzintej nieobecności.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

s 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o
pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie vłynagtadzania pracowników
samorządowych, kodeksu pracy oraz innę przepisy prawa placy.

s 13. KuŻdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje
zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierclza w pisemnym oświadczeniu, które jest
tnĄączane do jego akt osobowych.

$ 14. Regu1aminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
oraz wyboru.

$ 15. Nakłada się obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu przez
pracowników, Kierowników Wydziałów i Sekretarza Gminy Barbniczka.

$ 16. Traci moc zarządzenie Nr 23112 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 czervvca 2OI2
roku w sprawie regulaminu vrynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
U r zę dzie Gminy B artnic zka.

$ 17. Regulamin wchodzi w Życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości
pracownikow ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 roku.


