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PO.0050.89.2019

ZARZĄDZENIE NR 89/19

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 13 grudnia 2019 roku.

w sprawie regulaminu \ilynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Bańniczka.

)

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnta 21 listopada 2008 r. o pracownlkach

samorządolvych (Dz. U . z 2019 r. poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnib' 15

maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.IJ. z 2OI8 t.,

poz. 936 z późn. on.I1 ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bartniczka.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACowNIKÓw URZĘDU GMINY BARTNIC ZKA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

$ 1. Regulamin określa:
1 ) wymagania kwalifi kacyj ne pracowników,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego,
3) warunki przyznawania 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 2I listopada 2008 I. o pracowllikach
samorządovvych (Dz. U. z2019 r. poz.1282),
2) tozporządzeniu _ rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 201 8 r. w
sprawie vlynagradzania pracowników samorządolvych (Dz. U. z 2018 t., poz. 936 z późn.
zm.),
3) urzędzie _ rozumie się przeztoUrząd Gminy Bartniczka,
4) kierowniku urzędu - rozumie się przezto Wójta Gminy Bartniczka,
5) pracodawcy - rozumie się przeztoUtząd Gminy Bartniczka,
6) pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Bartniczka na
podstawie umowy o pracę'
7) najniŻszym wynagrodzeniu zasadniczym rozumie się stawkę minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku rn 1 do
rozporządzenia.

' Dz. U. 22018 r. poz. 2437.



s 3. 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wmiarze czasu pracy nie
moŻe być niŻsze od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z IO października 2OO2 r. o
minimalnym wynagrodzeniuzapracę (Dz. U. z2018 r. poz. 2117.).
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasv placy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia
takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzinpracy przypadającej
do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z I0 pażdziernika 2002 r' o
minimalnym wynagrodz eniu zapracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 7 .).

Rozdział2
Wyma gania kwalifi kacyj ne

$ 4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań
kwalifi kacyj nych, okre ślonych w rozpor ządzeniu.

Rozdzial3
Szczegółowe warunki wynagrad zania

$ 5. Pracownikom przysługuje:
1 ) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
3) dodatek funkcyjny, zgodnie z g 10 regulaminu,
4) dodatek specjalny, zgodnie z $ 11 regulaminu,
5) dodatek zapIacę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) wynagrodzenie zaptacę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,
7) nagroda j ubi leuszowa' zgodnie z ustawą i r ozpor ządzeniem,
8) nagroda z funduszu nagród za szczegolne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z s 7 -
8 regulaminu,
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej (Dz. U. z Ż0I8 r. poz.
2177.),
10) jednorazowa odprawa pienięzna w związku z przejściem na emeryturę 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) tabelę minimalnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku
funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiąano na podstawie umowy o
pracę' stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu;

Rozdział 4
Warunki prz1znawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż

nagroda jubileuszowa

$ 7. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca moze utworzyć
fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanego osobowego funduszu płac na dany rok



budzetowy' z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu.

s 8. 1. Nagroda uznaniowa moze zostać, przyznanaw szczegóIności za:
I) szczegolne osiągnięcia w pracy'
2) wykonywanie dodatkowych zadan, wykraczających poza zakres podstawowych
obowiązków wynikających Z umowy o pracę lub aktu powołania, za ktore pracownik nie
otrzymuj e dodatku specj alnego,
3) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązń usprawniających realizację
powierzonych zadan,
4) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
5 ) wzorowe w;rpełniani e obowiązków służbolvych.
2. Nagrody nieprzyznaje się pracownikom, którzy zostali ukarani karąporządkową w okresie
ostatniego półrocza.
3' Nagroda możebyć, przyznana pracownikowi z co najmniej rocznym stazem pracy w
urzędzie.
4.Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości dla sekretarza , skarbnika, kierownika usc i
radcy prawnego podejmuje kierownik jednostki . Pozostałym pracowllikom nagrody
przyznaje kierownik jednostki po zasięgnięciu opinii sekretarza lub skarbnika gminy .

5. Nagrody przyznawana Są w następujących terminach:
1) Dzień Pracownika Samorządowego (27 maja),
2) na koniec roku kalendarzowego.
2.W lzasadnionych przypadkach nagroda moŻebyÓ przyznana w innych terminach .

6 . odpis zawiadomienia o przyznaniunagrody składa się do akt osobowych pracownika.

Rozdział 5
Warunki i sposób przyznawania dodatku funkryjnego i specjalnego

s 9. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) sekretarz gminy;
2) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC);
3) zastępca kierownika USC;
4) zastępca skarbnika gminy;
5) kierownik wydziału;
6) radca prawny.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii
zaszeregowania oraz stawek dodatku fuŃcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy
nawiązano na podstawie umowy o pracę' stanowiącą zil'ącznlk nr 3 do regulaminu, oraz z
tabelą stawek dodatku funkcyj nego, stanowią cą załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy
spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz
korzystaniem ze zwolnień od pracy' których pracodawca ma obowiązekudzielić na podstawie
kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.
w razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie
zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.

s 10. 1. Dodatek specjalny mozę byc przyznany pracownikowi z tytułu okresowego
zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowychzadan.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuŻszy niz rok, a w szczególnie
uzas adni o n y ch pr zy p adkach także na czas dłuższy .
3.Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.



4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia' w
kwo cie nieprzekra czaj ącej 4 0 proc. wynagro dzenia zasadn iczego pracownika.
5. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy,
spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz
korzystanierm ze zwolnień od pracy' których pracodawca ma obowiązekudzielió na podstawie
kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej
innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzintej nieobecności.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

$ 11.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o
pracownikach samorządo}vych, rozporządzenia w sprawie vrynagradzania pracowników
samorządowych, kodeksu ptacy oraz inne przepisy prawa pracy.

$ 12. KaŻdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje
zapoznany z ntniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest
włączane dojego akt osobowych.

$ 13. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
oraz wyboru.

$ 14. Nakłada się obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu ptzez
pracowników, Kierowników Wydziałów i Sekrętarza Gminy Bartniczka.

$ 15. Traci moc zatządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Bartniczka z dnta25 paździemika
2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bartniczka.

$ 16. Regulamin wchodzi w Życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości
pracownikom.

WieŚ



Załączniknr 1

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

pracę.

Kategoria zaszeregowania Kwota w złoĘch

I

il

III

IV

V

Vi

vrl

VIII

x
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

l.700-Ż.Ż00

L720-2.300

1.740-2.600

1.760-2.700

1.780-2.800

1.800-3.000

1.820-3.300

1.840-3.600

1.860-3.900

1.880-4.100

1.900-4.400

1.920-4.700

1.940-4.900

1.960-5.100

1.980-s.400

2.000-5.700

2.100-6.000

Ż.Ż00-6.300

Ż.400-6.600

2.600-6.900

Ż.800-7.200

3.000-7.s00



Załączniknr 2

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego (lrwota w złotych)

1 2

440

660

880

1 100

1320

1s40

1760

2200

2750



Załączniknr 3

Wykaz stanowisk pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę. Maksymalny poziom wynagrad zania zasadniczego. Maksymalny poziom

dodatku funkcyjnego.

Lp Stanowisko Kwoty wynagrodzenra
zasadniczego minimalne

- maksymalne

Stawki
maksymalnego

dodatku funkcyjnego

1 2 J 4

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz gminy XVII -XIX l
Ż. K erownik USC XVI - XVIII 6
a
-)- K erownik Wydziału XV - XVIII 7
4. Zastępca skarbnika XV - XVII 5
5. Zastępca kierownika U S C XIII - XVI 4

Stanowiska urzgdnicze
6. Radca prawny XIII - XVM 6
7. Inspektor XII - XVI
8. Podinspektor X-XIV
9. Informatyk X-XIV
10. Specialista X-XIV
11 Referent, kas j er, księeowy x XII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

12. Konserwator VIII- IX
13. Sekretarka IX- XI
14. Pomoc administracvina III VI
15. Robotnik sospodarczv v-IX
16. Sprzątaczka m- VI
17. Palacz CO VIII- Ix
18. Instruktor, trener - animator

sportu
X. XIV

19, Kierowca VII x


