
W6it GrninY Starcza

42-2.61 Starcza
u l .  Cminna  4

ZARZADZENIE Nr 19/09
W6jta Gminy Starcza

z dnia I kwietnia 2009r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik6w w Urzgdzie
Gminy w Starczy

Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) i S 5 ust. 5
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania
pracownik6w samorzqdowych (Dz. U. 22009r., Nr 50, poz. 398)

zarzqdzam,
co nastgpuje:

s 1
Ustala siq w zalqczniku do niniejszego Zazqdzenia Regulamin wynagradzania
pracownik6w Urzqdu Gminy w Starczy.

s 2
Regulamin wynagradzanta wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od podania go do
wiadomo6ci pracowniom.

s 3
Wyko n a n i e zazqdze n ia powie rzam Sekreta rzowi G m i n y.

s 4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



REGULAMIN WYNAGRADZAI\IIA
PRACOWNIKOW W URZEDZIE GMIIYY STARCZA

Rozdzial l

Przepisy og6lne

$ 1

Regulamin okreSla zasady i warunki wynagradzania za praca oraz Swiadc zenia rv,iry.ane
zpracqi warunki ich przymawania.

$ 2

1. Postanowienia Regulaminu dotyczqpracownik6w zatrudnionych w Urzgdzie Gminy
Starcza na podstawie umowy o pracQ.

2. Do dnia 31 grudnia 20ll r. w stosunku do pracownik6w samorzqdowych
mianowanych stosuje sig przepisy rozpotz$zenia Rady Ministr6w w sprawie zasad
wynagradzania pracownik6w samorz4dowych obowiqgujqpego w momencie wej5cia
w Lycie ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych.

$ 3

Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajania sig z niniejszym
Regulaminem. O5wiadczenie pracownika o zapoznaniu sig
z Regulaminem zostaje dolqczone do jego akt osobowych.

$ 4

Ilekro6 w Regulaminie jest mowa o:
l) pracodawcy- rozumie sigprzez to W6jta Gminy Starcza,
2) pracowniku - rozumie sig przez to osobg zatrudnion4 w Urzgdzie Gminy Starcza na
podstawie umowy o pracQ, bez wzglgdu na rodzaj umowy o pracg i wymiar czasu
pracy,
3) rozpotz4dzeniu w sprawie zasad wynagradzania - rozumie sig przez to rozporz4dzenie
Rady Ministr6w w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w samorzqdowych
wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych @2.U. 22A08 r. Nr 223, poz.1458).



Rloz.dzial2

WYNAGRODZENIE ZA PRACE

Wynagrodzenie zasadnicze

$ 5

l. W Urzgdzie Gminy obowiq,zuje czasowy system wynagradzani4 polegaj4cy na ustaleniu
dlaposzczeg6lnych pracownik6w kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
2. Podstaw4ustalania zaszeregowania pracownika s4tabele stanowi4ce zalqpzniki od Nr 3
do Nr 5 niniejszego Regulaminu, minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest w
rozporzqdzeniu w sprawie zasad wynagradzania.
3. Tabela maksymalnych stawek miesigcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowi
zalqcznikNr I do niniejszego Regulaminu.

$ 6

1. Decyzjg o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania
podejmuje pracodawca.
2. W uzasadnionych prrypadkach pracodawcamohe skr6ci6 pracownikowi okres pracy
zawodowej wymagany na danym stanowisku, zwylqczeniem stanowisk, dla kt6rych
wymagany okres pracy zawodowej okreSlaj4 odrgbne przepisy oraz art.5 ust. 2 i art. 6 ust.
4 ustawy zdnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.U. z 2008 r. Nr
223,po2.1458).

$ 7

Dodatek funkcyjny
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskachmtiryanych z kierowaniem zespolem,
sekretarzowi gminy oraz kierownikowi urzgdu stanu cywilnego przysluguje dodatek funkcyjny.
2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla stanowisk wymienionym w ust. I okreSla
zalqcznikNr 6 do niniejszego Regulaminu.
3. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi tzlqcznikNr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Przepisy dotyczqce dodatku funkcyjnego nie dotyczqpracownik6w zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych, obslugi, asystent6w i doradc6w.

$ 8

Dodatek specjalny
l. Ztytutu okresowego zwigkszenia obowiq,zk6w stuZbowych lub powierzenia dodatkowych
zadafi o wysokim stopniu zloinnoSci lub odpowiedzialno5ci pracodawca mohe pr:z.yznaf
pracownikowi, na czas okre6lony nie dtuhszy ni2 rok, dodatek specjalny.



2. Dodatek specjalny jest ustalany w zaleinoSci od posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia
iprzynrawany w kwocie nie przekraczajqcej 50Yolqcmie wynagrodzeniazasadniczego
i dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie nie przekraczajqcej 60 proc.
wynagrodzenia zasadniczego w wypadku gdy pracownik nie maprryznanego dodatku
funkcyjnego.
3. Przepisy dotyczqce dodatku specjalnego nie dotycz4pracownik6w zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych, obslugi, asystent6w i doradc6w.

$ e

Nagroda uznaniowa
1. Dla pracownik6w zatrudnionych w Urzgdzie Gminy tworzy sig w ramach planowanych
Srodk6w na wynagrodzenia fundusz nagr6d.
2. Fundusz nagr6d prizezllracza sig na nagrody uznaniowe.

3. Nagrody uznaniowe mog4byd wyplacane w miarp posiadanych naten cel Srodk6w
finansowych, w terminach nastgpujqcych Swiat i okolicznoSci:

l) Dzieri Pracownika Samorz4dowego (27 maja),
2) zaszczeg6lne osi4grrigcia w pracy zawodowej,
3) na koniec roku kalendarzowego.

4. WysokoSd nagrody uznaniowej ustala sig w oparciu o:
1) ocenp uzyskanych wynik6w pracy zawodowej,
2) stopief zlozonoSci i trudno$ci wykonywanychzadah,
3) dysporycyjnoSi pracownika w zakresie wykonywaniawa2nych i pilnych
zadah obj gtych zakresem obowiqpk6w pracownik4
4) wykonywanie dodatkowych zadafi poza zakresem obowi4pk6w pracownika,
5) dzialania usprawniaj4ce na stanowisku pracy.
5. Pracownik, na kt6rego nalo2ono karg porzqdkow4w okresie ostatnich 6 miesigcy
popnedzajqsych dzief ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej
nagrody.
6. W6jt Gminy:

\v 1) okreSla limit $rodk6w finansowychprzemaczonych na nagrody uznaniowe,
2) przyznaje nagrody uznaniowe z wlasnej inicjatywy - Sekretarzowi
i Skarbnikowi Gminy,
3) przymaje nagrody uznaniowe z wlasnej inicjatywy lub na wniosek -

pozostalym pracownikom Urzgdu Gminy.
7. Sekretarz Gminy wnioskuje w sprawie nagr6d uznaniowych dla pozostatych pracownik6w
urzpdu.

$ 1 0

Wynagrodzenie uzyskane pfizezpracownika zaptzepracowany w petnym wymiarze czasu
pracy miesiqc kalendarzowy nie moZe by6 ni2sze niz minimalne wynagrodzenie
pr4,stugujqpe pracownikom zatrudnionym w petnym wymiarze czasu, oglaszane w
Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w w terminie do dnia 15
wrze5nia ka2dego roku.



$  l l

l. Jeaeliwynagrodzenie pracownika jest nizsze od minimalnego wynagrodzenia oglaszanego
w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w, pracownikowi
przystuguje stosowne wyr6wnanie, wyplacone za okres ketldego miesi4ca, lqcmie
z wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie przysfuguje za pracQ faktycznie wykonan4.
3. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko
w6wczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowiq.

$ 1 2

Opr6cz vryilej wymienionych Swiadczef pracownikom przysluguje:
l) dodatek za wieloletni4pracg w wysokoSci okre5lonej w art. 38 ust. I ustawy zdnia

v 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorz4dowych.

2) za prac7wykonywanq na polecenie przelohonego w godzinach nadliczbowych
przystuguje, wedlug wyboru pracownika i najego wniosek, wynagrodzenie albo
czas wolny w tym samym wymiarze.
3) dodatek zapracew warunkach szkodliwych w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy
orazprzepisy regulujqce uprawnienia do tego dodatku.

Rozdzial3

SwrloczENIA rIENTEzNE zwr1zANE z PRACA

$ 1 3

Pracownikom prrysluguj 4, pozawynagrodzeniem zapraca i wymienionymi dodatkami,
r6wnie2 inne Swiadczenia pienigime zutiqzane zptacqi
1) Swiadczenia naleZne w okresie czasowej niezdolno$ci do pracy w oparciu o att.92

\_ i 184 Kodeksu Pracy orazprzepisy regulujqce uprawnienia do Swiadczef
zuberyieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyristwa,
2) Swiadczenia przystuguj4ce z grtulu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych
w oparciu o art.92 i237r Kodeksu Pracy orazprzepisy reguluj4ce zakres i wysokoSd
tych Swiadczeri,
3) odprawa po Smierci pracownika przysfugujqca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy
w wysokoSci okreslonej w tym przepisie,
4) dodatkowe wynagrodzenieroczne zwane,,wynagrodzeniem roczn;m" na podstawie
przepis6w o tym wynagrodzeniu,
5) jednorazowa odprawa rentowa lub emerytalna pracownikowi przechodz4cemu na

emeryturg lub rentq inwalidzkqw wysoko3ci okreslonej w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia

2l listopada 2008 roku o pracownikach samorz4dowych,
6) nagroda jubileuszowa w wysoko3ci okre6lonej w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzQdowych.



SPOSoB I TERMII\ry WYPLATY WYNAGRODZEN
I POZOSTALYCH NALEZNOSCT PNACOWNilCZYCH

$ 1 4

1. Wynagrodzenie zapracgwyplaca sig z dolu do 28 dnia kaZdego miesiqca, jeheli ustalony
dzief wyplaty zapracg jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca sig w dniu
popnedzajqcym.
2.Wyplatawynagrodzeniazadni niezdolno5ci do pracy lub zasilk6w chorobowych
dokonywana jest w terminie do dnia 28 nastgpnego miesiqca. Je2eli ustalony dzieri
lvyplaty za pracg jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca sig w dniu
poprzedzajqcym.
3. Pracodawca na wniosek pracownika obowi4pany jest do udostgpnienia mu do wgl4du
dokumentacji placowej orazprzekazania odcinka listy plac zawierajqcego wszystkie
skladniki wynagrodzenia.

$ l s

1. Wyptaty wynagrodzenia dokonuje sig w formie pieniqznej przelewem na konto bankowe
pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

Rozdzial5

POSTAI{OWIEMA KONCOWE

$ 1 6

Regulamin wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od podania go do wiadomo5ci pracownik6w.

$ 1 7

Pracodawca w ka2dym czasie udostgpnia na 24danie pracownika Regulamin i w razie
potrzeby wyja5nia jego treSi.

$ 1 8

Wszelkie zmiany Regulaminu nastgpujqw formie pisemnej w trybie obowi4Tuj4cym dla jego
ustalania.



Zal4cznik Nr I
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA I

Maksymalne stawki

miesigcznych lnvot wynagrodzenia zasadniczego

Lp. Kategoria zaszeregowania
Maksymalna

Kwota w zlotvch
l . I 2.000
2. II 2.200
3. ilI 2.400
4. IV 2.600
5. V 2.800
6. YI 3.000
7. VII 3.200
8. VIII 3.400
9. IX 3.600
10. x 3.800
11. XI 4.000
12. xII 4.200
13. xIII 4.400
14. xIv 4.600
15. xv 4.800
16. xvl 5.000
17. XVII s.200
18. XWII 5.400
t9. xlx 5.600
20. xx 5.800
2t. xxr 6.000



Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA II

Stawki dodatku funkcYjnego

Lp.
Stawka dodatku Procent najnizszego wynagrodzenia z

tabeli stawek wynagrodzenia
zasadniczego

dla pracownik6w
Urzedu Gminv

1. I do l0

2. 2 do 20

3. 3 do 30

4. 4 do 40

f, 3 do 50

6. 6 do 60

7. 7 do 70

8. I do 80



Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA III

Kierownicze stanowiska urzednicze

Lp. Stanowisko
Maksymalny

poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagane
kwalifikacje

Wyksztalcenie
oraz umiejptnoSci

zawodowe

Stai pracy w
latach

l . Sekretaz Gminv xvII-xlx wyzsze 6
2. Zastgpca kierownika

urzedu stanu cvwilneso
xlr-xvrI wzsze 4



Zalqcznik Nr 4
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA IV

Stanowiska uzpdnicze

Lp. Stanowisko
Maksymalny

poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagania
kwalifikacvine

Wyksztalcenie
oraz umiejptnoSci

zawodowe

Sta2 pracy w
latach

t . Inspektor
Starszv snecialista

xII-xvl wzsze 3

2. Podinspektor
informatvk

x-x[r wyLsze
Srednie ;

3. Referent
Kasjer
Ksiesowv

Ix-x Srednie 2

4. Mlodszy referent
Mlodszy ksiesowy

WII-Ix Srednie



Zalqcznik Nr 5
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA V

Stanowiska obslugi

Lp. Stanowisko Maksymalny
poziom

wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagane
lcwalifikacie

Wyksztalcenie
oraz umiejptnoSci

zawodowe

Stai pracy w
latach

1. Konserwator wn-Ix Zasadnieze
zawodowe

2. Robotnik sosoodarcry v-vl podstawowe

3. Sprzataczka III-V podstawowe



Zal4cznik Nr 6
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA YI

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
dla stanowislq o kt6rych mowa w $ 7 Regulaminu Wynagradzania

Lp.
Stanowisko Maksymalny poziom dodatku

funkcvinego

l . Sekretaru Gminv 8

2. Kierownik Referatu
Zastppca kierownika urzpdu
stanu cywilnego

5


