REGULAMIN
wyn a gr adzania pracownik6w

IJrzgdu Gminy
w Swi4tkach

Swi4tki ) czeYwiec 2014 rok

WOJT
GMINY

Swntrt
Zarz4dzenie Nr 22
W6jta Gminy Swi4tki
z dnia 4 czerwca,2014 roku

w sprawie ,,Regulaminu wynagradzania pracownik6w w lJrzpdzie Gminy
w Swi4tkach"

Na podstawie art.772 ustawy z dnia26 czerwca 1974 rols Kodeks pracy (tj. Dz. U
z 1998 r Nr 2l poz.94 z p62niejszymi zmianami), art.39 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorz4dowych (Dz. U 22008 r.Nr 223 , poz. 1458 zpolniejszymi
zmianami) zarzqdzam, co nastgpuje
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Wprowadzam,,Regul am in wynagrad zania pr acownik6w Urzgdu Gminy w Swiqtkach "
go dn i e z zalqczniki em d o n i ni ej sze go zar zqdzeni a.
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Traci moc zarzqdzenie Nr l4l2009 W6jta Gminy Swi4tki z dnia l0 czerwca2009 roku
w sprawie ustalenia,,Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w w lJrzgdzie Gminy
w Swiqtkach..
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Zarzqdzenie wchodzi
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Zycie z dniem podpisania
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WO.TT

GfulINY SWI,qTKI

ZalqcznikNr I
do zarzadzenia Nr 22.2014
W6jta Gminy Swi4tki

zdnia 04.06.2014 roku

Regulamin Wyna gradzania Pracownik6w
w Urzgdzie Gminy w Swi4tkach
Rozdzial

I

Przepisy wst€pne
s1
Regulamin Wynagra dzania Pracownik6w Urzqdu Gminy w Swi4tkach, zwany
dalej regulaminem okreSla:
l) wymagania kwalifikacyjne pracownik6w,
2) szczegolowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
vrry nagt o dzenia zasadnicze go,
3) warunki przyzr'awania orazwarunki i spos6b wyplacania nagr6d innych niz
nagroda jubileuszowa,
4) warunki przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,
2. Regulamin obowi4zuje pracownik6w zatrudnianych na podstawie umowy o pracg.
OSwiadczenie pracownika o zapoznaniu sig z Regulaminem zostaje dol4czone do
jego akt osobowych.
3.Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudniony pracownik zaznajamia siq w
u pracownika prowadzecego w Urzgdzie Gminy kadry z niniejszym regulaminem.
I.
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,

Ilekro6 w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie, rozumie sig przez to ustawg z dnia 2 I listopada 2008 roku o pracownikach
samorz4dowy ch (Dz. U . z 20A8 r. Nr 223, poz. | 458),
2) rozporzqdzeniu, rozumie sigprzezto rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia
l8 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych
(Dz. U. 22009 r. Nr 50, poz.398),
3) najniiszym wynsgrodzeniem zasadniczym, rozumie sig przez to najni2sze
wynagrodzenie zasadnicze w kategorii zaszeregowania okre3lone w tabeli miesigcznych stawek
wyna grodzen i a zasad n icze go, stanowiqcej zalqcznik nr I do re gulam i nu,
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4) minimalnym wynagrodzeniem za pracQ, rozumie sigprzezto minimalne wynagrodzenie
przysluguj4ce pracownikom zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu pracy oglaszane w
Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w
5) urzgdzie, rozumie sigprzeztoUrzqd Gminy w S*i4tkach,
6) kierowniku urygdu, rozumie sigprzezto W6jta Gminy Swiqtki,
7) bezpoSrednim przeloionlm, rozumie siEprzez to kierownika kom6rki organizacyjnej wobec
pracownik6w szeregowych oraz kierownika urzgdu lub jego zastgpcy lub skarbnika gminy lub
sekretarza gminy wobec kierownik6w kom6rek organizacyjnych lub stanowisk samodzielnych,
8) pracowniku, rozumie sip przez to osobp zatrudnion4 w lJrzgdzie Gminy w Swiqtkach na
podstawie umowy o prace.

II
Wym a gania lrwalifikacyj
Rozdzial

ne
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l. Wprowadza

sig szczeg6lowe wymagania kwalifikacyjne pracownik6w zgodnie z
zalqcznikiem Nr I do regulaminu.
2. Pracownicy,kt6rzy w dniu I kwietnia 2009 roku, nie spelniali wymagari przewidzianych
w ustawie do zajmowanego przeznich stanowiska mog4byi nadal zatrudnieni na tych
stanowiskach.

Rozdzial

III

Szczeg6lowe warunki wynagr adzania
s4
Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie zapracg stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwal ifi kacj i zawodowych.
2. Pracownikowi przysluguje:
I ) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletni4pracq,
3) nagroda j ubileuszowa,
4) jednoruzowa odpraw a w z.vtiqzku z przejfciem na emeryturg lub rentg z tytulu
niezdolnoSci do pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreSlonych
w odrgbnych przepisach.
3. Pracownikowi moze zostal przyznany dodatek funkcyjny.
4. Pracownikowi ztytulu okresowego zwigkszenia obowiqzk6w sluzbowych lub powierzenia
dodatkowych zadafi moze zostac przyznany dodatek specjalny.
1.

_ 3_^t
. apr ocz wylej wymienionych Swiadc zefi pracown ikom przysluguj e :
I ) wynagrodzenie za prace w godzinach nadl iczbowych wedl ug zasad
okre5lonych w art. l5l r Kodeksu Pracy,
2) dodatkowe wynagrodzenie zakaldqdodatkowE gbdzinE pracy w porze nocnej
w wysokoS ci 20o/o godzinowej stawki wynagrodzenia zasadn iczego.
5

Wy

n a gro

dzenie zasadnicze
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l.

Ustala sig stawki wynagrodzenia pracownik6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do
regulaminu.
2.Decyzjg o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszercgowania
podejmuje Kierownik Urzqdu. Pracownikowi moze by6 skr6cony w
uzasadnionychprzypadkach sta?pracy, wymagany na danym stanowisku zwylqczeniem
stanowisk, dla kt6rych wymagany okres pracy zawodowej (staZ pracy) okreslaj4 odrgbne
przepisy oraz art.5 ust 2 art.6 ust.4 ustawy.
3. Pracownikom zatrudnianym w niepelnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie
zasadnicze i inne skladniki wynagrodzenia przysluguj4w wysokoSci proporcjonalnej do
wymiaru czasupracy okreSlonego w umowie o pracg.
4. Stawkg godzinow4 wynagrodzeni a zasadn icze go wyn ikaj 4cego z osob i stego
zaszerego:wania pracownika, okre5lonego stawkqmiesiqcznqustala sig dzielqc miesigczn4
stawkp wynagrodzeniaprzez liczbg godzin pracy przypadajqcych do przepracowania w danym
miesi4cu.
5. Wyn a gro dzenie przyslu guj e za pr ace faktycznie wykonan4.

Dodatek za wieloletni4 pracg

s6
l. Dodatek za wieloletni4pracE przysluguje po 5 latach pracy w wysokoSci
wynoszqcej 5olo miesiqcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o
l%o zakahdy dalszy rok pracy, az do osi4gniqcia 20o/o miesigcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodqtek za wieloletni4pracg jest wyplacany w terminie wyplaty wynagrodzenia.
l) poczqwszy od pierwszego dnia miesiqca kalendarzowego, nastgpuj4cego po miesi4cu,
w kt6rym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wy2szej stawki dodatku, jezeli nabycie
prawa nast4pilo w ci4gu miesi4ca.
2) za dany miesiqc, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wyzszej stawki dodatku nast4pilo
pierwszego dnia miesi4ca.
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3. Dodatek za wieloletni4 praca przysluguje pracowniko wi za dni, zakt6re
otrzymuje
wynagrodzenie, oraz za dni nieobecnoSci w pracy z powodu niezdolnoSci do pracy
wskutek
choroby albo koniecznodci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem

lub chorym czlonkiem rodziny, zakt6re pracownik otrzymuje ztego tytuiu zasilek
z ub ezpie czen i a spolec zne go.
4. JeZeli praca w urzgdzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie
,do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegajqzaliczeniu okresy zatrudnieniapodstawowego.
5. Pracownikowi, kt6ry wykonuje prace w urzgdzie lub jednost""
-.u*u"h urlopu
bezplatnego udzielonego przezpracodawcp w celu wykonywania tej pracy, do okresu
dodatkowego zatrudnienia podlegaj qzaliczeniu zakoficzone okresy rutiuOni"nia podstawowego,
oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, kt6ry udzielil urlopu do dnia rozpoczgciaiego
urlopu.
,--.*.\
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Nagroda jubileuszowa
s7
1. Nagroda

jubileuszowa przysluguje w wysokofui:

1) po 20 latach pracy- TSYowynagrodzenia miesigcznego,

2) p o 25 latach pracy- 1 0 0% wynagr o dzenia m iesi g czne go,
3) po 30 latach pracy- 150%wynagrodzenia miesigcznego,
4) po 35 latach pracy- 2A0%wynagrodzenia miesigcznego,
5) po 40 latach pracy- 300%wynagrodzenia miesiqcznego,
6)

po 45latach pracy- 400%wynagrodzenia miesigczlego.

2. Pracownik nabywa prawado nagrody jubileuszowej w dniu uptywu okresu uprawniaj4cego
do tej nagrody.
3. W razie r6wnoczesnego pozostawania wiqcej niZ w jednym stosunku pracy,do okresu pracy
uprawniaj qce go do n agrody j ubil euszowej wlicza si g j eden z ty ch okres6w.
4. Pracownikowi, kt6ry wykonuje pracg w urzgdzie lub jednostce w ramach urlopu bezplatnego
udzielonego pnezpracodawcg w celu wykonywania tej pracy, do okresu upru*niu;4.ego do nagrody jubileuszowej wlicza siE okres zatrudnienia u tego pracodawcy Oo dnia rozpoizgciatego

urlopu.
5. Je2eli w aklach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa
do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przezpracownika prawa do tej nagrody.
6. Nagrodg jubileuszowq wyplaca sig niezwlo cznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej
nagrody. wyplata nagrody nastgpuj e z urzpdu tj. bez wniosku pracownika.
7. Podstawg obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysluguj4ce
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a je2eli dla pracownika jest to korzystniejsze
wynagrodzenie przysluguj4ce mu w dniu nabycia tej wyplaty.
8. Jezelipracownik nabyl prawo do nagrody jubileuszowej, bgd4c zatrudniony w innym
wymiarze czasu pracy ni2w dniu jej wyplaty,podstawg obliczenia nagrody stanowi
wynagrodzenie przysluguj4ce pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

- 59.W razie ustania stosunku pracy w rwi1zkuzprzejficiem na rentg ztytulu niezdolnoSci do pracy
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lub emeryturQ pracownikowi, kt6remu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej
niz 12 miesipcy, licz4c od dnia rozwi4zania stosunku pracy, nagrodq tq wyplaca sip mu w dniu
rczw iqzania sto sun ku pracy.
10. Jezeli w dniu wejscia w Zycie przepis6w wprowadzaj4cych zaliczalnosl do
okres6w uprawniaj4cych do swiadczeri pracowniczych okres6w nie podlegaj4cych
dotychczas wliczeniu uplywa okres uprawniaj4cy pracownika do dw6ch lub wigcej
nagr6d jubileuszowych,wyplaca mu sig tylko jedn4nagrodg - najwyaszar.
1 1. Pracownikowi, kt6ry w dniu wejsci a w Lycie przepis6w, o kt6rych. mowa w ust.9,
ma okres zatrudnienia,wrazzinnymi okresami wliczanymi do tego okresu, dluZszy niL
wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ci4gu 12 miesipcy od tego dnia uplynie
okres uprawniajqcy do nabycia nagrody jubileuszowej wyiszego stopnia, nagrodp nilszqwyplaca
siE w pelnej wysoko6ci, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyLszej
rSLnicp miedzy kwot4 nagrody wy2szej a kwot4 nagrody niZszej.
l2.Pnepisy ust. 9 i 10 maj4odpowiednio zastosowanie,w razie, gdy w dniu, w kt6rym
pracownik udokumentowal swoje prawo do nagrody jubileuszowej, byl uprawniony do nagrody
wy2szego stopnia orazw razie, gdy pracownik prawo to nabgdzie w ci4gu 12 miesigcy od
tego dnia.
13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przystuguj4cej pracownikowi, kt6ry byl
zatrudniony w urzgdzie gminy w dniu I lipca 1996 roku., aprzedtym dniem nabyl prawo do
nagrody jubileuszowej, z uwzglEdnieniem okres6w podlegaj4cych wliczeniu do okresu pracy
uprawniaj4cego do nagrody na podstawie przepis6w obowiq,zuj4cychprzed tym dniem, okresy te
pod I e gaj q wl i czen i u na doty chczasowych zasadach.
14. Pracownik, kt6ry podjal zatrudnienie w urzgdzie gminy po dniu I lipca 1996 roku nabywa
prawo do nagrody jubileuszowej nazasadach okre5lonych w $ 7, niezale2nie od wcze6niejszego
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

Dodatek emervtalnv
s8
1. Pracownikowi przechodz4cemu na emeryturq podv,ry2sza sig z tego tytulu wynagrodzenie
zasadnicze.
2. Podwy2szenie wynagrodzenia nastgpuje na wniosek pracownika po udokumentowaniu prawa
do emerytury i zobowiqzaniu sig do przejScia na emeryturg w okreSlonym terminie.
3. Wyn4grodzenie podwyhsza sig o 300 zllmies. w okresie trzech miesigcy przed rozwiqzaniem
umowy o pracp w mviqzku zprzejiciem na emeryturp.

-6Odprawa emerytalna
se
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l. W zwiqzku z przejiciem na emeryturg lub rentg z tytufu niezdolnoSci do pracy przysluguje
jednorazowa odprawa w wysoko$ci:
l) po l0 latach pracy - dwumiesigcznego wynagrodzenia,
2) po 15latach pracy- trzymiesiqcznego wynagrodzenia,
3) po 20 latach pracy- szeSciomiesigcznego wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie, o kt6rym mowaw $ 7 i $ 8 oblicza siq wedlugzasadobowi4Tuj4cychprzy
ustaleniu ekwiwalentu pienigmego za urlop wypoczynkowy.
3. Jednorazowa odprawaw zwiqzkuzprzejlciemna emeryturq lub rentgztytulu niezdolno5ci do
pracy jest wyplacana w dniu ustania stosunku pracy.
4. Do okres6w pracy uprawniaj4cych do dodatku za wieloletniqprace, nagrody jubileuszowej
i jednorazowej odprawy w zwiqzku z przejiciem na emeryturg lub rentg itydtu niezdolnoSci do
pracy, wlicza sig wszystkie poprzednio zakoficzone okresy zatrudnieni a oraz inne okresy je2eli z
,mocy odrEbnych przepis6w podlegaj4 one wliczeniu do okresu pracy, od kt6rego zale14
uprawnienia pracownicze.
Dodatek funkcyjny

sr0
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l. Pracownikom zatrudnianym na stanowiskach zwiqzanych z kierowaniem zespolem:
Sekretarzowi Gminy i kierownikom kom6rek organizacyjnych wyodrqbnionych *
Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu Gminy, orazradcy prawnemu, kierownikowi urzqdu stanu
cywilnego, zastgpcy kierownika urzqdu stanu cywilnego, pelnomocnikowi do spraw ochrony
in form acj i n i ej awnych, przystu guj e dodatek fu nkcyj ny.
2. Dodatek funkcyjny przysluguje r6wniez pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
niemviqzanvch z kierowaniem zespolem, dla kl6rych w tabeli stanowi4cej zalqcznlk do
niniejszego regulaminu przewiduje sip dodatek funkcyjny ztym, Ze maksymalna stawka tego
dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest nizsza o jedn4 stawkq.
3. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi zalqcznikNr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Przepisy dotycz4ce dodatku funkcyjnego nie dotyczqpracownik6w zatrudnionych
na stanowiskach pomocniczych, obslugi, asystent6w i doradc6w.

_7 _
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Dodatek specjalny
$11

l.Ztytulu

okresowego zwigkszenia obowi4zk6w sluzbowych lub powierzenia dodatkowych

zadafi o wysokim stopniu zlo2onofici lub odpowiedzialno6ci pracodawcamoae przyznad
pracownikowi dodatek specjalny na czas okreSlony, nie dlulszy niz, okres uzasadniaj4cy jego

przyznanie.
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2. Dodatek specjalny jest ustalany w zalehnoici od posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia
i przyznawany w kwocie nie przek'raczajqcej 40o/" tqcznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego pracownika.
3. Przepisy dotyczqce dodatku specjalnego nie dotyczqpracownik6w zatrudnianych
na stanowiskach pomo cniczych, obslugi, asystent6w i doradc6w . 22 kwietnia 2008 roku
zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracownik6w samorz4dowych
zatrudnionych w urzgdach gmin, starostwach powiatowych, urzqdach marszalkowskich, (Dz.U.
22008 r. Nr 73, poz.43l), obowi4.zuje do czasu wygaSnigciaprzyczyny uzasadniaj4cej jego

przyznanie.

IV
D o d atkowe wyn a gro dzenie ro czn e rrtrzy nastka t'
Rozdzial
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1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,,trzynastka" przysluguje pracownikom zgodnie
z przepisami z 12 grudnia 1997 r., o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownik6w

,,<.rj
i

jednostek sfery budzetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami).
2. Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pelnej wysokoSci
po przepracowaniu w urzgdzie pelnego roku kalendarzowego.
3. Jeheli pracownik nie przepracowal calego roku kalendarzowego, nabywa on prawa
do dodatkowego wynagrodzeniarocznego proporcjonalnie do okresu przepracowanego,lecz
musi on by6 zatrudniony, co najmniej 6 miesigcy.
4. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadku:
l) nieusprawiedliwionej nieobecno5ci w pracy, trwajqcej dluzej niz2 dni,
2) je5li stawil sig do pracy lub przebywa w niej w stanie nietrzeZwoSci,
3) gdy zostanie mu wymierzonakara dyscyplinarna wydalenia z pracy,b4d1tezpracodawca
tozwi4Ze umowg o pracQ bez wypowiedzenia z winy pracownika.
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Rozdzial V

Nagroda uznaniowa
s13

1.

Dla pracownik6w zatrudnionych w Urzgdzie Gminy tworzy siE w ramach planowanych
Srodk6w na wynagrodzenia, fundusz nagr6d.
2. Fundusz nagr6d obejmuje lo/o planowanej wielko6ci Srodk6w na wynagro dzenia
dla pracownik6w urzgdu Gminy, pozostaj4cych w dyspozycjiw6jta Gminy Swiqtki
3. Fundusz nagr6d przeznacza sig na nagrody uznaniowe.
4. Nagrody uznaniowe mog4byi wyplacane w miarg posiadanych na ten cel Srodk6w
finansowych, w terminach nastEpuj4cych Swi4t i okoliczno6ci:
l) dziefr Pracownika Samorz4dowego,
2) na koniec roku kalendarzowego,
3) za szczeg6lne osi4gnigcia w pracy zawodowej - w ci4gu calego roku.
5. Kierownik Urzgdu przyznaj4c nagrodg oraz ustalajqc jej wysokodi bierze pod uwagg:
1) charakter pracy, jej zlo2onoSd i osi4gane wyniki (ocenp uzyskanych wynik6w pracy
zawodowej),
2) wiedzg zawodow4 podnoszenie kwalifikacji,
3) przejawianie inicjatywy w pracy,
4) um iej ptno5i samodzie lnego r orwiqzywan i a spraw,
5) przestrzeganie porzqdku i dyscypliny pracy,
6) wzorowe wypelnianie swoich obowi4zk6w,
7) wypelnianie zadafi zleconych przezprzeloZonego przekraczaj4cych zakres czynnoSci na
danym stanowisku,
8) przejawianie troski o tworzenie wla5ciwej atmosfery w pracy oraz dobrej opinii olJrzqdzie,
wystgpowanie zdecydowanie na rzeczlikwidowania wszelkich konflikt6w zar6wno z petentami
jak tez ze wspdlpracownikami.
6. Nagroda nie mo2e by(, przyznana pracownikowi, kl6ry ma aktualn4karg porz4dkow4lub
dyscyplinam4.
7. Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w okresie pobierania zasilk6w okresowych
z ub ezpie czen i a spolec zne go.
8. W6jt Gminy;
l) przyznaje nagrody uznaniowe z wlasnej inicjatywy- zastepcy w6jta, Sekretarzowi,
Skarbnikowi gminy oraz Kierownikom referat6w i samodzielnym stanowiskom pracy podleglym
bezpoSrednio W6jtowi,
2) przyznaje nagrody uznaniowe z wlasnej inicjatywy lub na wniosek pozostalym pracownikom
Urzgdu Gmin.
9. Sekretarz Gminy wnioskuje w sprawie nagr6d uznaniowych dla Kierownik6w, referent6w
i samodzielnych stanowisk pracy, kt6re nie podlegaj4bezpoSrednio W6jtowi Gminy..
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10. Kierownik referatu wnioskuje o przyznanie nagrody dla pracownik6w referatu.

ll. Przyznanie

nagrody,

jej wysokoSi maj4 charakter uznaniowy i z

tego tytulu nie przysluguj4

pracown iko m Zadne r oszczenia.

Rozdzial

VI

Fundusz premiowy dla pracownik6w pomocniczych i obslugowych

s14
Dla pracownik6w zatrudnionych w lJrzgdzie Gminy w Swi4tkach na stanowiskach
pomocniczych i obslu gi tworzy siq fundusz premiowy w ramach posiadanych Srodk6w na
wynagrodzenia osobowe, kt6rego wysoko5i.okeSla W6jt Gminy Swiatki.
2. Maksymalna wysokoSd funduszu premiowego dla pracownik6w pomocni czych i obslugi
moZeby(, przyznana do wysokoSci 30 Yo wynagrodzenia zasadniczego.
3. WysokoSi premii wynosi od 5 % do 30 %owynagrodzeniazasadniczego.
4. Premia jest wyrazem oceny pracy i postawy pracownika.
5. Premia przyznawana i wyplacana jest z dolu za efektywnie przepracowany miesi4c.
6. Warunkiemprzyznawaniapremii dlapracownik6wpomocniczych i obslugi jest:
- pozytylvna ocena wykonywania wszystkich zadafi na danym stanowisku,
- maksymalne wykorzystanie normalne go czastJ pracy,
- nale2yta dbaloSi o powierzone mienie,
- przestrzeganie regulaminu pracy,
- przestrzeganie dobrych zasad wsp6l2ycia spolecznego,
- podnoszenie efektywnodci ijakodci pracy.
T.Decyzjp o uruchomieniu funduszu premiowego podejmuje W6jt napisemny wniosek
K i erownika Referatu lub bezpo5rednie go przelolonego danego pracown ika.
8. Indywidualna premia stanowi Wraz wykonywanych obowi4zk6w wynikajqcych z zakresu
czynnoSci, dyspozycyjno5ci, sumiennoSci i dyscypliny ocenianychprzezprzelo2onych.
9. Obnizenie indywidualnej premiimohe nast4pii wprzypadku naruszenia dyscypliny pracy
i zaniedbania obowi4zk6w pracowniczych, a2 do pozbawienia premii, jeaeli naruszenie
dyscypliny lub obowi4zk6w jest rc2qce.
10. Pracownik traci prawo do premii za dany miesi4c w przypadkach:
- za czas urlopu bezplatnego,
- nie wykonywania lub nienale?ytego wykonywania obowi44k6w sluzbowych,
- wyrzqdzenia szkody na rzecz Urzgdu z wlasnej winy,
- zagarnigcia mienia, otrrymania kary upomnienia lub nagany,
- opuszczenia dnia pracy bez usprawiedliwienia,
- trzykrotnego sp62nienia sig do pracy bez usprawiedliwienia,
- naruszenia ustawy o wychowaniuw trze?wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,
- nie przestrzegania bhp ibezpieczefstwa po2arowego.
1.

- l0*,
I l. Premia za dany miesiqc jest wyplacana lqcznie z przyslugujqcym zaten miesi4c
wynagrodzeniem w przyjgtych dla poszczeg6lnych grup pracownik6w terminach wyplat.
12. JeAeli sytuacje, o kt6rych mowa w ust. 9 i l0'nast4pily po naliczeniu premii lub po jej
wyplacie za dany miesiQc - premia rozliczona bqdzie w nastqpnym miesi4cu.

Rozdzial

VII

Wysoko5d wynagrodzenia

sls
12. W ynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pelnym
wymiarue czasu pracy- miesi4c kalendarzowy, nie moze by6 niasze niz minimalne
wynagrodzenie przysluguj4ce pracownikom zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu pracy,
oglaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w kazdego

roku..
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l.

Je?eli wynagrodzenie pracownika jest nihsze od minimalnego wynagrodzenia
oglaszanego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr6w,

pracownikowi przyslu guj e stosowne wyr6wnan ie lqcznie z wynagrodzen i em.
2. Wynagro dzenie przysluguj e za prace faktycznie wykonanq.
3. Za czas nie wykonywaniapracy,pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
tylko w6wczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowi4.

Rozdzial

VIII

Dodatkowe wynagrodzenie
s17
| . Opr o cz wy 2ej wym i en

ionych Swi adc zefr pr acownikom przyslu guj e :
w godzinach nadliczbowych, wedlug zasad okredlonych

1) wynagrodzenie zaprace

w Kodqksie Pracy,
2) dodatkowe wynagrodzenie, zakazdqdodatkowq godzing pracy w porze nocnej w wysoko5ci
24"/o godzinowej stawki wynagrodzenia zasadn iczego,
3) dodatek zaprace w warunkach szkodliwych w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz
przepisy reguluj4ce uprawnienia do tego dodatku.

- l1A.r

DWra

Rozdzial
dczenra plenrgzn

e,

IX
TwrLzane z pra c4

s18
Pracownikom przysluguj4pozawynagrodzeniem zaprace i wymienionymi dodatkami,
r6wnie2 inne Swiadczenia pienigfune zwiqzane z prac4)
l. Swiadczenianalehne w okresie czasowej niezdolnoSci do pracy w oparciu o art. 9 i 184
kodeksu pracy, orazprzepisy reguluj4ce uprawnienia do Swiadczeri zubezpieczenia spolecznego
w razie choroby i macierzyfstwa.
2. swiadczenia przysfuguj4ce ztytulu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych w
oparciu o art.92 i237r Kodeksu Pracy orazprzepisy reguluj4ce zakres i wysoko6ci tych
6wiadczeri.
3. Odprawy w mviqzku z powolaniem do sluzby wojskowej nale2ne w oparciu o przepisy
re guluj qce powszechny obowi4zek obrony pari stwa.
4. Odprawa po Smierci pracownika przysfuguj4ca na podstawie art. 93 kodeksu pracy
w wysokoSci okreSlonej w tym przepisie.
5. Zwrot koszt6w delegacji sfuzbowych wedlug zasad ustalonych przez Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej.
6. Zwrot koszt6w u2ywania do cel6w sluZbowych samochod6w osobowych nie bgd4cych
wlasnoSci4pracodawcy, wedlug zasad ustalonych przez Ministra Infrastruktury.
7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje sig przepisy ustawy o
pracownikach samorz4dowych , przepisy Kodeksu Pracy orazinneprzepisy prawa pracy.

Rozdzial X
Spos6b i terminy wyplaty wynagrodzefi i pozostafch
nale2no5ci pracowniczych

$le
1. Wynagrodzenie zapracewyplaca sig z dolu w 28 dniu kakdegomiesi4ca, jezeli
ustalony dziefiwyplaty zaprace jest dniem wolnym od pracy, wynagradzenie wyplaca sig
w dniu poprzedzajqcym.
Pracownik nie moze zrzec sigprawa do wynagrodzenia ani przenieSi tego prawa na inn4osobg.
2. Wyplata wynagrodzenia za dni niezdolnoici do pracy lub zasilk6w chorobowych dokonywana
jest dnid 25 nastqpnego miesi4ca.
3. Referat Finansowy w tym samym terminie przekazuje pracownikowi odcinek listy plac,
zaw ier aj qcy wszystki e skladn i ki wynagrodzen i a .
Na wniosek pracownika ma r6wniez obowi4zek udostgpnienia mu do wgl4du dokumentacji
placowej.

- l2-'
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l. Wyplata wynagrodzenia nastgpuje w siedzibie Urzgdu Gminy (kasa)lub przelewem

na konto

bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Wyplatawynagrodzenia dokonywana jest do r4k wlasnych pracownika albo osoby przez niego
upowaznionei,w razie, gdy nie moze on osobiScie odebra6 wynagrodzeniazpowodu
przemiiajqcej przeszkody i nie zto|ylpisemnego sprzeciwu, co ao Aotonyruniu wyplaty,
do r4k wsp6lmalzonka.
3. Wyplaty wynagrodzenia dokonuje osoba upowaZniona do tego przezpracodawcg na pi5mie.
4.Wyplaty wynagrodzenia dokonuje sig w formie pienig2nej.
5. Wyplata wynagrodzenia nastgpuje w godzinachpracy.

-<i

Rozdzial XI
Postanowienia kofcowe
$21
1. Regulamin wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od podania go do wiadomoSci pracownik6w
w spos6b nvyczajowo przy gty.
2. Pracodawcawku2dymczasie udostgpnia nalqdaniepracownikaRegulamin iwrazie
potrzeby wyjaSnia jego treSi.

922
wszelkie zmiany regulaminu nastgpujqw formie pisemnej w trybie obowi4Tuj4cym,
dla jego ustalenia.
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G}NINY SWNTKI
ZalqcznikNr

1

do Regulam inu Wynag radzania

Pracownik6w Urzgdu Gminy
w Swiatkach

Tabela stanowisk, zaszere$owania i wymag_ari kwalifi kacyj nych pracown ik6w
Urzgdu Gminy w Swiqtkach
Wymagane kwalifikacje

Lp.

Kategoria

Stawka dodatku

zaszeregowania

funkcyjnego

Stanowisko

I

Wvks2talcenie

Liczba lat
pracy

Stanowiska kierownicze i urzgdnicze
Maksymalny

Skarbnik Gminy

poziom wynagrodz

I

zasadiczego,

wyitsze

4.800,00 zl

,,

3

Sekretarz Gminv

Kierownik Urzpdu Stanu

xvfl-xx

7

wyzsze

XW -XVIII

6

wedlug odrgbnych

przepis6w

Cywilnego

4

Zastgpca Kierownika Urzgdu
Stanu Cyrrilnego

xul- xvl

4

XIII-XVIII

6

Kierownik referatu
pelnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych

Kierownik Sekcji
Sciek6w

4

-

Oczyszczalnia

XII

. XVIII

6

wyLsze2)

4

wyilsze2\

Srednie

XIII - XVIII

wedlug odrgbnych
przepisriw

XII_XIX

wyzszez)

4

Starsry inspektor

xII - xvlrr

wyLsze2)

4

Inspektor

XII

wyLsze

6

Radca prawny

7

Starszy specjalista

8

XVII

2l

J

l0

Podinspektor

X

XIV

wyLsze ")

Informatyk

ll

Specjalista

X -XIII
Specjalista ds. BHP

Srednie

3)

Srednie

3)

J

wedlug odrgbnych

t2

Samodzielnv referent

x- XII

Srednie

3)

13

Referent, kasjer, ksiggowy

IX-XI

Srednie

3)

t4

Mlodszy referent
Mlodszy ksipgowy

VIII-x

Srednie

3)

3
przepis6w

2

7

II. Stanowiska doradc6w i asvstent6w
t

Doradca

xII - xlx

wyisze

7

Asystent

xI-xrv

Srednie

III.
Pracownik

II stopnia wykonujqcy

f,

Stanowiska pomocnicze i obslugi

xII-xv

wyLsze

XI.XIII

wzsze

x-xII

Srednie

3

zadania w ramach rob6t publ.

lub prac interwencyjnych
.,

.&'i

3

4

5

f,

6

Pracownik I stopnia wykonuj4cy
zadania w ramach rob6t publ.
lub prac interwencyjnych

IX-XI

VIII - IX

Srednie

I-V

podstawowe

Opiekun dzieci i mlodzie2y
(w czasie przewozu do i ze
szkoly )

Kierownik kancelarii tajnej

v-vIIl

Srednie

3)

Pomoc administracyjna

V. VIII

Srednie

3)

Starsry majster

X

-XIII

Srednie

Konserwator,
rzemieSlnik wykwalifi kowan;

VIII - X

palacz c.o

J

Srednie

zasadnicze
zawodowe
wg. odrgbnych
przepis6w

2

2

Kierowca autobusu

x-xI

I

wg. odrgbnych
Przepisr5'w

7

Rzemieilnik wykwalifi kowany

Kierowca samochodu osobowego

8

zasadn. zawodowe

WI - VIII

J

wg. odrpbnych

przepistiw

Kierowca samochodu cigZarowego
Kierowca ci4gnika

x-xl

t0

Robotnik gospodarcry

V-VII

podstawowe

ll

Sprz4taczka

III - VI

podstawowe

9

wg. odrgbnych

przepis6w

W pozostalym zakesie obowi4Tujqwymagania kwalifikacyjne ustalone w obowi4gujqcych przepisami
normatywnych.
Symbole;

2)

-

wyksztalcenieryzsze odpowiedniej specjalnoSci umozliwiaj4ce wykonywanie z-adartna stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzgdniczych, na kt6rych stosunek pracy nawi47ano na podstawie umowy
o pracg, atakZe wymagania okreSlone w umowie stosownie do opisu stanowiska,

3) - wyksztalcenie
a

Srednie o profilu og6lnym lub zawodowym umoZliwiaj4ce wykonywanie zadafi na stanowisku
w odniesieniu do stanowisk urzgdniczych i kierowniczych, stosownie do opisu stanowiska

WOJT
CMINY SWIATKI

ZalqcznikNr 2
do Regulaminu Wynagradzanja

Pracownik6w w Urzedzie Gminv
w Swiatkach

Tabela miesigcznych lrwot wynagrodzenia zasadniczego

Katego ri a zaszer egowan ia

I

II
III
IV

v

VI

VII
VIII
IX

x

XI
XII
XIII

_4X

XIV
XV
XVI

XvII
XVIII
XIX
XX
XXI

XXII

Kwota w zlotych

1.100
1.120

-

1.600

-

1.850

1.160 1.180 I.140

r.200 r.250 -

1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.600 -

r.700

-

1.800 1.900 2.000 2.240 2.440 2.604 2.800 3.000 -

2.100
2.3s0
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.4a0
4.600
4.800
5.000
5.200
5.400
5.600
s.800
6.000

WOJT

GMINY SWI.{TKI

Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu Wynag rcdzania
Pracownik6w w Urzqdzie Gminy
w Swi4tkach

Tabela stawek dodatku funkcyjnego
Stawka dodatku

Procent najniZszego

funkcyjnego

wynagrodzenia zasadniczego

