
WOJT GtvllNY ..:iLU· ICE 
uL Ptocka 32, 09-533 S4ubice 
powI8t pIoClci. WOf. mazow,~1e 

Zarz:tdze ie Nr 0050.94.2021 
Wojta Gminy Slubice 

z dnia 10 Jjstopada 2021 roku 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wytgradZania pracownik6w samorz~dowych 
zatrudnionych w Urzttdzie I miny Siubice. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 praeownikaeh 
samor~dowyeh (Dz. U.2019, poz. 128~ oraz z 2021 r., poz. 1834) w zwi~zku z art. 772 

§1', § 2, § 4, § 6 ustawy z dnia 26 ezertea 1974 roku - Kodeks praey (Dz. U.2020, poz. 
1320 z p6in. zrn.) i rozpor~dzenia RaQY Ministr6w z dnia 25 paidziemika 2021 roku w 
sprawie wynagradzania praeownik6w dmorz~dowyeh (Dz. U. 2021, poz. 1320) 

I 
zarz:tdzam, co nastttpuje: 

1 §1. 
Ustalam Regulamin wynagradzania pra ,ownik6w samor~dowyeh zatrudnionyeh 
w Urzydzie Gminy Slubiee, zgodnie z zkl~eznikiem do niniejszego Zarz~dzenia. 

I §2. 

Wykonanie Zarz~dzenia powierzam Ser etarzowi Gminy Slubiee. 


I §3. 
Traei moe Zarz~zenie Nr 0152/44/2099 W6jta Gminy Slubiee z dnia 30 ezerwea 2009 
roku w sprawie wprowadzenia Regu1 inu wynagradzania praeownik6w U rZydu Gminy 
Slubiee wraz ze zmianami. 

§4. 
Regu1amin wynagradzania wehodzi w . eie po uplywie dw6eh tygodni od dnia podania 
go do wiadomosei praeownikom. 



Zal:}cznik do Zarz:}dzenia Nr 0050.94.2021 z duia 10 listopada 2021 roku 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKOW SAMORZJ\DOWYCH ZATRUDNIONYCH 


W URZF;DZIE GMINY SLUBICE 


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 
samorz~dowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 oraz z 2021 r., poz.1834) w zwi~zku z art. 772 § I', § 2, § 
4, § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U.2020, poz. 1320 z p6zn. zm.) 
i rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 25 pazdziernika 2021 roku w sprawie wynagradzania 

pracownik6w samorz~dowych (Dz. U. 2021, poz. 1320) zarll}dzam, co nastypuje: 

I. Przepisy wstepne 

§1. 
Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej "Regulaminem", okresla zasady i warunki 
wynagradzania za pracy oraz przyznawania innych swiadczen zwi~zanych z prac~ w Urzydzie 
Gminy Slubice. 

§2. 
Postanowienia Regulaminu maj~ zastosowanie do pracownik6w zatrudnionych na podstawie 
umowy 0 pracy. 

§3. 
1. 	 Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia siy z niniejszym 

Regulaminem. 
2. 	 Oswiadczenie pracownika 0 zapoznaniu siy z Regulaminem zostaje dol~czone do jego akt 

osobowych. 
§4. 

Ilekroc w Regulaminie jest mowa 0: 
1) pracodawcy - rozumie siy przez to Urz~d Gminy Slubice reprezentowany przez W6jta Gminy 

Slubice; 
2) pracowniku - rozumie siy przez to osoby zatrudnion~ w Urzydzie Gminy Slubice na podstawie 

umowy 0 pracy, bez wzglydu na rodzaj umowy 0 pracy i wymiar czasu pracy; 
3) najnizszym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie siy przez to najnizsze wynagrodzenie 

zasadnicze w I kategorii zaszeregowania; 
4) 	 rozporz~dzeniu w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz~dowych - rozumie siy przez 

to rozporz~dzenie Rady Ministr6w w sprawie wynagradzania pracownik6w samorll}dowych 
wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 
samorll}dowych. 

II. 	 Wymagania kwalifikacyjne 
§5. 

1. 	 Regulamin ustala wymagania kwalifikacyjne pracownik6w zatrudnionych w Urzydzie Gminy 
Slubice. 

2. 	 Pracownicy, kt6rzy nie spelniaj~ wymagan kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska 



zajmowanego przez nich w dniu wejs' ia w Zycie niniejszego Zar~dzenia, mogq bye dalej 
zatrudniani na tych stanowiskach. 

III. 	 Szczegolowe warunki wynagradzania 
I §6. 

1. 	 W Urzydzie Gminy Slubice obowiq~uje czasowy system wynagradzania, polegajqcy n 
ustaleniu dla poszczeg6lnych pracownik6w kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatk6w. 

2. 	 Kategorie zaszeregowania pracowni~6w w Urzydzie obowiqzujqce na poszczeg6lnyc 
stanowiskach pracy, minimalne i mak~ymalne wysokosci wynagrodzenia zasadniczego ora 
minimalne wymagania kwalifikacyjne <i>kresla Zalqcznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu 
w podziale na: 
1) kierownicze stanowiska urzydnicze i stanowiska urzydnicze (tabela A); 
2) stanowiska pomocnicze i obslugi (t~bela B); 
3) stanowiska, na kt6rych nawiqzanie ftosunku pracy nastypuje w ramach rob6t publicznyc 

lub prac interwencyjnych (tabela C). 

§7. 


1. 	 Decyzjy 0 zastosowaniu dla danego pra ' ownika konkretnej stawki wynagrodzenia w granicac 
okreslonej ~ategorii osobistego zaszerepowania podej,m.~je pracod~wca: 

2. 	 W uzasadmonych przypadkach pracodawca moze SkrOCIC pracownlkowl staz pracy wymagan 
na danym stanowisku, z wylqczeniem hanowisk, dla kt6rych wymagany staz pracy okreslaj 
odrybne przepisy, w tym art. 5 ust. 2 i Jrt. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 rok 
o pracownikach samorzqdowych. 


§8. 

1. 	 W Urzydzie Sq wyplacane nastypujqce kladniki wynagrodzenia: 

1) wynagrodzenie zasadnicze; I 
2) dodatek za wieloletniq pracy; 
3) dodatek za pracy w porze nocnej. 

2. 	 Ponadto pracownikom przyslugujq nastypujqce swiadczenia zwiqzane z pracq: 
1) nagrodajubileuszowa; I 

2) jednorazowa odprawa w zwiqzku z rzejsciem na emerytury lub renty z tytulu niezdolnosc 
do pracy; 


3) dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

3. 	 Pracownikom moze zostae przyznany: 

1) dodatek funkcyjny; 
2) dodatek specjalny z tytulu okresowego zwiykszenia obowiqzk6w sluzbowych 

powierzenia dodatkowych zadan; 
3) 	 nagroda za szczeg6lne osiqgniycia pracy zawodowej; 
4) pracownikom zatrudnionym na stal 'OWiSkaCh pomocniczych i obslugi moze bye przyznan 

lu 

premia okreslona w Zalqczniku Nr I do Regulaminu. 
§9. 

Pracownikom samorzqdowym zatrudnion~m w niepelnym wymiarze czasu pracy wynagrodzeni 
zasadnicze i inne skladniki wynagrodzeni przyslugujq w wysokosci proporcjonalnej do wymi 
czasu pracy okreslonego w umowie 0 prac . 

I 



§10. 

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pelnym wymiarze czasu pracy 
miesiq.c kalendarzowy, nie moze bye nizsze niz minimalne wynagrodzenie przyslugujq.ce 
pracownikom zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu pracy. 

§11. 
l. 	 Wynagrodzenie platne jest z dolu nie p6zniej niz do 28 dnia danego miesiq.ca kalendarzowego, 

kt6rego dotyczy. 
2. 	 Wyplata wynagrodzenia nastypuje przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu 

jego pisemnej zgody. Wz6r takiej zgody zawiera Zalq.cznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
§12. 

l. 	 lezeli wynagrodzenie pracownikajest nizsze od minimalnego wynagrodzenia obowiq.zujq.cego 
na podstawie powszechnie obowiq.zuj,!cych przepis6w prawa, pracownikowi przysluguje 
stosowne wyr6wnanie, wyplacone za okres kazdego miesi,!ca, l,!cznie z wynagrodzeniem. 

2. 	 Wynagrodzenie przysruguje za pracy faktycznie wykonan,!. 
3. 	 Za czas niewykonywania pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko 

w6wczas, gdy przepisy prawa pracy tak stano wi,!. 
§13. 

1. 	 Dodatek za wieloletni,! pracy przysruguje po 5 latach pracy w wysokosci wynosZ4cej 5 % 
miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta 0 1 % za ka.zdy kolejny rok 
pracy, az do osi,!gniycia 20 % miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. 	 Dodatek za wieloletni,! pracy jest wyplacany w terminie wyplaty wynagrodzenia: 
1) pocZ4wszy od pierwszego dnia miesi,!ca kalendarzowego nastypuj,!cego po miesi,!cu 

w kt6rym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku, jeZeli nabycie 
prawa naSl'lpilo w ci,!gu miesi,!ca; 

2) 	 za dany miesi,!c, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wyzszej stawki dodatku naSl'lpilo 
pierwszego dnia miesi,!ca. 

3. 	 Do okres6w pracy uprawniaj,!cych do dodatku za wieloletni,! pracy, nagrody jubileuszowej 
i jednorazowej odprawy w zwi,!zku z przejsciem na emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci 
do pracy wlicza siy wszystkie poprzednio zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, 
jezeli z mocy odrybnych przepis6w podlegaj,! one wliczeniu do okresu pracy, od kt6rego zale4 
uprawnienia pracownicze. 

4. 	 Dodatek za wieloletni,! pracy przysluguje pracownikowi za dni, za kt6re otrzymuje 
wynagrodzenie, oraz za dni nieobecnosci w pracy z powodu niezdolnosci do pracy wskutek 
choroby albo koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
czlonkiem rodziny, za kt6re pracownik otrzymuje z tego tytulu zasilek z ubezpieczenia 
spolecznego. 

5. 	 Dodatek za wieloletni,! pracy jest wyplacany w terminie wyplaty wynagrodzenia za pracy. 
6. 	 Pracownikowi samorZ4dowemu, kt6ry wykonuje pracy w Urzydzie lub jednostce w czasie 

urlopu bezplatnego udzielonego przez pracodawcy w celu wykonywania tej pracy, okres 
zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzaj,!CY dzien rozpoczycia urlopu bezplatnego wlicza 
siy do okresu pracy uprawniaj,!cego do dodatku za wieloletni,! pracy. 

IV. Warunki i sposob przyznawania dodatku tunkcyjnego i specjalnego 
§14. 

l. 	 Pracodawca moZe przyznae na czas okreslony dodatek funkcyjny pracownikom 
samorz'!dowym pelni,!cym funkcje: 

http:miesiq.ca
http:przyslugujq.ce


I) sekretarza gminy; 

2) gl6wnego ksiygowego; 

3) kierO\vnika urzydu stanu cywiIneg9; 

4) zastypcy kierownika urzydu stanu cywilnego; 

5) kierownika referatu. I 


2. 	 Dodatek funkcyjny jest wyplacany miesiycznie przez okres zajmowania stanowis 

wymienionych v: ust. 1. . I . . . . . 
3. 	 Dodatek funkcYJny wynosl do 160 % ?aJmzszego wynagrodzema zasadmczego w I kategon 

zaszeregowania - zal~cznik nr 3, tabeI~ I (A i B) z Rozporllldzenia Rady Ministr6w z dnia 2 
paidziemika 2021 r. w sprawie wyna radzania pracownik6w samorllldowych (Dz.U. 2021 
poz.1960). Konkretn~ stawky proce tow~ dodatku przysluguj~c~ pracownikowi ustal . 
pracodawca. 

4. 	 Dodatek naieZy siy r6wniez za czas ni obecnosci w pracy z powodu choroby pracownika Iu 
czlonkajego rodziny oraz za czas inne usprawiedIiwionej nieobecnosci w pracy. 

5. 	 Dodatek jest wyplacany w przyjytyt h terminach wyplaty wynagrodzenia zasadniczeg , 
poclllwszy od najbIizszego terminu ~platy przypadaj~cego po przyznaniu dodatku. 

I §15. 
1. 	 Z tytulu okresowego zwiykszenia obowi¢6w sluzbowych Iub powierzenia dodatkowyc 

zadan pracodawca moze przyznae pra1ownikowi, na czas okreslony dodatek specjalny. 
2. 	 Osoby, kt6rym rna bye przyznany dodatek specjalny, wskazuj~ ich bezposredni przeloze i 

wraz z uzasadnieniem we wniosku kie~owanym do pracodawcy. 
3. 	 KaZdy zatrudniony rna tez prawo wysr! pienia 0 przyznanie dodatku, skladaj~c umotywowan 

wniosek. 
4. 	 lesli pracownik nie wywi~je si

Y1 
z powierzonych zadan, przelozony wnioskuje d 

pracodawcy 0 odebranie mu dodatku specjalnego. 
5. 	 Dodatek specjalny jest ustalany w zalr 'nOSCi od posiadanych srodk6w na wynagrodzenia 

i przyznawany w kwocie nieprzekrac j~cej 40 % l~cznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego. 

6. 	 Przepisy dotyclllce dodatku specjalnego nie dotyclll pracownik6w zatrudnionych a 
stanowiskach pomocniczych i obslugil 

ki ·'b . I 'dV . W arun I sposo przyznawama nagro 
§16. 

l. 	 W6jt w ramach posiadanych srodk6w moze przyznae nagrody dla pracownik6w. 
2. 	 Nagrody maj~ charakter uznaniowy. 

§17. 
Przyznawanie nagr6d i ich wysokose uza emiona jest miydzy innymi od: 
I) szczeg6lnych osi~gniye w pracy za odowej i zlozonosci zadail wynikaj~cych z zakre u 

czynnosci na danym stanowisku pract oraz wy konywanie ich w spos6b prawidlowy, rzetel y 
i zgodny z obowi~j~cymi przepisa I; 

2) wykonywania innych zadan zleconyc przez przelozonego, zgodnych z kwalifikacjami dane 0 

pracownika; I 
3) przejawiania inicjatyw w zakresie realizacji zadan nie objytych zakresem czynnoSci 

pracownika; 
4) 	 stopnia zaangazowania w realizacjy wsp6lnych zadan Gminy; 
5) 	 efektywnego udzialu w pracach szko eniowych, instruktazowych lub kontrolnych. 



§18. 

Wysokose nagrody moze bye uzalemiona od: 
I) 	 naruszania dyscypliny pracy (np. sp6mienia, samowolne opuszczenie stanowiska pracy); 
2) 	 absencji chorobowych pracownika; 
3) 	 ilosci dni wykorzystanego urlopu bezplatnego; 
4) 	 naruszenia obowi¢6w, powoduj~cych wymierzenie pracownikowi kary por~dkowej; 
5) 	 nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy; 
6) 	 porzucenia pracy lub rozwi~zania umowy 0 prac« bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natycluniastowym w trybie art. 52 Kodeksu pracy; 
7) wyr~dzenia szkody zakJadowi pracy z winy umyslnej. 

§19. 
Nagroda jest wliczana do podstawy wymiaru zasilku chorobowego. 

VI. Przyznawanie nagrod jubileuszowych 
§20. 

I. 	 Pracownikowi przysruguje nagroda jubileuszowa w wysokosci okreslonej w art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samor~dowych. 

2. 	 W razie r6wnoczesnego pozostawania wi«cej niz w jednym stosunku pracy, do okresu pracy 
uprawniaj~cego do nagrody wlicza si« jeden z tych okres6w zatrudnienia. 

3. 	 Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu uplywu okresu uprawniaj~cego do tej nagrody. 
4. 	 Pracownik jest zobowi~any udokumentowae swoje prawo do nagrody, jezeli w jego aktach 

osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 
5. 	 Wyplata nagrody nast«puje z urz«du, tj . bez wniosku pracownika, niezwlocznie po nabyciu do 

niej prawa z wyj~tkiem sytuacji opisanej w ust. 4. 
6. 	 Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 5 oblicza si« wedlug zasad obowi¥uj~cych przy 

ustalaniu ekwiwalentu pieni«mego za urlop wypoczynkowy. 
7. 	 W razie ustania stosunku pracy w zwi~zku z przejsciem na rent« z tytulu niezdolnosci do pracy 

lub emerytur«, pracownikowi, kt6remu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje 
mniej niz 12 miesi«cy, lic~c od dnia rozwi~ania stosunku pracy, nagrod« t« wyplaca si« w 
dniu rozwi~ania stosunku pracy. 

8. 	 lezeli w dniu wejscia w Zycie przepis6w wprowadzaj~cych zaliczalnose do okres6w 
uprawniaj~cych do swiadczen pracowniczych, okres6w niepodlegaj~cych dotychczas 
wliczeniu uplywa okres uprawniaj~cy pracownika samorz~dowego do dw6ch lub wi«cej 
nagr6d jubileuszowych, wyplaca mu si« tylko jedn~ nagrod« - najwyzsz~. 

9. 	 Pracownikowi, kt6ry w dniu wejscia w Zycie przepis6w wprowadzaj~cych nagrody 
jubileuszowe, rna okres pracy dluzszy niz wymagany do nagrody jubileuszowej danego 
stopnia, a w ci~gu 12 miesi«cy od tego dnia uplynie okres uprawniaj~cy go do nabycia nagrody 
jubileuszowej wyzszego stopnia, nagrod« nizs~ wyplaca si« w pemej wysokosci, a w dniu 
nabycia prawa do nagrody wyzszej - r6Znic« mi«dzy kwo~ nagrody wyzszej a kwot~ nagrody 
niZszej. 

10. 	Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si« odpowiednio w razie gdy w dniu, w kt6rym pracownik 
udokumentowal swoje prawo do nagrody jubileuszowej, byl uprawniony do nagrody wyzszego 
stopnia oraz w razie gdy prawo to nab«dzie w ci~gu 12 miesi«cy od tego dnia. 

I I. Pracownikowi samor~dowemu, kt6ry wykonuje prac« w Urz«dzie lub jednostce w ramach 
urlopu bezplatnego udzielonego przez pracodawc« w celu wykonywania tej pracy, do okresu 



uprawniaj,!cego do nagrody jubileuszo ej wlicza siy okres zatrudnienia u tego pracodawcy do 
dnia rozpoczycia tego urlopu. 

VII. Przyznawanie dodatkow 

20 % stawki 

niezdolnosci do pracy 
§22. 

1. 	 W zwi,!zku z przejsciem na emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci do pracy przysluguj . 
jednorazowa odprawa w wysokosci okreslonej wart. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 200 
roku 0 pracownikach samorZ'!dowych. 1 

2. 	 Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 oblicza siy wedlug zasad obowi,!zuj,!cych pr 
ustalaniu ekwiwalentu pieniyZnego za 4rloP wypoczynkowy. 

I 

IX. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§23. 

Pracownikowi przysluguje dodatkowe wyoagrodzenie roczne wedlug ustawy z dnia 12 grudni 
1997 roku 0 dodatkowym wynagrodzeniu tocznym dla pracownik6w jednostek sfery budzetowej 

X. 	 Obowiazki RODO 
§24. 

I. 	 Dane przekazywane przez pracownif a, pracownikowi prowadz'!cemu sprawy kadrow 
Pracodawcy, byd,!cego administratorem danych osobowych pracownik6w, w ce1 
udokumentowania prawa do poszdzeg6lnych skladnik6w wynagrodzenia, swiadcze 
zwi'!Zanych ze stosunkiem pracy oraz ~stalenia ich wysokosci i wyplaty podlegaj,! ochronie 
zgodnie z rozporZ'!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 
kwietnia 2016 roku w sprawie oChron~1 os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem d~y~» 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektM 
95/46/WE i ustaw'! z dnia 10 maja 201 $ roku 0 ochronie danych osobowych. 

2. 	 Dane przekazywane przez pracownika byd,! wykorzystywane wyl,!cznie w celach ustaleni 
prawa do poszczeg6lnych skladnikf w wynagrodzenia oraz swiadczen zwi,!zanych z ' 
stosunkiem pracy, ustalenia ich wysokosci i wyplaty. 

3. 	 Pracownikowi przysluguje prawo dostJpu do przekazanych danych, z,!dania ich sprostowani 
usuniycia albo ograniczenia przetwarz1nia, przenoszenia do innego administratora, sprzeci 
wobec przetwarzania danych oraz ~cofania zgody (jesli byla udzielona) w dowolny 
momencie. I 

4. 	 Dane przekazane przez pracownika byCl,! przechowywane przez okres trwania stosunku prac 
oraz obowi,!zkowy okres ich archiwizdcji. 

XI. 	 Postanowienia koncowe I 
§25. 

Regulamin wynagradzania wchodzi w Zycie po uplywie dw6ch tygodni od dnia podania go d 
wiadomosci pracownikom. 



§26. 
Wszelkic zmiany Regulaminu nast~puj,! w ronnie pisemnej w trybie obowi,!zuj,!cym dla jego 
ustalania. 

§27. 
Integraln,! cz~sc niniejszego Regulaminu stanowi,! nast~puj,!ce Zal,!czniki: 
1. 	 Zal'!cznik Nr 1 - kategorie zaszeregowania obowi,!zuj,!ce na poszczeg6lnych stanowiskach 

pracy pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~ w Urz~dzie Gminy Slubice, 
minimalne i maksymalne wysokosci wynagrodzenia zasadniczego, minimalne wymagania 
kwalifikacyjne 

2. 	 Zal'!cznik Nr 2 - zasady premiowania pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach 
pomocniczych i obslugi 

3. 	 Zal'!cznik Nr 3 - zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy. 
§28. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si~ odpowiednio Kodeks pracy 
oraz obowi,!zuj,!ce przepisy prawa. 



Zal'}cznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania 
pracownik6w samorZ<}dowych zatrudnionych w 

Urzydzie Gminy Slubice z dnia 10 1islopacia 2021 r. 

"Kategorie zaszeregowania obowi:lzujllce na poszczegolnych stanowiskach pracy 

pracownikow zatrudnionych na podsiawie umowy 0 prac~ w Urz~dzie Gminy Siubict, 

minimalne i maksymalne wysokosci Jnagrodzenia zasadniczego, minimalne wymagania 

kwalifikacyjne I 
Tabela A - kierownicze stanowiska utilfdnicze i stanowiska urzlfdnicze 

Lp. Stanowisko Kategoria I Minimalne /Minimalne wymagani 
zaszeregowania . maksymalne kwalifikacyjne t 

wynagrodzenie stat pracy~ksztalcenieI zasadnicze 
oraz 
umiej~tnosci 

[zawodowe 

Kierownicze stanowiska urz~dnicze 
2950 - 9000Sekretarz Gminy XVII-XX1. wvzsze k 
2900 -7000Kierownik USC XVI-XVII2. wo odr~bnych I przepis6w 

wg odr~bnych przepis6w2750 - 6500XIII-XVI3. Zastypca Kierownika 

USC 

Gl6wny ksi((gowy XV-XVII 2 850 - 6 500 4. wg odr~bnych przepis6w 

2750 - 65005. Kierownik Referatu XIII-XVI I Wvisze ~ 
wg odr~bnych przepis6w2750 - 5000 

ochrony infonnacji 

niejawnych, zastypca 

pelnomocnika ds. 
ochrony infonnacji 

6. Pelnomocnik ds. XIII-XV 

wg odr~bnych przepis6w2750 - 5000 

Administrator 

bezpieczenstwa 

infonnacji (inspektor 

ochrony danych) 

7. XIII-XV 

Stanowiska urzlfdnicze I 
2750 - 60001. ~adca ~rawny XIII - XVi wg odn;bnych Iprzepis6w 

2. 2700-6000Inspektor XII - XVIi 
wyzsze

I 3 

sredniel 5 

3. Infonnatyk X-XII 2600 - 6 000 3wvisze I 

2wyzsze4. Doradca XIV- XI) 2800 - 4 500 

sredniel 

3 

~ 

~ 
 -I 




5. Podinspektor X-XVI 2600  6000 
srednieJ 

3 

I 6. 'Samodzielnv referent IX - XIV I 2550 -4500 srednieJ 1£ 

7. 
Mlodszy 
ReferentIKasjer IX - XII 2550  4000 srednie3 /2 

OkT bIB t ° b I a ea - s anOWlS a pomOCDlcze lOS ugl 

Lpo 

, 

Stanowisko Kategoria 
[zaszeregowania 

lMinimalne 
~ maksymalne 
jWYnagrodzenie 
lZasadnicze 

lMinimalne wymagania 
kwalifIkacyj ne I 
jWYksztalcenie /Stat pracy 
oraz 
umiej~tnosci 

1. Sekretarka ~X - XIV 2550-4500 srednieJ 

-

2. Konserwator x-x 2550-4500 zasadnicze' 
-

3. Elektryk IX-X 2550-4000 zasadnicze' 
-

4. 
I 

lPalacz c.o. IX-X 2550-4000 zasadnicze4 

-

5. 
lKierowca samochodu 

VII-X 2500-4500 wg odn;hnych j:>rzepis6w 

I 
I 6. 

lRobotnik gospodarczy 
V-VII 2350 - 3500 podstawowe5 

-

7. lPomoc administracyjna III - V 2250 - 4 000 srednie3 
-

~ 




I 

III - V 8. Sprzqtaczka 

II -IV9. Goniec 

10. ~ierowca ciej.gnika lVII-IX 
1 

IX-X I11. Konserwator 


wodociej.gu 
 , 
VII-IX12. 

Inkasent 

2250-3500 

2200-3500 

2450 -3 500 

2550 -4 500 

2450-4000 

podstawowe5 

-

podstawowe5 

-

wg odn;bnych przepis6w 

-
sredniel 


zasadnicze4 


podstawow~ 

, . ,
Tabela C - stanowlSka, na ktorych naWI~zaOle stosunku pracy nast~puJe W ramach rObl t 
publicznych lub prac interwencyjnych 

Lp. KategoriaStanowisko Minimalne iMinimalne wymagani 
maksymalne~aszeregowania kwalifIkacyjnel 

Pracownik 1 stopniaXII 

fwYkonujej.cy zadania w 

l. 

XIamach rob6t 

publicznych lub prac 
interwencyjnych 

Pracownik 1 stopnia~ 
wykonujej.cy zadania w IX 
amach rob6t!VIII 

pUblicznych lub prac 

2. 

wynagrodzenie wyksztalcenie staz pracy 
zasadnicze oraz 

umiej~tnosci 

zawodowe 

32700-4500 wyzsze 

2650-4000 
wyzsze 

sredniel 32600-4300 
sredniel 

~2550-4000 
sredniel

2500-3 800 

I Minimalne wymagania kwalifikac,jne w zakresie wy ksztalcenia 1 staZu pracy la 
kierowniczych stanowisk ur~dniczych l i stanowisk urz~dniczych, n. kt6rych stosunek pr~tY 
nawiCj.Zano na podstawie umowy 0 pracl( ~ kt6re sej. okreslone w zalej.czniku nr 3 do rozporzqdze . a 
w spr~wie wynagradzania pracownik6w samorzqdowy~h, uw~gll(dniajej. wy~agania okresl.one w 

1 

ustawle, przy czym do staZu pracy wy£haganego na klerowfilczych stanowlskach urZl(dfilCZYf h 
wlicza sil( wykonywanie dzialalnosci gOfPodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 
listopada 2008 roku 0 pracownikach sa orzqdowych. 

2 Wyksztalcenie wyzsze - rozumie sil( przez to studia wyzsze w rozumieniu ustawy z dnia ~7 
lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym, 0 odpowiednim kierunku umozliwiajej.cYm 
wykonywanie zadan na stanowisku, a I odniesieniu do stanowisk urzl(dniczych i kierownic ch 
stanowisk urzl(dniczych stosownie do opisu stanowiska. 

I 

I 

http:wykonujej.cy
http:fwYkonujej.cy
http:wodociej.gu


3 Wyksztalcenie srednie - rozumie siy przez to wyksztalcenie srednie lub srednie branZowe, 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, 0 odpowiednim profilu 
umozliwiaj'l-cym wykonywanie zadaI'l na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzydniczych 
stosownie do opisu stanowiska. 

4 Wyksztalcenie zasadnicze - rozumie siy przez to wyksztalcenie zasadnicze branZowe lub 
zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 
o odpowiednim profilu umozliwiaj'l-cym wykonywanie zadaiJ. na stanowisku. 

5 Wyksztalcenie podstawowe - rozumie siy przez to wyksztalcenie podstawowe, w rozumieniu 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe, a takZe umiejytnosc wykonywania czynnosci 
na stanowisku. 



, t 

Zahjcznik Nr 2 do Regu\aminu wynagradzania 
pracownik6w samorz~dowych zatrudnionych w 

Urz\dzie Gminy ShJbice z dnia 10 listopada 2021 r, 

I ,

ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH 

I 

NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH I OBSLUGI 

§1. 
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych obslugi moze bye przyzn a 

premia. 

§2. 
Premia moze bye cofniyta w przypadku: 

1) umyslnego naruszenia dyscypliny 0 owi::}zuj::}cej w Urzydzie, a w szczeg61nosci narusze Ie 

zasad bhp; 

2) opuszczenia bez usprawiedliwienia nia pracy; 

3) stawienia siy do pracy w stanie nietr eiwym lub sp0Zywanie alkoholu w miejscu pracy; 

4) korzystania z urlopu bezplatnego pOlwyzej jednego miesi::}ca. 

§3. 
Przyznanie premii nastypuje w umowie 10 pracy lub odrybnym pismem. 

§4. 
Premia wynosi do 50 % wynagrOdZenia, zasadniczego. 

§5. 
Premiy wyplaca siy miesiycznie wraz z r nagrodzeniem za dany miesi::}c. 

§6. 
Decyzjy 0 cofniyciu premii podejmuje W6jt Gminy na wniosek Sekretarza Gminy ub 

bezposredniego prze!ozonego pracoI·/ka. 
§7. 

Po cofniyciu premii moze bye ona pono ie przyznana najwczesniej po uplywie szesciu miesi cy 
od dnia cofniycia. 



•. , 

Zat,!cznik Nr 3 do Regulaminu wynagradzania 
pracownik6w samorz'!dowych zatrudnionych w 

Urzydzie Gminy Stubice z dnia 10 listopada 2021 r. 

(imi« i nazwisko pracownika) 

(zajmowane stanowisko pracy) 

Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika 
na rachunek bankowy 

Wyrazam zgod« na przekazywanie mOJego wynagrodzenia za prac« i innych pieni«mych 

swiadczen ze stosunku pracy nalemych od Urz«du Gminy Slubice na moje konto nr ..... w 

banku .. . ... . ...... . ... . ... . .. ..... . ...... .. .. . . .. ................ . ...... . ..... . ... . .. . ....... . ... . .............. . 

pocZ4wszy od kwot wyplacanych od 

Zgody udzielam na czas nieokreslony i przestanie ona obowiqzywac z datq podanq przeze mnie w 

pismie odwolujqcym zgod« oraz w razie rozwiqzania ze mnq stosunku pracy. 

Zobowiqzuj« si« informowac pracodawc« 0 zmianie wszelkich danych wynikajqcych z niniejszego 

oswiadczenia, zwlaszcza 0 zmianie banku lub konta. 

(data i podpis pracownika) 


