
ZARZ1\DZENIE NR 43/2017 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 06 wrzesnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownikow Urzcrdu Gminy 

w Nowym Miescie 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorZ<j.dowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z p6Zn. zm.) oraz rozporzqdzenia Rady Ministr6w 

z dnia 18 marc a 2009 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z p6Zn. zm.) z a r z ~ d z a m, co nastypuje: 

§ 1 

Ustalam Regulamin wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy w Nowym Miescie 

w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

§2 

Traci moc Zarzqdzenie: 

I. 	 Nr 4/2009 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy w Nowym Miescie z p6Zniejszq 

zmianq wprowadzonq Zarzqdzeniem Nr 11/2011 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 12 maja 

2011 roku w sprawie dokonania zmian w regulaminie wynagradzania pracownik6w Urzydu 

Gminy w Nowym Miescie; 

2. 	 Nr 41 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu premiowania pracownik6w pomocniczych i obslugi zatrudnionych w Urzydzie 

Gminy w Nowym Miescie z tym, ze uregulowania w nim zawarte majq zastosowanie 

w okresie wypowiedzenia warunk6w placy zgodnie z art. 29 § 4, 32 i 42 Kodeksu Pracy, 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obslugi. 

§3 

Regulamin wchodzi w zycie po uplywie dw6ch tygodni od dnia podania go do wiadomosci 

pracownik6w, poprzez wylozenie w sekretariacie Urzydu Gminy. 

§4 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i OS'Yiaty. 

§5 

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik do Zarz~dzenia Nr 43/2017 

W6jta Gmioy Nowe Miasto 

z doia 06 wrzesoia 2017 roku 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 


PRACOWNIKOW URZF;DU GMINY W NOWYM MIESCIE 


Rozdzial I 


Przepisy og61ne 


§ 1 

Niniejszy regulamin okresla: 


1) wymagania kwalifikacyjne pracownik6w, 


2) szczeg610we warunki wynagradzania w tym maksymalny pozlOm wynagrodzenia 

zasadniczego, 

3) warunki i spos6b przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, 

4) warunki przyznawania oraz wyplacania nagr6d innych nizjubileuszowa. 

§2 

llekroc w regulaminie jest mowa 0: 

1) ustawie - rozumie siy przez to ustawy z 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z p6Zn. zm.), 

2) 	 rozporzqdzeniu - rozumie siy przez to rozporzqdzenie Rady Ministr6w z 18 marca 2009 

roku w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1786 z p6Zn. zm.), 

3) Kodeksie pracy - rozumie siy przez to ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), 

4) pracownikach - rozumie siy przez to osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy 

w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, 

5) 	 w6jcie - rozumie siy przez to W6jta Gminy Nowe Miasto, 

6) 	 urzydzie - rozumie siy przez to Urzqd Gminy Nowe Miasto. 



§3 


1. 	 Przed dopuszczaniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zapoznaje siy z niniejszym 

regulaminem. 

2. 	 Oswiadczenie pracownika 0 zapoznaniu siy z Regulaminem zostaje dolqczone do jego 

akt osobowych. 

§4 

1. 	 Wymagania kwalifikacyjne pracownikow na poszczegolnych stanowiskach okresla 

tabela stanowiqca zal~cznik nr 1 do regulaminu. 

2. 	 Dopuszcza siy zatrudnienie osoby niespelniajqcej wymagail kwalifikacyjnych na danym 

stanowisku, okreslonych w tabeli, 0 ktorej mowa w ust. 1, pod warunkiem spelniania 

minimalnych wymagail kwalifikacyjnych okreslonych w rozporzqdzeniu, jezeli 

w procesie naboru nie zglosil siy zaden kandydat spelniajqcy wymagania kwalifikacyjne 

okreslone w tabeli, 0 ktorej mowa w ust. 1. 

3. 	 Na stanowiskach niewyrnienionych w tabeli, 0 ktorej mowa w ust. 1, ustala Sly 

wymagania kwalifikacyjne pracownikow na poziomie minimalnych wymagan na tych 

stanowiskach, okreslonych w rozporzqdzeniu. 

Rozdzial II 


Wynagrodzenie za prac~ 


§5 

Pracownikom przysluguje : 


1) wynagrodzenie zasadnicze - na zasadach okreslonych w rozporzqdzeniu i regulaminie, 


2) 	 dodatek za wieloletniq pracy - na zasadach okreslonych w ustawie i rozporzqdzeniu, 


3) 	 dodatek funkcyjny, dodatek specjalny - na zasadach okreslonych w regulaminie, 


4) 	 dodatek za pracy w porze nocnej - na zasadach okreSlonych w Kodeksie pracy, 


5) 	 dodatek za pracy w niedziele i swiyta - na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy, 


6) 	 dodatkowe wynagrodzenie za pracy w godzinach nadliczbowych - na zasadach 

okreslonych w Kodeksie pracy, 

7) 	 nagrodajubileuszowa na zasadach okreslonych w ustawie i rozporzqdzeniu, 
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8) nagroda za szczeg6lne osiqgniycia w pracy zawodowej - na zasadach okreSlonych 

w regulaminie, 

9) dodatkowe wynagrodzenie roczne - na zasadach okreSlonych w ustawie z 12 grudnia 1997 

r. 0 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownik6w jednostek sfery budzetowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z pOin. zm.), 

10) odprawa zwiqzana z przejsciem na emerytury lub renty - na zasadach okreslonych 

w ustawie i rozporzqdzeniu, 

11) odprawa zwiqzana z rozwiqzaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczqcych 

pracownika - na zasadach okreslonych w ustawie z 13 marca 2003 r. 0 szczeg6lnych 

zasadach rozwiqzywania z pracownikami stosunk6w pracy z przyczyn niedotyczqcych 

pracownik6w (Dz U. z 2016 r. poz. 1474 z pOin. zm), 

12) odprawa posmiertna na zasadach okreSlonych w Kodeksie pracy. 

§6 

1. 	 Maksymalny miesiftczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczeg6lnych 

kategoriach zaszeregowania okresla tabela stanowiqca zal~cznik nr 2 do regulaminu. 

2. 	 Maksymalne kategorie zaszeregowania dla poszczeg6lnych stanowisk okreSla tabela 

stanowiqca zal~cznik nr 1 do rozporzqdzenia, 

3. 	 Na stanowiskach niewymienionych w tabeli, 0 kt6rej mowa w ust. 2, maksymalna 

kategoria zaszeregowania jest wyzsza 0 dwie kategorie w stosunku do minimalnej 

kategorii zaszeregowania okrdlonej w rozporzqdzeniu, 

4. 	 Pracownik zatrudniony zgodnie z § 4 ust. 2 moze otrzymac maksymalne wynagrodzenie 

zasadnicze 0 jednq kategorie zaszeregowania nizej , niz maksymalna kategoria 

zaszeregowania przypisana dla danego stanowiska. 

§7 

1. 	 Dodatek funkcyjny przysluguje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 

1) Sekretarz Gminy, 

2) Kierownik Urzydu Stanu Cywilnego, 

3) Zastypca Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego, 

4) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oswiaty, 

5) Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, 

6) Kierownik ds. gospodarki komunalnej. 

7) Komendant StraZY Gminnej , 
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w wysokosci do 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

2. 	 Wartose kwotowq dodatku funkcyjnego dla pracownika ustala w6jt. 

§8 

1. 	 Dodatek specjalny moze bye przyznany pracownikowi z tytulu okresowego zwiykszenia 

obowiqzk6w sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zadan w wysokosci 

nieprzekraczajqcej 50% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. 	 Wartose kwotowq dodatku specjalnego dla pracownika ustala w6jt. 

3. 	 Dodatek specjalny jest przyznawany przez w6jta na czas okreSlony me dluzszy niz 

istnienie okolicznosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1, z tym ze nie dluzej niz 6 miesiycy. 

§9 

1. 	 W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia tworzy Sly fundusz nagrod 

w wysokosci do 10% planowanych srodk6w na wynagrodzenia dla pracownik6w urzydu 

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za szczeg61ne osiqgniycia w pracy zawodowej. 

2. 	 Nagroda moze bye przyznana za: 

1) wzorowe wypelnianie obowiqzk6w, 

2) zlozonose i trudnose wykonywanych zadan, 

3) wykonywanie zadania waZnego dla urzydu, 

4) wykazywanie inicjatywy i samodzielnosci w pracy, 

5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

3. 	 Nagroda nie moze bye przyznana pracownikowi przed uplywem co najmniej 12 miesiycy 

od udzielenia kary nagany i 6 miesiycy od udzielenia kary upomnienia. 

4. 	 Decyzjy 0 przyznaniu nagrody podejmuje w6jt na wniosek sekretarza gmmy lub 

kierownika referatu a takZe z wlasnej inicjatywy. 

5. 	 Nagrody przyznawane Sq w szczeg61nosci w nastypujqcych terrninach: 

1) Dzien Pracownika Samorzqdowego (27 maja), 

2) na koniec roku kalendarzowego. 
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Rozdzial III 


Postanowienia koncowe 


§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem majq zastosowanie przeplsy 

Kodeksu pracy, ustawy, rozporz~dzenia oraz inne powszechnie obowi~zuj~ce przepisy prawa 

pracy. 

§11 

Pracodawca w kazdym czasie udostt(pnia na z~danie pracownika regulamin i w razie potrzeby 

wyjasnia jego tresc. 

§12 

Wszelkie zmiany Regulaminu nastt(puj~ w formie pisernnej w trybie obowi~zuj~cym dla jego 

ustalenia. 
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Za1llczoik or 1 do Regulaminu 
wynagradzania pracownik6w 
Urzydu Gminy w Nowym Miescie 

WYMAGANIA KWALIFlKACY JNE ORAZ MAKSYMALNY POZIOM 
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

Lp. Stanowisko 

Maksymalny 
poziom 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

Wymagania kwaliflkacyjne 

Wyksztalcenie 
oraz 
umiejftnosci 
zawodowe 

Stat pracy 
(w latach) 

Stanowiska kierownicze urzfdnicze 

l. Sekretarz gminy 

XX 

wyzsze 
prawmcze, 
administracyjne 

zgodnie z art. 5 
ust. 2 ustawy 

2 Pe!nomocnik do spraw ochrony 
infonnacji niejawnych XVI 

wedtug odrybnych przepis6w 

3 Kierownik 
urzydu stanu cywilnego XVIII wedtug odrybnych przepis6w 

4 Zastypca kierownika 
urzydu stanu 
cywilnego 

XVII wedrug odrybnych przepis6w 

5 Kierownik referatu 
infrastruktury techni cznej 
i inwestycji 

XX wyzsze l 5 

6 Kierownik referatu 
organizacyjnego i oswia!y 

XX wyzsze l 5 

7 Komendant straZY gminnej XVII wyzsze l 5 

8 Kierownik ds. gospodarki 
komunalnej 

XVII wyzsze l 5 

Stanowiska urz«;dnicze 

1 Gt6wny specjalista 
Infonnatyk urzydu 

XVIII wyzsze 1 10 

2 Inspektor XVII wyzsze l 8 
3 Starszy 

Specjalista, 
Starszy 
infonnatyk 

XVI wyzsze l 6 
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4 Podinspektor, 
informatyk 

XV wyzsze l 5 

5 Specjalista XIV wyzsze l 4 
6 Samodzielny 

referent XIII wyzsze l 3 

7 Referent XII wyzsze l 2 
8 Mlodszy 

referent 
XI wyzsze l -

I 

Stanowiska pomocnicze i obslugi 

1. Pracownik II stopnia 
wykonujqcy zadania w ramach 
robot publicznych lub prac 
interwencyjnych 

XII wyzsze 3 

XI wyzsze -

2. Pracownik I stopnia wykonujqcy 
zadania w ramach robot 
publicznych lub prac 
interwencyjnych 

X srednie2 3 

VIII srednie2 -

3 Sekretarka 
XV wyzsze 1 

4 Pomoc administracyjna 
XII srednie2 -

5 Koordynator 
ds. dzialalnosci Wiejskiego 
Osrodka Kultury 
w No~m Miescie 

XII wyzsze 2 

6 Trener srodowiskowy 
XII wyzsze l -

7 Robotnik gospodarczy 
VII podstawowe3 -

8 Sprzqtaczka 
V podstawowe3 -

9 Kierowca samochodu 
osobowego 

IX wedlug odrybnych przepisow 

I) wyzsze odpowiedniej specjalnosci umozliwiajqce wykonywanie zadaiJ. na stanowisku, 

a w odniesieniu do stanowisk urzydniczych i kierowniczych stanowisk urzydniczych, na 

ktorych stosunek pracy nawiqzano na postawie umowy 0 prace, takZe wymagania okreslone 

w ustawie stosownie do opisu stanowiska, 

2)srednie 0 profilu ogolnym lub zawodowym umozliwiajqce wykonywanie zadan na 

stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzydniczych i kierowniczych stanowisk 

urzydniczych stosownie do opisu stanowiska, 

3)podstawowe i umiejytnosci wykonywania czynnosci. 
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Za1llcznik nr 2 do Regulaminu 
wynagradzania pracownik6w 
Urzydu Gminy w Nowym Miescie 

MAKSYMALNY MIESIF;CZNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 


DLA PRACOWNIKOW SAMORZ1\DOWYCH ZATRUDNIONYCH NA 


PODST A WIE UMOWY 0 PRACF; 


Kategoria zaszeregowania 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

Maksymalna kwota w zlotych 

1900 

1920 

1940 

1960 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3200 

3400 

3600 

3800 

4100 

4400 

4700 

5000 

5300 

5600 

5900 

6200 
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