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Drawska.  Pomc)rskiego

ul.Gen.VVI-Sikorskiego  41
78_500 Drawsko Pomorskie

tel. o94-3633485; fax. "-?61?1,-       ZARZADZENIE NR 150/2016

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 31 paZdziemika 2016 r.

w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenizl  dyrektor6w  oSrodk6w  kultury  w  gminie
Drawsko Pomorskie

Na  podstawie  art.  6  ust.  1  ustavy  z  dnia  3  marca  2000  r.  o  vynagradzaniu  os6b
kierujacych niekt6r)mi podmiotami prarun)mi.  (Dz.  U.  z 2015  r.  poz.  2099;  z 2016 r. poz.
1 202), zarzedza si?, co mast?puje:

§1.    Ustala   si?   nastepujqce    zasady   przyznawania   \vynagrodzenia   dyrektorom
oSrodk6w kultury w gminie  Drawsko Pomorskie, zwanym dalej %dyrektorami??:

1)    dyrektOrOm W ZakreSie \vynagrOdZenia Za Place PrZySluguja:

a)   \vynagrodzenie miesi?czne oraz

b)   Swiadczenia dodatkewe-

na warunkach okreSlonych niniej sz)m zarzadzeniem.

§ 2. 1. Do ustalenia w)magrodzenia dyrektor6w maja zastosowanie:
1)uStaWa  Z  dnia  25  paZdziemika  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  dzialalnoSci

kulturalnej (Dz. U. z 2012 I. poz. 406 z p6Zn. zm.),
2)ustawa   z   dhia   3   marca   2000   I.   o   lvynagrodzehiu   os6b  k''1erujqCyCh   rile-kt6ryini

podmiotami pranun)mi (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2099 z p6Zn. zm.),
3)rOZPOrZadZenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  22  paZdziemika

201 5 I. w sprawie w)magradzania pracolunik6w iastytucji kultury (Dz.U. poz.  1798),
4)rOZPOrZqdZenie   Prezesa   Rady   Ministr6w   z   dnia   21    stycznia   2003   I.   w   sprawie

szczeg6Iowego \vykazu Swiadczeh dodatkolvych , kt6rych moga bye przyznane osobom
kierujac)rm  niekt6rymi  podmiotami  prawami  oraz  trybu  ich  przyznawania  (Dz.  U.  z
2003 I. Nr 14, poz.  139),

5)rOZPOrZadZanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia  12 maja 201 1  r.  w
sprawie szczeg6Io\vych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujqc)-
niekt6rymi podmiotami prawnymi oraz. wzoru wriusku o- przyznanie nagrody (Dz.- U... z.
2011  r. Nr  110, poz.  644).

2.  Bunmistrz Drawska Pomorskiego ustala indywidualnie i  dokonuje zmian \vysokoSci.
\vynagrodzenia dyrektor6w zgodnie z zasadami opisanymi w niniej sz)m zarzadzeniu.

D r§ai.sII8krpooci%rzsakrize*z#oiupJ:edS#Fo?wba? doa9yrgoarnjzafitiozra78r-eio z8#r1:edSkia? krZletZurt; Gwminr?awsku
Pomorskim.

§ 4.  1. Dyrektorzy otrzymujq lvynagrodzenie miesi?czne w zaleznoSci od lvyksztalcenia,
kwalifikacji  zawodolvych,   rodzaju  lvykonywanej   pracy,   z  uwzglednieniem  jej   iloSci
i jakoSci oraz charakteru i wielkoSci zarzadzanej instytucji.

2. Miesieczne lvynagrodzenie dyrektor6w sklada sis z nastepujqcych czynnik6w:

1 ) lvynagrOdZenia ZaSadniCZegO ;

2)dOdatku Za Wieloletnia peace;

3 ) dodatku funkCyj negO.



3.  Lqczna  \vysokoS6  \vynagrodzenia  miesi?cznego  dyrektor6w  nie  moZe  przekroczy6
czterokrotnoSci przecietnego miesiecznego lvynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez
\vyplat  nagr6d  z  zysku  w  czwartym  kwartale  roku  poprzedniego,  ogloszonego  przez
Prezesa G16wnego Urzedu Statystycz-nego.

§   5.   Dyrektorowi  przyznawane- jest  miesi?czne  \vynagrodzenie  zasadnicze  wediug
stawki. brutto nie \vyZszej` niZ 6000,`00 zlotych.

§ 6. Dyrektorowi przysluguje dodatek za wieloletnia prace w \vysokoSci lvynoszacej po
5.latach prdey 5.-% miesiecznego  \vynagrodzenia zasadniczego..Dodate.k ten wzr.asta o.1%
za   kaZdy   kolejny   rok   pracy)   az   do   osiagniecia   20%   miesiecznego   lvynagrodzenia
zasadniczego po 20 dalszych latach pracy.

§ 7. 1. Dyrektorowi przysluguje dodatek funkcyjny.
2.   WysokoS6   dodatku   funkcyjnego   nie  moZe  przekroczy6   2.500,00   zlotych  brutto

miesiecznie  i  nie  moZe  bye  wi?ksza niZ  50%  miesiecznego  \vynagrodzenia zasadniczego
dyrektor6w.

zas?ad8ric1;eDgyofektor moZe otrzyma6 premi? uznaniowQ W vySOkOSci do 40% vynagrodzenia
2.  Premia  moZe  bye  przyznana  m.in.  za  lvykonywane  zadal  nieleZapych  w  stalym

zakresie obowiqzk6w lub za lvykonywanie zadah o duzym stopniu zloZonoSci i trudnoSci.
3.  Decyzje    o    przyznaniu    i    \vysokoSci    premii    podejmuje    Burmistrz    Drawska

Pomorskiego     na    \uniosek    osoby    nadzorujacej     w    imieniu     Organizatora,     place
samorzado\vych jednostek instytucj i kultury gminy Drawsko Pomorskie.

§ 9. 1. Dyrektorowi przyslugujq nagrody jubileuszowe w lvysokoSci..
1) 75% miesiecznego lvynagrOdZenia - PO 20 1atach pracy;

2)  100% miesiecznego \vynag.rodzenia - po 25 latach pracy;

3)  1 50% miesiecznego lvynagrodzenia - po 30 1atach pracy;

4) 200% miesiecznego lvynagrodzenia - po 35 1atach pracy;

5) 300% miesi?cznego lvynagrodzenia - po 40 1atach pracy.
2.  Do  okresu  pracy  upraruniajacego  do  nagrody  jubileuszowej  wlicza  sis  wszystkie

poprzednie   zakohczone   okresy   zatrudnienia   oraz   inne   okresy   pracy,   jeZeli   z   mocy
odrebnych   przepis6w   podlQga   Oho   Wliczeniu   do   okresu   praQy,   Od   kt6rego   zale2a
uprarunienia  praco\unicze.  W  razie  r6\unoczesnego  pozostawania  w  wiecej  niZ  jednym
stosunrfu pracy upraruniajqcego do nagrody wlicza sis j eden z tych okres6w.

upr3;Ji#gg9qkjg;a #gbnya¥:odPytawo    do   nagrody   jubileuszowej    w   dniu   uplywu   okresu
4.  Dyrektor jest zobowiazany udokumentowa6 swoje prawo  do  nagrody) jeZeli w jego

aktach osobo\vych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5.  Wyplata  nagrody  jubileuszowej  powinna  nastapi6  niezwlocznie  po  nabyciu  przez

Dy[ektora prawa do teJ nagrody.
6.  Podstawa  obliczenia  nagrody  jubileuszowej   stanowi  lvynagrodzenie  przyslugujace

Dyrektorowi  w  dniu  prawa  do  nagrody,  a jeZeli  dla  Dyrektora jest  to  korzystniejsze  -
lvynagrodzenie przyslugrriape mu w dniu \vyplaty. Je2eli Dyrektor nabyl prawo do nagrody
jubileuszowej bedac zatrudnionym w innym \vymiarze czasu pracy niZ w dniu jej lvyplaty,

obliczenia nagrody  stanowi  lvynagrodzenie  przyslugujape  Dyrektorowi  w  dniu



\

nabycia  prawa  do   nagrody.   Nagrode   oblicza  sis  wediug  zasad  obowiazujapych  przy
ustaleniu ekwiwalentu pieni?Znego za urlop lvypoczynko\vy.

7.  W razie ustania stosunfu pracy w zwiazku z przejSciem Dyrektora na emerytur? lub
rents z tytufu niezdol-mos-ci do pracy, Dyrektorowi, kt6remu do nabycia prawa do nagrody
jubileuszowej  brakuje mniej  niZ  12 miesiecy liczap od dnia rozwiapania stosunku pracy )
nagrode te lvyplaca sis w dniu rozwiapania stosunku pracy.

§   10.   1.   Dyrektorowi,   kt6rego   stosunek  pracy  ustal  w  zwiqzku  z  przejSciem  na
emeryture  lub  rent?  z  tytulu  niezdolnoSci  do  pracy  przysluguje  jednorazowa  odprawa
pieniezna w wysokoSci:
1)jednOmieSieCZnegO lvynagrOdZenia - j eZeli praco\unik byl zatrudniony kr6cej niZ  1 5 lat;

2) dVI-ieSieCZnegO \vynagrOdZenia - jeZeli pracolunik byl zatrudniony co najmniej  1 5 1at;

3 ). trZymie.Sis_CZnegO \vynagrQdZenia - ieZeli pta-co\unik byl za-trudriany co rmjmniej` 20 lad.
2.  Do  okresu pracy  uprawniajqcego  do  odpranvy,  o  kt6rej  mowa w ust.  1,  wlicza  sis

wszystkie poprzednie zakohczone okresy zatrudnienia,  a tckZe inne okresy, jeZeli z mocy
odrebnych  przepis6w  podlegaja  one  \vyliczeniu  do   okresu  pracy'   od  kt6rego   zalezq
upranuni enia pracoluniCZe _

3.  Odprawe   oblicza  sic  wediug  zasad  obowiazujacych  przy  ustalaniu  ekwiwalentu
pienieZnego za urlop \vypoczynko\vy.

4.. D-yrektor, kt6ry otrzymal odprawe, nie moke ponolunie naby6 do niej prawa.

§ ll.  1. Dyrektorowi mo2e bye przyznana nagroda roczna w oparciu o przepisy ustanvy
z dnia 3  marca 2000 r.  o \vynagrodzeniu os6b kierujapych niekt6rymi podmiotami prawa
oraz rozporzadzenie, o kt6rym mowa w § 2 ust.  1 pkt 5 na zasadach okreSlonych odrebnym
zarzadzenie Burmistrza Drawska `Pomors.kiego.

§    12.    Wyplata    lvynagrodzenia    dla    dyrektora    nastepuje    zgodnie    z    zasadami
obowiqzujqcymi w kierowanej przez niego instytucj.i,.

§      13.  Wykonanie zarzadzenia powierza sis Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.

§      14.  Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 paZdziemika 2016 r.


