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i-'-! -3633 1 1 3   BtJRnmSTRZA DRAWSIIA POMORSKEGO

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w    sprawie    Regulaminu    lvynagradZania    PraCOWnik6w    Urzedu    Miejskiego
w Drawsku Pomorskim

Na podstawie  art.  39  ust.  1  i  2  ustanvy z  dnia 21  1istopada 2008  r-  o  praco`unikach
samorzado|vycha  (t.j.  Dz.   U.   z  2016  I.   poz.   902;  Dz.   U.   z  2017r.   poz.   60  i  poz.1930  )
zarzadzam, co nastepuje:

§1.  Wprowadzam  Regulamin  lvynagradzania  pracolunik6w  zatrudrionych  w  Urzedzie
Miejskim  w  Drawsfu  Pomorskim  w  brzmieriu  okreSlonym  w  zalapzniku  do  niniejszego
zarzadzenia.

§2.     Tract   moo   zarzadzenie   Nr   28/2009   BurmliStrZa   Drawska   Pomorskiego   z   dnia
28 kwietnia 2009 I. w sprawie Regulaminu w)magradzania pracolmik6w Urzedu Miejskiego
w Draws]ou Pomorskim.

§3. Zarzadzehie wchodzi w Zycie po uplywie  14  chi od chia podania go  do wiadomoSci
pracovlrik6w  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  poprzez  \vylozenie  do  wgladu
w Refieracie Og6lno - Organizacyjnym  z mocq od 01 1ipca 2018 r.
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Zalacznik
do zarzadzenia Nr 82/2018

But.miStrZa Drawska Pomorskiego
z dnia 12 czelwca 2018r.

Regula min wyna Bra dzania
pracownik6w zatrudnionych w UI.ZedZie Miejskim w Drawsku Pomorskim

RozdziaI 1
Przepisy wstepne

?1.  1.  Regulamin w)magradzania pracorrmik6w zatrudnionych w Urzedzie Miejskim
w Drawshal Pomorskim, zwany dalej ,,regulaminem" okreSla:
1 )  wylnagania kwaliflkaeyjne pracolunik6w,
2)   szczegdiowe   wanmki   vy)magradzania,   w   i)ml   makS)malny   POZiOm   vynagrOdZenia

zas adniczego,
3)   wanmki  przyznawania  oraz  wanmki  i  spos6b  lvyplacania  premii  i  nagr6d  innych  niz

nagro da j ubileuszowa,
4)  wanmki i spos6b przyznawania dodathal funkeyjnego i specjalnego.

2.  Regulamin  obowiqzuje  pracolrmik6w  zatrudnionych  na  podstawie  umolvy  o  prace>
z zastrze2eniem  !7 i 9 regulaminu, ktore obowiazuja tckze pracorrmifrow zatrudnionych na
podstawie powolaria.

§2. Ilekro6 w regulaminie jest mowa o:
1)  pracodawcy - oznacza to Urzqd Miejski w Drawsku Pomorskim;
2)   kierolunihal  Urzedu  -  oznacza  to  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  lub  osobe,  kt6ra

Burmistrz  Drawska  Pomorskiego  upowaini  do  \vykonywaria  cz)mnoSci  w  sprawach
z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,

3)   ustawie - oznacza ustawe z dnia 21  listopada 2008 r.  a pracolmikach samorzadolvych
@z. U. z 2016r. poz. 902; Dz. U. z 2017r. pox. 60 ipoz.  1930 ),

4)   rozporzadzeniu  -  oznacza  rozporzadzenie  Rady  Ministrdw  z  dnia   15  maja  2018  I.
w sprawie vy5magradZania PraCOlunik6w salnOrZedOlvyCh (Dz. U. a 201 8r. poz. 936).

RozdziflI 2
Wymflgania kwalifihacyjne pracowmik6w

§3.  Szczeg6Iowe vyymagania ]owalifikacyjne pracolunik6w w zakresie \vyksztalcenia
i lrmiejethoSci zawodolvych oraz staZu pracy w latach sg zgodne z zalapznikiem ur 3 tabela H
czeS6 A, D i E do rozporzadzenia'

RozdziaI 3
Szczeg6Iowe wflrunki lvynagradzania3 W tym makSymalny POZiOm Wynagl.OdZenia

zasadniczego

?4.    1.    Pracolrmikowi   przysfuguje   lvynagrodzenie   stosolme    do   zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych ]owalifikacji zawodolvych.
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2. PracovlikOwi prZySfugrj e mieSieCZfle vy)magrOdZenie ZaSadniCZe ZgOdnie Z kategOriq
zaszeregowania  nie  nirsza  od  okreSlonej  w  roxporzqdzeniu  i  nie  vyzsza  niz  okreflone
wust.3.

3.Ustala sic nastepujape maks]malne stawki vy]magrodzenia zasadniczego pracowilik6w
wedfug kategorii zaszeregowania:

TABELA n4AKSYA4AIJnnrCH S TAWEK lhrYNAGRODZE+HA ZASADNICZEGO
pRACOW}rmtoW lhmDLUG KATEGORII ZASZEREGOWANIA :

Lp. Kategoria zas zeregowania Maksymalna stawkawzlotych

i. I 3100,00
2. II 3250,00
3. Ill 3500,00
4. IV 3550,00
5. V 3700,00
6. VI 3850,00
7. VII 4000,00
8. VIE 4100,00
9. K 4300,00
10. X 4650,00
ll. RI 4700,00
12. RII 4850,00
13. rm 5100,00
14. REV 5100,OO

15. X:N 5200,00
16. XVI 5200,00
17. XVII 5600,00

i5. 1 , Pracolunikowi przysfuguja: dodatek za wieloletnia prace? nagroda jubileuszowa
oraz  jedrorazowa  odprawa  w  zwiqzfu  a  przej5ciem  na   emeF5rfulfe   lub  rents  Z  t5thrfu
niezdolnoSci do pracy zgodnie z przepisami ustanvy i rozporzapdzenia.

2. Pracolunikowi praysfuguj e dodatkowe vy]magrodzenie rocme na zasadaGh OkreSlonych
w odrebnych przepisach.
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RozdziaI 4
Warunki przyznawania oraz warunki i spos6b wyplacania premii i nagr6d, innych niZ

nagroda i ubileuszowa

§6,  1.  W ramach planowanych frodk6w na lvynagrodrenia kierovIlik Urzedu moke
przyanawa6 pracolrmikom premie umaniowe`
2. WysokoS6 premii uzrmniowej ustala sis w oparciu w szczeg6lnoSci a:

1)   oceng uzyskanych lvynik6w w pracy zawodowej;
2)   stopiefi zlozonofci i truchofci lvykenywanych zadafi;
3)   dyspozycyjnoS6 pracounika w zakresie vykonywania przez hiego waznych i pilnych

zadafi;
4)   vykonywanie przez pracolrmika dodatkorvych zadah poza zalnesem j ego cz)mnoSci;
5)   dzialania uspraruniajape na stanowisfu pracy.

3.  Premie  uznaniowa  przyznaje  kie-rolunik  Urzedu  z  wlasnej  inicjatylvy  lub  na  vIliOSek
bezpo Sredniego przedoZonego pracovIlika.
4.  Wriosek  bezpoSredniego  przedozonego  a  przyznanie  premii  uzmaniowej  za  szczeg6Ine
osingnigcia w pracy zawodowej powinien zawiera6 uzasadrienie.

§7.    1.   Praco\unikom   moZe   bye   przyznana   nagroda   uznaniowa   za   szczeg61ne
osiagniecia w pracy zawodowej.

2.  Nagrode  uzmaniowa  za  szczeg6lne  osiqgniecia  w  pracy  zawodowej  przyznaje
kierolunik  Urzedu  a  wlasnej   inicjaty\vy  lub   na  luniosek  bezpoSredniego  przefoZonego
pracowhka.

3.   Wriosek  bezpoSredniego  przctoZonego   o  przyznanie  nagrody  uznaniowej   za
szczeg6he osiagniecia w pracy zawodowej pdwinien zawiera6 uzasadnienie.

RozdziaI 5
Warunki i spos6b przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§8.   1.  Pracolrmikom  zathrdnionym  na  kierolrmiczych  stanowiskach  urz?driczych:
sekretarzowi  gminy,  g16\unemu ksiegowemu, kierolrmikowi  urzedu stanu cywilnego  i jego
zastgpcy9  kOmendantOwi  StraZy  miejskiej  i  jego  zast?pcy)  kierormikom  referat6w,  blur,
piondw   oraz   ich   zastepcom,   a   tckZe   pracolrmikom   zatrndniongm   na   samodzielnych
stanowiskach  urzedriczych..   radcy  pranunemu   i   audytorowi  welungr2memu  PrZySfugrje
dodatek funkeyjny.

2. Ustala sis mcksymalne stawki dodatke fimkcyjnego pracorrmik6w, a ktdrych mowa
w ust. 1, jake procent najriZszego lvynagrodzenia zasadniczego w zalapzniku ur 3 I.  Tabela
rozporzadzenia :



Lp. Stanowisko pracy

Mcksymalna, stowka w %minimalnegovy)magrodzeniaokreSlonegowIkategoriizaszeregowania-zalapznikur3 I.Tabelarozporzadzenia

1. Sekretarz Gminy do 200
2. GI6uny Ksiegowy do  160
3. Kierorunik Urzgdu Stanu Cywilnego do 140
4. Kierolmik referatu, biura, pionu do 140
5. Komendant StraZy Miej skiej do 140
6. Radca Prauny do 140
7. Audytor weunetrzny do 140
8. Zastepca Kierormika Urzedu Stanu Cywilnego do 100
9. Zastepca Kierolrmika referatu, biura, pionu do 100
10. Zastepca Komendanta Strady Miej skiej do 100

3.   Dodatek  fumkeyjny  \vyplacany  jest  w  dacie  vyyplaty  pozostalych  skladirik6w
w5magrO dZehia PraCOlunjka.

§9.   1.  Z  t5rflrfu  OkreSOWegO  Zwi?kSZenia  ObOwiqZkdW  SfuZbolvych  lub  powierzenia
dodatkovych  zadah  pracounikowi  moze  bye  przyznany  dodatek  specjalny,  w  vysokoSci
adelowatnej  do  w5magrOdZenia  Za  W)xpelnianie  tyCh  dOdatkOlvyCh  ObOwiaZk6w  lub  zadah,
z uwzglednieniem ich iloSci oraz potrzebnych do ich lvykonywania kwaliflkacji.

2. Dodatek specjalny przyznaje kierowhk Urzgdu, w maksymalnej vysokoSci dd 50%
Iaczrie miesiecznego \vynagrodzeria zasadniczego i dodathl fthkcyjnego.

3.  Dodatek  specjalny  lvyplacany  jest  pracolunikowi  vlaZ  Z  lvyPlata  POZOStalych
skladhik6w w)magrodzenia pracolunika, ckyba, ze kierolunik Urz?du postanowi inaczej.


