
ZARZi\DZENIE Nr ORG120.49.2021 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 08.11.2021 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy Baboszewo. 

Na podstawie: 
I) art. 772 ustawy z dn ia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Lj . Dz. U. z 2020 r. , poz. 

1320 ze zm.); 
2) art. 39 us!. I i 2 ustawy z dnia 2 1 li stopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych 

(Dz. U. z 20 19 1'.. poz. 1282 ze zm.) ; 
3) ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 I'. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracy (Lj. Dz. 

U. z 2020r., poz. 2207); 
4) rozporz,!dzenia Rady Ministr6w z dnia 25 pazdziemika 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracownik6w samorz'!dowych (Lj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). 

§ 1 

Ustala siy Regulamin wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy stanowiqey zalqeznik 
do niniej szego zarz,!dzenia. 

§2 

Wykonywanie zarzi')dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz 
Kierownikom Referat6w. 

§3 

I. Traci moe Zarzqdzenie Nr ORG.120.42.2021 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 10 
wrzesnia 2021 r. 

§4 

I. Zarz,!dzenie nalezy podac do wiadomosei pracownik6w w spos6b przyj ~ty 

u pracodawcy. 
2. Zarz'!dzenie wchodzi w zyc ie po uplywie 2 tygodni od dnia podania go do 

wiadomosci pracownikom. 

ZEiErii 

Maciej Paw' owski 
adw t 



Zal~cznik do Zar~dzenia Nr ORG.l20.49.2021 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 08.11.2021 r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKOW SAMORZi\DOWYCH 

zatrudnionych w Urz~dzie Gminy Baboszewo 

Rozdziall 
Postanowienia wst41pne 

§ 1 

I1ekroc w ReguJaminie jest mowa 0: 
1) przepisach prawa pracy - rozumie si~ przez to przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz akt6w wykonawczych do ustawy, 
2) ustawie - rozumie siC; przez to ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorz~dowych, 
3) rozporz~dzeniu - rozumie si~ przez to rozPorzlldzenie Rady Ministr6w z dnia 25 

pazdziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzlldowych, 
4) pracodawcy - rozul11ie siC; przez to Ur~d Gl11iny Baboszewo, 
5) pracownikach - rozumie si~ przez to osoby zatrudnione na stanowiskach 

urzydniczych. w tym kierowniczych urzc;dniczych, oraz pomocniczych i obslugi na 
podstawie llmowy 0 pracy. 

6) W6jcie - oznacza to W6jta Gl11iny Baboszewo, 
7) minil11alnYl11 wynagrodzenill - rozllmie siC; przez to wynagrodzenie okreslone llstawll 

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzenill za pracc;, 
8) naJmzszYl11 wynagrodzenill - rozumie siy przez to l11iesic;czne najnizsze 

wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 
25 pazdziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samo~dowych. 

§2 

Regulamin okrdla wYl11agania kwalifikacyjne pracownik6w samor~dowych, 

szczeg610we warllnki wynagradzania pracownik6w, w tYl11 maksYl11alny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania i wyplacania dodatkowych 
skladnik6w wynagrodzenia oraz innych swiadczen zwillZanych z praq. 



Rozdzial II 
Wymagania kwalifikacyjne 

§3 

I. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W zakresie wymagaiJ. kwalifikacyjnych 
pracownik6w majll zastosowanie obowillZujllce przepisy, a w szczeg61nosci 
rozporZlldzenie Rady Ministr6w z dnia 25 pazdziernika 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracownik6w samorzlldowych, zwane rozporzlldzeniem. 

2. Indywidualne wynagrodzenie pracownika na danym stanowisku ustala pracodawca 
w oparciu 0 •• Tabel<; stanowisk pracowniczych i kategorii zaszeregowania, 
minimalnych wymagat\. kwalitikacyjnych niezb<;dnych do wykonywania pracy na 
poszczeg61nych stanowiskach" stanowillcll Za1llcznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Wynagrodzenie praeownika zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy nie moze 
bye nizsze od minimalnego w),nagrodzenia. 

4. Jezeli wynagrodzenie jest nizsze od minimalnego wynagrodzenia pracownikowi 
przysluguje stosowne wyr6wnanie. wyplacone za okres kazdego miesillca lllcznie 
z wynagrodzeniem. 

Szczeg610we warunki wynagradzania pracownik6w 

§4 

I. Pracownikom przysluguje wynagrodzenie za pracy, w tym wynagrodzenie zasadnicze 
oraz dodatkowe skladniki wynagrodzenia, w tym: 

I) dodatek funkcyjny, 
2) dodatek specjalny, 
3) dodatek za wieloletnill prae". 
4) premia uznaniowa 
5) nagroda inna niz jubileuszowa, 
6) nagrodajubileuszowa, 
7) dodatek za prac<; w godzinach nadliczbowych, 
8) dodatek za pracy wykonywanll w porze nocnej , 
9) dodatek do wynagrodzenia za prace; w niedziele i swie;ta, 
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik6w jednostek sfery 

budzetowej. 

2. Pracownikowi przyslugujll r6wniez inne swiadczenia zwillzane z pracll, w tym: 
I) jednorazowa odprawa w zwillzku z przejsciem na emerytury lub rente; z tytulu 

niezdolnosci do pracy. 
2) odprawa pieniyzna w zwillZku z rozwi"zaniem stosunku pracy, 
3) odprawa posmieltna. 



Rozdzial III 
Wynagrodzenie zasadnicze i inne dodatkowe skladniki wynagrodzenia 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 5 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika okresla sit; w oparciu 0 "Tabelt; maksymalnych 
miesic;cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego" stanowillclI za1llcznik Nr 2 do 
Regulaminu. 

Dodatek funkcyjny 

§6 

1. Dodatek funkcyjny ustala siC; w oparciu 0 "Tabell( maksymalnego poziomu dodatku 
fUnkcyjnego" stanowillclI la1llcznik Nr 3 do Regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny przysluguje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 
a) Sekretarz Gminy, 
b) lastt;pca Skarbnika Gminy, 
c) Kierowniczych. 0 ktorych mowa w Regulaminie Organizacyjnym Urzl(du Gminy 
Baboszewo. 
d) zwillzanych z koordynacjll zadal\ (koordynator) 

3. Dodatek funkcyjny jest pomniejszany 0 1/30 za kaZdy dzien usprawiedliwionej 
nieobecnosci w pracy z powodu choroby blldz koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwi/lZanych 
z macierzyilstwem (macierzyilski, rodzicielski, ojcowski). 

4. W zwi/lZku z tym dodatek wlicza siC; do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas 
choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza silt 
do podstawy zasilk6w wyplacanych z lUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust.! 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach pienil(znych z ubezpieczenia 
spolecznego w razie choroby i macierzyilstwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.). 

5. Wyplata dodatku funkcyjnego nastl(puje w dniu wyplaty wynagrodzenia za pracl(. 
6. Wysokosc dodatku okreslonajest kwotowo. 

Dodatek za wieloletnil! prac41 

§ 7 

1. Pracownikowi przysluguje dodatek za wieloletnill pract; na zasadach okreslonych 
w ustawie oraz rozPorzlldzeniu. 

2. Dodatek za wieloletnill pracl( przysluguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas 
choroby oraz zasilk6w wyplacanych z lUS. W zwi/lZku z tym dodatku nie wlicza silt 
do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem 
art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz nie wlicza silt do podstawy zasilk6w wyplacanych 
z lUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o swiadczeniach pienil(znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
i macierzyilstwa (Dz. U. z 202 1 r. poz. 1133 ze zm.). 

3. Wyplata dodatku za wielo1etni/l pracl( nastl(puje w dniu wyplaty wynagrodzenia. 



4. Wysokosc dodatku okreslona jest w pelnych procentach. 
Dodatek specjalny 

§ 8 

I. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia pracodawca moze przyznac 
pracownikowi dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny moze zostac przyznany z tytulu okresowego zwic;kszenia zakresu 
obowillzk6w sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zadaiJ. 

3. Dodatek specjalny przysluguje w kwocie nie przekraczajllcej 40 % wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkeyjnego Illcznie. 

4. Dodatek specjalny przysluguje na czas okreslony. nie dluzszy niz 12 miesic;cy. 
5. Dodatek dla Sekretarza Gminy przyznaje W6jt z wlasnej inicjatywy. 
6. Dodatek dla kierownik6w kom6rek organizacyjnych, 0 kt6rych mowa w Regulaminie 

Organizacyjnym Um;du Gminy Baboszewo W6jt przyznaje na pisemny wniosd. 
Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy lub z wlasnej inicjatywy. 

7. Pozostalym pracownikom W6jt przyznaje dodatek na pisemny wniosek kierownika 
kom6rki organizacyjnej po zasic;gnic;ciu opinii Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy. 

8. Zaakeeptowane wnioski 0 przyznanie dodatku wnioskodawca sklada w Kadrach do 20 
dnia kazdego miesillca za miesillc biezllCY. 

9. Wnioski, 0 kt6rych mowa w ust. 6 i 7 pracownik Kadr sklada Sekretarzowi Gminy, 
celem zajc;cia stanowiska. Wszystkie wnioski Sekretarz Gminy przekazuje do 
zatwierdzenia W6jtowi. 

10. W6jt moze przyznac pracownikom dodatek specjalny z wlasnej inicjatywy. 
II. Wyplata dodatku specjalnego dokonywana bc;dzie w dniu wyplaty wynagrodzenia za 

pracc;. 
12. Wysokosc dodatku specjalnego okreslonajest kwotowo. 
13. Dodatek specjalny jest pomniejszany 0 1130 za kazdy dzien usprawiedliwionej 

nieobecnosci w pracy z powodu choroby blldz koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwi¥anych 
z macierzynstwem (macierzynski, rodzicielski, ojcowski). 

14. Dodatek specjalny wlicza siC; do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby 
ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § I i 2 Kodeksu Pracy oraz wlieza siC; do podstawy 
zasilk6w wyplaeanyeh z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. I ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 r. 0 swiadezeniach pienic;znych z ubezpieczenia spolecznego w razie 
choroby i macierzynstwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1133 ze zm.). 

Premia uznaniowa 

§9 

I. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnionych 
na stanowiskach pomocniczych i obslugi, tworzy siC; fundusz premiowy. 

2. Wysokosc rocznej kwoty funduszu premiowego ustala W6jt. 
3. Premia moze bye przyznana pracownikom, 0 kt6rych mowa w ust. 1, wykonujllcym 

swoje obowi¥ki sluzbowe w spos6b prawidlowy i przejawiajllcym zaangaZowanie 
w wykonywanll pracc;. 

4. W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze, w rarnach funduszu, 0 kt6rym 
mowa w liSt. 1, przyznac pracownikowi premic; w wysokosci do 50 % jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 



5. Premil( przyznaje W6jt na pisemny wniosek kierownika kom6rki organizacyjnej po 
uzyskaniu akceptacji Skarbnik Gminy oraz Sekretarza Gminy. W6jt moze przyznac 
pracownikom premil( z wlasnej inicjatywy. 

6. Wnioski 0 przyznanie premii kierownik wlasciwej kom6rki organizacyjnej sklada 
w kadrach do 20 dnia kazdego miesillca za miesillc biezilcy. 

7. Wyplata premii dokonywana b~dzie w dniu wyplaty wynagrodzenia. 
8. Pracownik traci prawo do premii w nastl(pujllcych przypadkach: 

I) nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy, 
2) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, 
3) spozywania alkoholu w miejscu pracy. stawienia siy w pracy lub przebywania 

w pracy w stanie nietrzezwosci. 
4) rozwillzania umowy 0 prac~ bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
5) narazenia pracodawcy na straty materialne/finansowe. 

9. Pracodawca moze obnizyc wysokosc premii w nastl(pujllcych przypadkach: 
I) nieprzestrzegania przepis6w regulaminu pracy, przepis6w bezpieczenstwa 

i higieny pracy oraz przepis6w przeciwpozarowych, 
2) ukarania pracownika jedn!) z kar porz!)dkowych przewidzianych w przepisach 

prawa pracy (upomnienia lub nagany). 
10. Jezeli przewinienie, 0 kt6rym mowa w ust. 8 lub 9, nastllPilo po naliczeniu premii lub 

po jej wyplaceniu za dany miesillc. pozbawia si~ pracownika premii lub czc;sci premii 
w kolejnym miesillcu. 

11. Pracodawca obowillzany jest bezzwlocznie poinformowac pracownika 0 przyczynie 
obnizenia lub pozbawienia premii. 

12. Na wniosek pracownika pracodawca przedklada pisemne uzasadnienie obnizenia lub 
odebrania premii. 

13. Wyplata premii uznaniowej dokonywana bc;dzie w dniu wyplaty wynagrodzenia za 
pracl(. 

14. Wysokosc premii uznaniowej okreSlona jest kwotowo. 
15. Premia uznaniowa jest pomniejszana 0 1/30 za kazdy dzien usprawiedliwionej 

nieobecnosci w pracy z powodu choroby blldz koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwi!)zanych 
z macierzyilstwem (macierzyilski, rodzicielski, ojcowski). 

16. Premic; wlicza siy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej 
zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza siy do podstawy zasilk6w 
wyplacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. 0 swiadczeniach pienic;znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
i macierzyilstwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1133 ze zm.t 

Nagroda inna niz jubileuszowa 

§ 10 

I . W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia tworzy siC; fundusz nagr6d 
z przeznaczeniem na nagrody dla pracownik6w. 

2. Fundusz nagr6d pozostaje w dyspozycji W6jta. 
3. Wysokosc rocznej kwoty funduszu ustala W6jt. 
4. Nagrody przyznaje siC; za: 

1) indywidualne wyniki pracy pracownika, jego zaanga:1:owanie w pracy, 
rzetelnosc, dyspozycyjnosc, samodzielnosc. 



2) inicjatywy w podejmowaniu dzialait polepszajqcych organizacjy pracy Urzydu, 
3) zlozonosc realizowanych zadan, 
4) wykonywanie zadan nie lezqcych w stalym zakresie obowii!zk6w, 
5) szczeg61ne osiqgniycia w pracy zawodowej. 

5. Wnioski w sprawie nagr6d pracownik Kadr sklada Sekretarzowi Gminy, celem zajycia 
stanowiska. W szystkie wnioski Sekretarz Gminy przekazuje do zatwierdzenia 
W6jtowi. 

6. Decyz,iy w sprawie przyznania i wysokosci nagr6d podejmuje W6jt. 
7. W6jt moze przyznac nagrody z wlasnej inicjatywy. 
8. Nagrody mogi! bye przyznawane i wyplacane pracownikom w ciqgu calego roku. 
9. Wysokosc nagrody okreslonajest kwotowo. 
10. Wysokosc nagrody przyznant<i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 

urzc;dniczym powinna uwzglc;dniac wyniki okresowej oceny pracy pracownika, 
o kt6rej mowa w ustawie. 

11. Nagroda przysluguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz 
zasilk6w wyplacanych z ZUS. W zwi1lZku z tym nagrody nie wlicza sic; do podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 
Kodeksu Pracy oraz nie wlicza siy do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, 
ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieniyznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. 
z 2021 r., pOZ. 1133 ze zm.). 

Nagroda jubileuszowa 

§11 

Pracownikowi przysluguje nagroda jubileuszowa na zasadach okreslonych w ustawie oraz 
rozporzljdzeniu. 

Dodatek za prac~ w godzinach nadliczbowych 

§ 12 

I. Pracownikowi wykonujljcemu pract; w godzinach nadliczbowych, na polecenie 
pracodawcy lub osoby przez niego upowainionej , przysluguje wynagrodzenie wraz 
z dodatkiem za pracy w tych godzinach. 

2. Dodatek, 0 kt6rym mowa w ust. I, nie przysluguje, jezeli w zamian za czas 
przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownik otrzymal czas wolny od pracy. 

3. Zasady ustalania i wyplaty dodatku za pract; w godzinach nadliczbowych regulujq 
przepisy prawa pracy. 

4. Wyplata dodatku za pracy w godzinach nadliczbowych dokonywana bydzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za pract;. 

5. Wysokosc dodatku okreslonajest kwotowo. 
6. Dodatek za pracy w godzinach nadliczbowych wlicza siy do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu 
Pracy oraz wlicza siy do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pienic;znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. 
z 2021 r. , poz. 1133 ze zm.). 



Dodatek za prac,< wykonywanl! w porze nocnej 

§13 

I. Praeownikowi wykonuj,!eemu pracc; w porze noenej przysluguje dodatek 
do wynagrodzenia za ka:l:d,! godzin~ pracy w porze nocnej , w wysokosei 20 % stawki 
godzinowej wynagrodzenia zasadniezego, nie nizszy jednak od dodatku ustalonego na 
podstawie art. 151 8 § I Kodeksu praey. 

2. Wyplata dodatku za pracor wykonywan'! w porze noenej dokonywana bordzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za praec;. 

3. Wysokosc dodatku za praeor wykonywan<! w porze noenej okreslonajest kwotowo. 
4. Oodatek za praeor wykonywan,! w porze noenej wlieza siC; do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu 
Praey oraz wlieza siC; do podstawy zasilkow wyplaeanyeh z ZUS, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustaw), z dnia 25 ezerwea 1999 r. 0 swiadezeniach 
pienic;znyeh z ubezpieezenia spoleeznego w razie ehoroby i maeierzynstwa (Oz. U. 
z 2021 r., poz. 1133 ze zm.). 

Dodatek do wynagrodzenie za pracli w niedziel41 i swi41ta 

§ 14 

1. Praeownikowi wykonuj,!cemu praec; w niedziele i swic;ta w przypadkaeh, 
o ktoryeh mowa wart. 151 11 Kodeksu praey, praeodawea zapewnia dzien wo1ny 
od praey. 

2. lezeli nie jest mozliwe wykorzystanie we wskazanym terminie dnia wolnego 
od praey w zamian za pracc; w swic;to, praeownikowi przysluguje dodatek 
do wynagrodzenia za kaid,! godzinor praey w swiorto. 

3. Zasady ustalania i wyplaty dodatku, 0 ktorym mowa w ust. 2, reguluj,! przepisy 
prawa praey. 

4. Wyplata dodatku za praec; w niedzielc; i swic;ta dokonywana bc;dzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za praeor. 

5. Wysokosc dodatku za praey w niedzieic; i swiorta okreslonajest kwotowo. 
6. Oodatek do wynagrodzenia za praee w niedzielc; i swiC;ta wlicza siy do podstawy 

wymiaru wynagrodzenia za ezas ehoroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § I 
i 2 Kodeksu Praey oraz wlicza siC; do podstawy zasilkow wyplaeanyeh z ZUS, 
ustalanej na podstawie art. 41 ust. I ustawy z dnia 25 ezerwca 1999 r. 
o swiadezeniaeh pienic;znych z ubezpieezenia spolecznego w razie ehoroby 
i maeierzynstwa (Oz. U. z 2021 r. , poz. 1133 ze zm.). 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik6w sfery bud:ietowej 

§ 15 

1. Praeownikowi przysluguje prawo do dodatkowego wynagrodzenia roeznego 
na zasadaeh okreslonyeh ustaw'! z dnia 12 grudnia 1997 r. 0 dodatkowym 
wynagrodzeniu roeznym dla praeownikow jednostek sfery budzetowej (Oz. U. 
z 2018 r. , poz. 1872 ze zm.). 

2. Oodatkowe wynagrodzenie roezne wlieza sior do podstawy wymiaru wynagrodzenia 



za ezas ehoroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § I i 2 Kodeksu Praey oraz 
wlieza siy do podstawy zasilk6w wyplaeanyeh z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 25 ezerwca 1999 1". 0 swiadezeniaeh pieniyznyeh z ubezpieczenia 
spoleeznego w razie ehoroby i maeierzynstwa (Oz. U. z 2021 r. , poz. 1133 ze zm.). 

Rozdzial IV 
Swiadczenia zwillzane z pracll 

Jednorazowa odprawa w zwillzku z przejsciem na emerytur~ lub rent~ z tytulu 
niezdolnosci do pracy 

§ 16 

Pracownikowi przysruguje jednorazowa odprawa w zwi'lzku z przejsciem praeownika 
na emerytur~ lub renty z tytulu niezdolnosci do praey na zasadaeh okreslonyeh w ustawie 
oraz rozpol"Z'ldzeniu. 

Odprawa pienit::ina z tytulu rozwillzania stosunku pracy 

§ 17 

Pracownikowi w zwiqzku z rozwiqzaniem stosunku praey na podstawie ustawy z dnia 13 
marea 2003 1". 0 szczeg61nyeh zasadach rozwi'lzywania z praeownikami stosunk6w praey 
z przyezyn niedotyezqeyeh praeownik6w (Oz. U. z 2003 r., poz. 844 ze zm.) przysluguje 
odprawa pieniyzna. 

Odprawa posmiertna 

§ 18 

1. W razie smierci praeownika w czasie trwania stosunku praey lub w ezasie pobierania 
po rozwiljZaniu stosunku praey zasilku z tytulu niezdolnosei do praey wskutek 
ehoroby, jego rodzinie przysluguje odprawa posmiectna. 

2. Zasady ustalania i wyplaty odprawy posmiertnej okreslaj'l przepisy prawa praey. 

Rozdzial V 
Postnnowienia koIicowe 

§ 19 

1. Pracownik nie moze zrzee siy prawa do wynagrodzenia ani przeniesc tego prawa 
na inn'l osob~. 

2. Wyplata wynagrodzenia i dodatkowych skladnik6w wynagrodzenia, 0 kt6ryeh 
mowa w § 5-9 oraz § 12-14. nastypuje w terminie wyplaty wynagrodzenia, nie 
p6iniej niz do dnia 28 dnia kaZdego miesi'lea. 

3. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesi'lea tj. od 1 do ostatniego dnia 
danego miesi'lca. 



§20 

Katdorazowa zmiana postanowien niniejszego Regulaminu wymaga dla swej 
waznosci zachowania formy pisemnej. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje sit;: odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzlldowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze 
zm.) oraz rozPorzlldzenie Rady Ministr6w z dnia 25 pa:i:dziernika 2021 r. w sprawle 
wynagradzania pracownik6w samorzlldowych (t.j. Dz.U z 2021 r. , poz. 1960). 



Za1llcznik Nr 1 
do Regulaminu 

Tabela stanowisk, kategorii zaszcregowania, minimalnych wymagan kwalifikacyjnych 
niezbl(dnych do wykonywania pracy na poszczegolnych stanowiskach 

Minimalnc wymagania kwalifikacyjne 

Lp. 8tanowisko 
Kategorie 8taz 

Wyksztalcenie oraz umiejl(tnosci 
zaszeregowania pracy 

zawodowe 
(w 

latach) 

wi 2 II 3 II 4 IGJ 
I 8tanowiska kierownicze urz~dnicze I 
[!Jlsekretarz Gminy II XVII - XXI II wyzsze2) IGJ 

D Zastc;pca I XV - XVII I wyzsze2) lub podyplomowe ekonomiczne [J Skarbnika Gminy , 
= 

3. 
Kierowllik Urzc;du 

XVI - XVII wedlug odrc;bnych przepisow 
Stanu Cywilnego 

Zastypca 

4. 
Kierownik Urzydu 

XIII - XV wedlug odrybnych przepisow 
Stanu Cywilnego 

= 
Kierownik 

referatu Uednostki 

rownorz~dnej) , 

5. zastypca XIII- XV wyzsze2) 4 

kierownika 

referatu Uednostki 

rownorzydnej) 

Pelnomocnik do 

6. 
spraw ochrony 

informacji 
XIII- XV wedlug odrC;bnych przepisow 

niejawnych, 



0 Administrator 

bezpieczenstwa 

informacji 

I Stanowiska urz~dnicze I 
iJ:JiRadca prawny II XIII - XV II wedlug odrybnych przepisow I 

~ Glowny 

I XII - XIII 
II 

wyzsze2) IQ specjalista 
= 

GI6wny 

specjalista do 

3. spraw XII - XIIl Wedlug odrybnych przepis6w 

bezpieczenstwa i 

higieny pracy 

wyzsze2) 3 
4. Inspektor Xll- XIII srednie3) 5 

Starszy 

specjalista, 
wyzsze2) 3 

Starszy 

5. informatyk, XI - XII 

Starszy specjalista 

do spraw 
Wedlug odrybnych przepisow 

bezpieczenstwa i 

higieny pracy 

Informatyk, I srednie3) IUJ 
Podinspektor X-XII 1 wyzsze2) 10 Specjalista 

6. Specjalista do 

spraw 
Xl-XII Wedlug odrybnych przepisow 

bezpieczenstwa 

i higieny pracy 

Samodzielny 

I IX - XI I srednie31 2 
referent 



Archiwista, 

7. Referent. IX - XI 
srednie3) 2 

Ksiygowy. 

Kasjer 

[;] Referent prawno-

I 
VIIT - XI 

II 
wyzsze2) 10 administracyjny 

B Mlodszy referent 

1 10 Mlodszy VIII-X srednie3) 

ksiygowy 

01 Stanowiska pomocnicze i obslugi I 
G:Jlsekretarka II IX - XI srednie3) ICJ 
12·IITe1efonistka II V - VII podstawoweS) ICJ 

llJlzaopatrzeniowiec II VIIl- IX srednie3) IGJ 

GJ 
Pomoc 

I 1 srednie3) 10 III - VII 
administracyjna 

= 

Kierowca 

samochodu 

5. 
ciyzarowego. 

Kierowca operator 
IX - XI wedlug odn;bnych przepis6w 

maszyn 

specjalnych 

[;] Kierowca 
6. 

autobusu I 
X-XII I[ wedlug odrybnych przepis6w 

I 
Kierowca 

samochodu 
VII - IX 

7. osobowego, wedlug odn;bnych przepis6w 

Kierowca 

ci~gnika 

8. 
Koordynator-

XVI - XVII 
wed lug odrybnych przepis6w 

trener 



9. Koordynator XV -XVI 
wedlug odr"bnych przepis6w 

6 Rzemieslnik I ID X-XI! 
zasadnicze 3) specjalista 

Konserwator, zasadnicze 4) 

rzemidlnik 

wykwalifikowany, 

malarz, 
-

11. 
stolarz, 

IX - XII 
slusarz-spawacz, 

tapicer, szklarz, 

elektryk, 

introligator, 

palacz c.o. zasadnicze4) podstawowe5) 

12. Robotnik V - VIIl 
podstawowe5) 

-
gospodarczy 

~Isprz~taczka II III - V II podstawowe5) ICJ 

liiJlooniec II II II podstawowe5) ICJ 

Opiekun dzieci 

i mlodziezy 

15. (w czasie I - III podstawowe5) -
przewozu do i ze 

szkoly) 



Stanowiska, na ktc'irych nawillzanie stosunku pracy nasttrpuje w ramach robOt 

publicznych lub prac intcrwencyjnych 

Pracownik II 

stopnia 

1. 
wykonuj,!cy 

zadania w ramach 
wyzsze2) 3 XI - XII 

robot publicznych 

lub prac 

interwencyjnych 

Pracownik I 

stopnia 

2. 
wykonujqcy 

zadania w ramach 
VIII-X srednie3) 2 

robot 

publicznych lub 

prac 

interwencyjnych 

Stanowiska doradcc'iw i asystentc'iw 

DIDoradca II XVII - XIX II 
wedlug odrorbnych przepisow 

EJIAsystent II XI - XIII II 
wed lug odn;bnych przepisow 

I ) Szezeg610we wymagania kwalifikacyjne w zakresic wyksztaleenia i stazu praey dla kierowniezyeh stanowisk 
urz~dniezyeh i stanowisk urzedniezyeh. na kt6ryeh stosunek praey nawiqzano na podstawie umowy 0 prac~. 

uwzgl~dniaj~ wymagania okreslone w ustawie. Wymagania kwalifikaeyjne dla pracownik6w sluzby BHP 
okreslajq odr~bne przepisy. 
2) Wyzsze odpowiedniej speejalnosci umozliwiaj~ec wykonywanie zadan na stanowisku. 
3) Srednie 0 profilu og61nym lub zawodowym umozliwiaj'lce wykonywanie zadan na stanowisku. 
4) Podstawowe i umiej~tnosc wykonywania czynnosc i. WOJT 
5 ) Zasadnicze umo2:liwiaj'lce wykonywanie zada11 na stanowisku. 



Za1llcznik N r 2 
do Regulaminu 

Tabela maksymaillych miesil,czllych kwot wynagrodzenia zasadniczego 

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w zlotyeh 
I 3200 
II 3400 
III 3500 
IV 3600 
V 3800 
VI 4200 
VII 4500 
VIII 4600 
IX 4800 
X 4900 
XI 5200 
XII 6000 
X III 6400 
XIV 6700 
XV 7000 
XVI 7500 
XVII 7800 
XVIII 7900 
XIX 8000 
XX 8100 
XXI 8200 
XXII 8340 

W6JT 



Za1llcznik N r 3 
do Regulaminu 

Tabela maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego (kwota w zl) 

Stanowisko Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 
(kwota w zl) 

Sekretarz Gminy 2900 

Zastypca Skarbnika 2000 

Stanowiska kierownicze. 0 kt6rych mowa w 2000 
Regulaminie Organizacyjnym Urzydu Gminy 
Baboszewo 

Stanowiska zwi~zane z koordynacj~ zadail 1500 
(koordynator) 


