
ZARZl\DZENIE Nr ORG120.52.2022 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 10 paidziernika 2022 r. 

w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy Baboszewo. 

Na podstawie: 
1) art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 

ze zm.); 
2) art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530); 
3) ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracy 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207); 
4) rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 25 paidziemika 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracownik6w samorz~dowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). 

§1 

Ustala siy Regu1amin Wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy stanowi~cy zal~cznik 
do niniejszego zarz~dzenia. 

§2 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz 
Kierownikom Referat6w. 

§3 

Traci moc Zarz~dzenie Nr ORG.120.49.2021 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 08 
listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracownik6w Urzydu Gminy 
Baboszewo. 

§4 

1. Zarz~dzenie nalezy poda6 do wiadomosci pracownik6w w spos6b przyjyty 
u pracodawcy. 

2. Zarz~dzenie wchodzi w Zycie po uplywie 2 tygodni od dnia podania go do 
wiadomosci pracownikom. 



Zal~cznik do Zarz~dzenia Nr ORG.120.52.2022 
W 6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 10.10.2022 r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKOW SAMORZl\DOWYCH 

zatrudnionych w Urz~dzie Gminy Baboszewo 

Rozdzial I 
Postanowienia wstc:pne 

§1 

Ilekroc w Regulaminie jest mowa 0: 
1) przepisach prawa pracy - rozumie siy przez to przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 

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

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

paidziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz~dowych, 
4) pracodawcy - rozumie siy przez to Urz~d Gminy Baboszewo, 
5) pracownikach - rozumie siy przez to osoby zatrudnione na stanowiskach 

urzydniczych, w tym kierowniczych urzydniczych, oraz pomocniczych i obsrugi na 
podsta'wie umowy 0 pracy, 

6) W 6jcie - oznacza to W 6jta Gminy Baboszewo, 
7) minimalnym wynagrodzeniu - rozumie siy przez to wynagrodzenie okreslone ustaw~ 

z dnia 10 paidziemika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracy, 
8) najnizszym wynagrodzeniu - rozumie siy przez to miesiyczne najnizsze 

wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w § 2 ust. 2 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 
25 paidziemika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz~dowych. 

§2 

Regulamin okresla wymagania kwalifikacyjne pracownik6w samorz~dowych, 
szczeg610we warunki wynagradzania pracownik6w, w tym maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania i wyplacania dodatkowych 
skladnik6w wynagrodzertia oraz innych swiadczen zwi¥anych z prac~. 



Rozdzial II 
Wymagania kwalifikacyjne 

§3 

1. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. W zakresie wymagaii kwalifikacyjnych 
pracownik6w majl:!- zastosowanie obowi~jl:!-ce przepisy, a w szczeg61nosci 
rozporzl:!-dzenie Rady Ministr6w z dnia 25 paidziernika 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracownik6w samorzl:!-dowych, zwane rozporzl:!-dzeniem. 

2. Indywidualne wynagrodzenie pracownika na danym stanowisku ustala pracodawca 
w oparciu 0 "Tabely stanowisk pracowniczych i kategorii zaszeregowania, 
minimalnych wymagaii kwalifikacyjnych niezbydnych do wykonywania pracy na 
poszczeg61nych stanowiskach" stanowil:!-cl:!- Za1l:!-cznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy nie moze 
bye nizsze od minimalnego wynagrodzenia. 

4. Jezeli wynagrodzenie jest nizsze od minimalnego wynagrodzenia pracownikowi 
przysluguje stosowne wyr6wnanie, wyplacone za okres ka:zdego miesil:!-ca ll:!-cznie 
z wynagrodzeniern. 

Szczeg610we warunki wynagradzania pracownik6w 

§4 

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

1) dodatek funkcyjny, 
2) dodatek specjalny, 
3) dodatek za wieloletnil:!- pracy, 
4) premia uznaniowa, 
5) nagroda inna niz jubileuszowa, 
6) nagroda jubileuszowa, 
7) dodatek za pracy w godzinach nadliczbowych, 
8) dodatek za pracy wykonywanl:!- w porze nocnej, 
9) dodatek do wynagrodzenia za pracy w niedziele i swiyta, 
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik6w jednostek sfery 

budzetowej. 

2. Pracownikowi przyslugujl:!- r6wniez inne swiadczenia zwil:!-Zane z pracl:!-, w tym: 
1) jednorazowa odprawa w zwil:!-Zku z przejsciem na emerytury lub renty z tytulu 

niezdolnosci do pracy, 
2) odprawa pieniyzna w zwi¥ku z rozwi¥aniem stosunku pracy, 
3) odprawa posmiertna. 



Rozdzial III 
Wynagrodzenie zasadnicze i inne dodatkowe skladniki wynagrodzenia 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 5 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika okre~Ha si~ w oparciu 0 "Tabel~ maksymalnych 
miesi~cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego" stanowil:!-cl:!- zall:!-cznik Nr 2 do 
Regulaminu. 

Dodatek funkcyjny 

§6 

1. Dodatek funkcyjny ustala si~ w oparciu 0 "Tabel~ maksymalnego poziomu dodatku 
funkcyjnego" stanowil:!-cl:!- Zal,!cznik Nr 3 do Regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny przysluguje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 
a) Sekretarz Gminy, 
b) Zast~pca Skarbnika Gminy, 
c) Kierowniczych, 0 kt6rych mowa w Regulaminie Organizacyjnym Urz~du Gminy 
Baboszewo, 
d) zwil:!-Zanych z koordynacj,! zadan (koordynator) 

3. Dodatek funkcyjny jest pomniejszany 0 1/30 za kaZdy dzien usprawiedliwionej 
nieobecnosci w pracy z powodu choroby bl:!-dz koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwil:!-Zanych 
z macierzynstwem (macierzynski, rodzicielski, ojcowski). 

4. W zwi¢u z tym dodatek wlicza si~ do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas 
choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza si~ 
do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust.l 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach pieni~Znych z ubezpieczenia 
spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.). 

5. Wyplata dodatku funkcyjnego nast~puje w dniu wyplaty wynagrodzenia za pracy. 
6. Wysokosc dodatku okreslonajest kwotowo. 

Dodatek za wieloletni~ prac~ 

§ 7 

1. Pracownikowi przysluguje dodatek za wieloletni,! prac~ na zasadach okreslonych 
w ustawie oraz rozporzl:!-dzeniu. 

2. Dodatek za wieloletni,! prac~ przysluguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas 
choroby oraz zasilk6w wyplacanych z ZUS. W zwi¢u z tym dodatku nie wlicza siy 
do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem 
art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz nie wlicza si~ do podstawy zasilk6w wyplacanych 
z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o swiadczeniach pieni~znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.). 

3. Wyplata dodatku za wieloletnil:!- pracy nast~puje w dniu wyplaty wynagrodzenia. 



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

§ 8 

1. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia pracodawca moze przyznae 
pracownikowi dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny moze zostae przyznany z tytulu okresowego zwiykszenia zakresu 
obowiC!Zk6w sluZbowych lub powierzenia dodatkowych zadati. 

3. Dodatek specjalny przysluguje w kwocie nie przekraczaj~cej 40 % wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego l(}.cznie. 

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

Organizacyjnym Urzydu Gminy Baboszewo W6jt przyznaje na pisemny wniosek 
Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy lub z wlasnej inicjatywy. 

7. Pozostalym pracownikom W6jt przyznaje dodatek na pisemny wniosek kierownika 
kom6rki organizacyjnej po zasiygniyciu opinii Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy. 

8. Zaakceptowane wnioski 0 przyznanie dodatku wnioskodawca sklada w Kadrach do 20 
dnia kaZdego miesi~ca za miesi~c biez(}.cy. 

9. Wnioski, 0 kt6rych mowa w ust. 6 i 7 pracownik Kadr sklada Sekretarzowi Gminy, 
celem zajycia stanowiska. Wszystkie wnioski Sekretarz Gminy przekazuje do 
zatwierdzenia W 6jtowi. 

10. W 6jt moze przyznae pracownikom dodatek specjalny z wlasnej inicjatywy. 
11. Wyplata dodatku specjalnego dokonywana bydzie w dniu wyplaty wynagrodzenia za 

pracy. 
12. Wysokose dodatku specjalnego okreslonajest kwotowo. 
13. Dodatek specjalny jest pomniejszany 0 1130 za kaZdy dzien usprawiedliwionej 

nieobecnosci w pracy z powodu choroby b~dz koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwiC!Zanych 
z macierzynstwem (macierzynski, rodzicielski, ojcowski). 

14. Dodatek specjalny 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 pieniyznych z ubezpieczenia spolecznego w razie 
choroby i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

Premia uznaniowa 

§9 

1. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnionych 
na stanowiskach pomocniczych i obslugi, tworzy siy fundusz premiowy. 

2. Wysokose rocznej kwoty funduszu premiowego ustala W 6jt. 
3. Premia moze bye przyznana pracownikom, 0 kt6rych mowa w ust. 1, wykonuj(}.cym 

swoje obowiC!Zki sluZbowe w spos6b prawidlowy i przejawiaj(}.cym zaangaZowanie 
w wykonywan(}. pracy. 

4. W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze, w ramach funduszu, 0 kt6rym 
mowa w ust. 1, przyznae pracownikowi premiy w wysokosci do 50 % jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 



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

6. Wnioski 0 przyznanie premii kierownik wlasciwej kom6rki organizacyjnej sklada 
w kadrach do 20 dnia kazdego miesi,!ca za miesi,!c biez'!cy. 

7. Wyplata premii dokonywana bydzie w dniu wyplaty wynagrodzenia. 
8. Pracownik traci prawo do premii w nastypuj,!cych przypadkach: 

1) 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) rozwi'!Zania umowy 0 pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
5) naraZenia pracodawcy na straty materialne/finansowe. 

9. Pracodawca moze obnizyc wysokosc premii w nastypuj,!cych przypadkach: 
1) 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, nast'!-pilo po naliczeniu premii lub 

po jej wyplaceniu za dany miesi,!c, pozbawia siy pracownika premii lub czysci premii 
w kolejnym miesi,!cu. 

11. Pracodawca obowi'!Zany 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 bydzie w dniu wyplaty wynagrodzenia za 
pracy. 

14. Wysokosc premii uznaniowej okreslonajest kwotowo. 
15. Premia uznaniowa jest pomniejszana 0 1130 za kaZdy dzien usprawiedliwionej 

nieobecnosci w pracy z powodu choroby b,!di koniecznosci osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny lub urlop6w zwi'!Zanych 
z macierzynstwem (macierzynski, rodzicielski, ojcowski). 

16. Premiy 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 pieniyznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.)!. 

Nagroda inna niZ jubileuszowa 

§ 10 

1. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia tworzy Sly fundusz nagr6d 
z przeznaczeniem na nagrody dla pracownik6w. 

2. Fundusz nagr6d pozostaje w dyspozycji W 6jta. 
3. Wysokosc rocznej kwoty funduszu ustala W6jt. 
4. Nagrody przyznaje siy za: 

1) indywidualne wyniki pracy pracownika, Jego zaangaZowanie w pracy, 
rzetelnosc, dyspozycyjnosc, samodzielnosc. 



2) inicjatyw« w podejmowaniu dzialaiJ. polepszaj~cych organizacj« pracy Urz«du, 
3) zlozonose realizowanych zadaiJ., 
4) wykonywanie zadaiJ. nie lez~cych w stalym zakresie obowi~k6w, 
5) szczeg61ne osi~gni«cia w pracy zawodowej. 

5. Wnioski w sprawie nagr6d pracownik Kadr sklada Sekretarzowi Gminy, celem zaj«cia 
stanowiska. Wszystkie wnioski Sekretarz Gminy przekazuje do zatwierdzenia 
W6jtowi. 

6. Decyzj« w sprawie przyznania i wysokosci nagr6d podejmuje W6jt. 
7. W6jt moze przyznac nagrod« z wlasnej inicjatywy. 
8. Nagrody mog~ bye przyznawane i wyplacane pracownikom w ci~gu calego roku. 
9. Wysokose nagrody okreslonajest kwotowo. 
10. Wysokose nagrody przyznanej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 

urz«dniczym powinna uwzgl«dniae 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 zwi~ku z tym nagrody nie wlicza si« do podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 
Kodeksu Pracy oraz nie wlicza si« do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, 
ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieni«znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyiistwa (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

Nagroda jubileuszowa 

§11 

Pracownikowi przysluguje nagroda jubileuszowa na zasadach okreslonych w ustawie oraz 
rozporz,!dzeniu. 

Dodatek za prac~ w godzinach nadliczbowych 

§ 12 

1. Pracownikowi wykonuj~cemu prac« w godzinach nadliczbowych, na polecenie 
pracodawcy lub osoby przez niego upowaZnionej, przysluguje wynagrodzenie wraz 
z dodatkiem za prac« w tych godzinach. 

2. Dodatek, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nie przysluguje, jezeli w zamian za czas 
przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownik otrzymal czas wolny od pracy. 

3. Zasady ustalania i wyplaty dodatku za prac« w godzinach nadliczbowych reguluj~ 
przepisy prawa pracy. 

4. Wyplata dodatku za prac« w godzinach nadliczbowych dokonywana b«dzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za prac«. 

5. Wysokose dodatku okreslonajest kwotowo. 
6. Dodatek za prac« w godzinach nadliczbowych wlicza si« do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu 
Pracy oraz wlicza si« do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieni«Znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyiistwa (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 



Dodatek za prac~ wykonywanq w porze nocnej 

§13 

1. Pracownikowi wykonuj,!cemu prac~ w porze nocnej przysluguje dodatek 
do wynagrodzenia za ka.zd,! godzin<r pracy w porze nocnej, w wysokosci 20 % stawki 
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie nizszy jednak od dodatku ustalonego na 
podstawie art. 151 8 § 1 Kodeksu pracy. 

2. Wyplata dodatku za prac~ wykonywan,! w porze nocnej dokonywana bydzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za prac<r. 

3. Wysokosc dodatku za pracy wykonywan,! w porze nocnej okreslonajest kwotowo. 
4. Dodatek za prac~ wykonywan,! w porze nocnej wlicza si~ do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu 
Pracy oraz wlicza si~ do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieni~Znych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

Dodatek do wynagrodzenie za prac~ w niedziel~ i swi~ta 

§ 14 

1. Pracownikowi wykonuj,!cemu prac~ w niedziele i swi~ta w przypadkach, 
o kt6rych mowa w art. 151 11 Kodeksu pracy, pracodawca zapewnia dzien wolny 
od pracy. 

2. Jezeli nie jest mozliwe wykorzystanie we wskazanym terminie dnia wolnego 
od pracy w zamian za prac~ w swiyto, pracownikowi przysluguje dodatek 
do wynagrodzenia za ka.zd,! godzin~ pracy w swiyto. 

3. Zasady ustalania i wyplaty dodatku, 0 kt6rym mowa w ust. 2, reguluj,! przepisy 
prawa pracy. 

4. Wyplata dodatku za pracy w niedziel<r i swi<rta dokonywana b~dzie w dniu 
wyplaty wynagrodzenia za pracy. 

5. Wysokosc dodatku za pracy w niedziel<r i swiyta okreslonajest kwotowo. 
6. Dodatek do wynagrodzenia za prace w niedziely i swiyta wlicza siy do podstawy 

wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 
i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza si~ do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZUS, 
ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o swiadczeniach pieniyZnych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 
i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik6w sfery budietowej 

§ 15 

1. Pracownikowi przysluguje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
na zasadach okreslonych ustaw'! z dnia 12 grudnia 1997 r. 0 dodatkowym 
wynagrodzeniu focznym dla pracownik6w jednostek sfery budzetowej (Dz. U. 
z 2018 f., poz. 1872 ze zm.). 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wlicza si<r 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 pieniyznych z ubezpieczenia 
spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

Rozdzial IV 
Swiadczenia zwi~zane z prac~ 

Jednorazowa odprawa w zwhlZku z przejsciem na emerytur~ lub rentc( z tytulu 
niezdolnosci do pracy 

§ 16 

Pracownikowi przysluguje jednorazowa odprawa w zwi~ku z przejsciem pracownika 
na emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci do pracy na zasadach okreslonych w ustawie 
oraz rozporz,!dzeniu. 

Odprawa pieniC(zna z tytulu rozwi~zania stosunku pracy 

§ 17 

Pracownikowi w zwi~ku z rozwi~aniem stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 
marca 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach rozwi~ywania z pracownikami stosunk6w pracy 
z przyczyn niedotycz,!cych pracownik6w (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.) przysluguje 
odprawa pieniyzna. 

Odprawa posmiertna 

§ 18 

1. W razie smierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania 
po rozwi~aniu stosunku pracy zasilku z tytulu niezdolnosci do pracy wskutek 
choroby, jego rodzinie przysluguje odprawa posmiertna. 

2. Zasady ustalania i wyplaty odprawy posmiertnej okreslaj,! przepisy prawa pracy. 

RozdzialV 
Postanowienia koncowe 

§ 19 

1. Pracownik nie moze zrzec siy prawa do wynagrodzenia ani przeniesc tego prawa 
nainn,! osoby. 

2. Wyplata wynagrodzenia i dodatkowych skladnik6w wynagrodzenia, 0 kt6rych 
mowa w § 5-9 oraz § 12-14, nastypuje w terminie wyplaty wynagrodzenia, nie 
p6zniej niz do dnia 28 dnia kai:dego miesi,!ca. 

3. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesi,!ca tj. od 1 do ostatniego dnia 
danego miesi,!ca. 



§ 20 

Kai:dorazowa zmiana postanowieIi mmeJszego Regulaminu wymaga dla sweJ 
wai:nosci zachowania formy pisemnej. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siy odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) 
oraz Rozporz~dzenie Rady Ministr6w z dnia 25 paidziernika 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracownik6w samorz~dowych (t. j. Dz.U z 2021 r., poz. 1960). 



Za1llcznik N r 1 
do Regulaminu 

Tabela stanowisk, kategorii zaszeregowania, minimalnych wymagan kwalifikacyjnych 
niezbC(dnych do wykonywania pracy na poszczegolnych stanowiskach 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne 

Lp. Stanowisko 
Kategorie Staz 

Wyksztalcenie oraz umiejC(tnosci 
zaszeregowania pracy 

zawodowe 
(w 

= 
latach) 

GJl 2 

" 

3 II 4 IGJ 
I Stanowiska kierownicze urzC(dnicze I 
CiJISekretarz Gminy " XVII-XXII II wyzsze2) IGJ 

~ Zast~pca I XIV - XVII 
I 

wyzsze2) lub podyplomowe ekonomiczne [J Skarbnika Gminy . 
r=== 

3. 
Kierownik Urz~du 

XVI - XVII wedlug odr~bnych przepisow 
Stanu Cywilnego 

;:= 
Zastypca 

4. 
Kierownik Urzydu 

XIII - XV wedlug odrybnych przepisow 
Stanu Cywilnego 

Kierownik 

referatu G ednostki 

rownorzydnej), 

5. zast~pca XIII - XV wyzsze2) 4 

kierownika 

referatu Gednostki 

;:=: r6wnorz~dnej) 

Pelnomocnik do 

6. 
spraw ochrony 

XIII - XV wedlug odr~bnych przepisow 
informacji 

niejawnych, 



0 Administrator 

I I 
bezpieczenstwa 

informacji 

I Stanowiska urz~dnicze I 
C!JIRadca prawny II XIII - XV wedlug odrybnych przepisow I 

~Gl6wny I XII - XIII wyzsze2) [] 2. 
specjalista 

= 
Glowny 

specjalista do 

3. spraw XII - XIII Wedlug odrybnych przepisow 

bezpieczenstwa i 

~ 
higieny pracy 

wyzsze2) 3 
4. Inspektor XII - XIV srednie3) 5 

= 
Starszy 

specjalista, 
wyzsze2) 3 

Starszy 

5. informatyk, XI - XII 

Starszy specjalista 

do spraw 
Wedlug odrybnych przepisow 

bezpieczenstwa i 

higieny pracy 
~ 

I IGJ Informatyk, srednie3) 

Podinspektor X-XII 1 wyzsze2) 10 Specjalista 

6. Specjalista do 

spraw 
XI-XII Wedlug odrybnych przepisow 

bezpieczenstwa 

i higieny pracy 

Samodzielny I IX - XI II srednie3) IQ referent 



Archiwista, 

7. Referent, IX- XI 
srednie3) 2 

Ksiygowy, 

Kasjer 
'== 

I II 10 [;] Referent prawno-
VIII - XI wyzsze2) 8. 

administracyjny 

R 
Mlodszy referent 

1 10 Mlodszy VIII - X srednie3) 

ksiygowy 

0 1 Stanowiska pomocnicze i obslugi I 

W ISekretarka IX -XI II srednie3) ID 

[iJ!Telefonistka V-VII II podstawowe5) ID 

GJIZaopatrzeniowiec j VIII - IX II srednie3) IGJ 
~pomoc 

I II 
srednie3) 10 4. III - VII 

administracyjna 
r-=-= 

Kierowca 

samochodu 

5. 
ciyzarowego, 

IX - XI wedlug odrybnych przepis6w 
Kierowca operator 

maszyn 

specjalnych 

[;] Kierowca 

I II 
wedlug odrybnych przepis6w 

I 
X-XII 

autobusu 
= 

Kierowca 

samochodu 
VII - IX 

7. osobowego, wedlug odrybnych przepis6w 

Kierowca 

;:::= 
ci,!gnika 

8. 
Koordynator-

XVI - XVII 
wedlug odrybnych przepis6w 

trener 



9. Koordynator XV -XVI 
wedlug odr~bnych przepisow 

[j Rzemieslnik 

I 10 10. X-XII 
zasadnicze 3) specjalista 

;== 

Konserwator, zasadnicze 4) 

rzemieslnik 

wykwalifikowany, 

malarz, -
II. 

stolarz, 
IX - XII 

slusarz-spawacz, 

tapicer, szklarz, 

elektryk, 

introligator, 

palacz C.O. zasadnicze4) podstawowe5) 
~ 

12. Robotnik V - VIII 
podstawowe5) 

-
gospodarczy 

'---.,--

[ii] lsprz~taczka II III - VI II podstawowe5) ID 
[~]GonieC II II - IV II podstawowe5) ID 
;== 

Opiekun dzieci 

i mlodziezy 

15. (w czasie I - III podstawowe5) -

przewozu do i ze 

szkoly) 



Stanowiska, na ktorych nawiqzanie stosunku pracy nast~puje w ramach robot 

publicznych lub prac interwencyjnych 

-

Pracownik II 

stopnia 

1. 
wykonuj£),cy 

zadania w ramach 
wyzsze2) XI-XII 3 

robot publicznych 

lub prac 

interwencyjnych 

~ 

Pracownik I 

stopnia 

2. 
wykonuj£),cy 

zadania w ramach 
srednie3) VIII - X 2 

robot 

publicznych lub 

prac 

interwencyjnych 

Stanowiska doradcow i asystentow 

wedlug odrybnych przepisow DIDoradca 

[}systent 
XVII -XIX II 

~==========================~I 

XI - Xlii II wedlug odrybnych przepisow 

1) Szczeg610we wymagania kwalifikacyjne w zakresie wyksztaJcenia i staZli pracy dla kierowniczych stanowisk 
urzydniczych i stanowisk urzydniczych, na ktorych stosunek pracy nawi~no na podstawie umowy 0 pracy, 
uwzglydniaj~ wymagania okreslone w ustawie. Wymagania kwalifikacyjne dla pracownikow sruzby BHP 
okreslaj~ odrybne przepisy. 
2) Wyzsze odpowiedniej specjalnosci umozliwiaj~ce wykonywanie zadafl na stanowisku. 
3) Srednie 0 profilu ogolnym lub zawodowym umozliwiaj~ce wykonywanie zadafl na stanowisku. 
4) Podstawowe i umiejt(tnosc wykonywania czynnosci. 
5) Zasadnicze umozliwiaj~ce wykonywanie zadafl na stanowisku. 



Zal~cznik N r 2 
do Regulaminu 

Tabela maksymalnych miesif;cznych kwot wynagrodzenia zasadniczego 

Kate2"oria zaszere~owania Maksymalna kwota w zlotych 
I 3600 
II 3900 
III 4000 
IV 4300 
V 4500 
VI 4800 
VII 5000 
VIII 5200 
IX 5500 
X 5700 
XI 5800 
XII 6200 
XIII 6500 
XIV 6700 
XV 7000 
XVI 7500 
XVII 7800 
XVIII 7900 
XIX 8000 
XX 8200 
XXI 8340 
XXII 8500 



Zal~cznik Nr 3 
do Regulaminu 

Tabela maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego (kwota w zl) 

Stanowisko Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 
(kwota w zl) 

Sekretarz Gminy 2900 

Zastttpca Skarbnika 2000 

Stanowiska kierownicze, 0 ktorych mowa w 2000 
Regulaminie Organizacyjnym Urzydu Gminy 
Baboszewo 

Stanowiska zwiClZane z koordynacjl:! zadrui 1500 
(koordynator) 


