
ZARV\DZENIE Nr ORG.120.54.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 10 paidziernika 2022 roku 

w sprawie okreslania maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia oraz zasad 

przyznawania dodatku specjalnego i nagr6d dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

Na podstawie art. 33 ust. 5 z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. 0 organizowaniu 

i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z poin. zm), art. 6, 8 i 10 ust. 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu osob kierujqcych niektorymi podmiotami 

prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136 z pozn. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 paidziernika 2015 r. w sprawie wynagradzania 

pracownik6w instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798), oraz Rozporzqdzenia Rady 

Ministr6w z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczeg6fowego wykazu swiadczen dodatkowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1399), 

zarzCldzam co nast~puje: 

§1 

lIekroc w zarzqdzeniu jest mowa 0: 

1. dyrektorze/kierowniku Gminnej Biblioteki Publicznej - naleiy przez to rozumiec 

osob~ zatrudnionq na podstawie umowy 0 prac~ na stanowisku kierownika lub 
dyrektora jednostki, b~dqcq pracownikiem instytucji kultury; 

2. ustawie - naleiy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 25 paidziernika 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu dziafalnosci kulturalnej; 

3. rozporzqdzeniu w sprawie zasad wynagradzania - rozumie si~ przez to 
Rozporzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 paidziernika 

2015 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w instytucji kultury; 

4. rozporzqdzeniu w sprawie swiadczen dodatkowych - rozumie si~ przez to 

Rozporzqdzenie z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczeg6towego wykazu 
swiadczen dodatkowych; 

§2 

1. Dyrektorom/Kierownikom instytucji kultury przystuguje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze; 

2) dodatek funkcyjny; 

3) dodatek za wieloletniq prac~ - na zasadach okreslonych w ustawie oraz 
rozporzqdzeniach wymienionych w § 1 ust. 3 i 4; 
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4) nagroda jubileuszowa - na zasadach okreslonych w ustawie oraz rozporzijdzeniach 

wymienionych w § 1 ust. 3 i 4; 

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne - na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 12 

grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1872 ze zm.) 0 dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracownik6w jednostek sfery budietowej; 

6) jednorazowa odprawa pieni~ina w zwiijzku z przejsciem na emerytur~ lub rent~ 

z tytutu niezdolnosci do pracy - na zasadach okreslonych w ustawie 

i rozporzijdzeniach wymienionych w § 1 ust. 3 i 4; 

7) dodatek specjalny - na zasadach okreslonych w niniejszym zarz<1dzeniu; 

8) nagroda - na zasadach okreslonych w niniejszym zarzijdzeniu; 

3. Wynagrodzenie wymienione w § 2 ust. 1 ustala i przyznaje W6jt Gminy Baboszewo. 

§3 

Okresla si~ maksymalne miesi~czne wynagrodzenie dyrektora/kierownika instytucji 

kultury w wysokosci do 14000,00 zf. 

Maksymalne miesi~czne wynagrodzenie dyrektora/kierownika instytucji kultury 

obejmuje nast~pujijce sktadniki wynagrodzenia: 

1) wynagrodzenie zasadnicze; 

2) dodatek funkcyjny; 

3) dodatek za wieloletniij prac~; 

4) dodatek specjalny. 

§4 

Okresla si~ maksymalnij kwot~ miesi~cznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku 

funkcyjnego dyrektora/kierownika instytucji kultury wedtug poniiszej tabeli: 

Maksymalna kwota 
Stanowisko 

Wynagrodzenia zasadniczego Dodatku funkcyjnego 

2 4 5 
Dyrektor 
(kierownik) 7000,00 2000,00 
jednostki, 



§5 

1. Z tytutu zwi~kszenia obowiqzk6w stuzbowych lub powierzenia dodatkowych zadan 

dyrektorowi/kierownikowi instytucji kultury moie zostae przyznany dodatek specjalny 

wyptacany w ramach srodk6w na wynagrodzenia posiadanych przez danq jednostk~, 

w tym za kierowanie lub koordynacj~ projekt6w ze srodk6w pozabudzetowych. 

2. Oodatek specjalny przyznany jest na czas okreslony, nie dtuzszy nii jeden rok. 

3. Oodatek specjalny jest wyptacony w miar~ posiadanych srodk6w na wynagrodzenia 

w kwocie nie przekraczajqcej 40 % tqcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. 

4. Oodatek wyptacany jest w okresach miesi~cznych. 

5. Oodatek specjalny 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 
zasitk6w wyptacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach pieni~inych z ubezpieczenia spotecznego w razie 
choroby i macierzynstwa (Oz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 

§6 

1. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia moie bye utworzony na dany rok 

kalendarzowy - fundusz nagr6d z przeznaczeniem na nagrody dla pracownik6w za 

szczeg61ne osiqgni~cia w pracy zawodowej. 

2. Nagrod~ przyznaje Kierownik Urz~du i ustala jej wysokose. 

3. Nagroda ma charakter uznaniowy. 

4. Oyrektorowi/kierownikowi nie przystuguje roszczenie z tytutu nagrody uznaniowej. 

5. Wysokose nagrody uzaleiniona jest od: 

- stopnia ztoionosci i trudnosci wykonywanych obowiqzk6w, 

- zaangaiowania w wykonywanie powierzonych obowiqzk6w i poza jego zakresem, 

- dyspozycyjnosci, 

- kreatywnosci i dziatan usprawniajqcych prac~ podlegtych pracownik6w. 

6. Nagrody mogq bye przyznawane w miar~ posiadanych srodk6w na ten cel 

w ciqgu catego roku. 

7. Nagroda przystuguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz 
zasitk6w wyptacanych z ZUS. W zwiqzku 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 zasitk6w wyptacanych z ZUS, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieni~inych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa (Oz. U. 
z 2022 r., poz. 1732 ze zm.). 



§7 

Wykonanie zarzqdzenia powierzarn Sekretarzowi Grniny. 

§8 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniern podpisania i rna zastosowanie do ustalania wysokosci 

wynagrodzen naleinych od dnia 1 paidziernika 2022 r. 
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