Regulamin Wynagradzania
Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na
podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 ze zm. ), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorz dowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin okre la:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
2) szczegó owe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego,
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wyp acania premii i nagród
innych ni nagroda jubileuszowa,
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
§ 2. Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie si przez to ustaw z 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorz dowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
2) rozporz dzeniu – rozumie si przez to rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorz dowych ( Dz.
U. z 2009r. Nr 50, poz. 398),
3) urz dzie – rozumie si przez to Urz d Gminy Pi tek,
4) kierowniku urz du – rozumie si przez to Wójta Gminy Pi tek,
5) pracodawcy – rozumie si przez to Urz d Gminy Pi tek,
6) pracowniku – rozumie si przez to osoby zatrudnione w Urz dzie Gminy
Pi tek na podstawie umowy o prac z wyj tkiem osób zarz dzaj cych urz dem
wed ug art. 128 §2 pkt. 2 kodeksu pracy,
7) najni szym wynagrodzeniem zasadniczym - rozumie si stawk
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego okre lonego w I kategorii
zaszeregowania, w za czniku nr 1 do rozporz dzenia.
§ 3.1Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pe nym wymiarze czasu
pracy nie mo e by ni sze od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustaw z 10
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pa dziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ( Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.)
2.Pracownikowi zatrudnionemu w niepe nym wymiarze czasu pracy przys uguje
wynagrodzenie zasadnicze i inne sk adniki wynagrodzenia w wysoko ci
proporcjonalnej do wymiaru czasu okre lonego w umowie o prac . Wysoko
minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala si
w kwocie
proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadaj cej do przepracowania przez
pracownika w danym miesi cu, bior c za podstaw wysoko minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 pa dziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

II. Wymagania kwalifikacyjne pracowników
§ 4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezb dne do wykonywania pracy
na poszczególnych stanowiskach ustala si na poziomie minimalnych wymaga
kwalifikacyjnych okre lonych w rozporz dzeniu.

III. Szczegó owe warunki wynagradzania
§ 5. Pracownikom przys uguje:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletni prac zgodnie z ustaw i rozporz dzeniem,
3) dodatek funkcyjny, zgodnie z § 9 regulaminu,
4) dodatek specjalny, zgodnie z § 10 regulaminu,
5) dodatek za prace w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) wynagrodzenie za prac w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustaw
i kodeksem pracy,
7) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustaw i rozporz dzeniem,
8) nagroda z funduszu nagród za szczególne osi gni cia w pracy zawodowej,
zgodnie z § 7-8 regulaminu,
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustaw z 12 grudnia 1997r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
bud etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
10) jednorazowa odprawa pieni na w zwi zku z przej ciem na emerytur lub
rent , zgodnie z ustaw i rozporz dzeniem,
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11) odprawa pieni na w zwi zku z rozwi zaniem stosunku pracy z przyczyn
niedotycz cych pracowników, zgodnie z ustaw z dnia 13 marca 2003r.
o szczególnych zasadach rozwi zywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotycz cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).
§ 6. Ustala si :
1) tabel maksymalnych stawek miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego,
stanowi za cznik Nr 1 do regulaminu;
2) tabel stawek dodatku funkcyjnego, stanowi cej za cznik Nr 2 do
regulaminu;
3) tabel maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku
funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawi zano na podstawie
umowy o prac , stanowi cy za cznik Nr 3 do regulaminu.

IV. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób
wyp acania nagród innych ni nagroda jubileuszowa
§ 7.1 W ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia pracodawca mo e
utworzy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla
pracowników za szczególne osi gni cia w pracy zawodowej, pozostaj cy do
dyspozycji kierownika urz du.
2. Nagroda mo e zosta przyznana pracownikowi z wyj tkiem osób
zarz dzaj cych urz dem w rozumieniu art. 128 § 2 pkt. 2 kodeksu pracy.
§ 8.1 Nagroda uznaniowa mo e zosta przyznana w szczególno ci za:
1) szczególne osi gni cia w pracy,
2) wykonywanie dodatkowych zada , wykraczaj cych poza zakres
podstawowych obowi zków wynikaj cych z umowy o prac lub aktu
powo ania, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,
3) inicjatyw i samodzielno w stosowaniu rozwi za usprawniaj cych
realizacj powierzonych zada ,
4) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
5) wzorowe wype nianie obowi zków s bowych.
2. Decyzj o przyznaniu nagrody podejmuje kierownik urz du na pisemny
wniosek bezpo redniego prze onego pracownika.
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V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i
specjalnego

§ 9.1 Dodatek funkcyjny przys uguje pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach:
1) Sekretarza Gminy,
2) Radcy prawnego,
3) Zast pcy Kierownika Urz du Stanu Cywilnego.
2. Dodatek przys uguje w wysoko ci ustalonej zgodnie z tabel maksymalnych
kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na
których stosunek pracy nawi zano na podstawie umowy o prac , stanowi
za cznik Nr 3 do regulaminu oraz tabel stawek dodatku funkcyjnego,
stanowi za cznik Nr 2 do regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny jest wyp acany w pe nej wysoko ci za okres nieobecno ci
w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolno ci do pracy
wywo an chorob oraz korzystaniem ze zwolnie od pracy, których
pracodawca ma obowi zek udzieli na podstawie kodeksu pracy i jego
przepisów wykonawczych. W razie nieobecno ci spowodowanej innymi
okoliczno ciami dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany o liczb
godzin tej nieobecno ci.
§ 10.1 Dodatek specjalny mo e by przyznany pracownikowi z tytu u
okresowego zwi kszenia zakresu obowi zków s bowych lub powierzenia
dodatkowych zada albo ze wzgl du na charakter pracy lub warunków
wykonywania pracy.
2. Dodatek specjalny przyznaje si na czas okre lony, nie d
indywidualnych przypadkach tak e na czas nieokre lony.
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3. Decyzj o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urz du.
4. Dodatek specjalny jest wyp acany w ramach posiadanych rodków na
wynagrodzenia w kwocie nieprzekraczaj cej 40 % wynagrodzenia zasadniczego
pracownika.
5. Dodatek specjalny jest wyp acany w pe nej wysoko ci za okresy nieobecno ci
w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolno ci do pracy
wywo anej chorob oraz korzystaniem ze zwolnie od pracy, których
pracodawca ma obowi zek udzieli na podstawie kodeksu pracy oraz jego
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przepisów wykonawczych. W razie nieobecno ci spowodowanej innymi
okoliczno ciami dodatek jest proporcjonalnie zmniejszany o liczb godzin tej
nieobecno ci.

VI. Terminy wyp at wynagrodzenia
§ 11.1 Wynagrodzenie za prac wyp aca si z do u 27 dnia ka dego miesi ca.
Je eli ustalony dzie wyp aty za prac jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wyp aca si w dniu poprzedzaj cym.
2. Wyp ata za dni niezdolno ci do pracy lub zasi ków chorobowych
dokonywana jest w terminie do dnia 27 nast pnego miesi ca. Je eli ustalony
dzie wyp aty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyp aca si w dniu
poprzedzaj cym.
3. Pracodawca na wniosek pracownika obowi zany jest do udost pnienia do
wgl du dokumentacji p acowej.
§ 12.1Wyp ata wynagrodze nast puje w kasie Urz du Gminy lub przelewem
na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2.Wyp ata wynagrodze dokonywana jest do r k w asnych pracownika albo
osoby przez niego upowa nionej, a w razie gdy nie mo e on osobi cie odebra
wynagrodzenia z powodu przeszkody i nie z
pisemnego sprzeciwu co do
dokonywania wyp aty, do r k wspó ma onka.

VII. Postanowienia ko cowe
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje si przepisy: ustawy
o pracownikach samorz dowych , rozporz dzenia w sprawie wynagradzania
pracowników samorz dowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
§ 14. Ka dy nowo zatrudniony pracownik przed przyst pieniem do pracy
zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem.
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