
ZARZADZENIE Nr 11/'tB
Burm istrza Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na stanowiskach kierowniczych
uzqdniczych, uzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczyny

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 200g roku
o pracownikach samozqdowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z po2n. zm), art. 33
ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoz4dzie gminnym (t.j. Dz.U.
22O17 r. poz. 1875 z p62n. zm.) w zwiqzku z postanowieniami rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w
samoz4dowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z p62n. zm.) oraz g 17 Regulaminu
wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o pracq na
stanowiskach kierowniczych uzqdniczych, uzqdniczych oraz pomocniczych
i obslugi w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wprowadzonego
Zazqdzeniem Nr 153/2009 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15 czerwca 2009 roku z p6zniejszymi zmianami,

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
W Regulaminie wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowyo prace na stanowiskach kierowniczych uzqdniczych, urzqdniczych oraz
pomocniczych i obslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wprowadzonym Zaz4dzeniem Nr 153/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 15 czenNca 2009 roku z p6znlejszymi zmianami,
tj. wprowadzonymi:

1) Zazqdzeniem Nr 68i11 Burmistza Gminy i

z dnia 15 marca 2011 roku,
2) Zarzqdzeniem Nr 35/13 Burmistza Gminy i

z dnia 31 stycznia 2013 roku,

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

3) Zazqdzeniem Nr 47117 Burmistrza Gmlny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 31 stycznia 2017 roku,

4) Zarzqdzeniem Nr 737117 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 13 grudnia 2017 roku,

Zalqcznik Nr 1 do Regulaminu- ,,WYKM STANOWISK PRACOWN|CZyCH W TyM:
KTEROWNICZYCH URZEDNICZYCH, URZEDNTCZYCH ORAZ POMOCN|CZYCHI OBSLUGT A TAKZE __NtEZBEDNYCH (MtNtMALNYCH) WYMAGAN
KWALIFIKACYJNYCH WEDLUG POSZCZEGOLNYCH KATEGORII
ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWTSKU" otzymuje nowe nastqpuj4ce
bzmienie:



,, Zal4cznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na
stanowiskach kierowniczych urzqdn iczych,
urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

wYKAz srANowlsK PRAcowNlczYcH w wM: KtERowNtcacH uRZEDNtczycH,
URZEDNICZY CH ORAZ POMOCNICZYCH I OBSTUG ! A TAKZE NI EZBEDNYCH

(M I N I MALNYC H) wYMAGAtt xwau n KAcyJ NycH wE DLUG poszczedolrrtyc x
KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU

Lp. Stanowisko:

Kategoria
wynagrodzenia
zasadniczego

(kategoria
zaszeregowania):

Niezbqdne (minimalne) wymagania
kwalifikacvine:

Wyksztalcenie oraz
umiejqtno6ci
zawodowe:

Staz pracy
(w latach):

I 2 3 4 5'

Stanowiska kierownicze urzgdnicze

1 Sekretaz gminy XVII-XX wy2sze 4

2
Zastqpca skarbnika
gminy i miasta xv- xvill

wy2sze ekonomiczne
lub podyplomowe

ekonomiczne 3

3
Kierownik urzqdu stanu
cywilnego XVI-XVIII wedlug odrqbnych

przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

4
Zastqpca kierownika
uzqdu stanu cyuilnego xllt-xvt wyzszgl) 4

5 Geodeta gminny xll!-xvilt wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

6

Naczelnik (kierownik)
wydzialu, (biura),
(jednostki
rowno rzqd n q), rzecznik
prasowy

XV-XVIlI w[2szet) 5

7
Gl6wny ksiqgowy,

audytor wewnqtrzny
XV-XVIII wedlug odrqbnych

przepis6w

wedlug
odrqbnych
pzepis6w



8

Kierownik referatu
(jednostki
r6wnorzqdnej),
pelnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych,

zastqpca naczelnika
(kierownika) wydzialu
(biura), (jednostki
r6wnorzqdnej)

xilt-xvil wYzszgl) 4

I Zastqpca gl6wnego
ksiqgowego xlv-xvil

wy2sze ekonomiczne
lub podyplomowe

ekonomiczne
3

Stanowiska urzqdnicze

10 Radca Prawny xtlt-xvlil wedlug odrqbnych
pzepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

11 Glowny specjalista xil-xvil wYzsze t) 4

12 lnspektor XII-XVI wy2sze 1) 3

13 Starszy specjalista,
starszy informatyk XI-XV wYlsze 1) 3

14
Starszy geodeta,

starszy kartograf
XI-XV vry2sze geodezyjne

ikartograficzne 3

15
Podinspektor,

informatyk
x-xilt

wy2szs t)

Srednie 2) 3

16 Geodeta x-xllt wy2sze geodezyjne
i kartograficzne

17 Kartograf x-xilt Srednie geodezyjne
i kartograficzne 3

18 Specjalista x-xilt Srednie 2) 3

19 Samodzielny referent lx-xil Srednie 2) 2

20 Referent prawny vilt-xil wy2sze prawnicze

21
Referent prawno-
administracyjny vill-x1t wylsze prawnicze lub

administracyjne



22

Referent,

kasjer,

ksiqgowy
IX-XI Srednie 2) 2

23 Mlodszy referent,
mlodszy ksiqgowy vilt-x Srednie 2)

Stanowiska pomocnicze i obslugi

24

Pracownik ll stopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6t
publicznych lub prac
interwencyjnych

XII-XV wy2sze 3

XFXIV wy2sze

25

Pracownik lstopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6t
publicznych lub prac
intenrencyjnych

x-xilt Srednie 3

IX-XI Srednie 2

vilt-x Srednie

26 Sekretarka rx-x Srednie2)

27

Kierownik kancelarii
tajnej,

kierownik archiwum

vllt-tx Srednie2) 3

28 Archiwista, magazynier v[-vllt Srednie2)

29 Pomoc
administracyjna

il]-Vilt Srednie2)

30 Operator urzqdzeft
powielajqcych vt-vilr podstawowe3)

31 Konserwator vilt-tx zasadnicze zawodowea)

32 Robotnik gospodarczy v-vilt Podstawowe3)

33 Dozorca IV-V podstawowe3)

34 Sprzqtaczka ill-v podstawowe3)

35 Goniec il-lv podstawowe3)



Stanowiska kierownicze u rzgdnicze

36 Komendant strazy XV-XVIII wy2szel) 5

4
37

Zastgpca komendanta
stra2y XIV-XVII w!2sze1)

STRAz MIEJSKA

T-

38 Starszy lnspektor

40 Mlodszy inspektor

-I

Stanowiska urzgdnicze

,-----]jslw!2sze1)

XI-XIV i wy2szet) i I

srednie2) I 3 
:

Starszy specjalista,41 Xt-XtV I Srednie2)specjalista
,

Mlodszy Specjalista42 x-xlv srednie2) L 3starszy stra2nik
lri--- -+- I i

43 Stra2nik A,.)-,^)\-,llx-Xlll isrednie2)'2 ,)
44 Mlodszy straznik Vlll-Xll I Srednie2)tt

45 Aplikant Srednie2)

Obiasnienia

1) wyzsze odpowiedniej specjalno6ci umozliwiajqce wykonywanie zadah nastanowisku' a w odniesieniu do stanowisk 
'urzqdnitzych i kierowniczychstanowisk urzqdniczych, na ktorych stosunek pracy nawiqzano na podstawie

umowy o prace, a takZe wymagania okreSlone w ustawie stosownie do opisustanowiska.
2) Srednie o profilu ogolnym lub zawodowym umo2liwiajqce wykonywanie zadafina stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzqdniczycn i kierowniczych
,, :t"lo.*isk urzqdniczych stosownie do opisu stanowiska.J/ Podstawowe i umiejgtnosci wykonywania czynnoSci,a) Zasadnicze zawodowe umozliwiajqce wyt<ony*r.i" zadart na stanowisku.,,.

Srednie2) 6

39 lnspektor
XII-XV wl2szel) 2

Srednie2) 5

_l
i



s2

Zmiany do Regulaminu wynagradzania, wchodzq w zycie po uplywie dw6ch tygodni
od dnia podania ich do wiadomo6ci pracownik6w.

s3

Wykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjnego.

s4

Nadz6r nad pzestzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretaz Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s5

Zarzqdzenie wchodzi z 2ycie z dniem wydania.

n,strz
i Miasla
-Lesiif,ny

iszewski
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