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ZARZADZENIE Nr 449/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 wrze6nia 2018 r.

w sprawie przyjqcia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na stanowiskach kierowniczych
urzedniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi w Urzedzie Gminy i Miasta
Czerwio n ka- Le szczy ny.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 994 zp62n. zm.),

zatzqdzam, co nastepuje :

s1

Przyjqc tekst jednolity Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych
na podstawie umowy o pracq na stanowiskach kierowniczych urzqdniczych,
urzgdniczych oraz pomocniczych iobsiugi w Urzgdzie Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny, nadany Zarzqdzeniem Nr '153/2009 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czeruca 2009 roku, z uwzglgdnieniem zmian
wprowadzonych:

1) Zazqdzeniem Nr 68/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 5 marca 20"1'1 roku,

2) Zazqdzeniem Nr 35/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 stycznia 2013 roku,

3) Zarzqdzeniem Nr 47117 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 stycznia 2017 roku,

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

5) ZarzEdzeniem Nr 11118 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia 16 stycznia 2018 roku,

6) Zarzqdzeniem Nr 204118 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25 maja 2018 roku,

7) Zarzqdzeniem Nr 353/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 14 sierpnia 2018 roku,

sta nowi qcy za+qcznik d o n i n iej szeg o Zarzqdzenia.

s2
Wykona nie Zarzqdzenia powierzam Naczeln ikowi Wydzialu Organizacyj nego.

s3
Nadzor nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

Zarzqdzenie wchodzi
s4

w zycie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.lnformacji Publiczne.j

I
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zalqcznik
do Zanqdzenia N r 449/1 I
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 wzesnia 2018 r.

REGULAMINU VVYNAGRADZANIA
DLA PRACOWNTKOW ZATRUDNTONYCH NA PODSTAW|E UMOWY O PRACE
NA STANOWTSKACH KTEROWNTCZYCH URZqDNtCZYCH, URZEDNTCZYCH

oRAZ POMOCNTCZYCH r OBSLUGTW URZEDZTE GMrNY r MTASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY

(wedlug stanu na dzien 27 wrze6nia 2018 r.)

1.

ROZDZIAL I

Postanowienia og6lne

s1

Regulamin wynagradzania okreSla wymagania kwalifikacyjne, szczegolowe
warunki wynagradzania za prace, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego oraz inne Swiadczenia zwiEzane z WacE a tak2e warunki
i spos6b ich przyznawania.
Postanowien ia n iniejszego Regulam in u doly czq pracown ik6w zatrud nionych
na podstawie umowy o prace na stanowiskach kierowniczych urzgdniczych,
urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi zatrudnionych w Urzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyn

s2

llekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Pracodawcy - rozumie siq przez to Urzqd Gminy i Miasta Czenvionka-

Leszczyny,
2) pracowniku - rozumie sig przez to pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach kierowniczych urzqdniczych, urzgdniczych oraz pomocniczych
iobslugi zatrudnionych w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny na
podstawie umovvy o pracq, bez wzglgdu na rodzaj umowy o pracq i wymiar
czasu pracy,

3) ustawie - rozumie siq przez to ustawg z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdowych,
4) rozpozqdze n iu - rozumie siq przez to rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia

'15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych,
5) najni2szym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie sie przez to najni2sze

wynagrodzenie zasadnicze (minimalnq kwotg w zlotych) w I kategorii
zaszeregowania, okreSlone w zalqczniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,

6) minimalnym wynagrodzeniu za Wace - rozumie siq przez to minimalne
wynagrodzenie za prace okreSlone w ustawie z dnia 10 paldziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
7) Regulaminie, Regulaminie wynagradzania - rozumie siQ przez to niniejszy

Regulamin wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach

2.



kierowniczych urzqdniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Burmistzu- Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik zostaje zapoznany z Regulaminem
wynagradzania.
Pracownik fakt zapoznania z Regulaminem wynagradzania potwierdza na

piSmie.
O6wiadczenie pracownika o zapoznaniu z Regulaminem zostaje dol4czone do
akt osobowych pracownika.

ROZDZIAL II

Zasady ustalania wynagrodzenia za prace,
przyznawania i wyplacania dodatk6w do wynagrodzenia

oraz przlznawania innych Swiadczef zwiqzanych ze stosunkiem pracy

s4

1. U pracodawcy obowiqzuje czasovvy system wynagradzania za prace,
a w pzypadku pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych
i obslugi- czasowo-premiowy. Systemy te polegajq na ustaleniu dla
poszczeg6lnych pracownik6w kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia
zasadniczego, w systemie czasowo-premiowym r6wniez premii, a w pzypadkach
okre6lonych w niniejszym Regulaminie tak2e dodatku funkcyjnego oraz dodatku
specjalnego.

2. Podstawq ustalenla zaszeregowania pracownika na danym stanowisku jest wykaz
stanowisk pracowniczych w tym: kierowniczych uzqdniczych, uzqdniczych oraz
pomocniczych i obslugi, a tak2e niezbqdnych (minimalnych) wymagait
kwalifikacyjnych wedlug poszczeg6lnych kategorii zaszeregowania na danym
stanowisku, stanowiqcy zal4cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletniq
prace, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w zwiqzku
z przej6ciem na emeMurq lub rentq z tytulu niezdolno6ci do pracy otaz dodatkowe
wynagrodzenie roczne na zasadach okreSlonych w odrqbnych przepisach.

4. W sklad wynagrodzenia miesiqcznego pracownik6w oprocz wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatku za wieloletni4 pracq (po spelnieniu wymagafi
okre6lonych w ustawie) mog4 ponadto wchodzii w przypadkach i na zasadach
okreSlonych niniejszym Regulaminem:
1) dodatek funkcyjny,
2) dodatek specjalny.

5. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym i obslugi pzysluguje
premia regulaminowa.

6. Pracownikowi za szczeg6lne osiqgnigcia w pracy zawodowej mo2na przyznaC
nagrodq.

7. Pracownikowi zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy przysluguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz inne sktadniki wynagrodzenia w wysokoSci
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreSlonego w umowie o prace

8)
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2.

3.



1.

2.

s5

Wynagrodzenie miesiqczne pracownika zatrudnionego w pelnym wymiaze czasu
pracy nie moze byi ni2sze od wynagrodzenia okreSlonego ustawq o minimalnym
wynagrodzeniu za pruce.
W przypadku, kiedy minimalne wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust.1 ulegnie
podwyzszeniu w ten spos6b, 2e pzektoczy wysokoSi wynagrodzenia
naleznego pracownikowi zatrudnionemu w pelnym wymiaze czasu pracy,
nastqpi bezzwloczna aktualizacja wysokoSci wynagrodzenia, pzysluguj4cego
takiemu pracownikowi do poziomu nie nizszego niz minimalne wynagrodzenie,
okre6lone zgodnie z ustawq o minimalnym wynagrodzeniu za pruce.

s6

Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, gdy
tak stanowiA obowiqzuj4ce pzepisy prawa pracy oraz pzepisy niniejszego
Regulaminu.

s7

Pracownikowi pzysluguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego przez niego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Decyzjq o ustaleniu
(pzyznaniu) wysokoici poszczeg6lnych skladnik6w wynagrodzenia stosownie do
ustalei niniejszego Regulaminu podejmuje pracodawca.

s8

Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane poprzez przyznanie pracownikowi
miesiqcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego wg kategorii zaszeregowania
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie Wykazu stanowisk
pracowniczych w tym: kierowniczych urzqdniczych, uzqdniczych oraz pomocniczych
i obslugi a tak2e niezbqdnych (minimalnych) wymagari kwalifikacyjnych wedlug
poszczeg6lnych kategorii zaszeregowania na danym stanowisku, stanowiqcego
zal4cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu otaz na podstawie Tabeli minimalnych
i maksymalnych miesiqcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, stanowiqcej
zalqcznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

se

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje siq minimalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla poszczeg6lnych
stanowisk zgodnie z okre6lonymi w rozpozqdzeniu.

s 10

1. Pracownikom na stanowiskach kierowniczych uzqdniczych oraz niekt6rych
stanowiskach urzqdniczych wymienionych w zal4czniku nr 3, przysluguje dodatek
funkcyjny w wysoko6ci okre6lonej w tym zalqczniku.

2. Wysoko56 dodatku funkcyjnego dla danego pracownika, o kt6rym mowa w ust.1
w granicach okreSlonych w zalqczniku Nr 3 ustala pracodawca.



3. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejszany- zgodnie z zasadami
wynikaj4cymi z odrqbnych pzepis6w- za czas pzebywania na urlopie bezplatnym
przez pracownika, za dni nieobecno6ci w pracy z powodu niezdolno6ci do pracy
wskutek choroby b4dz konieczno6ci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za czas korzystania z urlopu
maciezyriskiego, pzebywania na Swiadczeniu rehabilitacyjnym, korzystania
z urlopu wychowawczego oraz za czas innych nieobecnoSci, za kt6re pracownik
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia na podstawie odrqbnych przepis6w.

4. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.

s11

1. Dodatek specjalny jest pzyznawany pracownikowi z tytulu okresowego
zwiqkszenia obowiqzk6w slu2bowych lub powiezenia dodatkowych zadai.

2. Dodatek specjalny jest wyplacany w ramach posiadanych Srodk6w na
wynagrodzenia, w kwocie niepzektaczqqcq 40o/o lqcznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

3. W szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach dodatek specjalny mo2e bye
pzyznany w wysokoSci wy2szq ni2 okre6lona w ust. 2.

4. Dodatek specjalny moZe by6 przyznawany na czas okreSlony, jednorazowo nie
dlu2szy niz rok- Mo2e on zostai Wzyznany ponownie.

5. Warunkiem uzyskania dodatku specjalnego przez ptacownika jest zlo2enie do
Burmistaa przez bezpoiredniego przelozonego pracownika wniosku na piSmie
wraz z podaniem uzasadnienia oraz wskazaniem proponowanej kwoty dodatku
i okresu na jaki ma zoshe przyznany. Ostatecznq decyzjq w tej sprawie
podejmuje Burmistz. W przypadku gdy bezpoSrednim pzelozonym pracownika
jest Burmistrz nie jest wymagany wniosek, o kt6rym mowa w zdaniu 1.

6. Przepisy dotycz4ce dodatku specjalnego nie dotycz4 pracownik6w zatrudnionych
na stanowiskach pomocniczych, obstugi.

7. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany - zgodnie z zasadami
wynikaj4cymi z odrqbnych pzepis6w - za czas pzebyryvania na urlopie
bezplatnym przez pracownika, za dni nieobecno6ci w pracy z powodu
niezdolnoSci do pracy wskutek choroby bqd2 konieczno6ci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za czas
kozystania z urlopu macierzyhskiego, pzebywania na Swiadczeniu
rehabilitacyjnym, korzystanla z urlopu wychowawczego otaz za czas innych
nieobecnoSci, za kt6re pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia na
podstawie odrqbnych pzepis6w

s12

1. Pracodawca w ramach posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia mo2e pr lznae
pracownikom nagrodq za szczeg6lne osiAgniecia w pracy zawodowej. Nagroda
ta ma charakter uznaniowy.

2. Przyznanie nagrody oraz je1 wysoko6i ma charakter indywidualny i zale2y od
wylqcznego uznania pracodawcy.

3. Decyzjg o pzyznaniu i wysoko6ci nagrody podejmuje pracodawca na wniosek
bezpo6redniego przelozonego pracownika lub z w+asnej inicjatywy.

4. Pracownikowi na kt6rego nalo2ono karq poz4dkow4 w okresie ostatnich
6 miesiqcy nie mo2na pzyznaC nagrody.



s 13

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obslugi pzysluguje
premia regulaminowa.

2. Zasady ptzyznawania i wyplacania premii okreSla Regulamin premiowania dla
pracownik6w Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zatrudnionych na
stanowiskach pomocniczych i obslugi.

s14

Pracownikom przysluguje dodatek za wieloletni4 pracq, nagroda jubileuszowa,
jednorazowa odprawa w zwiqzku z pzejSciem na emeMure lub rentq w wysoko6ci
i na zasadach okre6lonych w ustawie oraz rozpozqdzen iu, o kt6rych mowa w $ 2
niniejszego Regulaminu.

s 15

lnne skladniki wynagrodzenia, dodatki i Swiadczenia pracownicze nie wymienione
w niniejszym Regulaminie s4 ustalane i wyplacane na podstawie ustawy
o pracownikach sa morzqdov'tych, rozporz4dzenia Rady Ministr6w w sprawie
wynagradzania pracownik6w samoaqdowych oraz odrqbnych pzepis6w
powszechn ie obowi4zuj4cych, w tym kodeksu pracy.

s16

Potrqcenia nale2noSci z wynagrodzenia za pracq mog4 by6 dokonywane na
podstawie przepis6w Kodeksu pracy i pzepis6w wykonawczych.

ROZDZIAL ilt

Postanowienia kohcowe

s 17

Wszelkie zmiany Regulaminu pod rygorem niewa2no6ci mog4 nastqpii jedynie w
formie pisemnej w tym samym trybie co jego ustanowienie albo popzez wydanie
nowego regulaminu.

s18

lndywidualne wynagrodzenie pracownika jest objgte tajemnicq slu2bow4.

sle

1. Niniejszy Regulamin w ka2dym czasie udostqpnia siq na zqdanie pracownika.
2. W razie potrzeby pracodawca wyjaSnia treSi Regulaminu.

s20

1. Czynno6ci okre6lone w Regulaminie zaslze2one dla pracodawcy wykonuje
Burmistz.



2. W pzypadku nieobecnoSci lub
Burmistza czynnoSci okreSlone
Burmistza.

niemozliwo6ci pelnienia obowiqzk6w przez
w ust.1 za Burmistza wykonuje Zastepca

s21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje sie powszechnie
obowiqzujqce przepisy prawa pracy.

I
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtonka'LeszczYnY Zalqcznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierowniczych u rzqd niczych,
urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

WYKAZ STANOWISK PRACOWNICACH W TYM: KIEROWNICZYCH URZEDNICZ)ICH,
UMEDNTCZYCH ORAZ POMOCNTCZYCH r OBSLUG! A TAKZE NTEZBEDNYCH

(MINIMALNYCH) WYMAGA]| rweurlKACYJNYCH WEDLUG POSZCZEGOLNYCH
KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU

Lp. Stanowisko:

Kategoria
wynagrodzenia
zasadniczego

(kategoria
zaszeregowania):

Niezbqdne (minimalne) wymagania
kwalifikacvine:

Wyksztalcenie oraz
umiejqtno5ci
zawodowe:

Stai pracy
(w latach):

I 2 3 4 5

Stanowiska kierown icze urzqd nicze

1 3ekretarz gminy XVII-XX wY2szel) 4

2
Zastqpca skarbnika gminy
miasta

XV- XVIII
wy2sze ekonomiczne

lub podyplomowe
ekonomiczne 3

3
(erownik urzqdu stanu
;yuilnego

XVI-XVIII
wedlug odrqbnych

przepis6w

wedlug
odrqbnych
pzepis6w

4 Zastqpca kierownika urzqdu
itanu cywilnego

xilt-xvt wY2szel) 4

5 3eodeta gminny xilt-xvilr wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

6

Naczelnik (kierownik)
lvydzialu, ( biura), fi ednostki
'ownorzqd nej ), rzeczn i k
srasowy

XV-XVIII wY2szel) 5



7
3l6wny ksiqgowy,

audytor wewnqtrzny
XV-XVIIl

wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

8

Kierown i k referatu (ed nostki
'6wnorzqd nej ), pelnomocnik
Jo spraw ochrony informacji
riejawnych,

zastqpca naczelnika
ikierownika) wydzialu (biura)
jednostki r6wnorzqd nej )

xilt-xvil wy2szel) 4

I Zastqpca glownego
<siqgowego

XIV-XVII
wylsze ekonomiczne

lub podyplomowe
ekonomiczne

3

10
Ad m in istrator bezpieczehstwu
nformacji (inspektor ochrony
Canych)

xilt - xvfl wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

Stanowiska urzqdnicze

11 Radca Prawny xilt-xvlll wedlug odrqbnych
przepisow

wedlug
odrqbnych
przepis6w

12 (erownik archiwum xt!- xvil
wY2szel)

Srednie2)

2

4

13 3t6wny specjalista ds. BHP xil-xvll wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

14
3l6wny specjalista,

;tarszy inspektor
xil-xvil wY2szel) 4

15 nspektor XII-XVI
wYzszel)

Srednie2)

3

5

16 Starszy specjalista, starszy
nformatyk

XI-XV wY2szel) 3

17
Starszy geodeta,

;tarszy kartograf
XI-XV wyhsze geodezyjne

i kartograficzne
3

18

)odinspektor,

nformatyk
x-xilt

wy2szel)

Srednie2) 3



19 X-XIII wyzsze geodezyjne
i kartograficzne

20 (artograf x-xill Srednie geodezyjne
i kartograficzne

3

21 Specjalista x-xlll Srednie2) 3

22 Samodzielny referent !x-xil Srednie2) 2

23 Referent prawny vilt-xil wylsze prawnicze

24
Referent prawno-
administracyjny

vilt-xll wy2sze prawnicze lub
administracyjne

25

Referent,

<asjer,

rsiqgowy,

archiwista

IX-XI Srednie2) 2

26
Mlodszy referent, mlodszy
ksiqgowy

vill-x Srednie2)

Stanowiska pomocnicze i obslugi

27 3ekretarka rx-x Srednie2)

28 (ierownik kancelarii tajnej vilt-tx Srednie2)

29 \4agazynier vl!-vill Srednie2)

30 Pomoc administracyjna ilt-vlil Srednie2)

31
Cperator urzqdzefi
cowielaj4cych

vr-vilt podstawowea)

32 Konserwator vilt-lx zasadnicze zawodowe3)

33 Robotnik gospodarczy v-vlll podstawowea)

34
Dozorca IV-V podstawowea)

35 Sprz4taczka !!t-v podstawowea)



Stanowiska, na kt6rych nawiEzanie stosunku pracy nastqpuje w ramach rob6t
publicznych lub prac intenvencyjnych

37

Pracownik ll stopnia
wykonujqcy zadania
w ramach robot publicznych
lub prac intenruencyjnych

XII-XV wyzszgl) 3

XI-XIV wY2szsl)

38

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

x-xilt Srednie2) 3

IX-XI Srednie2) 2

vilt-x Srednie2)

STRAz MIEJSKA

Stanowiska kierownicze urzqdnicze

39 Komendant stra2y XV-XVIII wy2szsl) 5

40 Zastqpca komendanta
stra2y

XIV-XVII wy2szsl) 4

Stanowiska urzqdnicze

41 Starszy lnspektor

X!I-XV

wY2szel) 3

Srednie2) 6

42 lnspektor
wY2szsl) 2

Srednie2) 5

43 Mlodszy inspektor XI-X!V
wY2szsl)

Srednie2) 3

44 Starszy specjalista,
specjalista

XI-XIV Srednie2) 3

45
Mlodszy Specjalista,
starszy straznik

X-XIV Srednie2) 3



46 Straznik tx-xilt Srednie2) 2

47 Mlodszy stra2nik vill-xil Srednie2) 1

48 Aplikant vil-vilt Srednie2)

ObiaSnienia

1)Wyksztalcenie wyzsze- rozumie sie przez to studia wyzsze w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183
i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku
umo2liwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
uzqdniczych i kierowniczych stanowisk urzqdniczych stosownie do opisu stanowiska.

2)Wyksztalcenie Srednie- rozumie siq przez to wyksztalcenie Srednie lub Srednie bran2owe,
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z
2017 t. poz. 59, 949 i 2203 otaz z 2018 t. poz. 650), o odpowiednim profilu
umo2liwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
urzqdniczych stosownie do opisu stanowiska.

3)Wyksztalcenie zasadnicze- rozumie siq pzez to wyksztalcenie zasadnicze branzowe lub
zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oSwiatowe, o odpowiednim profilu umozliwiajqcym wykonywanie zadafi na stanowisku.

4)Wyksztalcenie podstawowe- rozumie siQ pzez to wyksztalcenie podstawowe,
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o6wiatowe, a lak2e umiejqtnoS6
wykonywania czynnoSci na stanowisku. ",

\
Bu*ristz

Gmin{liMiasta
Czenrif 

S-Leszczyny
wiesdaftriszewski
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Zalqcznik Nr 2
do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierowniczych urzqdniczych,
urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

TABELA MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH MIES|ECZNYCH KWOT
WYNAGRODZE NIA ZASADN ICZEGO

KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA:

MINIMALNA KWOTA
W ZLOTYCH:

MAKSYMALNA KWOTA
W ZLOTYCH

(maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadn:czego) :

1 2 3
I 1700 1 900
!I '1720 2000
ilt 1740 2100
IV 1 760 2200
V 1 780 2300
VI 1800 2400
vlt 1820 2500
v!!! 1840 2650
IX 1860 2800
X 1880 2950
XI 1900 31 00
xil 1920 3250
xill 1940 3500
XIV 1 960 3750
XV 1 980 4000
XVI 2000 4300
XV!! 2100 4600
XVIII 2200 4800
XIX 2400 5000
XX 2600 5200
XXI 2800 5400
XXII 3000 5600

Au&nistrz
Gmidl i Miasta

Czewvly'nffB-Leszczyny

wie6,J&nrszewski
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BURMISTRZ
GMir.', , MIASTA

Czerwtonxa-Leszczyn} Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na
stanowiskach kierowniczych uzqdniczych,
urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stanowisko: Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego (kwota w zlotych) do:

Sekretaz gminy i miasta 2200

Zastqpca skarbnika gminy i miasta 1 980

Kierownik urzqdu stanu cywilnego 1760

Komendant strazy miejskiej 1760

Glowny ksiqgowy,
Audytor wewnqtrzny

1760

Radca prawny 1 760

Naczelnik (kierownik) wydziatu (biura),
(jed nostki r6wno rzqd nej ),
rzeczntk prasowy

1 760

Zastqpca kierownika uzqdu stanu
cywilnego

1540

Geodeta gminny 1540

Kierown i k referatu (ed nostki
r6wnorzqdnej),
petnomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych,
zastqpca naczelnika (kierownika)
wydziatu (biura), (jednostki rownozqdnej)

1540

Zastqpca komendanta strazy miejskiej 1540

Zastqpca gl6wnego ksiqgowego 1320

Gt6wny specjalista 1320

Gd*fuuJ

Bur$rs}z
GminlliMiasta

Czerwioy'kh-Leszczyny

wieg/rr"tlhiszewski


