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ZARZADZENIE Nr 204/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka.Leszczyny

z dnia25 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o pracq na stanowiskach kierowniczych
urzqdniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych iobslugi w Urzgdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samozqdowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z p62n.zm.), art. 33
ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) w zwiqzku z postanowieniami rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 17 maja 20018 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w
samorzqdowych (Dz.U. 22018 r. poz. 936) oraz $ 17 Regulaminu wynagradzania
dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na stanowiskach
kierowniczych urzgdniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych iobslugi w Urzgdzie
Gm i ny i M iasta Czerwio n ka-Leszczyny, wprowadzoneg o Zazqdzeniem N r 1 53/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czenrvca 2009 roku
z p62niejszymi zmianami,

zarz1dzam, co nastgp uje :

sl
W Regulaminie wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy
o prace na stanowiskach kierowniczych urzgdniczych, urzqdniczych oraz
pomocniczych i obslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wprowadzonym Zarzqdzeniem Nr 153/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 15 czet\Nca 2009 roku z p62niejszymi zmianami,
tj. wprowadzonymi:

1) Zazqdzeniem Nr 68/11 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15 marca 2011 roku,

2) Zarzqdzeniem Nr 35/13 Burmistza Gminy i

z dnia 31 stycznia 2013 roku,
3) Zarzqdzeniem Nr 47117 Burmistrza Gminy i

z dnia 31 stycznia 2017 roku,
4) Zazqdzeniem Nr 7371'17 Burmistrza Gminy i

z dnia 13 grudnia 2O17 roku,
5) Zarzqdzeniem Nr 11118 Burmistrza Gminy i

z dnia 16 stycznia 2018 roku,

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

wprowadzam nastepujqce zmiany:

1) w$2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
,,4) tozpozqdzeniu - rozumie sig pzez to rozporzqdzen ie Rady Ministr6w
z dnia 1 5 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w
samorzqdowych,",



2) Zalqcznik Nr 1 do Regulaminu - ,,WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH
W TYM: KIEROWNICZYCH URZEDNICZYCH, URZEDNICZYCH ORAZ
POMOCNTCZYCH r OBSr-UG| A TAKZE NTEZBEDNYCH (M|N|MALNYCH)
WYMAGAN KWALIFIKACYJNYCH WEDI-UG POSZCZEGoLNYCH
KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU' otrzymuje
nowe brzmienie:

,, Zalqcznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierownicrych urzqdniczych,
urzgdniczych oraz pomocniczych i obslug!
w Urzgdzie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH W TYM: KIEROWNICZYCH URZEDNICZYCH,
u RZEDNTCZY CH ORAZ POMOCNICZYCH ! OBSLUGT A TAKZE N TEZBEDNYC H

(M r N r MAL NyC H ) WyMAGAtrt XWaU rt KACYJ NYC H WE DLUG POSZCZEGO LNYC H
KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU

Kategoria Niezbgdne (minimalne) wymagania
wynagrodzenia kwalifikacyjne:

Lp. Stanowisko:

rI
zasadniczego

(kategoria
zaszeregowania):

Wyksztalcenie oraz
umiejgtno6ci
zawodowe:

Stai pracy
(w latach):

5
I2

Stanowiska kierownicze urzqd nicze

XVll-XX wy2szel)

wy2sze ekonomiczne
XV- XVlll lub podyplomowe

ekonomiczne

XVI-XVIII
wedlug odrqbnych

pzepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

4

wedlug
odrqbnych
przepis6w

imiasta

Kierownik urzgdu stanu
cywilnego

T1 l

1 Sekretarz gminy 4

4

5

Zastgpca kierownika urzgdu
stanu cywilnego

Geodeta gminny

wYzszgl)

wedlug odrqbnych
przepis6w

Ixilr-xvilt



6

\aczelnik (kierownik)
rvydzialu, (biura), (ednostki
'6wnozqdnq), rzecznik
lrasowy

XV-XVIII wY2szel) 5

7
Slowny ksiqgowy,

audytor wewnqtrzny
XV-XVIII

wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrgbnych
przepis6w

I

Kierownik referatu (jed nostki
'6wnozqdnej), pelnomocnik
Jo spraw ochrony informacji
riejawnych,

zastgpca naczelnika
[kierownika) wydzialu (biura),

[jednostki rownozqdnej)

xilt-xvll wy2szel)

I Zastqpca glownego
<siqgowego

XIV-XVI!
wy2sze ekonomiczne

lub podyplomowe
ekonomiczne

3

10 nformacji (inspektor ochrony
lanych)

xilt - xvl! wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrgbnych
przepis6w

Stanowiska urzgdnicze

11 ladca Prawny xlil-xvlll wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrgbnych
przepis6w

12 Kierownik archiwum xil- xvll
wY2szel)

Srednie2)

2

4

13 Gl6wny specjalista ds. BHP xil-xvil wedlug odrqbnych
przepis6w

wedlug
odrqbnych
przepis6w

14
3lowny specjalista,

;tarszy inspektor
xil-xvil wY2szel) 4

15 XII-XVI
wy2szel)

Srednie2)

3

5

16 specjalista, starszy XI-XV wY2szel) 3



17
geodeta,

kartograf
XI-XV

wy2sze geodezyjne
ikartograficzne 3

18
odinspektor,

rformatyk
x-xilr

wY2szel)

Srednie2) 3

19 3eodeta x-xilt wy2sze geodezyjne
ikartograficzne

20 (artograf x-xlil Srednie geodezyjne
i kartograficzne

3

21 Specjalista x-xilt Srednie2) 3

22 Samodzielny referent tx-xil Srednie2) 2

23 ieferent prawny v!!!-xlt wyzsze prawnicze

24
Referent prawno-
administracyjny

vilt-xil wy2sze prawnicze lub
administracyjne

25

Referent,

<asjer,

<siqgowy,

archiwista

IX-XI Srednie2) 2

26
Nllodszy referent, mlodszy
<siggowy

vilt-x Srednie2)

Stanowiska pomocnicze i obslugi

27 Sekretarka IX-X Srednie2)

28 (ierownik kancelarii taj nej vlll-!x Srednie2)

29 Vlagazynier vil-vilt Srednie2)

30 Pomoc administracyjna ill-vilt Srednie2)

31
Cperator urzqdzefi
cowielajqcych

vt-vill podstawowea)

32 Konserwator vill-lx 'l\
I

3



33 Robotnik gospodarczy v-vilr podstawowsa)

34 )ozorca
IV-V podstawowea)

35 Spzqtaczka ilt-v podstawowe4)

36 3oniec il-tv Podstawowea)

Stanowiska, na kt6rych nawiqzanie stosunku pracy nastgpuje w ramach rob6t
publicznych lub prac intenvencyjnych

37

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

XII-XV wY2szgl) 3

XI.XIV wY2szel)

38

Pracownik lstopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6t publicznych
lub prac interwencyjnych

x-xilr Srednie2) 3

tx-x1 Srednie2) 2

vilt-x Srednie2)

STRAZ MTEJSKA

Stanowiska kierownicze urzqd nicze

39 Komendant stra2y XV-XVIII wY2szsl) 5

40
Zastgpca komendanta
stra2y

XIV-XVII w!2szsl) 4

Stanowiska urzqdnicze

41 Starszy lnspektor

xil-xv

wY2szsl) 3

Srednie2) 6

42 lnspektor
wY2szel) 2

Srednie2) 5

43 Mlodszy inspektor XI-XIV
w!2sze1)

Srednie2) 3

L



XI-XIV Srednie2)

I

X-XIV

tx-xilt

3

3
l

Srednie2)
I

] .rednie2) 2 I

47 Mlodszy straznik

48 Aplikant

Srednie2)

Srednie2)

ObiaSnienia

1) Wyksztalcenie wy2sze - rozumie sig pzez to studia wy2sze w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183
i 2201 otaz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku
umozliwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
urzqdniczych 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 o6wiatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu
umo2liwiajqcym wykonywanie zadafi na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
uzgdniczych stosownie do opisu stanowiska.3) Wyksztalcenie zasadnicze - rozumie siq przez to wyksztalcenie zasadnicze bran2owe
lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
o6wiatowe, o odpowiednim profilu umo2liwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku.4) Wyksztalcenie podstawowe - rozumie siq pzez to wyksztalcenie podstawowe,
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. - Prawo o6wiatowe, a tak2e
umiejgtnoSc wykonywania czynnoSci na stanowisku. ",

3) Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu - ,,TABELA STAWEK DODATKU
FUNKCYJNEGO' otrzymuje nowe brzmienie:

,, ZalQcznik Nr 3
do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierownicrych uzqdniczych,
urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

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

Sekretarz gminy i miasta 2200

Zastqpca skarbnika gminy i miasta 1760

Kierownik urzedu stanu cywilnego 1760

44
Starszy specjalista,
specjalista

Mlodszy Specjalista,
starszy stra2nik

46 Straznik

vilt-xil 
l

vil-vilt



Zastgpca kierownika urzqdu stanu
cywilnego

1540

Geodeta gminny 1540

Naczelnik (kierownik) wydzialu (biura),
(jednostki r6wnorzqd nej),
rzecznik prasowy

1760

Komendant stra2y 1760

Glowny ksiqgowy 1760

Radca prawny 1760

Kierownik referatu (jednostki
rownorzqdnej),
pelnomocnik do spraw ochrony informacji
niejawnych,
zastqpca naczelnika (kierownika)
wydzialu (biura,) (jednostki rownorzqdnej)

1 540

Zastqpca komendanta stra2y 1540

Zastqpca glownego ksiggowego 1320

s2

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

s3

1 . Wykon anie Zarzqdzen ia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Orga n izacyjnego.

2. Zobowiqzujq Naczelnika Wydzialu Organizacyjnego do opracowania tekstu
jednolitego Regulaminu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

s4

Nadz6r nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ss

Zarzqdzenie wchodzi z Zycie z dniem wydania.

3
,J,.*

Gmirfr/lMiasta
CzeSnl4fiLeszczyny
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