
ZARZADZENIENT 44,122
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na stanowiskach kierowniczych
urzgdniczych, urzgdniczych oraz pomocniczych iobslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z p62n.zm.), art. 33
usl. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z po2n. zm.), w zwiqzku z postanowieniami rozpozqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 25 pa2dziernika 2021 roku w sprawie wynagradzania pracownikow
samorzqdowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) oraz $ 17 Regulaminu wynagradzania
dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o prace na stanowiskach
kierowniczych urzgdniczych, urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi w Urzgdzie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wprowadzonego Zazqdzeniem Nr 153/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2009 roku
z p62niejszymi zmianami,

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

W Regulaminie wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy
o prace na stanowiskach kierowniczych urzqdniczych, urzgdniczych otaz
pomocniczych i obslugi w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ustalonym Zazqdzeniem Nr 449/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 28 wrzeSnia 2018 roku, do kt6rego wprowadzono zmiany:

- Zazqdzeniem Nr 41119 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zdnia3l stycznia 2019 roku ,

- Zarzqdzeniem Nr 483/19 Burmistrza Gminy i

z dnia 16 wrzeSnia 2019 roku,

- Zarzqdzeniem Nr 623/20 Burmistrza Gminy i

z dnia 31 grudnia 2020 roku,

- Zarzqdzeniem Nr 437121 Burmistrza Gminy i

z dnia 6 pa2dziernika 2021 roku,

wprowadzam nastgpujqce zmiany:

1) S 2 pkt 4 Regulaminu otrzymuje nowe bzmienie:

Miasta Czenarionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

"4) tozpozqdzeniu - rozumie siq przez to rozporzqdzenie Rady Ministr6w
z dnia 25 pa2dziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w
samorzqdowych, ",



2) Zatqcznik Nr 1 do Regulaminu - ,,Wykaz stanowisk pracowniczych w tym:
kierowniczych urzqdniczych, urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi a tak2e
niezbqd nych ( minimalnych) wymagaf kwalifi kacyjnych wedlug poszczeg6lnych
kategorii zaszeregowania na danym stanowisku", otrzymuje brzmienie:

,, Zalqcznik Nr 1

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

V\IYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH W TYM: KIEROWNICZYCH URZEDNICaI0H,
URZEDNICZYCH ORAZ POMOCNTCZYCH r OBSLUG! A TAKzE NTEZBEDNYCH

(M t Nr MAL NyC H ) VlryMAGAt[ XWrur H KACYJ NYC H WE DLUG POSZCZEGOLNYC H

KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU

Kategoria
wynagrodzenia
zasadniczego

(kategoria
zaszeregowania):

Niezbgdne (minimalne) wymagania
kwalifikacvine:

Wyksztalcenie oraz
umiejqtno5ci
zawodowe:

Stai pracy
(w latach):

1 2 3 4 5

Stanowiska kierow nicze urzqd nicze

1 3ekretarz gminy XVII-XX wy2szel) 4

2
Zastqpca skarbnika gminy
miasta

XV- XVIII
wy2sze ekonomiczne

lub podyplomowe
ekonomiczne 3

3
Kierownik urzqdu stanu
:ywilnego

XVI.XVIII wedlug odrqbnych przepis6w

4

Naczelnik (kierownik)
rvydzialu, (biura), (jednostki
rownorzqdnej),
rzecznik prasowy

XV-XV!II wy2szel) 5

5
3lowny ksiggowy,

eudytor wewngtrzny
XV-XVIII

wedlug odrgbnych
pzepis6w

6
Zastqpca gl6wnego
ksiqgowego

XIV-XVII
wy2sze ekonomiczne lub podyplomowe

ekonomiczne

I



7

,ierown i k referatu (jed nostki
iwnozqdnej),
elnomocnik do spraw
chrony informacji
iejawnych,

astgpca naczelnika
<ierownika) wydzialu (biura)
ednostki rownozqdnej)

xlil-xvil wy2szell

8
\dm in istrator bezpiecze6stwa
nformacji (inspektor ochrony
lanych)

xlll - xvt! wedlug odrqbnych pzepisow

9 Seodeta gminny xilt-xvilr wedlug odrqbnych przepis6w

10
Zastqpca kierownika urzqdu
;tanu cywilnego

xllt-xv! wyzszel) 4

Stanowiska urzgdnicze

11 ladca Prawny xlil-xvilr wedlug odrqbnych przepis6w

12 (ierownik archiwum xil- xvil
wy2szel)

Srednie2)

2

4

13
3l6wny specjalista
Jo spraw bhp

xil-xvlr wedlug odrqbnych przepis6w

14
Slowny specjalista,

starszy inspektor
xil-xvil wy2szell 4

15
Inspektor nadzoru
nwestrorskiego

xil-xvil

wy2szel)
iuprawnienia
budowlane

Srednie2)
iuprawnienia
budowlane

4

16 Inspektor XII-XVI
wy2szel)

Srednie2)

3

5

17 Starszy specjalista,
starszy informatyk

XI-XV wy2szel) 3

18
3tarszy geodeta,
;tarszy kartograf

XI-XV
wy2sze geodezyjne

i kartograficzne
3

4



19 x-xil Srednie2) 3

20
)odinspektor,

nformatyk x-xilt
wt2szsl)

Srednie2) 3

21 3eodeta x-xil vry2sze geodezyjne
i kartograficzne

22 (artograf x-xilt Srednie geodezyjne
i kartograficzne

3

23

Referent,

<asjer,

(sregowy,

rrchiwista

!X-X! Srednie2) 2

24 Referent prawny vil!-xil wy2sze prawnicze

25
leferent prawno-
rdministracyjny

vilt-xil wy2sze prawnicze lub
administracyjne

26
Vllodszy referent,
nlodszy ksiqgowy

vilt-x Srednie2)

Stanowiska pomocnicze i obslugi

27 Sekretarka IX-X Srednie2)

28 Kierownik kancelarii tajnej vill-tx Srednie2) 3

29 Robotnik gospodarczy v-vill podstawowea)

30 )ozorca IV-V podstawowea)

31 Pomoc administracyjna ilt-vilt Sredniez)

32 Sprzqtaczka ilt-v podstawowea)

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

33 Pracownik !l stopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6t publicznych
lub prac interwencyjnych

xll-xv wy2szer) 3

XI-XIV wy2szel)

Specjalista



34

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

x-xilt Srednie2)

IX-XI Srednie2) 2

v!!t-x Srednie2)

STRAz MIEJSKA

Stanowiska kierownicze urzqdnicze

35 Komendant stra2y XV-XVIII wy2szel) 5

36
Zastgpca komendanta
stra2y

XIV-XVII wy2szel) 4

Stanowiska urzgdnicze

37 Starszy lnspektor

XII-XV

wy2szett 3

Srednie2) 6

38 lnspektor

wy2szetl 2

Srednie2) 5

39 Mlodszy inspektor XI-XIV
wy2szet)

Srednie2) 3

40
Starszy specjalista,
specjalista

xl-xlv Srednie2) 3

41
Mlodszy specjalista,
starszy stra2nik

X-X!V Srednie2) 3

42 Stra2nik tx-xilt Srednie2) 2

43 Mlodszy stra2nik vlil-xll Srednie2) 1

44 Aplikant vil-vlil Srednie2)

ObjaSnienia
1) Wyksztalcenie wy2sze - rczumie siq pzez to ukohczenie studi6w potwierdzone dyplomem,

o kt6rym mowa w arl.77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z p62n. zm.), w zakresie umozliwiajqcym wykonywanie zadafi

na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk uzqdniczych i kierowniczych stanowisk

uzqdniczych stosownie do opisu stanowiska.
2) Wyksztalcenie Srednie - rozumie siq przez to wyksztalcenie Srednie lub Srednie branZowe,

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz.U. z 2021 t. poz. 1082),

I



o odpowiednim profilu umo2liwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku, a w odniesieniu do
stanowisk uzqdniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wyksztalcenie zasadnicze - rozumie siq pzez to wyksztalcenie zasadnicze bran2owe lub
zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe,
o odpowiednim profilu umo2liwiajqcym wykonywanie zadah na stanowisku.

a) Wyksztatcenie podstawowe - rozumie siq pzez to wyksztalcenie podstawowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe, a takae umiejqtnoSd wykonywania
czynnoSci na stanowisku. ",

3) Zalqczntk Nr 2 do Regulaminu ,,Tabela minimalnych i maksymalnych
miesigcznych kwot wynag rodzen ia zasad n iczego" otrzymuje brzm ien ie:

,,Zalqcznik Nr 2
do Regulaminu urynagradzanla dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na
stanowiskach kierowniczych urzqdniczych,
urzgdniczych, otaz pomocniczych i obslugi
w Urzgdzie Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

TABELA MTNIMALNYCH ! MAKSYMALNYCH MTESTECZNYCH KWOT
WYNAG RODZENIA ZASADN ICZEGO

KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA:

MINIMALNA KWOTA
W ZLOTYCH:

MAKSYMALNA KWOTA
W ZLOTYCH

(maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego):

1 2 3

I 2150 2800

!t 2200 2900

ilr 2250 3000

IV 2300 31 00

V 2350 3200

VI 2400 3300

vil 2450 3450

vilt 2500 3650

tx 2550 4000

x 2600 4350

XI 2650 4700

xt! 2700 51 00

xlll 2750 5500

xtv 2800 5900

XV 2850 6300

XVI 2900 6900

XV!! 2950 7600



XVIII 3000 8300

X!X 3100 8700

XX 3200 9040
"U 

Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu ,,Tabela minimalnych i maksymalnych
miesiqcznych kwot wyna g rod zenia zasad n iczego" otrzym uje brzm ien ie:

,,Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg na
stanowiskach kierowniczych urzgdnicrych,
urzqdniczych, otaz pomocniczych I obslugi
w Uzqdzie Gminy i Miasta Gzenvionka-Leszczyny

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

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

Sekretarz gminy i miasta 3650

Zastqpca skarbnika gminy i miasta 3300

Kierownik urzqdu stanu cywilnego 2900

Komendant strazy miejskiej 2900

Gt6wny ksiqgowy,
audytor wewnetrzny

2900

Radca prawny 2900

Naczelnik (kierownik) wydziatu (biura),
(ednostki r6wnorzgdnej), rzecznik
prasowy

2900

Zastqpca kierownika urzqdu stanu
cywilnego

2550

Geodeta gminny 2550

Kierownik referatu (ednostki
r6wnorzqdnej), pelnomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych, zastqpca
naczelnika (kierownika) wydzialu (biura),
(ed nostki r6wnorzgdnej)

2550

Zastqpca komendanta stra2y miejskiej 2550

Zastgpca gl6wnego ksiqgowego 2200

Gl6wny specjalista 2200
,,



s2

Zmiany do Regulaminu wynagradzania wchodzq w 2ycie po uptywie dw6ch tygodni
od dnia podania ich do wiadomoSci pracownikom, natomiast Zalqczniki Nr 2 i 3
wchodzq w 2ycie z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2022 roku.

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjnego.

s4

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

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

h


