
knądz.nie Nr 12109
BurDistro KaluszyD.

z dnia 3 kwietuia 2009 r.

w spr'wie ustd€nia r€gulaminu *TDagfadz.nla p.acown|kóY UŹędu
Miej3ki€go w Kaluśzyni.

Na podstawie aJt' 7Ź ustar'vy z dnia 26 (jzeMca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U' z 1998 rNr21' poz.94 zpoźn',in.), art' 39 ut l i2 i art' 58 ustlvry
z dDia 2l listopada 2008 t' o pE@Mikaoh samoŹądowych FŁ. U.Nr 223'
poz' 1458) daf rozĘorfĄdmj. Rady Milistrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
ł7G8r'dzania Pt.owników seoządo\ł7ch (Dz. U. Nt 5 0' poz' 39E) zMalza

s2

wykonanie Zdządzeria powi@ się s€kr€ta.fo\łi Mi€jskimu.

s3
Truci t,oc A|z#mi.Nt2/2007 Bumistrza KałuŚzyna z dni. 15 so'cafa 2007 1.
w sPwie ustjlenia rcgulminu wynagndzania pracoMikóv' Urzędu Miejskiego
w Kafusz,lie' zafządzenie Nr 4/0? Burnistr.za Kafuszrla z dnia 1ó s'caia
2007 roku w spra\ł'ie ustalenia re8ulaminu pżyznewania nagńd pta@łlikom
U.zędu Miejskie8o w Kafus4fie @ z^zĄefineT]t 3/o7 z dtria ft śy.zĄ]a
2007 r v sprawie regulaminu preniowfuiE pracoMików obsfugi ztrudaionych w
UŹędzie Mejskim w Kałusznie.

$1

Z dDi€m 1 kwiebia 2009 r. ustda się reeulamin wynagEdzania pracowników
Urzędu Miejskiego w Ksłusz}nie W bmieĘiu stanowiąc)Ł ałq9aik do
fi aie]s7Łgo Zt zĄdzenia.

s4
zaźĄdbbkwchodziw żry.iepo uń1vi€ dwóoh łgodni od dnia od dnia
podania go do wiadoności pr@wników.



Załączn[< do Z'Afzdzaiał:& 1,2noo9
Bwnistrza Kałusz}na
z dnia 3 kwirhia 2009 r.

RICI]I-AMIN
VYNAGRADZANIA PRAcowMKów

UR2ĘDU MIEEKIDGo w KAŁUsZYruf,

L PostrnowieDi' ogó|ne
sr

l ' Re8daDir $ynagńdza a eany da|ej regJlamhem o|Gś|a:
a) {ymagania kwa]ifik.cyjne pracoMików'
b) *z€gólowe \łłunki wynagmdfei& \ł ry,n małsynahy pozjob

Rynagro@enB 
^adnicrego,d warun-ki Pązmweiaoraz waru*i i sPosób w}ptrcfuia Prcmii i nagńd

mnych diż Mgrcd€ iubil4sfowa.
d) warui*i i sposób przyalawmi. dodat|.u fuikcyjnego i specjalnego.

2. Regulamin obowiązqje Paco!\rników zatnńIionych ń Pods|ai,i" ńo."y opraę' z\D'jątkiem opisan}mw$ 6uś'l i2 niniejszego'ącaika'

$2
Ilel$oć w rcgulaminiejest mowa o:

1) ustuwie - rozuEie się pżez to Btawę z dlia 21 lisiolada 2008 r' o
pracoMikacb ssmo ądowycb (Dz U' Nr223. poz' 1458).

f) rozporz{dzenio . rozumje się plR Lo 
'ozporządanie 

Rady Minjstrów z dnia
i 8 maM 2000 r' w sprawje lvymg'adf.nia pmcoMików sMorządolvych
Oz. U. Nr 50, poz. 198),

3) oradzie. rozuEie sĘ PŹe7 ro LŹąd Miej*i w K!łus4mie'
4) ki.totTi|{l Urżędu . rcfuie się pmz to aurmisuza Kafuszyna
J,J plcodłBty. rozumie się P*z lo Ur24d Vjejsłi w Kafusąt e .
Ó) Ea(llM o - roałnie się p.zez lo osobę atrudnionąw UŹędf ie Miej,kim

w Kałusz}nie na podsla$ie mo\ły o pmę,
7) Mjniższ}m w]nagrcdzeniu Badnicz)T - rozMie się stawkę

wynagrodćdia fasadniczego olaeśIo'ego w I kalegońi zszeregoMnią w
alącz xu U L do rczDorz3dzenń.

It Wlmaganh kslllff krsyjne
ł3



Ustala się n'ynageia kwalifikacyjne Faco\łDików niefbdne do }ykonwania
pracy na Pos7cz€gólrycb stanowiskach M pozjoDie miniDa|n}ch ł}magai
kĘ€lifikacyjDych. okes|onych w rozpoŹądzeniu'

m sz.zegółowc w&Dki rifnry'dĄi!

ś4

l. PĘco*nikowi Pz}6ługuje qla8ro.lzenie stoŚo\ł!€ .lo ujnowaĘego
stanowiska omz posiad@ych loł'alif ikacji z.wodoBych'

2' wnagrod4nje pBco9nika zarudr onego w pełn}m $ymi.źś cau pmcy
fu€ możf, być oiż7e od wynagrodzfuia. uslaloneeo zgodnie z ustawą z dnia
10 paźnzkmjka2oo?L (Dz. U' Nr 200' poz. 1679 z póul a.) o
minimah}n \łynagiodreniu.

]. Pra.ownikowi zatrudnioDmu w njepełnyr w}miaŹe czasu pracy
Przysługuje *fla8rodz€Die zsadnicze i ime składniki łynĘrodaia w
łysokości proporcjona|nej do wymiaru czalu p.acy ok€ślonego w rrDowie

a. PracoMikom z t}tułu zatrudni€nia Przyfiguje|
. wynagodzenieaadniczą
. dodAtek za wielol€tnią pracę z8odnie z ushwą i rozpoząo4nlm,
. dodatek tuDkcyjny, zgodnie z g ? niniejszeso regdui'u,
. dodatek sp€cjalny, zcodnie z $ 8 nini€jszego regulaninu
. prmr6- zgodnie z $ 6 u$. .) i 4 niniejszego rcsulaminL!
. ł$a$odz€nie za pmcę 1v godzimch nadliczbołYch zgodnie z ustawą i

. nagoda jubil€usaM zsodni€ f ustawą i .ozPoządzenien,

. lacroda z f'mduszu B8ńd 2a szcregóhe osiągnięcia w pracy awodowej,
zgodnie z

. doda*owe łyna8rodzenie rocae zgo.lnie z ustawą f dnia 12 erudnia 199?
r. o dodatlrcwyrn w}4ragrodz€niu rcca}m dl Paco\łnikówjednoslek sfqy
budżelowej @z. U Nr 160' poz.1080 2 an')l

. jednorazowa odpńw. pienięźIa w Biąfku z pŹejściem M €EeF/nrĘ lub
r€ntę zgodnie z usta1vąi rczporządzenieb,

. odPEM pienięźm w związ,ku z rofwiązaietl śosu'}u pa.y zP|zycżj,n
ni€dotyczących pracoMików, zgodnie 2 ustawą 13 Mca2oo3 1' o
szozegóInych zsad.oh rozwiąz'Mia z pracoMik'mi stosunku pmcy z
przyczyn niedoqczqpych pracoMików 9'Dz' U. Nrgo,poz . 844 z. m,) .



65
Ustala się:

I. Tabe|ę maksymabych stawek Diesiecaeeo

^ 
klóla jest okr€ślona w a]ąr"'l].' N. l d.;#:fl;.d^i. 

fednic'ego.

l. l.'belę Śalek dodaLl(! IiD}cyjne8o. hoa je$ okieśIona w fałącaiku Nr2oo zaz4TzEnit
J. wykaz slarc$sł pacownjczych. na któr}ch sLosunek pracy oaMązuje sięB P@sI,wE !mo$a o pBcę! w Ęm pEcowniłów ahudnionych na'KeroM|cz}th slŹ'owiskach uŹędnic/ych i sralo\łiska.h użęnnjczvcll

zaszere€owaniedo kłegorij wFaglodfenia zasadnjveeo ; suwtk dod;LhMyJDe8o. k1óre są okEślone w zsiącjiku Nr 3 do ażąda;a'

w. wifut'kt pr')''ttał1init orł2 9rru!łi rr]phcanh D'gród i pr€nii

s6
|. w Emach posiadanych śfodlówna $łja8rodaa Doże być UrsoĘ,onv

runous7 na8'óC|. z pż€Z'4zeniem na Dagrody da pm@wnikó{. o kóMtmora'w 8Jt' 4 ust' |'PkI f i luslawy. za szcff,8óIne o,iągnięcia q pEci

^ 
awocowg. Pozoslający w dyspo/ycji kigoMika ur4J

z. LMy PrzlzI'awaĄia Mgńd okeśla regu|arnin pr4 aawmia naqród imvch
^ 

ruz na$oda Jubi leusf.owa" stanowiący zlącajk d4'
' :]1ITT'j91 ^*9onych na sEnowisksch pomocnicłch i obJfu giwor,ł s]ę tudusz pre 'o$.v'
4. Z.asady.przlf]bwarna i wp|acania prenii olaeśla regutamin prąnioweią

stmovJiący zahcznik tr 5'

IY. w'nł'ld i spdób pr'ym's,'rb dodlt|o ftbkcyjnego i spec''|reeo.

s7
Dola'ek fr:Dłcyjny pŹysłu8uje P'acoEniłom uEudDonym M stdowskach
NązA,ycn z klerowanieD Zspo|eo olekjerownikowi l'F7ędu slału

DodaLek o kór}t mowa w usl' I prrysfueuje ńłniez Pr&o\łn*onurudnlon}'o.msLanowiskeh nie&iązanycb 7 kiercwanieD 7śPołeą dlaKrofycb w włł'e sfuo\łis]<. o kórym nos" w5 5 usL. 3 Przwiduje się
::1rek 

fu'kq]ny. z lym, fe-ma}łmlna Ś!\łka tego doaa*' przeiazia"u
a dale8o sianoMska jest ni6fa o jedną stawkę'

2.

L



]. Prćpisy dot} cząe dodatku fu*cyj ne8o nie oorycf4 pmcołt*ół
zamdDonych na ś.nowisk&h Pobocniczych, obsługi.

$8
t. Z tytułu ok€sowego z.viększenia zakesu obowiązków słuźbowych lubpowlercnja dodarkowych udali abo a ęclędu na charaker p.racyiubwarunkj Ę kon}Ąłania pracy praco{r łowi moŻe być przy-"'ły aóaur"l.

2' Do'datek specjalny przysługuje z ry,tdu opiek] ntd pEcolłnikim

' 
Ńmwanym.do odbycia shźby pź)8otow.łczej'

J. lJodate]( Ęąjalny pźyalaje się m c,Źs okrĆjlony. a w ild}vidualrychprzDadkach także m czas nieottślrnv
4. Dodat€k specjalnyjest w,płacany w lalnaoh Po$ad€nych śrcdków nalvynagodanią w kwocie ni epżekaś%iącei 4ooh w]TLagIo&śnia

zŁsadnjczego i doda*u fił)kculn.'. 
'. "

5' w-szcze8ólnie uzasa.tnionycl izfr"a*a"l ooaar"t sPecja]Dy może byćpEyanany w łysokości łyższej niź ok€ślona w ust' 3.

Iv' Podarowleria końcow€
$e

w spra\ł€ch lielEegulołsnyc} w rc8daminie stosuje się prćpisy u9tały opracown'łach samoŹądowycb. pŹepisy rozpoŹ4daM w Ęrawte w}TĘradunja
PBcołTx(ow saDorządoĘch' PŹepisy Kodebu Pracy oru irDe pŹepisy pmwa

s10
sPoŚ'b i temin wypłaty salEgrodań okśloDo q Ęgu|afiinie Pr&y UPędu
^areJskFgo 

w Kaluszynje.

$11

Klzdy nowo zatrudnimy Preownik pftd przys1ąpieniet| do pmcy zosbjezłpoaey 2 nidejszym regu]łnind p*i pra.o;mika d.. ..g-L";i i iud..

s12
zmiany tgulaminu następują w Ębi€ jego ustatenia



ZAł-ĄCZNIK NI r

Tab.l. mlkŚym'ltrych stawet di.się.znego wyD.lgredu rit z$gdnt.'Ęo

M.lltmrlr. kwotr s itotych

T l'ó50
II 1.700
I

1.8J0
1.900
2.050

v 2_2tN
\.n 2.J50
lx 2.500
x 2,900

J.000
xt 3200
xll 3l0o
)ov 3'ó00

J.9oO
4.200

xvIl
X!'III 5.000
xrx

B URMII



zAŁAczNIK Nr 2

Tob.l' st.Ętk dodlth! ]uk.yin€o

sl.łl.. d.drl|.u.ukcyj!.ep Plent D.jniżg.go wlmc.odu a
Esd!te.so

7
.)

5
6



ZAŁĄCZNIX Nr 3

wykaz Śt'rowisL w Ur,ęi|,ie Mi.jskin w t&lus'yn|ś' ns których stolunek
pncy n.wigzqie 3t9 n. podsttłi. umowy o pn.ę

Lp

l. St !@i.kr kic|1'mi@ trr4dtriu
I
2
3

IL Shnwbkr uEdni@

IU. st .miltr Domodi*
P@ńil l.t,|.i' wykmujg

Ki.llMiśmoóod!dębwgo

"".^ilt"'
"".,".11",



zALĄczNlK N. 4

REGULAMIN
przynawani! nagród mycb

PosbDowioia ogótle:
Posteowifi ia regu|aminu doĘ,cząwŚzystkictr DrarcŁT.:,-'#:ffi '-"'"Jrffi iiljJj#fi il:{:'# jj!-lfr }H.łJ:"

2.

l

$1
wf2,nrach posiada'}ch nodlów na \Ąfe8rod7enis w Lvędfie Miejskh
il"ffJ';"y*" 

M'rcd w Ęsol'ośĆi to; plfuowane.o osobowfgo
FurdĘ/ nagod może byc PodĘżsfony pŹśf kierotka Lrzędu w ram.chpoJ adfuych 

' 
śrcdł ós na w}łragrcd7eniJ osobowe z ryułu mzraams|irł.J,rukalących ze 7wo|nień |ekffskich pracoMikow, wala|ó$

s2
Fudusz nagnid nie rnoże być
vykorzystane środki z t}tufu odpraw

powiększany o zaplanowaną a nie
emerytbych i mgród jubileLlszowych.

dokonuje się w 8rudniu'
mogą być przyĄane w imyn

$3
Fundusz€m na8ód dysponuje Burmjst.z jako

s4
] ' w}płaty na8ród 2 dey lok kalendażow
2' v \D'ją*otvfch prz)padkach nagrody

remfue. ń'ż q)tiĆniońy w ust' 1.
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l ' Ki€rownik Urzędu Prz}mje Pr@Mikowi nagodę w szczćgó1jości 
^!) b.łdzo dobrąrealizację zadó w/kazJ'laie inicjatywy w.!łykoD}voiu

obowiązków służbowycb
b) *ykon}veie dodaiko\łych zadań' \łykaczające pou obowivk Ęnikające

c) inicjatyvę i smodziehośó w stosowaniu óryiąań uspBmiających
Ęlizację powie.f onych zadań'

d) efekrywną współpraę z innymi jednostkami orgeizrcyjnyni i sanorządem
nieszkańców w r€alizacji zdm.

2'Pźy ustalaniu {ysokości nagrody bie@ się pod uwagę uzyskaną okesową
ocenę k'valifikacyjną

3. Dodatkow}m kryterim pżymia naglody jest:
a) ocena realŁacji udań świddzona pŹezjednostkę kontroĘącą

zakońcfona protokołem pokontrohym, bż sydawania zaleceń,
b) nieprzerwan€ rutęPstwo 2 preoMika na imyn stanowisku Pacy w

okesi€ 2 miesięcy i więcej'
c) uza!.adniony pisemny wniosek bezpośrednieao przełożonego'
d) zapisu pkt' c nie slosuje się do slanowisk bezpośr€dnio Mdzorowanych przez

BumistEa' o wysokości nagrody dla pracomików M tych stfuowiskach
d@yduje Bumistrz jako kierownik zakładu.

!o

1. Nagroda nie przysługuje w Przypadku nie pŹepńcowmia ó misięcy w
roku kalendaźoiłym z uwagi na przeb}vaui€ na eolniąiu ]ekmkim,
ńaiąznie umowy o praĘ.

2. w PŹypadku Prebyweia m ulopie maciezrńskm nagroda pEysługuje
w wysokości PtoPorcjona]nej do PrEPmcowme8o okesu w rcku

3 'w Pr4?adku Prcb)vmia na eolnieniu lekdskim tsającym nieptfeNeie
Po$Ykj f niesięc) nagrcda u |ega prolo.cjona|nemu fmiejyeniu'

4' w prz}padku przeb}.v.!"nia na urlopie bezpłatnyn, dł!ższylr' niż 2
miesiące w roku kal€nddmwyn, nagoda ni€ przysługuje'

5' Nagoda przysługuje pracownikom zatrudnionyrn w ramach prac
interwencyjnych w \łysokości proporcjoMlnej do przepmcoweego okrcsu



$7

Nag.oda ni€ prasłu8uj6 w roku kaleod{rzmaln' w którym pla.oMik
otfzytnał kaĘ poŹądkov,ą

$8

Itoponowee wysokości nag.ód sąopiniowme pfz€z rep€zentację
pEmMików' o ile jest ustaov/iona"

$9

w slaawaoh ni€uregulo\unych maja zaśosowanie powsz€chli€ obowiązując€

Brl ISTRZ



zAŁĄczNIK NI5

Reguletnln
preDiowmia prccoq,uiMw ohśtugi zttndDionych

ł Un4dzi. Mi.iŚkin r K'łuszylie

s1
R€gulamin premiowania siosuie się do pt!@Mików Uzędu Mi€jskiego
ztrudniob}cn M DŁslępuiqgych $oowiskacb obsfugi :

. $erowca samochodu ciężtrołego specialneg( '

1. wysokość ind]vidua|nei premii dta pramtłników obsługi ustals się w
wy$kośoi podst.wowej 20% wynagrcdz.nia zasadniczego.

2. wysokość itrd'vidualnej pfemii może być obDiżona łącai€ z pozbawienient
w pŹ'padku :

. ni€naleĄ/teso wykonywania obowiązków \łanikających z
z.jnowe€go,tanowiska pracy,

. ni€ }Ykonywanja lub lekce$ia'?ńa poleceń służbov,ych
bezpo]średniego przełożoneao.

.' 3. obliż€ni€ lub poubawifui€ premii następuje po uprz€d'im poinfonoweiu
na piśmie prcoBnika przez bezPośredńie8o przdożonego lub
wyMrcn€go piacownika o przycz}nach obniźfnia bądź pozba €ni8
Premii.

4. PracoiłniŁ lśóremu obliżolo prenię m! pnwo Miesimia odwołeia do
Bumistrza w terninie 7 dni od dat/ podjęoia decyzji o obniż€ruu ptmii'

5. o uwf8lędni€ńu bąd.' odźucmiu odwołania decyduje Burnistrz w ci€u 14
dni od dni! złożmia odwołania przez P@omik& D@izja Bmistrza je,t
ostat6aa.



wysokość ind}ryidua]D€j premii może być podv/yższo'8 w pu}padku

wykon}veia zadan domznycł!, np. spźqtmie po ienontaĄ poźĄdkow!'i€

dodatkowych ponieszcz€( sykonytvanie prao przed bud}tki€m, uuwei€
skutków gołol€dzi' itp.

s4

w}płatę lr€Eii dla lracoMików łnioskuje befpośredni Fz€łoźotry.
w}płata ind}^łiduatn€j pr€mii dla woaEj nstępqie w opeiu o wniosek
pEmio}y złożony przez seketarz Miejsti€go i zat9'i€rdfony prd Bmistza'
w przip.dku kierowcy samochodu ciężarow€go specjalne8o Miosek pr€miow
przedkładey jeś pr2'z Pr€resa ZaP4du osP K!łlsz}! lub N&z€lnika osP'

w Przypadl-u preb}s€lia pra'oMika na ulopie bezpłatnym - Premia
ind}v/iduaha Przysługuje w vxmiarfe proporcjonalnym do ok€su pEcy w danyn

$6

zapisy rcglrlminu nie dotyąą Facowników
robót publicznych i pr& iEterw€ncyjnych
Powiatowym UEędern Pńcy.

s7
w Śplawsch nie u€gulomych mają uśoso$i8Di€ po\łvecbnie obowiqlują€

obsłu8i ab'ldDionych w ramach
B podsta*ie porozumi€nia z


