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wsprawie：Regulaminuwynagradzaniapracownik6wUrzQduMiastaiGminyDebrzno・

Napodstawieart．772§llKodeksupracy（Dz．Uz2016r・，POZ・1666zpd血・Zm），art・
39ust・li2ustawyzdnia211istopada2008r・・OPraCOWnikachsamorzadowych（Dz・Uz2016r・，PO千・
902zp6Zn・千m・）orazrozporzadzeniaRady Ministr6w zdnia18marca2009r・，W SPraWle
wynagradzanlaPraCOWnikbwsamorzadowych（Dz・Uz2014r・，POZ・1786zpdZn・Zm）

zarzadzamconastQPuJe：

§1・WprowadzamRegulaminwyn？gradzaniapracownikdwUrzeduMiastaiGminywDebrznie
zwanydalei

Regulaminem

stanowlaCyZalacznikdoninieiszegozarzadzenia・

§2・ZobowiazLkwszystkichpracovlmik6wdozapoznaniasieztreSciaRegulaminuiodebrania
PISemnegOOSwiadczeniaozapoznanluSleZJegOtreScia，

§3．Ttacamoc：ZarzadzenieNrlOO／2009BumistrzaMiastaiGminyDebrznozdnia25czerwca
2009r．，WSPraWiewprowadzeniadorealizaqiiRegulaminuwynagradzaniapracownikdwUrzedu

MiastaiGminyDebrzno，ZarzadzenieNr170／2011BⅢmistrzaMiastaiGminyDebrznozdniaO6
wrzeSnia201lr．，ZarzadzenieNr81．885．2014BumistrzaMiastaiGminyDebrznozdniaO5maJa
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Zarzadzenie Nrl18．418．2016BumistrzaMiastaiGminyDebrznozdniall．04．2016r．wsprawie

WPrOWadzenia zmian do Regulaminu vvnagradzania pracownikdw Urzedu Miastai Gminy
Debrzno．
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PraCOWnikdw，ZmOCaObowiazuacaodOIstycznia2018r．
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BumistrzaMiastaiGminyDebrzno
Zdnia13grudnia2017r．

REGULAMIN WNAGRADZANIA
PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH

WURZBDZIEMIASTAIGMINYDEBRZNO

ROZDZIALI

PRZEPISYWSTBPNE
§1．
RegulaminokreSlazasadyiwaru重lkiwynagradzaniazapraceorazSwiadczeniazwlaZaneZPraCa
iwarunkiichprzyznawania．

§2．
1・PostanowieniaRegulaminudotyczapracownik6wzatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminy
Debrznonapodstawieumowyoprace．
2．PostanowieniaRegulaminuniemaJaZaStOSOWaniadopracownik6wzatrudnionychnapodstawie
WyborulPOWOlania．

§3．
11ekroCwRegulamlnleJeStmOWaO：

1．pracodawcy−rOZumieslePrZeZtOUrzadMiastaiGminyDebrzno；
2．kierownikaUrzedu−rOZumieslePrZeZtOBmmistrzaMiastaiGminyDebrzno；

3．pracowniku−rOZumieslePrZeZtOOSObezatrudnionawUrzedzieMiastaiGminyDebrznona
POdstawieumowyoprace，bezwzgledunarodza umowyopracelWymlarCZaSuPraCy；
4・rOzpOrzadzeniu w sprawie wynagradzania pracownikdw samorzadowych−rOZumie sle
PrZeZ tO rOZPOrZadzenie Rady Ministr6w z dnia18marca2009r・，W SPraWie wynagradzania

PraCOWnikdwsamorzadowych（tj．Dz．Uz2014r．poz．1786）；
5・uStaWa OPraCOWnikach samorzadowych−rOZumie slePrZeZtOuStaWeZdnia211istopada
2008r・OPraCOWnikachsamorzadowych（tj・Dz・Uz2016r・・POZ・902）；
6・naJnlzSze WynagrOdzenie zasadnicze

−

rOZumie sle PrZeZ tO n劉nlZSZe WynagrOdzenie

ZaSadnicze wI kategorii zaszeregowania，OkreSlone w ZaIaczniku Nrl do rozporzadzenia

WSPraWiewynagradzaniapracownik6wsamorzadowych；
7・minimalnewynagrodzeniezaprace−rOZumieslePrZeZtOminimalnewynagrodzenieustalone

WSPOSdbokreSlonywustawiezlOpaZdziemika2002r．，Ominimalnymwynagrodzeniuzaprace

（Dz．U．Z2017r

POZ．847）．

ROZDZIALII

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
§4．
Wmaganiakwa雌kacyJneniezbednedowykonywaniapracynaposzczeg61nychstanowiskach

ustalaslenaPOZiomieminimalnychwymagahkwalinkacyinyChokreSlonychwrozporzadzeniu
WSPraWiewynagradzaniapracownik6wsamorzadowych・

ROZDZIALIII

WYNAGRODZENIE ZA PRACE
§5．
1・Pracownikowi

przyslugue

wynagrodzenie

stosowne

do

zaJmOWanegO

StanOWiska

oraz

POSiadanychkwali宜kaqiizawodowych．
2・WnagrodzeniepracownikazatrudnionegowpelnymwymiarzeczasupracyniemoZebyCniZSZe

Odwynagrodzenia，uStalonegozgodniezustawazdnialOpaZdziemika2002r（Dz．Uz2017r．，POZ．
847）ominimalnymwynagrodzeniuzaprace．

3・JeZeliwynagrodzenie pracownikajest niZsze od minimalnego wynagrodzenia ogloszonego

WMonitorzePoIskimwdrodzeobwieszczeniaPrezesaRadyMinistrdw，PraCOWnikowiprzyslugLUe
StOSOWne

WyrOWnanie

wyplacone

za

okres

kaZdego

mieslaCa，W

ktdrym

otrzymaI

niZsze

WynagrOdzenie．

4．WnagrodzenieprzyslugLHeZaPraCefaktyczniewykonana．

5・Zaczasniewykonywaniapracypracownikzachowueprawodowynagrodzeniatylkowdwczas，
gdyprzepISyPraWaPraCytakstanowla．
6・PracownikowizaJtrudnionemuwnlePelnymwymiarzeczasupracyprzysluguewynagrodzenie

ZaSadniczeiimeskladnikiwynagradzaniawwysokoSciproporqonalneidowymiaruczasupracy
OkreSlonegowumowieoprace．

7．Pracownikomztytuhzatrudnieniaprzyslug可e：
−WynagrOdzeniezasadnicze

−dodatekzawieloletniaprace

§6．

WYNAGRODzENIEZASADNICZE
l・WUrzedzieMiastaiGminyDebrznoobowiazLUeCZaSOWySyStemWynagradzanla，POlegaJaCyna
ustaleniu dla poszczeg61nych pracownikdw kategorii zaszeregowania，StaWek wynagrodzenia

ZaSadniczego，dodatkusta20WegOOraZdodatkufunkcyjnego．

2・PodstawaustalaniazaszeregowaniapracownikajestTabelastanowlaCaZa嘉．Nrldo nlnlqISZegO

Regulaminu・

3．Tabela LUm叫aCa minimalnyi maksymalny poziom miesleCZnyCh kwot wynagrodzenia

zasadniczego w poszczeg61nych kategoriach zaszeregowania stanowi ZaIacznik Nrl do
ninlqISZegORegulaminu．

4．DecyzIeOZaStOSOWaniudladanegopracownikastawkiosobistegozaszeregowaniapodeimue
PraCOdawca．

§7．

DODATEKZAWIELOLETNIAPRACE
l．Dodatek za wieloletnia prace przyslugLUe PO51atach pracy w wysokoSciwynoszacej5％

miesleCZnegOWynagrOdzeniazasadniczego・Dodatektenwzrastao1％zakazdydalszyrokpracyaz
dooslagnleCia20％miesleCZnegOWynagrOdzeniazasadniczego・

2．Do okresdw pracy uprawnl劉aCyCh do dodatku za wieloletnia prace wlicza sle WSZyStkie

POPrZedniozakohczoneokresyzatrudnieniaorazimeokresy，JeZelizmocyodrebnychprzepISOW
POdlegaJaOne Wliczeniudo okresupracy，Od ktdrego zaleZauprawnieniapracownicze・Okresy

zatrudnieniawinienudokumentowaCsampracownik．

3．Pracownikowi，ktdrywykonuePraCeWUrzedzie wramachmlopubezplatnego udzielonego
przezpracodawcewceluwykonywaniatqIPraCy，dookresudodatkowegozatrudnieniapodleg劉a
zaliczeniuzakohczoneokresyzaJtrudnieniapodstawowegoorazokreszatrudnieniaupracodawcy，

ktdryudzielilmlopu−dodniarozpoczeciategomlopu・

4．Dodatekzawieloletniapracejestwyplacanywteminiewyphtywynagrodzenia：
−POCZaWSZyOdpierwszegodniamieslaCakalendarzowegonastepuacegopo

mieslaCu，WktdrympracowniknabylprawodododatkulubWyZszeistawkidodatku，
je鍋nabycieprawanastapilowclagumieslaCa，alboudokumentowalprawodotegododatku‥
−Za dany mieslaC，JeZeli nabycie prawa do dodatkulub WyZSZqI StaWki dodatku nastapiIo

PlerWSZegOdniamieslaCa・

5．Dodatek

za

wieloletnia

prace

przyshgLtie

pracownikowi

za

dni，Za

ktdre

otrzymWe

wynagrodzenieorazzadninieobecnoSciwpracyzpowoduniezdolnoScidopracywskutekchoroby
badZkoniecznoSciosobistegosprawowaniaopiekinaddzieckiemlubchorymczlonkiemrodziny，Za
ktdrepracownikotrzymLtieztegotytuluwynagrodzenielubzasilekzubezpieczeniaspolecznego．

WzwiazkuztymdodatkuniewliczasiedopodstawywymianlWynagrOdzeniazaczaschoroby
ustaloneizgodniezzapisemart・92§li2KodeksuPracyorazniewliczasiedopodstawyzasilk6w
wyplacanych

z

ZUS，uStalonq

na

podstawie

art・41ust・1ustawy

z

dnia

25czerwca1999r．oSwiadczeniachpienleZnychzubezpleCZeniaspolecznegowraziechorobyi
macierzyhstwa（Dz・Uz2017r

．POZ・1368）zaw）南tkicmzasilkumacicrzyhskicgoirodzicielskiego

ZgOdniezodrebnymlPrZePISaml・

§8．

DODATEKFUNKCYJNY

1．PracownikomzatrudnionymnastanowiskachzwlaZanyChzkierowaniemzespolemprzyslugtue

dodatek請nkcyiny．

2．Dodatek魚mkcかy przys山gLUe rdwnieZ pracownikom zatrudnionym na stanowiskach

niezwlaZanyChzkierowaniemzespotem・dlaktdrychwTabeliNrIIIstanowlaCeiZabcznikNr3do
ninlgSZegORegulaminuprzewid函siedodatekfunkcyjny・

3．嶋）elastawekdodatkuRmkcyinegostanowiZalacznikNr2doninieiszegoRegulaminu・

4．PrzepISyOdodatkumkcかymniedotyczapracownik6wzatrudnionychnastanowiskach
pomocniczychiobsIugi・

5．Dodatekfimkcyinywyplacanyjestwteminiewp軸ywynagrodzeniaiulegaproporqonalnemu

l）ZadninieobecnoSciwpracyzpowoduniezdolnoScidopracywskutekchorobyalbo
osobistegosprawowaniaopiekinaddzieckiemlubchoIymCZlonkiemrodziny，Zaktdre
pracownikotrzymL＊ztegotytuluwynagrodzenielubSwiadczeniapienieZnezgodnie

zustawao swiadczeniachpienleZnychzubezpleCZenia spolecznego wrazie choroby
imacierzyhstwa，

2）zadninieobecnoSciwpracyzpowoduniezdolnoScidopraeyWSkdeknastepstwwypadkdw

przypracy，Zakt6repracownikpobierazasilekzubezpleCZeniawypadkowegozgodnie
zustawaoubezpieczeniuspolecznymztytuluwypadkdwprzypracyichordbzawodowych・

6．Wzwiazkuztymdodatektenwliczasiedopodstawywymian「WynagrOdzeniazaczaschoroby
ustalondzgodniezzapisemart・92§li2KodeksuPracyoraz wliczasiedopodstawyzasilkdw

wypzacanychzZUS，uStalonqnapodstawiearL41ust・1ustawyzdnia25czerwca1999r・
oswiadczeniachpienieZnychwraziechorobyimacierzyhstwa（Dz・U・Z2017r・POZ・1368）

§9．

DODATEKSPECJALNY

l・Ztytuluokresowegozwiekszeniaobowiazkdwsluzbowychlubpowierzeniadodatkowychzadah
owysokimstopnluZlozOnOScilubodpowiedzialnoscIPraCOdawcamozeprzyznacpracownikowi・na
czasokreSIony，dodatekspeqialny・

2．Wnioskowa60PrZyZnaniedodatkumoZeSekretarz，Skarbnik，Kierownikkom6rkiorganizacyInq
jakrdwnieZ Z−CaBmmistrza・

3．Dodatek speqialnyjestustalonyw zaleZnoSciodposiadanych Srodkdwnawynagrodzenie
lPrZyZnaWanyWkwocienlePrZekracz瑚Cei40％laczniewynagrodzeniazasadniczegoidodatku

nmkcyjnegopracownikalubwkwocienleprZekracz明Cej40％wynagrodzeniazasadniczegow
przypadku，gdypracownikniemaprzyznanegododatkunmkcyjnego・
4．W

przypadku

przyznania

dodatku

specjalnego

w

77Wiazku

z

realizacJa

irozliczeniem projekt6w nnansowanych w ramach runduszy zewnettZnyCh（zar6wn？

krajowychjakizagranicznych）dodatekspecjalnymozebyCprzyznanywwysokoSciwyzSzeJ
niLokreSlonawust．3inaokresd霊uzszynizokreSlonywpkt・ljednakniedIuzejniznaczas
realizacJlrOzLiczeniaprojektu・

5．PrzepISy

dotyczace

dodatku

speqialnego

nie

dotycza

pracownik6w

zatrudnionych

na

StanOWiskachpomocniczychiobslugl・

6．Dodatek speqialnyjest pomnlqSZOny PrOPOrqOnalnie za okres pobierania wynagrodzenia

izasilkuzaczaschorobyoraz pozostalychSwiadczehwraziechorobyimacierzyhstwa・Wzwi魯Zku

ztymdodatekwliczasiedopodstawywymianrwynagrodzeniazaczaschorobyustalonqzgodnie
zzapisemart．92§li2KodeksuPracyorazwliczasiedopodstawyzasi書kdwwyplacanychzZUS・
ustalonqnapodstawieart・41ust・lustavvzdnia25czerwca1999r・OSwiadczeniachpienleZnych

wraziechorobyimacierzyhstwa（Dz・U・Z2017r・POZ・1368）
7．Dodatekspedalnyvvplacanyjestwteminiewphtywynagrodzenia・

§10．

WYNAGRODZENIEPROWIZYJNE

l．Pracownikowi

samorzadowemu

zaltrudnionemu

na

podstawie

umowy

o

prace

moZe

byC

przyznanewynagrodzenieprowIZyIneZaOSObistewykonywanieczymoScizzakresuegzekuqii
administracylnqInaleZnoscIPlenleZnychzwanedalei

WynagrOdzeniemprowIZyJnym

・

2・WynagrodzenieprowIZyIne WynOSi5％Od Sciagnietych odzobowiazmego kwotnaleznoSci

plenlznych wraz z pobranymi od nich odsetkamii kosztami egzekucyJnyml W Wyniku
zastosowaniaegzekuqii．

3．Wynagrodzenie prowIZylne Obliczane jest od bezpoSrednio sclagnietei kwoty naleZnoSci

pienienych，Objetych jednym tytulem wykonawczymi nie moZe przekraczaC dwukrotn句
wysokoScinaJnlZSZegOWynagrOdzeniazasadniczego・

4．WsokoSC WynagrOdzenia prowIZyJnegO W PrZyPadku okreSlonym w pkt・2ustala sle na

podstawieprzelewdwIWP揖orazimychpotwierdzz南cychdokonanaczymoSCdokumentbw・
5．WsokoSCprowizjiztytuludokonywanychwdanymmiesiacuczymoSciegzekucyjnychustala

kierownik Referatu Finansowego na podstawie ewidenql WPlyw6wi dokonanych czymoSci
egzekucyJnyCh・

6．KierownikReferatuFinansowegoprzedkladaniezwloczniepozakohczonymmieslaCu，WCZaSie

umoZliwlgaCymteminowedokonaniewyphtywniosekowyplatewynagrodzeniaprowIZyInegOZa
danymiesiacdozatwierdzeniaBmmistrzowiMiastaiGminyDebrzno・

7．Wniosekokt6rymmowawust・6musizawieraCzestawienietytuI6worazwartoScipodstawydo
naliczeniaprowIZJl．

§11．

WARUNKIPRZYZNAWANIAORAZWARUNKエWPLACANIA
NAGROD
l・WramachposiadanychSrodkdwnawynagrodzeniemoZebyCutworzonyfundusznagrdddo
wysokoScilO％planowanychwynagrodzehzasadniczychpracownikdw

2．0wysokoSci hlnduszu nagrdd，fbmie nagrodyi przyznaniu jqi PraCOWnikowi decydLJe
Bumistrz．

3．JeZelinagrodeotrzymaJaWSZySCyPraCOWnlCyWjednakoweikwociewdwczasnagrodyteinie

wliczasiedopodstawywynagrodzeniazaczasniezdolnoScidopracyanidopodstawyWyliczenia
zasilk6wzZUS．

JeZelinagrodeotrzym瑚PraCOWnlCyWkwociezrdZnicowang・W6wczasnagrodewliczasie do

podstawyWliczeniawynagrodzeniazaczasniezdolnoScidopracyorazzasilkdwwyplacanych
zzUsustaloneizgodniezzapisemart・92§li2KodeksuPracyoraz wliczasiedopodstawy
zasilkdwwyplacanychzZUS，uStalonqnapodstawieart・41ust・lustawyzdnia25czerwca1999
r．oswiadczeniachpienieznychwraziechorobyimacierzyhstwa（Dz・U・Z2017r・POZ・1368）

4．Zasadyprzyznawanianagrddimychniznagrodajubileuszowa，StanOWizalacznikNr7

§12．
PracownikomzatrudnionymnastanowiskachpomocniczychiobslugimozebyCprzyznanapremia
miesleCZna・Wanmkiprzyznawaniaisposdb wyplacania premiiokreSla zaZacznik nr8do
ninlgSZegOregulaminu・

§13．
1．PracownlCyZatrudnieniwpelnymwymiarzeczasupracywramachpracinterwencylnyChlub

robdtpublicznychotrzymuaminimalnewynagrodzenieogloszonewMonitorzePoIskimwdrodze
obwieszczeniaPrezesaRadyMinistrdwobowiazLUaCeWdanymrokukalendarzowym・

2．KierownikUrzedumozeprzyznaCWyZszewynagrodzenieniZOkreSlonewust・1・

ROZDZIALIV

SwIADCZENIAPIENIEZNEZWIAZANEZPRACA

§14．

Poza wynagrodzeniem za pracel WymienionymlWyZei dodatkamipracownikom przyslugua
rdwnieZimeSwiadczeniaplenleZnezwlaZaneZPraCa：

1）・SwiadczenianaleznewokresieczasowejniezdolnoScidopracyw？arCiuoarL92i184
KodeksupracyorazprzepISyregu1両ceuprawnieniadoSwiadczehzubezpleCZeniaspolecznego
WraZiechorobyimacierzyhstwa；

2）．Swiadczeniaprzyslug函ceztytuluwypadkuprzypracyichor6bzawodowychwoparciu
oart．92i2371KodeksupracyorazprzepisyregulLhcezakresiwysokoSCtychSwiadczeh；

3）．OdprawywzwiazkuzpowolaniemdosluZbywqiskoweinale血ewoparciuoprzepisy
regu巾acepowszechnyobowiazekobronypahstwa；

4）・Odprawap咋mierciprae0mikaprzyslugLhcanapodstawieart・93Kodeksupracy
WWySOkoSciokreSlongwtymprzepISle；

5）・dodatkowewyna芦rOdzenierocznenapodstawie ustawyzdnia12grudnia1997r・
OdodatkowymwynagrodzenlurOCZnymdlapracownikdwjednosteksferybudzetowqi；
6）．Odprawa

pieniZna

w

zwiazku

z

rozwiazaniem

stosunku

pracy

z

przyczyn

nie

dotyczacychpracownikdw，ZgOdnie zustawaz dnia13marca2003r・O SZCZegdlnychzasadach

rozwlaZyWaniazpracownikamistosunk6wpracyzprzyczynniedotyczacychpracownikdw
7）．Odprawa rentowalub emerytalna w wysokoSci okreSlon句

W

§15niniejszego

Regulaminu；

8）．nagrodajubileuszowawwysokoSciokreSloneiw§16niniejszegoRegulaminu；
9）・WynagrOdzenie za urlop wypoczynkowyiekwiwalent za niewykorzystany urlop

WyPOCZynkowyzgodniezobowiazuacymlPrZePISaml；
10）．zwrot kosztdw delegaqii sluzbowych wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy

iPolitykiSoqialnej；

§15・

ODPRAWAEMERYTALNALUBRENTOWA
l．Pm。。Wnikowiprzechodzacemunaemeryturelubrenteinwalidzkaprzysluglかjednorazowa
odprawawwysokoSciokreSlonqwar138ust・3ustawyopracownikachsamorzadowych：
−POlOlatachpracy−WWSOkoScidwumiesleCZnegOWynagrOdzenia；
−PO151atachpracy−WWySOkoScitrzymiesleCZnegOWnagrOdzenla；
−PO201atachpracy−WWSOkoSciszeSciomiesleCZnegOWynagrOdzenia・

2．Wynagrodzenie o ktbrym mowaw ust・loblicza slejak ekwiwalent plenieZny za urlop

WyPOCZynkowy
3．Dookresdwpracyuprawnl劉aCyChdojednorazoweiodprawywliczasleWSZyStkiepoprzednie
zakohczoneokresyzatrudnieniaorazimeokresy，JezelizmocyodrebnychprzepISOWPOdleggaone
wliczeniudookresupracy，OdktdregozaleZauprawnieniapracownicze・

§16．

NAGRODAJUBILEUSZOWA
l．Pracownikowi przyslugue nagroda jubileuszowa，ZWana dalej

nagrOda

w wysokoSci

okreSIonqIWart・38ust・2ustawyopracownikachsamorzadowych：

1）po20latachpracy−75％wynagrodzenfmi専CZnegO；
2）po251atachpracy−100％wnagrodzenlam誓eCZnegO；
3）po30latachpracy−150％wynagrodzenlam：eSleCZnegO；

4）po35latachpracy−200％wynagrodzenlamleS望ZnegO；
5）po40latachpracy−300％wynagrodzen！am誓eCZnegO；
6）po45latachpracy−400％wynagrodzenlamleSleCZnegO・

2．Do okresupracyuprawnl劉aCegOdonnagrody，，wliczasleWSZyStkiepoprzedniezakohczone
okresyzatrudnieniaorazimeokresy，jeZelizmocyodrebnychprzepISOWPOdleggaonewliczeniu
dookresupracy，Odktdrychzalezauprawnieniapracownicze・

3．Pracownikowi，ktdrywykonuepracewramachulopubezplatnegoudzielonegoprzezimego
pracodawcewceluwykonywaniapracywUrzedzie，dookresuuprawnl劉aCegOdonagrodywlicza
sieokreszatrudnieniautegopracodawcydodniarozpoczeciategomlopu・

4．PracowniknabywaprawodonagrodywdniuuplywuokresuuprawnlaJaCegOdoteinagrody・

5．WraziejednoczesnegopozostawaniawleCqiniZWjednymstosunkupracy，dookresupracy
uprawnl劉aCeidonagrodywliczaslejedenztychokresbw・

6．JeSliwaktachosobowychbrakjestodpowiedniejdokumentaqii，Warunkiemustaleniaprawado
nagrodyjubileuszow匂jestudokumentowanieprzezpracownikaprawadoteInagrOdy・

7．wyplatanagrodynastepLUeZmZeduC・bezwnioskupracownika，niezwlocznieponabyciudonlq
PraWa・

8・PodstawedoobliczenianagrodystanowIWynagrOdzenieprzyslug朋CePraCOWnikowiwdniu
nabycia prawa do nagrody，a jeSli dla pracownika jest to korzystniejsze−WynagrOdzenie

PrZySluguacemuwdniuwypIaty・

9．JeSlipracowniknabytprawodonagrodyjubileuszowd，bedaczatrudnionywimymwymiarze
czasu pracy niZ w dniuJqIWyPlaty，POdstawe obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie

przyslug朋CePraCOWnikowiwdniunabyciaprawadonagrody・
10．PodstaweWyliczenianagrodystanowi，Odpowiednidoprzepracowanegookresu・PrOCentSumy

miesleCZnegO WynagrOdzenia obliczanego wedlug zasad obowiazuacych przy ustalaniu
ekwiwalentuplenleZnegozaurlopwypoczyrkowy・

11．WrazieustaniastosunkupracywzwiazkuzprzC塞ciemnarenteztytuluniezdolnoScidopracy
lubemeryturepracownikowi，kt6remudonabyciaprawadonagrodybrak可emnieini212miesiecy，

liczacoddniarozwlaZaniastosunkupracy，nagrOdeteWyPlacasleWdniurozwlaZaniastosunku
PraCy・

12．Je捉

w dniu wgscla W Zycle PrZePISOW WPrOWadzaiacych zaliczalnoSC do okres6w

uprawnl劉aCyCh do Swiadczehpracowniczych，OkresdwnlePOdlegaJaCyChdotychczas wliczeniu

upIywaokresuprawnlaJaCyPraCOWnikadodwdchlubwiecqnagrdd，WyPlacamusietykojedna
nagrode−naJWyZSZa・

13．Pracownik，ktdrywdniuwqISClaWZyclePrZePISOW，Oktdrychmowawust・12，maOkres
zatrudnienia，WraZ Zimymiokresamiwliczanymido tego okresu，dIuZszy niZ Wymagany do

nagrodydanegostopnla，aWClagu12miesleCyOdtegodniauplynieokresuprawnl劉aCygOdo
nabycianagrodywyzszego stopnla，nagrOdenizszawyplacasleWPeln WySOkoSci，aWdniu
nabycia

prawa

do

nagrody

wyZszqI−rdZnlCe

miedzy

kwota

nagrody

wyZSZg

a

kwota

nagrodyniZSZq・

14．PrzepISyuSt．12i13maiaodpowiedniozastosowanle，WraZiegdywdniu，Wktdrympracownik
udokumentowal swqie PraWO do nagrody，byt uprawniony do nagrody wyZszego stopnla OraZ

wraziegdypracowIlikprawotonabedziewclagu12miesleCyOdtegodnia・

ROZDZIAL V

SPOSOBITERMINYWPLATYWNAGRODZENIPOZOSTALYCH
NALEZNOSCIPRACOWNICZYCH．
§17．
1．Wnagrodzenie za prace pracownikom Urzedu Miastai Gminy Debrzno wyplaca sle raZ
wmiesl脅CuC．20−tegOdniakaZdegomieslaCa・JeSliustalonydziehwyplatywynagrodzeniazaprace

jestdniemwolnymodpracy，WynagrOdzeniewyplacasleWdniupoprzedzajacym・
2．Wnagrodzeniezapracedlapracownik6wzatrudnionychwramachprogramdw宜nansowanych

zeSrodk6wPowiatowegoUrzeduPracyorazzatrudnianychprzezUrzadMiastaiGminyDebrzno
po zakohczeniu reaIndaqii wyplaca sle raZ W mieslaCu ti・10dnia mieslaCa kalendarzowego，

nastepLUaCegOPOmieslaCu，Zaktdrywyplacanejestwynagrodzenie・JeSliustalonydziehwyPlaty
wynagrodzenia

za

prace

jest

dniem

wolnym

od

pracy，WynagrOdzenie

wyplaca

sle

W

dniu

POPrZedz年jacym．W momencie otrzymania zaliczki na refundaqie wynagrOdzenia za mieslaC

grudzieh，WyPlatawynagrodzeniadlaosdbfinansowanychzeSrodkdwPowiatowegoUrzeduPracy
nastapi do30grudnia．

3．Zasilkizubezpieczeniaspolecznegowyplacanesawteminachwyplatywynagrodzehzaprace

WSkazanychwust．li2．

1・WypkrtayynagrodzenianastepL＊wfbmieprzeleWnakontobankowepracownika（najego
pisemnywn10Sek）lubwfbmiegotdwkoweiwsiedzibieBankuSpdIdzielczegowDebrznie・

2．Wplatawynagrodzenianaste叩eWgOdzinachpracyBanku・

3・WyplatawynagrodzeniaosobomtrzecimwmagapISemnegOuPOWaZnienia・

4．Pracodawca

na

wniosek

pracownika

obowiazany

jest

do

udostepnlenia

mu

do

wgladu

dokumentaqlPlacowq oraz przekazania odcinalisty pねc zawier劉aCqIWSZyStkie skZadniki
WynagrOdzenia・

ROZDZIALVI

AWANSOWANIEIPRZESZEREGOWANIEPRACOWNIKOW
l．WramachstosownegowUrzedziesystemumotywacyJnegOIPOlitykiawansowaniasluZacq

poprawieefektywnoSciijakoScipracyprzewidLjeslemO亜woS＝uZySkaniaprzezpracownikdw
awansuwewnetrznegopoziomegolubpionowegoorazpodWyZkiwynagrodzeniazasadniczego・

2．Awanspionowyoznaczapowierzenie stanowiskahierarchicznieWZeiusytuowanego・Awans

stanowiskowy winienlaczyc sle Z aWanSemPlacowymwraz zprzyznaniem WyZSZeikategorii
ZaSZeregOWania・

3．Awansowanie pracownika na wyZsze stanowisko，W tym na StanOWisko kierownicze，mOze

nastapiC w wyniku pozytywnei oceny dotychczasowej pracyi predyspozyqii pracownika，

SpelniaiacegoponadtowymogiokreSlonewUstawieopracownikachsamorzadowych・4・Awans

poziomy sprowadza sie do zmiany merytoryczneiiposzerzeniemzakresuzajmowanego przez
pracownika stanowiska pracy，WlazacqI Sle Z rOZW（yemJegO umieietnoSci，POdniesieniem

efektywnoSciijakoSciorazzewzrostemz1020nOSCIWykonywmychzadahatakzezezwiekszeniem
uprawniehdecyzyjnych．AwanspoziomywiaZesiezpodWyzSZeniemztegotytuluvvnagrodzenia
zasadniczegopracownika．

5．PodwyZkawynagrodzeniazasadniczego moZe mieC mieiscewsytuaqii，kiedy nie wstep巾e
zmianazakresuzadahrealizowanychnadanymstmowisku，mamleISCenatOmiasttrwaZapoprawa
efektywnoScii jakoSci pracy SwiadczonqI PrZeZ PraCOWnika zaJm朋CegO tO StanOWisko，

wszczegdlnoSciwwynikuzdobytegodoSwiadczenialubpodnoszeniakwalifikadi・

6．PracownikmozebyCawansowanyplacowo（POdWyZka）wramachprzyznaneiiposiadanejjuZ
kategoriizaszeregowanialubpねCowowrazzprzyznaniemmuWyzszeikategoriizaszeregowania・

7．Pracodawca

z

wlasnginiqiatywy

moZe

dokonaC

awansowanialubindywidualnego

przeszeregowaniapracownikalubnawnioseksekretarza，Skahnikalubkierownikareferatu・
8．WaIunkiemotrzymaniaawansupoziomegolubpionowegojestwszczegdlnoSci：OCenaefektdw
pracy pracownika，a takZe ocena stopnla ZgOdnoSciposiadanych kwalifikacji z wymaganiami
StanOWiskapracy．

9．WarurkiotrzymaniapodWyzkiwynagrodzeniazasadniczego：
a）podstawaprzyznaniapodWyZkiwynagrodzeniazasadniczegojestpozytywnaocenaefektdw
PraCypraCOWnika；
b）indywidualne

przeszeregowanie

pracownikai

podWyZszenie

wynagrodzenia

na

danym

stanowiskumoZemieCmlqSCeWSZCZeg61noSciwzwiazkuzeznacznymzwiekszeniem
zakresu obowiazk6wi odpowiedzialnoscl，Zakohczeniem pracy na czas okreSlony

izawarciemkolejngumowynaczasnieokreSlony，POdniesieniemkwa捕kaqiizawodowych
zwlaZanyChzwyksztalceniemlVVkonywanapraca・

ROZDZIALVII

POSTANOWIENIAKONCOWE
§19．

RegulaminwchodziwZyclePOuPlywie14dniodpodaniagodowiadomoscIPraCOWnikomw
spos6bzwycz劉OWOPrZyietywUrzedzie・

§20．
IntegralnaczeSCRegulaminustanowiaZalacznikiodNrldoNr6・

§21．
PracodawcawraziepotrzebywyjaSniatreSCRegulaminu・

§22．

Wszelkie zmiany Regulaminu nastepuIa W fbmie pISemnq W trybie obowiazuacym dlajego
ustalenia．

§23．
W

odniesieniu

o

pracownikach

do

spraw

nie

megulowanych

w

Regulamlnle，ZaStOSOWanie

samorzadowych，rOZPOrZadzenie

w

sprawie

wynagradzania

m劉a：uStaWa
pracownik6w

samorzadowych，PrZePisyKodeksupracyllmePOWSZeChnieobowiazuaceprzepISyPraWa・

ZalacznikNrl

doRegulaminuWynagradzaniaPracownik6w
zatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno
TABELAI
StawkimiesleCznyChkwotwynagradzaniazasadniczego

Minimahypoziom 磐

ｷ7蒙

wynagrodzeniazasadniczego 謡匁

Kategoria 磐匁蒙
zaszeregowania

ﾆ

I

ｷv

婦ｦﾃ

1．700
II
III

IV
V
VI

VII
VIII

IX
Ⅹ
XI
XII
XIII

XIV
XV

XVI

XVII
XVIII
XIX

XX
XXI
XXII

Cs#
CsC

Csc
Cs

F

w&

ﾆ逞
GｦV譁

ｦ柳ﾒ
ｦ

6

F譁7ｦVv

MaksymaLnakwota

認6

Wz10吋ch

C
2．500
2．900

3．000
3．100

C

3．100

C

3．200

Cイ

Cツ

3．400

3．500

Cャ

3．600

C

3．700

C
C鼎

C田
C塔

C

C
C#
CC

Cc
C
C

4．400
4．500

4．500
4．600

4．600

5．700
5．700
5．800

5．800
5．800
5．800

ZalacznikNr2

doRegulaminuWynagradzaniaPracownik6w
zatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

TABELAII
Stawkidodatku伽Lnkcyjnego

Lp．

F

vｶ

F

F

FｷR

ProcentnaJnlZSZegOWynagrOdzenia

1．

do40

2．

do60

3．

do80

4．

釘

dolOO

5．

迭

do120

6．

澱

do140

7．

途

do160

8．

唐

do200

9．

湯

do250

ZaSadniczego

′角信

＼、

ZatacznikNr3

doRegulaminuWynagradzaniaPracownikdw
zatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

MaksymaLnypoziomdodatkurunkcyjnegodlastanowisk，Okt6rychmowa

Regulaminuwynagradzania

Lp．

F

踟v

1．

ｶ

Maksymalnypoziomdodatku

Vｷ&WF

2．

噺妨&

3．

物

4．

物

5．

ﾄ6
敗

'ｦ

ﾖ

7F

牌ﾖ也

v譁ｵ&VfW&

ﾄ6
6ｶ

ｶ妨&
&&譁ｶ

mnkcyjnego

GR

v譁ｶ

5

U42

vﾆGv逍ｷ6坊v

gv逍ｷ6坊v

7

w

w

4
5

5

′（

ZaもcznikNr4

doRegulaminuWynagradzaniaPracownik6w
zatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

TABELAIV
Stanowiskakierowniczeurzednicze

Lp

F

踟v

ｶ

Kategoria ZaSZeregOWania 婦蒙

v

譁

Wyksztalcenieoraz

ｷv
F

ﾆ貿霧
ｧ

&

7

7岬覲

夫ﾆ

F

6

umiqietnoScizawodowe

1．

2．

Vｷ&WF

物

ﾄ6

6ｶ

'｢

XVII−XIX

&&譁ｶ

XV−XIX

Gldwnyksiegowy
3． 噺妨&

v譁ｵ&Xｮｷ&

GR

ｨ耳痔6

剳

ｶ妨'v

譁ｶ

婦払5ｦR

夫VH

%ｦU
U42

r

4

Odrebnych

r

XIII−XVII 婦払5ｦR

4

｢

ZaIacznikNr5
doRegulaminuwynagradzaniapracownikbw

UrzeduMiastaiGminyDebrzno

TABELAV
Stanowiskaurzednicze

Lp

F

踟v

ｶ

Kategoha

ZaSZeregOWania

婦蒙

v

譁

ｷv

ﾆ佶V6

Wyksztalcenieoraz umiC涙tnoScizawodowe

1．
2．

薄

VｷF
F也7

VｷF

"
"

XII−XV
Ⅹ−XIII

婦払5ｦR

婦払5ｦR

F

ｧ

&

要ﾆ

4

7&VF譁R

三言

7岬覲
7

3

F

6

｢

ZalacznikNr6
doRegulaminuwynagradzaniapracownikdw

UrzeduMiastaiGminyDebrzno

TABELA VI

StanowiskapOmOCniczeiobs重ugi

Lp

F

踟v

ｶ

噺

FVv

&

ｦ

5ｦW&Vt

v

譁

Wymaganiakwali珊∽Cyine

Wyksztalcenieoraz umi〔衰tnoScizawodowe

1．

ﾖ

G&

7薄

CleZarOWegO

剩

2．

噺妨&

3．

4．

噺

7． 微

Fﾖ匁

&

ﾅb

6

F譁ｶv
'ｦ

没

粕曝

v6

W'v

5．
6．

6

F

"

7

F

&7ｧ

7ｦｶ

坊ｷV襾ｦ坊6末ﾔ柳Gｦ剖ｧ

ﾅ

ﾅb

瓶

7ｦ

6妨

'ｦWv

&

6

GR

ｧVF

ﾅd白
ﾅb

舶

ﾅ

G

POdstawowe

POdstawowe

｢

要ﾆ

F

6

Wedlug

POdstawowe

率W7ｦｶ

7

｢

Srednie

zasadnicze

鰭

粕曝

譁V2

ｧ

G&V&逍6

錨粕

F

ﾖ

F

曝

ﾄ粕

POdstawowe

／17
l

へ

／

＼／（l肋

%ｦU

ZalacznikNr7

doRegulaminuWynagradzaniaPracownikdw
zatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

REGULAMIN
przyznawanianagrbdinnychniZnagrodajubileuszowapracownikom

UrzeduMiastaiGminyDebIznO

I

PRZEPISY WSTEPNE

§1．
1．RegulaminprzyznawanianagrddpracownikomUrzeduMiastaiGminyDebrzno，ZWanydalei
Regulaminem

okreSlarodzainagrddiwarunkiichprzyznawania・

2．PostanowieniaRegulaminudotycza pracownik6wUrzeduMiastaiGminyDebrznookt6rych

mowawart．4ust・lpkt・3ustawyzdnia211istopada2008r・OPraCOWnikachsamorzadowych

（Dz．Uz2016r，POZ・902）・

§2．
1．WramachposiadanychSrodk6wnawynagrodzenietworzysiefundusznagr6ddowysokoSci
lO％planowanychwynagrodzehzasadniczych・
2．Fundusz

nagr6d

moZe

byC

podwyZszony

przez

kierownika

Urzedu

w

ramach

posiadanych

Srodkdwnawynagrodzenieosobowe・

II

RODZAJENAGRODIZASADYICHPRZYZNAWANIA
§3．
WrdzniaslenagrOde：
1．uznaniowa
2．0kolicznoSciowa

§4．
1．DecyzieOPrZyZnaniunagrodypodejmlかBurmistrznawniosekbezpoSredniegoprzelo20negO
PraCOWnikalubzwlasneiinidiatywy・
2．Nagrody mogabyC przyznawane wszystkim pracownikom Urzedu，bez wzgledu narodzaj

wykonywangpracylZ劉mOWanegOStanOWiska，ZWylaczeniemBumistrza・

3．BumistrzmoZeprzyznaCnagrodeokolicznoSciowa・

4・Nagrodeuznaniowa Bumistrzprzyzn劉eWSZCZegdlnoSciza：

a）wzorowewypelnianieobowiazkdwsluZbowych，
b）szczeg61neosiagnieciawpracy，

C）wykonywaniedodatkowychzadah，Wykracz…南cychpozaobowiazkiwynikajacezumowy

d）systematyczneiefektywnepodnoszeniekwaliHkaqiiz？WOdowych・
e）iniqiatywei samodzielnoSC w stosowaniu rozwlaZah usprawniajacych realizaqie

POWierzonychzadah・
5．Pracownikl na kt6rego na霊ozono kare porzadkowa W Okresie ostatnich

6

miesleCy

poprzedzajacychdziehustalaniaprawodonagrodyuznaniowejlubokolicznoSciowej，traCi

prawodotejnagrody・
6・Odpiszawiadomieniaoprzyznaniunagrodyskladasiedoaktosobowychpracownika・

III

PRZEPISYKONCOWE
§5．
W sprawach nieuregulowanych m劉a ZaStOSOWania powszechnie obowiaZLmCe PrZePISy PraWa

PraCy・

ZaIacznikNr8

doRegulaminuWynagradzaniaPracownikdw
ZatrudnionychwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

REGULAMIN
Premiowaniadlapracownik6wzatrudnionych

WUrzedzieMiastaiGminywDebrznie
nastanowiskachpomocnlCzyChiobsIugi

§1．
Premia jest czeScia fakultatywna∴WynagrOdzenia wydzielona z globalnego fimduszu plac

PraCOWnikdwUrzeduMiastaiGminywDebrznie．

§2．
Zasady premiowania motywacyInegO OkreSlone nlnlqSZym regulaminem stosue sle do

PraCOWnikdw zatrudnionych w Urzedzie Miastai Gminy w Debrznie na stanowiskach
POmOCniczychiobslugiokreSlonychwzalaczniku6doregulaminuwynagradzaniapracownik6w
UrzeduMiastaiGminywDebrznie．

§3．
Prac？Wnicy・．O kt6rychjestmowaw§2moga otrzymaC premi wylacznie．za nienaganTe

WyWlaZyWanle Sle Z Obowiazkdw sIuZbowych oraz wyiatkowe zaanga20Wanle W realizaqe
WykonywanychzadahsluZbowych．
1．WysokoSC premii uzaleZniona jest od faktycznie wykonywanego rodzaju pracy w danym

mieslaCuistopnlatmdnoScirealizowanychzadahsluZbowych．
2．PremlePrZyZn劉ePraCOWnikowikierownikjednostki．

§4．
MaksymalnawysokoSCindywidualneipremiidlapracownikdw，Oktdrychmowaw§2niemoZe
PrZekroczyC30％wynagrodzeniazasadniczego．

§5．
1．W

szczegdlnie

uzasadnionych

przypadkach

np．w

zwiazku

ze

zwiekszeniem

zakresu

Obowiazkdw sluZbowych，POWierzenia dodatkowych zadah sluzbowych，Wykonywania prac
SeZOnOWyCh，aWaryJnyCh bedacych efもktem polecenia sluZbowego kierownika referatu

WySOkoSCpremiimozeuleczwiekszeniuomaksymalniel0％．

2．Wniosekdotyczacypremii，Oktdrq mowawust．1powinienzawieracpISemneuZaSadnienie
imusibyCzaakceptowanyprzezkierownikajednostki．

§6．
1．PremieobliczaslelWyPIacawokresachmiesleCZnyChwteminiewyplatywynagrodzenia．
2．Premle Wlicza sie do podstawy v岬miaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonq zgodnie

Z ZaPisemart．92§li2KodeksuPracyoraz wliczasiedopodstawyzasilk6wwyplacanychz

ZUS，uStalonqInaPOdstawieart．41ust．l ustawyzdnia25czerwca1999r．o Swiadczeniach

PienieZnychwraziechorobyimacierzyhstwa（Dz．U．Z2017r．poz．1368）

§7．
Dokumentaqie wzakresiewyznaczonychdo realizaqlZadahpremlOWyCh，Iacznie zustaleniem

WySOkoScipremll，PrOWadziiprzechowuePraCOWnikzqimlUaCySiedokumentaqiakadrowadla
StanOWiskpomocniczychiobslugi．

