
ZARZi\DZENIE NR 86/2022 


BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 8 grudnia 2022 r. 


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracownik6w zatrudnionych w Urz~dzie Miasta 

i Gminy Sochocin 

Na podstawie alt. 39 ust.1 i 2 ustawy Z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych 

( Dz.U. z 2022 r. pOZ. 530), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie glllinnym 

(Oz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm .), alt.7i) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Oz.U. 

z 2022 poz. 1510 ze zm .) oraz w zwiqzku z rozporzqdzenielll Rady Ministr6w z dnia 25 pazdziernika 

2021 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorz'ldowych (t. j. Oz. U. z 2021 r.. poz. 1960), 

zarz~dza si~ co nast~puje: 


§ 1. Ustala si~ regulalllin wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Urz~dzie Miasta i Gllliny 


Sochocin stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 


§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Organizacyjnego. 

§ 4. Nadz6r nad wykonaniem zarzC}dzenia powierza siy Sekretarzowi Miasta i Gminy. 

§ S.. Z dniem wejscia w zycie niniejszego zarzqdzenia traci moe zarzqdzenie Nr 19/2019 Wojta Gminy 

Sochocin z dnia 27 1utego 2019 r. \V sprawie wprowadzenia Regulaminu \vynagradzania pracownikow 


zatrudnionych w Urz~dzie Gilliny Sochocin. 


§ 6. Zarzqdzenie wchodzi \V zycie po up~ywie dwoch tygodni od dnia podania do wiadomosci 


pracownikow, w sposob zwyczajowo przyj~ty w Urz~dzie. 


Sporzqdzil: 

data: 

podpis: 
'I 

EM 



Zal~cznik do zarz~dzenia Nr 86/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

z dnia 8 grudnia ,lUU r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 


pracownikow zatrudnionych 


vv Urz((dzie Miasta i Gminy Sochocin 




Rozdziall. 

Przepisy 

§ 1. Regulamin Urz~du Miasta I Sochoc in, zwany da lej 

la za z praCq 

i warunki 

§ 2. Postanowienia Regulaminu pracownikow na podstawie umowy 0 pracy 

\~I lj Sochocin, a 

1) kwalifi nych pracownik6w; 

2) warunk6w \vynagradzania, w tym warunkow przyznawanla 

skladnikow wynagrodzen 

3) miejsca i 

§ 3. !a nie zastosowan ia do 

na oodstawle wyboru i powolania. Wynagrodzenie k6w samorzqdowych 

zatrudnionych na podstawie powotania odrybne przepisy. 

§ 4. lIekroe w Regulaminie mowa 0: 

I ) Burmistrzu - rozumie przez to Burmistrza Miasta i ny 

Urz~dzie - si~ przez to Urzqd Miasta i Gminy Sochocin; 

3) przez to w M iGminy na 

umowy 0 prac~, bez wzglydu na rodzaj i wymiar czasu pracy; 

pracownikach zatrudnionych na stanowiskach urzydnkzyeh zwiqzanych z kicrowaniem 

kom6rkq - rOZUlTIle Sly przez to Miasta Grniny, Skarbnika 

Miasta i oraz kierownik6w Urzydu Miasta i Gminy i ieh 

5) - rozumie siy przez to z dnia 25 

r. \\' sprawie wynagradzania pracownik6w 

6) ustawie - siy przez to z dnia 21 I 2008 r. 0 pracownikach 

Kodeksie pracy - siy przez to z dnia 26 czerwca J 974 r. - Kodeks pracy. 

Rozdzial2. 

Wymagania kwalifikacyjne 

§ 5. I. \Vymagal1la kwalifikacyjne pracownikow w nrl 

lam 

2. ikowi sarnorzadowemu moze bye skr6cony, w uzasadnionych stat pracy 

na danym z wytqczeniem stanowisk, dla ktorych wymagany stat pracy 

odrybne przepisy oraz okresJonych wart. 5 Ust. 2 i a11. 6 liSt. 4 pkt I lIstawy. 
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Rozdzial3. 

"l'nagradzania za prac~ 

§ 6. I. W ramach 111 za prac~, pracownikowi 

zasadnicze. 

2. Kwoty minimalnego pOZiomu \;vynagrodzenia ustalonego 

w poszczeg61nych zaszeregowan Rozporzqdzenie IN Ilr 3, tabela nr 1 

wynagrodzcn ia zasad n pracownik6w 

iu do poszczegolnych zalqcznik nr:2 do Regulaminu. 

4. zasadnicze nr""..-",! kazdorazowo w o pracy przez 
,. . .

Ie I zaszeregowallia J kwoty naleznej pracownikowi. 

Pracownikowi zatrudnionemu w czasu pracy Icze 

inne skladniki wynagrodzenia przyslugujq w proporcjonalnej do \:vymiaru czasu pracy 

okreS w umowie 0 prac~. 

6. Pracownikowi przysluguje do zajmowanego stanowiska oraz 

dJa pracownika zaszeregowania w ramach 

stanowiska oraz I)rzvznaniu okrdlonej KWOty zasadniczego podejmuje Bunnistrz. 

8. ne wynagrodzenia za prac~ ic~ sluzbowq. 

§ 7. ikowi poza wynagrodzen przysluguje dodatek za iet praey. 

nagroda j jednorazowa odprawa w z na emerylur~ lub z 

niezdolnosci pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 8.1 przysluguje za pracy Ie 

_ b2. Za czas pracy prawo wvnaarodzen 

prawa tak 

Rozdzial4. 

Dodatek funkcy j ny 

§ 9. I. zatrudnionY111 na stanowiskach iczych zvviqzanych z kierowanicll1 

komorkq dodatek fUll kcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny moze bye przyznany rowniez zatrudnionym na 

urz~dniczych n z kierowaniem dla 

z zal:1cznikiem Ill' 3 do laminu przewiduje siy dodatku. 

3. Wysokose dodatku funkcyjnego uzalezniona obowiqzkow oraz stopnia 

ztozonosci zadan. kwoty dodatku 

funkcyjnego okreslona w nr 3 do Regulaminu. 



Rozdzial5. 

Dodatek specjalny 

~ 10. I. Dodatek moze zostac przyznany Z tytUfU okresO\vego 

obowiqzk6w sfuzbowych lub dodatkowych zadall, 

'1... Decyzj9 0 przyznaniu dodatkll specjalnego z na 

umotywo\vany wn Skarbnika Iub Wydziafu, 

::;, Dodatek me icznoscL 0 kt6rych mowa 

w list I, w kwocie 40% wYllagrodzenia i dodatku funkcyjnego, nie 

niz 12 miesi((cy, 

specjalny me pracownikowi za liwionej n 

w pracy spowodowanej chorob4 lub koniecznosci4 osobistego la nad Ilib 

cZfonkiem rodziny ILib 

Rozdzial6. 


Nagrody uznaniowe 


§lL moze zostac przyznana nagroda za szczeg61ne ia w pracy zawodowej. 


2. 	 o przyznalllu podejmuje Burmistrz, z wlasnej inicjaty\vy lub na 

wniosek Zast9pcy Burm Sekretarza, Skarbnika lub Wydziafu. 

3. nagrod~ pracownikowi oraz okrdlajqcjej brae uwag~: 

-wzorowc wypefnianie swoich 

i terminowosc zalatwian ia spraw, 


w 


-inicjatyw~ w samodoskonalenia pracownika w pracy, 


zawodowej, 


prav.mych oraz umiej stosO\vania 


organizacyjnych polepszeniem 


-LispraWIl klient6w Urzydu, 


i wydajnosci pracy. 


poza wynikaj'lce z zakresu l, 


czynnosci do ia w czasie pilnym. 


w pracy. 


-zast9powanie pracownik6w nieobecnych, 


-dyspozycyj 


-wykonywanie innych zadal'! zleconych przez 




4. Pracownik, l1a kt6rego narozono kary porz'ldkowq, 0 kt6rej movva wart. 108 Kodeksu Pracy, 

\V oKreSle ostatnich 6 ustalania orawa do uznaniowej. traci 

prawo nagrody. 

5. ma charakter a pracownl nle przyznan ie. 

Rozdzial7. 

Postanowienia koncowe 

§ 12. Termin oraz Miasta i Gminy 

Sochocin. 

§ 13. 1. lamin wchodzi w po uptywie podania do 

pracownikom Miasta i Sochocin. 

') praco\vnik obowiqzek zapoznania siy z Regulaminem, potwierdza 



Zat. nr 1 do laminu 

Tabela wymagan kwalifikacyjnych, minimalnych i maksymalnych kategorii 

dla pracownikow samorl~dowych Urz~du l\'liasta i Gminy Sochocin latrudnionych na podstawie 

umowy 0 prac~ 
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Stanowisko 

wyksztalcenie 

2 3 4 

Kierm't'nicze stanowiska urz~d nicze 

Kierownika 

pernolllocnika 

informacj i 

Administrator 

Stanu 

ochrony 

informacj 

ochrony danych) 

XVII -XXI 
1 

XV - xrx 

Xlii-XVII I Wedtug Wediug 

XV 5 I 

XIII- XVIII 4 I 

- XVIII 

kwalifikacyjna 

Urzydu Stanu 

4 


3 




8 

4 

Stanowiska urz~dnicze 

3 


3 


3 


Stanowiska, na ktorych liuamc stosunku pt'acy l1ast~puje w ramach robot publicznych lub prac 

Pracownik II 


w ramach robot publicznych lub prac 

interwency.l 

Pracownik I stopnia vvvkonuiacy zadania w 

ramach rob6t publicznych lub prac 

i nterwencyj rx- XI 2 

VIII- X 



i obslugiStanowiska 

samochodu osobowego 

5 Robotnik 

6 Onerator 

IX- XlII 

111- VIII 

V11- XI Wyksztakcnie 

• Podstawowe 5 

III-VII Podstawowe 5 

2 

2 

2 

odr~bnych 



I Do statu pracy wymaganego na stanowisku kierowniczym wi sit:; vvykonywanie dziablnosci 

gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust.4 pkt. J Ustawy 0 pracownikach samorzqdowych. 

rozumie przcz to ukOl1czcn ic stud iovv 

o z dnia 20 2018 r. - Prawo 0 ictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 

z LUi. I r. poz. 478, z zm.), w zadan na stanowisku, 

a W odniesieniu urzt:;dniczych i kierowniczych iczych do 

opisu stanowiska. 

ie srednie - roZUl1l1C przez to srednic lub srednie 

w ustawy z dnia 14 20 J6 r. - Prawo oswiatowe z 2021 r. poz. 1082), 

o odpowiednim profilu iwiajqcym wykonywanie zadan na a w Odl1leSlemu do 

stanowisk stosownie do stanowiska. 

~ Wyksztalcenie zasadnicze- rozumie przez to wyksztakenie zasadnicze branzowe Illb zasadnicze 

zawodowe, w rozumieniu zdnia 14 grudnia 20161'.- Prawo 0 odpowiednim profilu 

ull10zliwiajqcym wykonywanie 

ie podstawowe, IN ill ustawy 

z dnia 14 grudnia 201 a takze umiejytnosc na 

stanowisku. 



Nr do tilU 

Tabela miesh;cznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracownikow samorz~dowych 

zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~ 

3900 

4000 

4100 

V 4200 

4300 

4500 


VIII 4700 


IX 4900 


5100 


XI 5200 

5800 


XV 6200 


XVI 6600 

XVII 

XVIII 

7000 

XX 7500 


XXI 7900 




Nr 3 do Regulamintl Wynagradzania 

Tabela maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego 

Stanowisko Maksymalny poziom dodatku funkcyj w zlotych 

2500 


Z-ca Skarbnika 2200 


Kierownik Wydzialu 2200 

( jednostki 

1760 

K 


pelnomocnika ds. 

specjal 1760 



