
ZARZ~DZENIE Nr 19/2019 

\VOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 271utego 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu~'Ynagradzania dla pracownik6w samorz~dovv)'ch-
zatrudnionych w Urzydzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art 3J ust 1 i 2 usta\\y z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracgwnikach 
samorzqdovvych ( Dz. U. z 2018 L pOZ. 1260 z pMn. zm.) zarz~dza sity, co nast~puje: 

§ 1. Ustala si~ regulamin 'wynagradzania pracownik6w samorz~dowych , 0 ktorych mowa 
w artA ust. 1 punkt 3-- ustawy -z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'!:dov"ych, 
zatrudnionych w Urz~dzie Gminy Sochocin w brzmieniu zal~cznika do niniejszego 
zarz~dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Z chwilq wejscia w Zycie zarzqdzenia traci moe zarzqdzenie 6/2018Wojta Gminy 
Sochocin z dnia 1 ll!tego 2018 L W sprawie ustalenia regulaminu vrynagradzania d1a 
pracownikow samorzqdowych zatrudnionych w Urz~dzie Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w :lycie po uplywie dwoch tygodni od dnia podania do wiadomosci 
pracownikow, w sposob zvryczajowo przyj~ty w Urz~dzie Gminy Sochocin. 



Zal'1cznik 
do zarz,!-dzenia Nr 19/2019 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 271utego 20 ,,--~-- ... 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 


pracownik6w samorz~dowych 


zatrudnionych 

w Urz~dzie Gminy Sochocin 




Rozdzial1 

Post::mowicnia ogolne 


§ 1. Regulamin vvynagtadzania obowi,!Zl!.L~pracownik6\\' zatrudnionych w Urz~zieGminL 
Sochocin na podstawie umowyo~prac¥-j okresla: 

1) szezeg610we warunki \vynagradzania, w tym maksymalny poziom \\tynagrodzenia 

zasadniczego oraz wym~~ania~walifikacyj~e; 


2) zasady przyznawania dodatku funkcyjnego; 


3) zasady przyznawania dodatku specjalnego; 


4) zasady przyznawania nagr6d innych niz nagroda jubileuszowa; 


§ 2. Ilekroc w regulaminie wynagradzaniajest mowa 0: 


1) regulaminie nalezy przez to regulamin vvynagradzania dla pracownik6w zatrudnionyeh 
na podstawie umowy 0 prae~ w Urz~dzie Gminy Sochocin; 

2) praeodawcy - nalezy przez to rozumiec Urzqd Gminy Sochocin reprezentowany przez 
W6jta Gminy Sochocin; 


3) urzydzie - nalezy przez to rozumie6 Urzqd Gminy Sochocin; 


4) wydziale - nalezy przez to rozumiec kom6rki organizaeyjne funkej onuj C!-ee 

w Urzydzie Gminy Sochocin; 


5) praeowniku - nalezy przez to rozumie6 pracownik6w samorzq,dowych zatrudnionych 

w Urzydzie Gminy Sochocin na podstawie umm:vy 0 pracy; 

6) Kodeksie pracy - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks 

pracy; 

7) ustawie nalezy przez to rozumiec ustawl;( z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzq,dov.'Ych; 

8) rozporzC!-dzeniu - nalezy przez to rozumie6 rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia IS maja 

20181". w sprawie vvynagradzania pracownik6w samorzq.dowych. 

Rozdzial2 



Szczegolowe warunki \vynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne 

_ § 2. 1, Pracowniko\vi wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji zawodoWY:£1-1, 

2. Zgodnie z obowi,!:zuj,!:cymi przepisami prawa oraz z niniejszym regulaminem pracownikom 
przysluguje: 

1) \vynagrodzenie zasadnicze; 

2) dodatek za wieloletniq pracy; 

3) nagroda j ubileuszowa; 

4) dodatkowe wynagrodzcnie roeznc; 

5) jednorazowa odprawa pieniyzna w zwiqzku z przejsciem na emerytury lub renty; 

6) swiadczenia nalezne w okresie czasowej niezdolnosci do pracy; 

7) swiadczenia nalezne z tytulu 'wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych. 

3. Pracownikowi moze bye przyznany zgodnie z niniej szym regulaminem: 

1) dodatek funkcyjny; 

2) dodatek specjalny; 

3) nagroda. 

§ 3. 1. Minimalny miesiyczny poziom wynagrodzenia dla pracownik6w samorzqdowych 

zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracy ustala rozporz,!:dzenie. 

2. Ustala Sly wymagania kwalifikacyjne pracownik6w, maksymalne miesiyczne stawki 
\\'Ynagrodzenia 	 zasadniczego z uwzglydnieniem kategorii zaszeregowania zgodnie 

z zahj.cznikiem nr 1 do regulaminu. 

3. Minimalny i maksymalny poziom \v'Ynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach pracy 

zawiera zalqcznik nr 2 do regulaminu. 

4. Na stanowiskaeh pracy nie wymienionyeh w zal'!:czniku nr 1 do regulaminu maksymalna 
kategoria zaszeregmvania jest wyzsza 0 dwie kategorie w stosunku do minimalnej kategorii 

zaszeregowania okreSlonej \V rozporz'1dzeniu. 

Rozdzial3 

Zasady przyznaw'ania dodatlm funkcyjnego 




§ 4, 1. Dodatek funkcyjny pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 

~_ll~ekretarza gminy; 

2) zast;ypcy skarbnika gminy; 

3) kierownika Urz~du Stanu Cywilnego; 

4) zasterpcy kierownika Urzydu Stanu Cywilnego; 

5) kierovvnika v¥ydzialu, referatu, j ednostki rovvTIorzerdnej; 

6) gl6wnego ksiygowego; 

7) zast;;;pcy g16wnego ksiygowego; 

8) zast~pcy kierownika vvydzialu , jednostkl-i6wno[zydnej; 

9) pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, zastypcy pelnomocnika ds. ochrony 

infomlacji niejawnych; 

10) inspektora ochrony danych osobO\vych; 

11) g16wnego specjalisty. 

2. Ustala sier maksymalne stawki dodatku funkcyjnego w wysokosci zgodnie z zalqcznikiem 
nr 3 do regulaminu. 

3. Dodatek funkcyjny wyplacany jest w terminie "\\,),platy wynagrodzenia. 

Rozdzial 4 
Zasady przyznawania dodatku specjalnego 

§ 5. 1. Z tytulu okresowego zwierkszenia obowi<J.zkow siuzbo"\\,),ch lub powierzenia 
dodatko"\\')'ch zadan pracownikowi moze bye przyznany dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny moze bye przyznany w wysokosci nie przekraczaj'!-cej 40% f,!-cznie 
vvynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego praco\Nnika. 

3. Dodatek specjalny \\')'placany jest w terminie wyplaty wynagrodzenia. 

Rozdzial5 
Zasady przyznawania nagr6d 



§ 6, 1. Pracownikowi bye przyznane nagrody uznaniowe oraz nagrody 
okolicznoseiowe, 

-2.-Wysokosc nagrody uznaniowej ustala si~w opardu-o:_ 

1) szczeg6lne osi~gniycia w pracy; 

_ 	2}_vV)1kazywanie inicjatyvv)' wlasnej w zakresie realizowanych obowi~k6w sIuzbovvych; 

3) zastypowanie pracownik6w nieobecnych,-w-ykonywanie dodatkovvych zadaii. zleconych 
przez W6jta; 

4) koordynowanie projekt6w realizowanych w zwi,!zku z pozyskaniem srodk6w finansowych. 

3.-Nagrody okolicznosciowe mog,!: bye wypt~cane w miary posiadanych na ten eel srodk6w 
finansowych w terminach nast~pujqcych swiqt i okolicznoscl: 

1) dzieii. pracownika samorzC!dowego; 

2) zakonczenie roku kalendarzowego; 


3) rocznice samorz'!:dowe; 


4) swiyta panstwowe i samorzC!dowe. 


§ 7. 1. Nagrody uznaniowe i okolicznosciowe przyznaje W6jt. 

2. Kierovvnik komorki organizacyjnej maze w),st,!pic do W6jta z wnioskiem 0 przyznanie 

nagr6d, 0 ktorych mowa w Ust. 1. 


Rozdzia16 
Postanowienia koncowe 

§ 8. Pracownikom zatrudnionym w niepelnym wymiarze czasu pracy vvynagrodzenie 

zasadnicze oraz inne skiadniki w)'nagrodzenia przysluguj,! w wysokosci proporcjonalnej do 
wymiaru czasu pracy okreslonego w umowie 0 pracy. 

§ 9.1. Wyplata wynagrodzenia dokonywanajest w formie pieniyznej na wskazany przez 


pracownika rachunek bankowy. 


2. Wynagrodzenie platne jest co miesiqc z dolu w 28 dniu roboczym kazdego miesi,!:ca. 

3. Jezeli dzien wyplaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca Sll( w dniu 

poprzedzaj qcyrn. 

4. Na pisernny wniosek pracownika wynagrodzenie wyplacane jest do f,!k wlasnych 

pracownika w terminie okrdlonym w ust 2 w kasie Urz~du Gminy. 

§ to. 1. Fakt zapoznania siy z regulaminem potwierdzajq pracownicy wlasnorl(cznym 


podpisem na oswiadczeniu. 




2. zlmany nast~pujl:! w fomlie pisemnej w obowiqzujq.cym dla 
jego ustalania, 

~-

§ 11. spra\vach nie uregulowanych w regulaminie mali:} zastosowanie obowhjzujqce 
przeplSY prawa. 

§ 12. Regulamin wchodzi w zycie po uplywie dwoch tygodni od podania go do wiadomosci 
pracovmikow. 

Zal~cznik nr 1 
do regulaminu 



--

\Vyrnagania kwalit1kacyjne pracol'mik6w Urz~dll Grniny Sochocin 
I. Kierownicze stanowiska urzfidniczc 

Poziom ~~- .. r~ Minimalne. Yoiioni Tp.~ Poziom Minimalne 
minimalnego 

Stanowisko 
maksymalnego maksymaJny wymagania wymagania 

",ynagrodzenia wynagrodzenia I dodatku kwalifika kwalifikacyjne 
I

zasadniczego zasadnicz:go Ifunkcyjnego cy~ne -
~ - I~  - staz pracy 

I wyksztalcenie (w latach) 

7 I wyzsze1XVII 4XIXSekretarzl. 
,~- ,....... ~ 

Gminy 

wyzsze .)'"5XV XVIIZasti(pca2. 
ekonomiczne

Skarbnika lub 
Gminy podyplomo-

I we 
I i 

I ekonomiczne 
II 

wedlug wedlug6XVI XVIIIKierownik3. 
odritbnych odritbnych

Urz~du Stanu przepisow przepis6w 
Cywilnego 

! 

wedrugwedlug4XVIIXIIIZasti(pca4. odn;bnychodritbnych
Kierownika przepis6w przepis6w 
Urz~du Stanu 

Cywilnego 

I 

5 

XV Wyzsze26XVIIIKierownik 

\vydzialu, 

( jednostki 


5. 

r6wnorz~dnej )I 

, i 



--

--

---

_.... --_... _-

odn(bnych -1! odrtrbnych 
i przepis6w

GMWny 16. 
przepis6w I

i I 
I !I I 
i i 

--~ i-  +---- .~i- 

- -	 ~=... 
3I 

XIV XVII wyzsze4Zastt;pCa 
ekonomiczne

gl6wnego lub 
~ -- ksl .0 	wega 1--- - ~ podyplomow 

e 
ekonomiczne 

i 

wyzsze2 4XVII 4XIII 
~ .-----	 .---- _ 8. -- Kierownik 

referatu, 

(jednostki 


r6vmorztrdnej) 


wyzsze2 44XVlIXIIl9. 	 Zast~pca 


Kierownika 

Wydzialu 

(jednostki 
 I 	 ! 

r6wnorz~dnej 

Pelnomocnik 
ds.ochrony 
informacji 
niejawnych 

10. 

Zast~pca 
Pelnomocnika 

ds.ochrony 
informacji 

niejaviUych 

XIII XVII 4 wedlug 
odrltbnych 
przepis6w 

XIII XVII 4 wed!ug 
odrltbnych 
przepis6w 

wedlug 
odrltbnych 
przepis6w 

wedlug 
odrybnych 
przepis6w 

11. Inspektor 
ochrony 
danych 

XIII XVII 4 wedlug 
odr",bnych 
przepis6w 

wedlug 
odr",hnych 
przepisow 

II. Stanowiska urz~dnicze 



Poziom Poziom Poziom Minimalne Minimalne 
minimalnego maksymainy Wymagania wymagania 

wynagrodzenia maksymalnego I ~ kwalifikacyjne kwalifikacyjne 

staz pracy 
(w latach) 

4 

4 

i Inspektor· 
I . 

zasadniczego wynagrodzenia • dodatku -
zasadniczego funkcrjt1cgwyksztakenie 

+-
I 

XII XVII 2 wyzsze 

~Cjalista 

XII xvn ",yzsze22.· Starszy
-I 

3. Gl6wny XII XVI wyzsze2 4 
administrator (baz 
danych, systemow 

I 

komputero\Vych 
zintegrowanych 

systemow 

zarzqdzania) 

4. wyzsze2 3 

5. 

srednie' 3 

Informatyk X XV ",yzsze2 
srednie3 3 

2 

srednie3 2 

9. Ksiygowy IX XI 

10. srednie3 2 

III. Stanowiska pomocnicze i obslugi 



....- - ..... _---------

--.- .... ---

3. 

4. 

5. 

7. 

Sekretarka 

Konserwator 
Elektryk 
Malarz 

Kierowca 
Samoehodu 
osobowego 

Operator 
urzq.dzen 

Eowielajq.cyeh 

Robotnik 
gospodarezy 

POltier 
Dozorea 
Wozny 

Pomoe 
administraeyjna 

Sprzq.1aczka 

\vynagrodzenia 
zasadniczego 

IX 

VIII 

VII 

VI 

V 

IV 

III 

n 

maksymalnego 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

XI 

X 

X 

X 

VII 

VII 

VIII 

dodatku 
fUlLl.;:cyjnego wyksztalcenie 

-srednie3 

zasadnicze5 

wedlug 
odr~bnych 
przepis6w 

Podstawo
we4 

podstawo
we4 

Podstawo-
WeS 

srednie3 

staz pracy 
(w latach) 



- -

i 

IV, Stanowiska, na ktorych nawi~zanie stosunku pracy nastt;puje w ramach robot 
pubIicznych lub prac interwencyjnych 

Lp, Stanowiskn _ : ~oziQm Poziom I Poziom . I Minim~n~_ I Minimaln,e I-Tminimalnego " maksYITl~lny t--wY~l1aga~~~l wy~agam.a ,
I \-~ynagrodzenia maksymalnego rkwahfiRacYJne ikwahfikacYJne 

zasadniczego "wynagrodzenia dodatku I' - ' 

zasadniczego funkcyjnego wyksztalcenie stat pracyI 
(w latach) 

1. IXII XIV WY2sze 3Pracownik II 

stopnia 


w)'konujqcy 
 Xl XIII 

zadania w 


ramach robot 

publicznych tub 


prac 

interwencyjnych 


i 

X XII srednie'2. Pracownik I 

stopnia 
 ---_.......... ...----- .. _- .. -------_.... 
 ------~--

wykonujqcy IX XI - srednie3 


zadania w 

ramach robot 
 .. --------- i ------.._--

i 
.._-------- --... _----- -----... ---

VIII X - srednie3 -publicznych lub 
prac , 


interwencyjnych...l.I______'--_ 


lWymagania bvalifikacyjne okrdlone w ustawie 0 pracownikach samorzqdo\"ych 

2 Wyksztakenie wyzsze w rozumieniu ustawy - Prav·io 0 szkolnictwie wyzszym 0 odpowiednim 
kierunku umozliwiaj,!cym wykonywanie zadan na stanowisku stosownie do opisu stanowiska . 
Spelnienie wymagan okreslonych w ustawie 0 pracownikach samorz<l:dowych 

3 Wyksztalcenie srednie w rozumieniu usta\vy - Prawo oswiatowe 0 odpowiednim profilu 
umozliwiajqce wykonywanie zadan na stanowisku stosownie do opisu stanowiska 

4. Wyksztalcenie zasadnicze rozumie si~ przez to vv),ksztalcenie zasadnicze branzowe 
zawodowe w rozumieniu ustawy - Prawo oswiatowe 0 odpowiednim profilu umozliwiaj,!ce 
wykonywanie zadan na stanowisku 

5. Wyksztalcenie podsta\vowe - rozumie siy przez to wyksztalcenie podstawowe w rozumieniu 
ustawy' - Prawo oswiatowe 0, a takze umiej((tnosc \vykonywania czynnosci na stanowisku. 

Zalqcznik nr 2 
do regulaminu 



I 

~....--....--------

Minimalny i maksymalny miesi~czny poziom wynagrodzenia zasadniczego 

_. - ... -- - 
I I 

ly mie<::iecznvI 
I poziom \vynagrodzenia poziom v"ynagrodzenia 

zasadniczego w ztotych. ...  zasadnic~o w zlotych 
Lp. 

~ 

Kategoria 


zgodnie 

zaszeregowania 
 z rozporz1:}dzeniem i 

1700 I 

L I 2250i 
I 1720 23002. _. _II ~.... 

.- -- . . 

17403. III 2360 

17604. IV 2430I 
! 1780 2500 

1800 ! 

2650 J 
I 1820 2800 

1840i 8. VIII 3000 

1860I 9. IX 3 100 I 
1 880 3250I 10. I X i-I1 900 I 11. ! XI 3400

I 
1 920 12. XII 3600 

i 

l1 940 13. XIII 
. 

1 960 4000 
!

14. XIV 
1 980 4200 

!XVi 15. 
2000 4400i 16. I XVI 

2 100 4600XVIII 17. 

2200 4800XVIIIi 18. 

i 19. XIX 2400 5000 

i 20. XX 2600 
i 

5200 
! x.:'CI :2 800 

5500 
I 

r 

3000 
I 

Zalq.cznik nr 3 



w zlotych 
- -- _ ...

~ 

do regulaminu 

~!awki dodatku funkcyjnego 

- -~ --
~ - .. -~ 

Maksymalny 
Lp. Stawka dodatku poziom dodatku funkcyjnego 

1 440 


2 660 

I 


3 ! 880 


4 
 1100 


5 
 1320 


6 
 1540 


7 i 1760 


8 
 2200 


9 2750 


L 

2. 
,., 
j. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 


I 


