
ZARZĄDZENIE   NR 114/2017 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 14 grudnia 2017r. 

 
w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”. 
 
 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017r. poz.1875 i poz. 2232) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902; z 2017r. poz. 60 i poz. 1930)  
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1786; z 2017r. poz. 1621  
i poz. 1930)  
 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§1. Ustala się „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 
 

§2. Traci moc zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  
9 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników 
samorządowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu”. 

 
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 
§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania  

od 1 stycznia 2018r. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Załącznik do zarządzenia Nr 114/2017  

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  z dnia 14 grudnia  2017 r. 
w sprawie „Regulaminu wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych 

 w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”. 
 

 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZ ĄDOWYCH  
ZATRUDNIONYCH W URZ ĘDZIE GMINY I MIASTA W JASTROWIU 

 
 

I. PRZEPISY WSTĘPNE 
 

§1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:  
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,  
2) wynagrodzenie zasadnicze pracowników, 
3) przepisy ogólne dotyczące wynagrodzenia za pracę,  
4) dodatki do wynagrodzenia zasadniczego,  
5) inne dodatki, 
6) nagrody, 
7) inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy. 

 
§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 
2) kierowniku urzędu - oznacza to Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie lub osobę, 

wyznaczoną przez Burmistrza do wykonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy, 

3) pracowniku - oznacza to pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta                  
Jastrowie na podstawie umowy o pracę bez względu na rodzaj umowy o pracę             
i wymiar czasu pracy, 

4) stanowisku kierowniczym urzędniczym – oznacza to pracowników zatrudnionych  
na stanowisku sekretarza gminy, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, głównego 
księgowego, kierownika referatu, komendanta straży miejskiej oraz zastępcy 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 

5) rozporządzeniu płacowym – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych                   
(Dz. U. z 2014r. poz.1786 ze zm.), 

6) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 
7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – oznacza to miesięczne najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia płacowego. 
 

§3. 1. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę.  
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru  
i powołania z zastrzeżeniem §12 ust. 5 oraz §16 ust. 3. 
3. Do wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie oraz Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie 
stosuje się rozporządzenie płacowe.  
 
 



 
II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW ORAZ 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE  
 

 
§4. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze stosowne do zajmowanego 

stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 
 

§5. 1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz 
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowani zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 
2. Ustala się stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 
3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne 
określone w rozporządzeniu płacowym.  
 

§6. Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych 
przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, 
dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz pracowników 
zatrudnionych na stanowisku sekretarza gminy i kierowniczych stanowiskach urzędniczych. 
 

 
III. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WYNAGRODZENIA ZA PRAC Ę 

 
§7. 1. Wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem poszczególnych jego składników                   

i należnych kwot wraz ze sposobem ich określenia ustala kierownik urzędu w umowie                
o pracę.  
2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia  
w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.  
 

§8. 1. Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym 
wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
2. W przypadku kiedy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie 
podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi 
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości 
wynagrodzenia, przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego  
niż minimalne. 
3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną. 
4. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko 
wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 
 
 

IV. DODATKI DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
 

§9. 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości 5% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5-ciu latach pracy.  
2. Dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. 



3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się wszystkie poprzednio zakończone 
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają  
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
4. W przypadku gdy praca w Urzędzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu 
dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 
5. Pracownikowi, który wykonuje pracę w Urzędzie w ramach urlopu bezpłatnego 
udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego 
zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres 
zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu. 
6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny , za które 
pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
7. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  
w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dochodu, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 
 

§10. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych urzędniczych 
przysługuje dodatek funkcyjny. 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa załącznik nr 3  

do regulaminu.  
3. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek korzystniejszy dla 
pracownika. 
 

§11. 1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny, z tytułu okresowego 
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w wysokości 
adekwatnej do wynagrodzenia z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich 
wykonywania kwalifikacji.  
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także 
na czas nieokreślony. 
3. Dodatek specjalny nie może przekraczać 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany                    
w wysokości wyższej niż określona w ust. 3. 
5. Przepisy poprzedzające stosuje się do Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnika Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
 
 
 

V. INNE DODATKI  
 

      §12. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za biegłą znajomość języka obcego, 
potwierdzoną certyfikatem w języku polskim – w wysokości 5% najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył dokumenty potwierdzające 
znajomość języka.  



 
§13. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego  

w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas 
wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być 
udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego 
zakończeniu. 

 
§13a. 1. Za opiekę nad praktykantem/praktykantami wyznaczonemu pracownikowi 

przysługuje dodatek szkoleniowy. 
2.  Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się po zakończeniu praktyki wg wyliczenia 
wynikającego z zarządzenia Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 marca 
2016r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży  
dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.” 

 
 

VI. NAGRODY  
 
§14. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana dalej „nagrodą”  

w wysokości : 
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego, 
2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego, 
3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego, 
4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego, 
5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego, 
6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego. 
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie poprzednie zakończone 
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
3. Pracownikowi, który wykonuje pracę ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego 
pracodawcę w celu wykonania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza  
się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu. 
4. W razie jednoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy 
uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów. 
5. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej 
nagrody. 
6. Wypłata nagrody następuje z urzędu tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu 
do niej prawa. 
7. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi  
w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – 
wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, 
będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę 
obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia 
prawa do nagrody. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 oblicza się według zasad określonych w § 14 – 
17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14  
ze zm.).  
9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności  
do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej 



niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu 
rozwiązania stosunku pracy. 
10. Pracownikowi, który udokumentował okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, 
wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą. 
11. Pracownikowi, który udokumentował okres zatrudnienia dłuższy niż wymagany do 
nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go 
do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w 
dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą 
nagrody niższej. 
12. Pracownikowi, który w dniu, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody, był 
uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w 
ciągu 12 miesięcy od tego dnia, nagrodę wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia 
prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. 

 
§15. 1. Pracownikom może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia                  

w pracy zawodowej. 
2. Tworzenie funduszu nagród i przyznawania nagród dla pracowników określa załącznik nr 4 
do Regulaminu. 
3. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie  
powołania. 
 
 

VII. INNE  ŚWIADCZENIA ZWI ĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY 
 
§16. Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  

na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 2016r. poz.2217 ze zm.). 

 
§17. 1. Pracownikowi, delegowanemu służbowo do zajęć służbowych poza siedzibę 

Urzędu, przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz diety na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r.  
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. 
poz.167). 
2. Pracownikowi przenoszonemu do pracy w innej miejscowości przysługują zwrot kosztów 
przeniesienia oraz inne świadczenia przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom 
państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 66 poz.597). 
 

§18. Pracownikowi przysługują świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności 
do pracy na podstawie art.92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia 
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

 
§19. Pracownikowi przysługują świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych na podstawie art.92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisów 
regulujących zakres i wysokość tych świadczeń. 

§20. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, z zachowaniem przepisów rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad 



udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2 poz.14 ze zm.). 

 
§21. 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie 

pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy na skutek choroby, 
rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. 
2. Wysokość odprawy określają przepisy Kodeksu pracy. 

 
§22. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy przysługuje prawo  

do wynagrodzenia bądź prawo do zasiłku na zasadach i warunkach określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
§23. 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje 

jednorazowa odprawa : 
1) po dziesięciu latach pracy – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, 
2) po piętnastu latach pracy – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
3) po dwudziestu latach pracy – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 
2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop 
wypoczynkowy. 

 
§24. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za używanie podczas pracy własnej 

odzieży i obuwia na podstawie art.2377 Kodeksu Pracy w wysokości określonej                               
w zarządzeniu kierownika urzędu w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego.   
 
 

VIII. PRZEPISY PRZEJ ŚCIOWE   
 

§25. Pracownicy, którzy w dniu wejścia niniejszego regulaminu nie spełniają 
wymagań kwalifikacyjnych oraz nie posiadają stażu pracy ustalonych niniejszym 
regulaminem, mogą nadal być zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach. 

 
§26. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia              

1 stycznia 2018r.  
 
§27. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik winien zostać zapoznany                            

z Regulaminem przez pracownika ds. kadr. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 
dołącza się do akt osobowych pracownika. 

 
§28.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 
ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz.1786 ze zm.) oraz Kodeksu 
pracy. 
 
 



IX. PRZEPISY KOŃCOWE 
 
§29. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości 

pracowników poprzez wyłożenie do wglądu na stanowisku pracy pracownika do spraw kadr.  
 

 


