
 

 
 
 

                           ZARZĄDZENIE  Nr 31/2016 
                   Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
                           z dnia 30 czerwca 2016r. 
 
                  w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy” 
 
 
                   Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                    
21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016,  
poz. 902) i art.772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
(Dz.U z 2014r. poz.1502 z póź.zm.)  z a r z ą d z a m,   co następuje. 
 
                                           § 1. 
 
Ustalam  Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy  stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 
                                              § 2. 
Tracą moc:  
Zarządzenie nr 46/09 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy, zmienione zarządzeniem Nr 64/10 z dnia 29 
września 2010r. i zarządzeniem Nr 75/2011 z dnia 15 września 
2011r. 
                                        
                                          § 3. 
 
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia 
podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy. 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                    Burmistrz MiG                                                  
                                                                                      Koprzywnica 
                                                                                    - Marek JOŃCA -  



                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia                                      

                                                                                                                                                           Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy        

                                                                                                                                                          w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 
 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW 
URZĘDU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY 

 
 
    Rozdział I.  

                                                       Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników i szczegółowe warunki wynagradzania; 
2) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż 

nagroda jubileuszowa; 
3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego; 

 
2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie 
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wykonywanego czasu pracy 
określonego w umowie o pracę. 
 

 
§ 2. 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta i  Gminy w Koprzywnicy; 
2) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Miasta i  Gminy Koprzywnica; 
3) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie na podstawie umowy o pracę, 
4) regulaminie - oznacza regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

w Koprzywnicy; 
5) ups - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902); 
6) ufp - należy przez to rozumieć ustawę o z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013r,  poz. 885 z późn.zmianami); 
7) minimalnym wynagrodzeniu - oznacza minimalne wynagrodzenie w I kategorii 

zaszeregowania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz. U. z 2014r. poz.1786); 

 

                                  
 
 
 



 

 
 
 
                                      Rozdział II.                                                                                                                  
Wymagania kwalifikacyjne i szczegółowe warunki wynagradzania 

 
§ 3. 

 
Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, kategorie 
zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach oraz stanowiska, na których przydzielany 
będzie dodatek funkcyjny, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

§ 4. 
 
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz 
posiadanych kwalifikacji zawodowych. 
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, 
nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
3. Ustala się tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych 
kategoriach zaszeregowania stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. 

 
 
 
                                       Rozdział III. 

 Warunki przyznawania oraz  sposób wypłacania składników wynagrodzenia 
 

Premia 
 

§ 5. 
 
1.Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi przysługuje premia w 
wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Premie przyznaje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego. 
3.Pracownikowi, który z przyczyn usprawiedliwionych chorobą,  koniecznością sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,  za które pracownik otrzymuje z tego 
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego, nieobecnością spowodowaną urlopem 
macierzyńskim,  lub inną usprawiedliwioną nieobecnością  nie przepracował pełnego 
miesięcznego czasu pracy może być przyznana premia pomniejszona proporcjonalnie do 
faktycznego czasu pracy świadczonej w danym miesiącu, tj. o 1/30 za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności. 
4.Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej 
wysokości. 
5. Premii pozbawia się w całości lub w części w przypadku stwierdzenia, że w miesiącu, za 
który przysługiwałaby, pracownik: 

1) nie przybył do pracy, systematycznie się spóźniał lub samowolnie opuścił pracę bez 
usprawiedliwienia; 



2) źle lub niedbale wykonywał pracę oraz niszczył narzędzia, maszyny i materiały; 
3) nie wykonywał polecenia służbowego; 

 4) nie przestrzegał przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych; 

6. Premie przyznawane są miesięcznie. 
7. O pozbawieniu premii w całości lub części przełożony zawiadamia pracownika na piśmie. 
8. Premie wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem. 

 
 

Nagrody z funduszu płac 
 

§ 6. 
 
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 10% 
planowanego funduszu płac. 
2. Nagrodę przyznaje się za należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. 
3.Nagroda nie przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków 
wypłacanych z ZUS, w związku z tym jest wliczana do podstawa wymiaru wynagrodzenia  za 
czas choroby, oraz wszelkich zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie  ustawy o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
4. Decyzję o przyznaniu oraz  terminie wypłaty nagród podejmuje burmistrz. 
 
  

Dodatek za wieloletnią pracę 
 

 § 7. 
 
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w 
ustawie oraz rozporządzeniu. 
2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia, oraz za dni 
nieobecności w pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 
3. Dodatek za wieloletnią pracę  nie przysługuje za okres przebywania na urlopie 
macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim, w związku z tym dodatek ten jest wliczany do 
podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego 

 
Dodatek funkcyjny 

 
§ 8. 

 
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, związanych z 
kierowaniem zespołem, przysługuje dodatek funkcyjny. 
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również na stanowiskach niezwiązanych z 
kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do regulaminu przewiduje się dodatek 
funkcyjny. 
3. Stawki dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3 do regulaminu. 



 

4. Pracownikowi, który z przyczyn usprawiedliwionych chorobą, koniecznością sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,  za które pracownik otrzymuje z tego 
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego, nieobecnością spowodowaną urlopem 
macierzyńskim,  lub inną usprawiedliwioną nieobecnością  nie przepracował pełnego 
miesięcznego czasu pracy dodatek funkcyjny jest pomniejszany o 1/30 za każdy dzień 
nieobecności, w związku z tym dodatek ten jest wliczany do podstawy wymiaru 
wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS. 
   
 
 
                                                               Dodatek specjalny 

 
§ 9 

 
 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 
zadań, pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny w wysokości do 40% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony w okresie wykonywania obowiązków, o 
których mowa w ust. 1. 
3. Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
oraz za dni nieobecnościu w pracy z powodu nioezdolności do pracy wskutek choroby lub 
konieczności osobistego sporawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  
4. Dodatek specjalny nie przysługuje za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, 
rodzicielskim i ojcowskim, w związku z tym dodatek ten jest  wliczany do podstawy wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego.  
 

 
                                             Dodatek za pracę w porze nocnej 

 
           § 10 
 

1.Pracownikowi wykonywującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek o 
wynagrodzeniu za każdą godzinę pracy w porze nocnej na zasadach określonych w 
przepisach prawa pracy. 
2.Dodatek za pracę w porze nocnej wlicza się do podsatwy wymiaru wynagrodzenia za czas 
choroby ustalonej zgodnie z zapisem art.92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do 
podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalonej na podstawie  ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa /Dz.U z 2016  r.poz.372/ 

 
 
     Rozdział IV 

Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należnośc z tytułu pracy. 
                                                       
                                                          § 10. 



1. Wynagrodzenie wypłacane jest 28 każdego miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie, 
w kasie Urzędu lub na konto pracownika, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na 
piśmie. 
 

     
 
  Rozdział V.  

                                              Postanowienia końcowe 
 
                                                                 § 11. 
1. Wynagrodzenie wypłacane jest 28 każdego miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie, 
w kasie Urzędu lub na konto pracownika, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na 
piśmie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowania przepisy  
ustawy, rozporządzenia i prawa pracy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu 
wynagradzania   pracowników Urząedu 
Miasta  i  w Koprzywnicy 

TABELA STANOWISK wymagane kwalifikacje, kategorie 
zaszeregowania oraz ustalenie stawek dodatku funkcyjnego na 

określonych stanowiskach 
1. Stanowiska kierownicze urzędnicze 
Lp. Stanowisko Kategoria 

zaszeregowania 
Maksymalna 

stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wykształcenie Staż pracy Uwagi 

1. Sekretarz Gminy XVII - XIX 7 wyższe art. 5 ust. 2 uops  
2. Kierownik referatu 

z-ca Kierownika USC 
XIII - XVIII 6 wy ższe 5  

2. Stanowiska urzędnicze 
Lp. Stanowisko Kategoria 

zaszeregowania 
Maksymalna 

stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Wykształcenie Staż pracy Uwagi 

1. Radca prawny XIII - XVIII 6 wg odrębnych 
przepisów 

-  

2. Inspektor XII - XVI - wyższe1 4  
4. Podinspektor, 

informatyk 
X - XIV - wyższe 

średnie2 
3  

5. Samodzielny referent IX - XII - średnie2 2  
6. Referent , księgowy IX-XI - średnie 2 2  
7. Młodszy referent, 

młodszy księgowy 
VIII -X - średnie 2 -  

1 .  Stanowiska pomocnicze i  obsługi 
Lp. Stanowisko Kategoria 

zaszeregowania 
Wykształcenie Staż pracy Uwagi 

1. Pracownik II stopnia 
wykonujący zadania w 
ramach robót 
publicznych lub prac 
interwencyjnych 

XII- XVI wy ższe 3  
X- XIV wy ższe - 

2. Pracownik I stopnia 
wykonujący zadania w 
ramach robót 
publicznych lub prac 
interwencyjnych 

IX - XIII średnie 3  

IX-XI średnie 2 

VII- X średnie - 

3. Pomoc administracyjna III - V średnie                                             -  
4. Opiekun dzieci i 

młodzieży (czasie 
przewozu do i ze 
szkoły) 

I - III podstawowe   

5. Kierowca samochodu 
osobo- 
wego 

 
X-XII 

 
wg odrębnych przepisów 

 
 

 
 

6. Kierowca samochodu 
ciężarowego 
Mechanik 
samochodowy 

X-XII 
wg odrębnych przepisów 

zasadnicze zawodowe 

  



 

7. Konserwator VIII- X zasadnicze zawodowe   
8. Robotnik gospodarczy V - VIII podstawowe -  
9. Sprzątaczka III - VI podstawowe -  
1. Pracownik zatrudniony do 1 stycznia 2009 r. może posiadać wykształcenie średnie. 
2. Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska 



Załącznik nr do Zarządzenia                  

       Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy     

   w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

TABELA 
miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych 

kategoriach zaszeregowania 
 

Kategoria 
zaszeregowania 

Kwota w złotych 

I 1.100 - 1.300 
II 1.120 - 1.500 
III 1.140 - 1.700 
IV 1.160 - 2.000 
V 1.180 - 2.400 
VI 1.200 - 2.500 
VII 1.250 - 2.550 
VIII 1.300 - 2.600 
IX 1.350 - 2.700 
X 1.400 - 2.800 
XI 1.450 - 3.000 
XII 1.500 - 3.200 
XIII 1.600 - 3.500 
XIV 1.700 - 3.700 
XV 1.800 - 4.000 
XVI 1.900 - 4.300 
XVII 2.000 - 4.600 
XVIII 2.200 - 4.700 
XIX 2.400 - 4.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  do Zarządzenia                 

        Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy       

 w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

TABELA 
stawek dodatku funkcyjnego 

 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Procent najniższego 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

1 do  40 
2 do  60 
3 do  80 
4  do 100 
5  do 120 
6  do 140 
7  do 160 

 


