ZARZ4DZENTE NR 31/2009
Starosty Pultuskiego
z dnia 25 maja2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wyn agr adzania Pracownik6w
Starostwa Powiatowego w Pultusku
Na podstawie art. 39 ust. I i 2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych(Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w zwiqzku z rozporzqdzeniemRady Ministrow
z dnra 18 marca 2009 r. w sprawiewynagradzaniapracownikow samorz4dowych(Dz.U. Nr 50,
poz.398)

zarzqdzam, co nastgpuj e:

$1
Ustala siq w zalqcznlku do niniejszego zarzqdzenraRegulamin WynagradzantaPracownikow
StarostwaPowiatowegow Pultusku.

s2
Regulamin wynagradzamawchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia podania go do
wiadomo6cipracownikom z mocqobowi4zujqcaod dnia I kwietnra 2009r.

$3
Wykonanie zarzqdzeniapowierzam Dyrektorowi Wydzialu Organizacji i Nadzoru.

s4
Nadz6r nadprzestrzeganiemRegulaminu wynagradzaniasprawuje SekretarzPowiatu.

$s
Zarzqdzeniewchodzi w 2yciez dniem podpisania.

'1n Zalqcznikdo Zarzqdzenia
ryr.2'.!.
/ 2009 StqrastyPultuskiego
z dnia....,{"L..!.yWiU..
2oo9r.
Q
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKOW
StarostwaPowiatowego
w Pultusku

Rozdzial I

Przepisy og6lne

$1
Regulamin okreSla zasady i warunki wynagradzania za prace oraz Swiadczenia zwiqzane z
pracEi warunki ich przyznawania.

$2
1. Postanowienia Regulaminu dotyczq pracownikow zatrudnionych w

Starostwie

Powiatowym w Pultusku na podstawieumowy o pracQ.

$3
Przed dopuszczeniemdo pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajarrriasig w Wydziale
Organizacji i Nadzoru z niniejszym Regulaminem.Oswiadczeniepracownika o zapoznanit
siEz Regulaminemzostajedol4czonedo jego akt osobowych.

$4
Ilekroi w Regulaminiejest mowa o:
1) pracodawcy- rozumie siEprzezto StarostwoPowiatowew Pultusku.
2) pracowniku - rozumie sig przez to osobg zatrudnionqw StarostwiePowiatowym na
podstawie umowy o pracq, bez wzglEdu na rodzal umowy o pracg i wymiar czasu
pracy,

3) rozporzqdzeniuw sprawie zasadwynagradzania- rozumie siq przezto rozporzqdzenie
Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzaniapracownikow
samorz4dowych(Dz. U. Nr 50, poz.398),
4) najnizszym wynagrodzeniu zasadniczp

rozumie sie przez to

najnr2sze

wynagrodzemezasadniczew I kategoni zaszeregowania,okreSlonew zalqczniku nr 1
czgi;6 A do rozponqdzenra Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r. w sprawie
wynagradzaniapracownikowsamorz4dowych(Dz. U. Nr 50, poz.398),

Rozdzial2

WYNAGRODZENIE

ZA PRAC4

Wynagrodzenie zasadnicze

$s
l. W Starostwie Powiatowym obowi4zuje czasowy system wyrlagradzania,polegaj4cy na
ustaleniu

dla

poszczeg6lnych pracownikow

kategoriI

zaszeregowania, stawek

wynagrodzemazasadniczegooraz dodatku funkcyjnegoi dodatku specjalnego.

2. Podstaw4ustalania zaszeregowania
pracownika s4 tabele stanowi4cezal1czniki od Nr 3
do Nr 6 niniejszego Regulaminu. Minimalne wylagrodzeme zasadniczeustalonejest w
rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wyrlagradzama
pracownikow samorz4dowych(Dz.U.Nr50, poz.398)

3. Tabela maksymalnych stawek miesiqcznych kwot wynagrodzenia zasadni czego
stanowi zalqcznik Nr I do niniejszegoRegulaminu.

$6

l.

DecyzjE o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszercgowania
podejmujepracodawca.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca mo2e skroci6 pracownikowi okres pracy
zawodowej wymagany na danyn stanowisku, z wylqczeniem stanowisk, dla kt6rych
wymaganyokres pracy zawodowej okreSlajqodrqbneprzepisyoraz art. 5 ust. 2 i art.6 ust.
4 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych(Dz.U. Nr 223,
po2.1458).

$7
Dodatekfunkcyjny
1. Pracownikomzatrudnionymna stanowiskachzwiqzanychz kierowaniemzespolemoraz
radcyprawnemuprzystugujedodatekfunkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przystugujer6wniez pracownikomzatrudnionymna stanowiskach
niezwiqzanychz kierowaniem zespolem,dla kt6rych w tabeli nr VII, stanowi4cej
zalqcznikNr 7 do niniejszegoRegulaminu,
przewidujesiqdodatekfunkcyjny.
3. TabelastawekdodatkufunkcyjnegostanowizalqcznikNr2 do niniejszego
Regulaminu.
4. Przepisydotycz4cedodatku funkcyjnegonie dotyczqpracownikow zatrudnionychna
stanowiskach
pomocniczych,obstugi,asystentow
i doradc6w.

o

$8
Dodatek specjalny
1. Z tyfrrlu okresowegozwiqkszenia obowi4Tkow sfuzbowych lub powierzenia dodatkor,vych
zadah o wysokim stopniu zlo2ono6ci lub odpowiedzialnoSci pracodawca mo2e przyznac
pracownikowi, na czasokreSlonynie dluiszy niz rok, dodatekspecjalny.

2. Dodatek specjalnyjestustalanyw zale2noSciod posiadanychSrodk6wna wynagrodzeniai
przyznawany w kwocie nie przel.'raczajqceja0% lqcznie wynagro dzema zasadniczego i
dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie nie przekra czajqcej50 % wynagro dzenia
zasadniczegow wypadku gdy pracownik nie maprzyznanegododatku funkcyjnego.

3. Przepisy dotycz4ce dodatku specjalnego nie dotyczq pracownikow zatrudnionych na
stanowiskachpomocniczych, obstugi, asystentowi doradc6w.

$e.
Nagroda uznaniowa
l.

Dla pracownikow zatrudnionych w Starostwie Powiatowym tworzy sie w ramach
planowanych Srodkow na wynagrodzenia fundusz nagrod na dany rok budzetowy,
pozostaj4cyw dyspozycji Starosty.

2. Fundusznagrodjest funduszemrocznym, a Srodki niewykorzystanewygasajq.zuptyvem
roku budzetowego.
3. W zale|noSciod mozliwoSci finansowych budhetu powiatu fundusz nagrod stanowi do 5
o/orocznejplanowanejwielkoSci Srodkowna wynagrodzeniaosobowepracownikow.

'::''1?

r^-:.

. !,'

4. Fundusz nagrod moLe byc zwrqkszonydecyzja Starostyw kazdym czasie,w ptzypadku
zaistnienia dodatkowych potrzeb wynikaj4cych z okresowego wzrostu zadan kom6rek
umozliwiaj4cychwygospodarowaniedodatkowychSrodkowna wynagrodzenia.
5. Fundusznagrod przeznaczasiE na nagrody uznaniowe.

6. Nagrody uznaniowe mog4 byc wlplacane w miarq posiadanych na ten cel Srodkow
finansowych, w terminach nastqpujqcychSwi4t i okolicznoSci:
l) Dziefi Pracownika Samorz4dowego(27 maja),
2) za szczeg6lneosi4grriqciaw pracy zawodowej,
3) na koniec roku kalendarzowego.

7. WysokoSi nagrodyuznaniowej ustalasiq w oparciu o:
I ) ocenQwynik6w pracy zawodowej
2) stopieri zlo2onoScii trudnoSciwykonyvanych zadan,
3) dyspozycyjnoS6pracownika w zakresiewykonyvania wa2nychi pilnych zadafr
objqtych zakresemobowi4zkow pracownika,
4) wykonyvanie dodatkolvych zadanpozazakresemobowi4zkow pracownika,
5) dzialania usprawniaj4cena stanowisku pracy.

8. Pracownik, na kt6rego nalozono karq porz4dkowq w okresie ostatnich 6 miesiqcy
poprzedzajqcych dziefi ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej
nagrody.

9. Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w okresie pobierania zasilk6w z
ubezpieczenia spolecznego.
tt-

I 0. StarostaPultuski:.
I ) okreSlalimit Srodk6wfinansowychprzeznaczonych
na nagrodyuznaniowe.
2) przyznaje nagrody uznaniowe ,z wlasnej inicjatyvy
Sekretarzowi

i

Skarbnikowi

Powiatu

- WicestaroScie,
oraz

dyrektorom

wydzial6w / kierownikom oddzial6w i samodzielnymstanowiskompracy
podleglymbezpoSrednio
StaroScie.
3) przyznaje nagrody uznaniowe z wlasnej inicjatyvy lub na wniosek
DyrektorowWydzial6w, Ki erownikow Oddzialow-pozostatympracownikom
Starostwa.

11. Sekretarz Powiatu wnioskuje w

sprawie nagrod uznaniowych dla dyrektorow

wydzialow/kierownikow oddzialow i samodzielnychstanowisk pracy,kt6re nie podlegaja
bezpoSrednioStaroScie.
12. Zasadynagradzaniapracownikow stanowi zalqcznikNr 8 do Regulaminu Wynagradzania.

$ l0
Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przpracowany w pelnym wymiarze czasu
pracy miesi4c kalendarzowy nie moze byi ni2szeniz minimalne wynagro dzenieprzysluguj4ce
pracownikom zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu, oglaszanew Monitorze Polskim w
drodzeobwieszczeniaPrezesa
RadyMinistr6w w terminie do dnia 15 wrzesniakazdegoroku.

$ ll
1. Je2eliwynagrodzenie
pracownikajest ni2szeod minimalnegowynagrodzeniaoglaszanego
w MonitorzePolskimw drodzeobwieszczenia
PrezesaRady Ministr6w, pracownikowi
przystugujestosownewyr6wnanie,wyplaconeza okres kazdegomiesi4ca
, lqczniez
wynagrodzeniem.
2. wynagrodzemeprzysluguje zapracQfaktyczniewykonan4.
3. Za czasnie wykonywaniapracypracownikzachowujeprawo do wynagrodzenia
tylko
w6wczas,gdy przepisyprawapracytak stanowi4.

$12
t :

oprocz wyilejwymienionychswiadczeripracownikomprzysluguje:
I ) dodatekza wieloletni4 pracQ,
2) w)magrodzeniezapracew godzinach nadliczbowych, wedlug zasadokreslonych w
KodeksiePracy,
3) dodatkowe wynagrodzenieza ka2dqdodatkow4 godzinQpracy w porze nocnej w
wysokoSci 20% godzinowej stawki wynagrodzeniazasadniczego.
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$ 13
Dodatek za wieloletniq pracp

l.

Dodatekzawieloletni4pracqprzyslugujew wysokoSciokreSlonejw art. 38 ust. 1 ustawyz
dnia 21 listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dowych.

2 . Do okres6w pracy uprawniaj4cychdo dodatku za wieloletni4 pracE wlicza siE wszystkie
poprzednio zakohczoneokresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrgbnych
przepisow podlegajq one wliczeniu do okresu pracy, od kt6rego zalehq uprawnienia
pracownicze.

3. W przypadku gdy praca w StarostwiePowiatowym stanowi dodatkowe zatrudnienie,do
okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj4 zaliczeniu okresy zatrudnienia
podstawowego.

4. Pracownikowi, ktory wykonuje pracQ w Starostwie Powiatowym w ramach urlopu
bezplatnegoudzielonego przez pracodawcqw celu wykonywania tej praay, do okresu
dodatkowego zatrudmenia podlegaj4 zaliczeniu zakonczone okresy zatrudnienia
podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, ktory udzielil urlopu - do dnia
tozpoczeciatego urlopu.

5. Dodatek za wieloletniq pracE przysluguje pracownikowi za dni, za kt6re otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoSciw pracy z powodu niezdolno5ci do pracy
wskutek choroby albo koniecznoSciosobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym czlonkiem rodziny, za kt6re pracownik otrzymuje z tego tytulu zasilek z
ubezpieczeniaspolecznego.

6. Dodatek za wieloletni4 pracQjest wyplacanyw terminie wyplaty lvynagrodzenia:

I ) poczqwszy od pierwszego dnia miesi4ca kalendarzowego nastEpujecegopo
miesi4cu, w kt6rym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wylszej stawki
dodatku, jeheli nabycieprawa nastqpilow ci4gu miesi4ca,

2) za dany miesi4c, jeheh nabycie prawa do dodatku lub wylszej stawki dodatku
nastqlilo pierwszegodnia miesi4ca.

Rozdzial 3

SwmnczENrAprENrqzNE
zwr4zANEz nRACA
$14
Pracownikom przysluguj4 poza wynagrodzeniem za pracg i wymienionymi dodatkami,
r6wniez inne SwiadczeniapienigZnezwiqzanez pracq:

1) Swiadczenianalehnew okresie czasowej niezdolnoScido pracy w oparciu o art.92 i
184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujqce uprawnienia do Swiadczeri z
ubezpieczeniaspolecznegow razie choroby i macierzyfstwa,

2) Swiadczeniaprzysluguj4ce z tytulu wypadkow przy pracy i chor6b zawodowych w
oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy reguluj4ce zakres i wysokoSi
tych Swiadczeri,

3) odprawy w zwiqzku z powotaniem do sluzby wojskowej naleanew oparciu o przepisy
regulujqcepowszechnyobowi4zek obrony pafstwa,

4) odprawa poSmiertnaprzyslugujqcana podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokoSci
okreSlonejw tym przepisie,

5) dodatkowewynagrodzenierocznena podstawieprzepis6w o tym wynagrodzeniu,

6) odprawa rentowa lub emerytalna w wysokoSci okreSlonej w $ 15 niniejszego
Regulaminu,

7) nagrodajubileuszowa w wysokoSciokre3lonejw $ 16 niniejszegoRegulaminu.

$15
Odprawa emerytalna lub rentowa

l. Pracownikowi przechodzqcemuna emeryturglub rentg inwalidzk4 przysluguje
jednorazowaodprawa w wysokoSciokreSlonejw art. 38 ust. 3 ustawyzdnia2l listopada
2008 r. o pracownikachsamorz4dowych.

2. Do okres6w pracy uprawniaj4cychdo jednorazowej odprawy w zwiqzku z przejSciemna
emeryturE lub rentg z tlrtulu niezdolnoSci do pracy wlicza siQ wszystkie poprzednio
zakohczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrEbnych przepis6w
podlegajqone wliczeniu do okresu praay,od kt6rego zale24uprawnieniapracownicze.

3. Wynagrodzenie,o kt6rym mowa w ust. I oblicza siE wedlug zasadobowi4zuj4cychprzy
ustalaniuekwiwalentu pienigznegoza urlop .vq1poczynkoorry.

$ 16
Nagroda jubileuszowa

1. Pracownikowi przysluguje nagrodajubileuszowa w wysoko5ci okreslonejw art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dowych.

2. Do okresu pracy uprawniajqcego do nagrody jubileuszowej wlicza sie wszystkie
poprzednie zakohczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeheli z mocy odrgbnych
przepis6w podlegaj4 one wliczeniu do okresu pracy , od kt6rego zalehq uprawnienia
pracownicze.
3. Pracownikowi, ktory wykonuje prace w urzEdzie w ramach urlopu bezplatnego
udzielonego przez innego pracodawcE w celu wykonywania tej pracy, do okresu
uprawniaj4cego do nagrody jubileuszowej wlicza sig okres zatrudnienia u tego
pracodawcydo dnia rozpoczeciatego urlopu.

4. W razie r6wnoczesnegopozostawaniawiEcej niz w jednym stosunku pracy, do okresu
pracy uprawniaj4cegodo nagrodyjubileuszowej wlicza siEjeden ztych okres6w.

5. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w

dniu uplywu

okresu

uprawniajqcegodo tej nagrody.

6. Pracownik jest zobowiqzany udokumentowai swoje prawo do nagrody jubileuszowej,
jeheli w jego aktachosobowychbrak jest odpowiedniejdokumentacji.

7. Wyplata nagrody jubileuszowej nastgpuje z urzEdu, tj. bez wniosku pracownika,
niezwloczniepo nabyciu do niej prawa.

8. PodstawE obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przyslugujqce
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeheli dla pracownika jest to
korzystniejsze- wynagrodzenieprzyslugujqcemu w dniu wyptaty. Jeaelipracownik nabyl
prawo do nagrodyjubileuszowej, bgd4czatrudnionyw innym v,tymiarzeczasupracy nizw
dniu jej wyplaty, podstawE obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie
przysluguj4cepracownikowi w dniu nabyciaprawa do nagrodyjubileuszowej.

9. Wynagrodzenie,o kt6rym mowa w ust.8 odlicza sig zgodnie z $ l4-I7 rozporzqdzenia
MPiPS z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegolowych zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego , ustalania i wyplacania wynagro dzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentupieniEznegoza urlop (Dz.U.Nr2, poz.l4 zpz)

10. W razie ustania stosunkupracy w zwiqzkuzprzejSciem na rentE ztytilu niezdolnoScido
pracy lub emeryturg,pracownikowi, kt6remu do nabycia prawa do nagrodyjubileuszowej
brakuje mniej niz 12 miesigcy, liczqc od dnia rozwiqzania stosunku pracy, nagrodg tg
wyplaca siEw dniu rozwiqzaniastosunkupracy.

11. Jezeli w dniu wejScia w Zycie przepis6w wprowadzajqcych zaliczalnofi(,do okres6w
uprawniaj4cych do Swiadczeri pracowniczych okres6w niepodlegajqcych dotychczas
wliczeniu uplywa okres uprawniajqcy pracownika do dwoch lub wigcej nagr6d
jubileuszowych, wyplaca mu siEtylko jedn4 nagrodE- najwylszq.

12. Pracownikowi,ktory w dniu wejSciaw 2ycieprzepis6w,o ktorych mowa w ust. ll, ma
okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dluaszy nia
wymagany do nagrodyjubileuszowej danegostopnia,a w ci4gu 12 miesigcy od tego dnia
uplynie okres uprawniajqcy go do nabycia nagrody jubileuszowej wyaszego stopnia,
nagrodE nilszq wyplaca siE w pelnej wysokoSci, a w dniu nabycia prawa do nagrody
v'ryZszej- rolnicg migdzy kwot4 nagrody wylszej a kwotq nagrody nizszej.

13.Przepisyust.l1 i 12 majq odpowiedniozastosowanie,w ruzie gdy w dniu, w ktorym
pracownik udokumentowal swoje prawo do nagrody jubileuszowej, byl uprawniony do
nagrody wylszego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabgdzie w ci4gu 12
miesiEcyod tego dnia.

Rlozdzial4
SPOSoB I TERMINY WYPI,ATY WYNAGRODZEN
I POZOSTALYCH NALEZNOSCI PRACOWNICZYCH

$ 17
I . Wynagrodzenie za pracewyplaca siE z dolu w 28 dniu kazdegomiesi4ca, jeileli ustalony
dzieh wyplaty za pracejest dniem wolnym od pracy, wynagro dzeniewlplaca siq w dniu
poprzedzajqcym.

2. Wyplata wynagrodzenia za dni niezdolnoSci do pracy lub zasilk6w chorobolvych
dokonywanajest w terminie do dnia 28 kazdegomiesiqca. Je2eliustalony dziehwyplaty
za pracQ jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca siQ w

dniu

poprzedzajqcym.

3. Pracodawcana wniosek pracownika obowiqzany jest do udostqpnieniamu do wglqdu
dokumentacji placowej oraz przekazania odcinka listy plac zawierajqcego wszystkie
skladniki wynagrodzenia.

$18
1. Wyplata wynagrodzema nastEpuje w

formie

pieniEznej w

siedzibie Starostwa

Powiatowego (kasa) lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego
pisemnej zgody.Dotychczaszlo2onezgody zachowuj4swoj4 waznoS6.

2. Wyplata wynagrodzemadokonywanajest do r{< wlasnych pracownika albo osoby przez
niego upowaznionej, a w razie gdy nie mohe on osobiScie odebrai wynagro dzenia z
powodu przemijajqcej przeszkody i nie zloLyl pisemnego sprzeciwu co do dokonywania
wyplaty, do r4k wsp6lmalhonka.

3. Wyplata w)magrodzenianastqpujew godzinachpracy.

Rozdzial 5

POSTANOWIENIA KONCOWE

$ le
Regulamin wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od podania go do wiadomoScipracownik6w
przez wywieszeniena tablicy ogloszeriw StarostwiePowiatowym z mocqobowi4zujqcqod I
kwietnia 2009r..

$20

Pracodawca w kazdym czasie udostgpnia na Zqdarie pracownika Regulamin i w razie
potrzebywyjaSniajego treSi.

s 21
Wszelkie zmiany Regulaminu nastepujqw formie pisemnej w trybie obowiqzuj4cymdla jego
ustalania.
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Zal1cznik Nr I
do Regulaminu Wynagr adzania
TABELA I
Maksvmalne stawki
miesigcznychkwot wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalna
Kategori a zaszeregowania
I
il

m

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVU
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

kwotaw zlotych
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
s000
s200
5400
5600
5800
6000
6200

Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu Wynagr adzania

TABELA II
Stawki dodatku funkcyjnego

Stawkadodatku

Procent najnihszego wyn agro dzenia

funkcyjnego

zasadnic zego

1
2
J

4
5
6
7
8
9

do 40
do 60
do 80
do 100
do 120
do 140
do 160
do 200
do 250

Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu Wynagr adzania

TABELA III

Stanowiska kierown icze urzqdnicze

iLP. :

I

Stanowisko

i
i

Minimalnypoziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagania
kwalifikacyjne
Wyksztalcenie
otaz
umiejqtnoSci
zawodowe

-.
--

Stazpracy
(w latach)

t.
SekretarzPowiatu

2

i Geodetapowiatowy
.

3

4

5
I

I
l

7

xvII

wyLsze

XV

wg odrqbnychprzepis6w

wg odrEbnych
przepis6w

r

- t . _ .

- .

i Kierownik Osrodka
, Dokumentacji Geodezyjnej i
, Iqrtogafqczq_ej
i Przewodnicz4cyZespolu
I UzgadnianiaDokumentacji
, Pryjektowej
ZastqlrcaKierownika
; OSrodkaDokumentacji
; Geodezyjnej i
_, Kartografpz-nej

I Ggglogpoylalglyy
I PowiatowyRzecznik
l-Konsument6w
.:

l t t . ,

wg oorQDnycnprzeplsow

XV
wg odrEbnychprzepis6w

XV
XV

xv
XV

DyrektorWydzialu
rzecznikprasowy
Gl6wny ksiqgowy
audytorwewnEtrzny
Inspektor kontroli
dokumentacji geodezyjnej
kartografi cnrcj

wy2sze geodezyjne
i kartografrczne
oraz uprawnienia
zawodowe
wyzsze geologlczne
wg. odrqbnych
przepis6w
t :

wyzsze

XV

wedfugodrqbnych
przepis6w
wyilsze geodezyjne
i kartografrczne
oraz uprawnienia
zawodowe

9

i Kierownik oddziatu
Pelnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych

l

ZastEpcadyrektora wydziatu

i

1 0 Zastgpcagl6wnego
ksiqgowego

XtrI

i
I XfV
I
i

:

wyzsze

wyLsze
ekonomiczne
lub podlplomowe
ekonomiczne.

Ztlrycznik Nr 4
do Regulaminu Wynagr adzania

TABELA IV
Stanowiskaurzgdnicze
Lp.
Stanowisko

Minimalny poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagania
kwalifikacyjne

Radca prawny

XIII

Wyksztalcenie
Stazpracy
(w latach)
oraz umiejEtnoSci i
zawodowe
wg odrEbnychprzepis6w

Glowny specjalista

XU

wyzsze

3.

Inspektor

xI

wyzsze

4.

Starszyspecjalista
Starszy informatyk

1.

wyLsze
XI

l

5.

Starszygeodeta
Podinspektor,
informatyk
Geodeta

X

X

Specjalista

1 wylsze geodezyjnei
kartografrczne
wyLsze,
Srednie
wylsze geodezyjnei
kartograficzne
wyZsze
Srednie

J

;

X
Specjalistads. BI{P
8.

Samodzielny referent

x

9
10

Referentprawny
Referent prawnoadministracyjny
Referent,

VIII
VIII

11

wedlug odrqbnych
przepis6w
wyisze
Srednie
wyisze prawnicze
wyLszeprawnicze
lub administracyjne

IX

Srednie

VIil

Srednie

Kasjer,

t2

Ksiqgowy
Mlodszy referent,
Mlodszy ksiqgowy

2

Zalqcznik Nr 5
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA V
Stanowiskapomocniczei obslugi

Minimalny poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Lp.

Wymagania
kwalifikacyjne
Wyksztalcenie
oraz umiejqtnoSci
zawodowe

XII

wyLsze

XI

wyZsze

X

Srednie

IX

Siednie

VilI

Srednie

Konserwator

VIII

Kierowca samochodu
osobowego_

VII

zasadnicze
zawodowe
wedlug odrqbnych przepisow

V

podstawowe

Itr

podsiawowe

II

podstawowe

Pracownik II stopnia
wykonuj4cy zadaruaw
ramach rob6t publicznych lub
prac interwencyjnych

Pracownik I stopnia
wykonuj4cy zadariaw
ramach rob6t publicznych lub
prac interwencyjnych

3
4

Stazpracy
(w latach)

5
Robotnik gospodarczy
6
Sprzqtaczka
7
Gorue9

Zalqcznik Nr 6
do Regulaminu Wynagr adzania

TABELA VI
Stanowiskadoradc6wi asvstent6w
Lp.
Stanowisko

1.

Minimalny poziom
wynagro dzenia
zasadniczego

WSrmagania
kwalifikacyjne
Wykiztalcenie
oraz umiejEtnoSci
zawodowe
wy2sze

Doradca
XVII

2.

Asystent

Srednie
XI

Stazpracy
(w latach)
5

ZaN4czmikNr 7
do Regulaminu Wynagr adzania

TABELA VII
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
dla stanowisk, o kt6rych mowa w $ 7 Regulaminu Wynagradzania
Lp.
Stanowisko

l.

SekretarzPowiatu

2.

Gl6wny ksiEgowy,

3.

Audyor wewnEtrzny
Dyrektor wydzialu

Maksymalnastawka
dodatku funkcyjnego

7

Rzecznikprasowy
Geodetapowiatowy
4
5
6

6
Powiatowy rzecznik
konsument6w
Kierownik Oddziifu,
Zastgpcagl6wnego ksi ggowego,
Pelnomocnikds. informacji
niejawnych
ZastgpcaDyrektora Wydziatu

7

8

9

7

Kierownik OSrodka
DokumentacjiGeodezyjneji
Kartograficznej
PrzewodniczqcyZespolu
U zgadniania Dokumentacji
Projektowej
RadcaPrawny

10
Gl6wny specjalista

6

Zalqcznik Nr 8
do Regulaminu Wynagr adzania

ZASADY NAGRADZANIA
PRACOWNIKOW ZA SZCZEGOLNE
OSI,TGNIECIAW PRACY

I. Tworzeniefunduszunagr6d
l. W vrzqdzietworzysiq fundusznagr6dindyvidualnychza szczeg6lne
osi4gniqciaw pracy
zawodowej,zwanydalejfunduszemnagr6d.
2. Dysponentem
funduszunagr6djest StarostaPultuski.

II. Przeznaezenie
funduszunagr6d
l.Nagrody w formie pieniqznej, przeznaczonesA dla wyrozniaj4cychsiQ w pracy
zawodowejpracownik6wUrzedu,a w szczegolnoS
ci za :
l) inicjatywyi dziaNania
wykraczajqcepozaich obowipki zawodowe;
2) wyro2ruajqcq kreatywnoSi i

innowacyjnoS6, znaczqce usprawnienie systemu

zarzqdzania,
proces6wpracyi obowiWujqcychprocedur;
3) wyrolniajqcqskutecznoSi
zarzqdzania
i osi4ganie
trudnychcel6w;
4) znaczqce
poprawqj akoScifunkcjonowantaU rzqdu;
5) wyro2niajqcryealizacjqprojekt6w;
6) qgg2nrajqcewyniki ocenyokresowejpracownika;
7) efekty.rvnapomoc w rozwoju zawodowym i adaptacji spoleczno-zawodowej
pracownik6w;
8) znaczqcywzrost kompetencjizawodowychpracownika,wykorzystywanychw pracy
zawodowej;
9) istotnywklad w promowaniewlaSciwejkultury UrzEduorazetycznych
postawi zachowaripracownik6w;
lO)dlugoletni4
wyr6zniaj4c4pracQpracownik6wprzechodz4cych
na emeryturylub renty.
Nie mog4miei onejednak charakterurutynoweji powszechnejodprawy;
1I )inne szczeg6lne
osi4gniqcia.

I
I

2.Nagrodymogabyi przyznawane
po zaistnieniuuzasadniaj4cych
dorafinie,bezpo6rednio
okolicznoScilub po zakohczeniudanego okresu rozhczeniowego( roku, kwartalu,
miesi4ca)
III. Procedury rwiqzane z przyznnwaniem nagr6d
l. Nagrody mogq byi przyznawanebezpoSrednioprzez ich dysponentalub tez na wniosek
Dyrektor6w Wydzialow.
2. Wniosek powinien byi kr6tko umotywowanyw postacipisemneji okreslai proponowane
kwotq nagrody.
3. Adnotacja o przpnaniu nagrody- z podaniemzaslugi-jest skladanaw aktachosobowych
pracownika.
IV. Planowanie i rozliczanie funduszu nagr6d
Fundusznagr6djest planowany i rozliczany w cyklu rocznym.

Zarz4dzenieNrbO t2009
StarostyPultuskiego
z dniaA9 maja 2009r.
w sprawiewprowadzeniaRegulaminuprocy w StarostwiePowiatowymw Pultusku

Na podstawie art. 104Kodeksu pracy zaruqdzam,co nastgpuje:

$ 1.
Wprowadza siQ w Starostwie Powiatowym w Pultusku Regulamin pracy, zvvany dalej
"re guIami nem", stanow i qcy zalqcznik do zarzqdzenia.

$2.
Zobowi qzuje siQ Dyrektor6w Wydzialow do przekazania treSci Regulaminu pracy
podlegtym pracownikom, a zapoznaniesig z treSci4regulaminupracownicy potwierdzajqw
oswiadczeniu.

$3.
Za vtykonani e zar zqdzeni a czy nig odpow i e dzialnym Sekretarza Pow i atu.

$4.
Traci moc ZarzqdzenieNr 14104StarostyPuhuskiegoz dnia 8 ezerwca2004 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu pracy obowiqzujqcegopracownikow Starostwa
Powiatowego w Pultusku.

$s.
Zarzqdzeniewchodzi w irycie po uptywie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomoSci
pracownikow.

