
ZARZIDZENI E NR OA.1 20 .7 .2020

BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dnia 27 tuarca 2020 roku

lv spralvie regulaminu wynagraclzania pracownik6lv Urzgtlu IVlicjskiego lv Kole

Na poclstawie ar1. 39 ust. 1, nst. 2 ustawy z clnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

sarlorz4clowych (tj. Dz. tJ.22019 r., poz. 1282) w zrvi4zktr z art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 uarca

1990r. o sarnor.z4clzie grrippl,lt (t.j. Dz. lJ. z 2019 r., poz. 506 ze zlll.) rozpol'z4dzenia Rady

Milistr6w w sprawie wyr-ragraclzania pracownik6w sarnorz4dorvych z dnia 15 maja 2018 r' (Dz. U'

z 2018 r., poz. 936) zarzqdzam. co nastgptrie:

$ l. Ustalarn regulauin wynagraclzania placorvnikorv Urzgdtt Miejskiego w Kole stallolvi4c1'

zalqczn ili do n inie.i sze go zarzqdzenia.

$ 2. Trac4 ntoc:

1) zarztlclzerienrOA.0050.06.20lSBurmistrzaMiastaKolazdnia lTstycznia20l8r.wsprawie

Lrstalelia Regularninu Wynagradzartia Pracorvttik6rv Urzgdtr Mie.iskiego rv I(ole:

2) zarzqclzerie nr 04.0050.55.2018 Bunnistrza Miasta Kola z dnia 26 kwietnia 2018 r'

w sprawie zntiany Regulaminu wynagradzania Urzgdu Miejskiego w Kole;

3) zarz4clzerie nr OA.0050j2.2018 Burniistrza Miasta Kola z dnia 24 rna.ia 2018 r. zmienia.i4ce

zarztlclzenienrOA.0050.06.20lBBurrnistrzaMiastaKolazdnia lTsty'cztria20l8r'wsprarvie

ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Urzgdu Miejskiego w Kole.

$ 3. Wykonanie zarz4dzenia porvierzarr Sekretarzowi Miasta l(ola.

$ 4. 1. Regulaurin wynagraclzania pocllega poclanitr do wiadorlloSci llracorvttil<6rv w spos6b

zrvyczajorvo przyjqty orazpoprzezzamieszczenie w Biuletynie Infbrmacji Publiczrtej.

2. Regulauril wynagraclzauia rvchodzi rv 2ycie po uplyrvie dwoch tygodni od dnia poclania go do

rviadomoSc i pracownik6w.



Zal.czn iL tlr zarz.dzcu ia,rl 
:,:_i;l[.ill;:l

REGU LAM rN *'NAGRADZAN rA pRACowN r Kow uRZq DU M I E.l s KI ;33 #"i['8iil'
Rozdzial t

Postanowienia o96lne

$ 1. Regulaurin wynaglaclzania pracorvnikorv Urzgclu Mielskiego rv I(ole, zwally clalej regulat.uiuetr-t

okreila:
1 ) wymagania kwalifikacyjue pracownikciw;

2) szczeg6lolve wa1,1ki" wynagradzania, w tytn maksyuraluy pilziotl-t wynagrodzeuia

zasaduiczego;

3) warunki i sposob przyznawarlia cloclatk6w firnkcyjnego i specjalnego oraz iuuych dodatk6w.

$ 2. llekroc w t'egttlatltitrie jest lllowa o:

1) pracodawcy - rozuluie sig przez to Bunnistrza Miasta l(ola b4dZ rv zale2rtoSci od kontekstu

osobg zarzq dza.i4c4 Urzgcleut Miejskim w Kole albo inn4 osobg wyzrtaczonE do pode-inrorvatria

czynttoSci rv sprar,vach z zakrestt plawa pracy;

2) pracownikach - rozumie sig przez to osotry zatruclrriotte tt pracodarvcy w rallrach stosutlku

pracy, o kt6rych lrowa w $ 3, bez r.l,zglQclu tra rodzaj Lllnowy o pfacg i rvynriar czasLI pracy;

3) wynagrodzeuiu zasacluiczytl rozttuie sig pruez to lvyllagrodzettie lvynika-lqce

z ir-rdywicllalirie przyznanej clanernu pracownikowi w tttl-lowie o pracQ kategorii i stawki

miesigcznego lvyuagrodzenia zasaduiczego'

S 3. 1. Regulamir-r obejmuje wszystkich pracor,vnikor,v zatntdniottyclt ua podstarvie trnlowy o pracQ'

2. Regulaniuu nie stosule sig do pracor.vnikorv zatruclltionych tla podstarvie rtriatro\vattia i porvolattia'

S 4. l.pracownikom, oclpowieclnio clo roclzaju pracy ikwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu,

a takZe ilo(ci i .iako(ci (lviaclczonej pracy, przysltrgLrje bqcl| rrrogq przyslugirvac sltladniki

wyrragroclzenia okresloue rv regularninie oraz skladniki r'vyttagrodzenia przervidziane ttstalv4 z dnta

21 listopacla 2008 r. o pracownikach samorz4clowych oraz w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r'

o cloclatkowylt wynagroclzeniu rocznyrn clla praco1vttik6w jednostek sf'ery btrd2etorve-i.

2. pracowlikom przyslugqiq ponaclto iune shladniki r.vynagroclzenia przewidziane w powszechnie

obor'vi4ztr| 4cych przepisach prawa.

Rozdzial Il
Wynagroclzenie zasadnicze

$ 5. l.Miesigcznie r.vylagrodzenie zasachticze pracolvnika wynika zprzyzrane.l ttltt przez pracoclawca

kategorii zaszeregowania i kwoty wyuagrodzenia zasadtliczego.

2. Tabela nriesigczlych lsvot wynagrodzeuia zasaclniczego oliresla zal4cznik rlr I do regulauirttt'

3. Tabela giesigczlych ku,ot r,vynagroclzenia zasaclniczego.lest aktualizowatla co tlajt-I]uiej raz na dwa

lata.

4. Wykaz stanowisk pracowniczych, szczeg6lor,ve wyntagania kwalitikacyjne i kategorie

zaszeregowania okreSla zalEcznik nr 2 do t'egttlatritltt'

Roztlzial III
Doclatkowe sklatlniki wynagrotlzenia

$ 6. W przypaclkach i na r,vanrnkach okreSlouyclt w ninie.iszym regttlatrlitrie pracorvnikowi

przysluguiq nastgptriqce clodatkowe skladniki wyuagrodzenia:

1) dodatek funkcYjnY;

2) dodatek specjalnY;

3) clodatek za pracg w porze tlocltej;



$ 7. 1 Doclatek fitnltcy'jny llrzl,sltrgtrie pracorvtliliotn

rurzEcln iczych.

2. Doclatek firnkcyjny tnoZe b1"c talize przyztlatrl'

urzgdrriczych, przervidtrie sig rrozlirvoSci przyzllarlia

zatmdniouytr ua kierotvrticzych stanowiskach

pracownikom zatntduic'lttyttl na stanowiskach

tego dodatku, w szczeg6ltto(ci pracowuikotn

zatrudnionylr na stanowiskach sarloclzielnych.

3. Tabela stawek dodatku fLrnkcyjnego stanowi zalqczntk nr 3 do regulatliuu.

S 8. 1 . Z tytglu okresowego zrvigkszenia zakresu oborvi4zk6rv slttzbolvych lub powierzenia

doclatkoivych zadari pracorvttiliorvi moze byc przy-znany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny pracodawca przyznaje lla czas okre6lony.

3. Doclatek specjalny przyztaje sig w u,ysokoSci nieprzekracza-i4ce-i 40% Iqcztrie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatkr.i funkcyjnego.

4. W szczeg6lnie uzasaclnionych przypadkacli dodatek spec.jalny nroze byd przyzrlany rv l<rvocie

rvy2szej Iriz okre(lotta rv ttst. 3.

$ 9. Pracowlikowi wykonui4cerru pracg w porze noctrej przysltrgtrje za kalclt1 godzinq takiej pracy

cloclatek w r,vysoko(ci 20% stawki goclzinowej rrininralue-9o rvyttagrodzenia za praca oborvi4zt{4cego

w danytl roku kalendarzowyln.

Rozdzial IV
Awansowanie Pracownik6w

$ 10. I . Alvansorvanie pracor,vnik6rv nastgpu je ua wltiosek bezpoSrechliego przelozoltego ltrb

z rvlasne.i inic.latywy pracoclalvcl, i rvi42e sig ze zlrian4 kategorii zaszercgowatlia i wzrostet1l

wynagroclzeuia zasadtticzego z zachowanietn r'vynlagati kwalifikacyjnych.

2. Wzrost wynagroclzenia zasadniczego pracownika w ratnach danej kategorii zaszeregowauia

lastgpgie ua lvnioseh bezpoSredniego przelo2onego ltrb z inic.latyrvy lvlasne.i pracodawcy.

$ ll.l.Pracowtrikowi spelniaj4ceuru hryteria przewidziaue w art. 105 Kodekstr pracy nloze byd

przyznana nagroda z fuudusztt nagr6d'

2. O wysokoSci firncJuszu nagr6cl, fbrmie nagrody i przyznanir,r jej pracownikowi decyduje

pracodawca.

Rozclzial V
Postanowienia koiicowe

$ 12. W sprawach nieuregulowanych w regulamiuie majq zastosowanie powszechnie obor.vizlztriqce

przepisy prawa pracy.

S 13. l. Regulal-rin wynagraclzania pocllega podauiu do rviadorro6ci pracownik6w w sposol:

zr,vycza.lowo przy.igty oraz poprzez zantieszczenie w Biuletynie Infbruacji Publicznej.

2. Regulal-rin ,uvyrragradzauia r,vchoclzi lv zycie po uplyrvie dwoch tygodni od dnia podania go do

wiadomorlc i pracownik6w.



Zal4cznik nl I

Tabela miesigcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego ustalonego

w kategoriach zaszeregowania

I(ategoria

zaszeregowauia

Minimalna

Iovota lv zlotych

Maksyualua
kotwa r,v zlotych

I 1 700 2 600

II I 720 2 700

III 1 740 2 800

IV I 760 2 900

V I 780 3 000

VI 1 800 3 100

VII I 820 3 200

VIII 1 840 3 300

IX I 860 3 400

X 1 880 3 700

XI I 900 3 900

XII | 920 4 100

XIII I 940 4 500

XIV 1 960 4 900

XV 1 980 s 300

XVI 2 000 5 700

XVII 2 100 6 100

XVIII 2 200 6 300

XIX 2 400 6 600

XX 2 600 6 900

XXI 2 800 7 200

XXII 3 000 7 500



Zalrcznik rrr l

Wykaz stanolvisk pracolvniczych, szczeg6lolve !1'ymagania kwalifikacyinc i kategorie

zaszeregolvania

Tabela 1. Stnnowiska pr:rcy w Urzgtlzie Miejskim rv Kole

Lp. Stanowisko Kategoria
zaszeregowania

Stawka
dodatku

fiurkcyj nego
do

Wymagania kwalifikacyjne'
Wyksztalcenie

oraz
umie.igtnoSci
zawodowe

Sta2 pracy
(w latach)

Kierownicze stanowiska urzgdnicze

1 Sekretarz gtniuy XVII - XX B wyLsze 4

2. I(ierownik ttrzEdtt statttt

cywilnego
XVI-XVIII 7 wed I ug odrgbnych przepisorv

Zastgpca kierown ika ttt'zgdtt

stauu cywilnego
XIII - XVI 6 wy2sze'' 4

4. Naczelnik (kierownik)
wydzialLr

XV - XVIII 7 wy2szet) 5

5. Zastgpca naczelnika
(kierownika) rvydzialu

XIII - XVIII 6
,/

wyzsze 4

6. Glor'vny ksiggowy,
audvto r lvelvtr gtrztt y

XV - XVIII 7 wed lug odrgbnych przepisclrv

7. Pelnclnroctr
infbrmaci

k ds. ochrony
nieiawnych

XM - XVII 6 wedl u-u od rgbnyc h przep is6rv

Stanowiska urzgdnicze

B. Radca prawny XIII-XVIII 6 wedlug odrgbnych przepis6w

9. Glowny specialista ds. BHP XII - XVII 4 wedlug odrgbnych przepis6r'v

10. Gloivny specjalista,
starszy inspektor,
infblmatyk urzgdu

XII . XVII 5
. l)wyzsze' 4

11 lnspektor XII - XVI 4 wyZsze')
(reclnier)

J

5

t2. Starszy specjalista ds. BHP
specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP,
irrspektor ds. BI-IP

XI - XVII 4 wecl I ug odrgbnych przepis6w

13. Starszy specjalista,
starszy infbrmatyk XI - XIV

. l)wyzsze ' J

14. Specjalista,
podinspektor,

infbmratyk
X-XIV

wyZsze-)
, , t)srecnle 3

15. S an-rodz ieluy ref'erent x-xil Srednie" 2

16. Ref-erent,

kasjer,
ksiggorvy,
archiwista

IX-XI Srednier) 2

11. Mlodszy ref-erent,

rnlodszy ksiggowy
VIII - X sredl)le '



Stanolviska pomocnicze i obslugi

18. Sekretarka IX-XI (rcchrie')

19. I(ontroIer techuiczny IX-XI Sreclnier) J

20. Kierowca saurochodu

osobowego
VII - VIII wed I ug odrgbnych przepis6w

21. Pomoc administracyiua [I-VII Srednie'"

22. Sprzqtaczlta III - VI podstawowe''

23. Goniec II-IV podstawowet'

24. Robotnik gospodarczy V VII Dodstawcrwet'

25. Opiekun dzieci i mlodzieZy I-IV podstawowet)

Stanowiska, na kt6rych nawi4zywanie stosunku pracy nastgpuje w ramach rob6t publicznych
lub prac interwencyjnYch

26. Pracownik I stopnia
wykonu jEcy zadania w

ramach robot publicznych
lub rrrac iuterwencyiuych

XII
XI

wyzsze))
wyzszet)

3

21. Pracownik I stopnia
wyl<onujEcy zadania rv

rarnach rob6t pubI ic zny cl't

lub prac iuterwencyjttych

X
IX

VIII

(rednie "
Srednies)
, r t|
sfeclr re

J

2

Tabela nr. 2 Stanowiska w straZy gminnej (miejskiej)

Lp. Stanowisko
I(ategoria

zaszeregowania

Stawka
dodatku

funkcyj nego

Wyrnagauia kwalitikacyjne' )

Wyksztalcenie
ofaz

umie.jEtnoSci

zawodowe

Staz pracy
(w latach)

Kierownicze stanowiska urzgdnicze

1 Korlendant strazy
gminnei

XV - XIX 7 wyZsze-) 5

2. Zastgpca li.olletrdaltta
stla2y gminnej XIV - XVIII 6 wyrszet) 4

Stanowiska urzqdnicze
Starszy inspektor XII - XVII

. i)wyzsze
, 

' 
l)

sfecllte

3

6

4. Inspektor XII - XVI wy2sz.e
Jl

, r 1r
sfeotlle

2

5

5. Mlodszy inspektor XI-XV wy2szet)

Srecluier) 3

6. Starszy straZnik X-XIV Srednie') J

7. Straznik IX - XIII (rednie'') 2

B. Mlodszy stra2ttili VIII - XII
, r {l
sfeollle 1

9. Aplikant VII - IX Srednie')

Stanowiska pomocn

10. Kontroler: biletowy,
strefy platnego

parkowauia
VII -XI

, r lt
sfeollle 2

12. Starszy operator
elektronicznycl-t

monitor6w ekranowych,
operator sPrzgttt

audiowizualnego

VII-X (recluier)

zasaclniczea)

1

2



1) Minimahte wyrltagauia kwaliflkacyjne w zakresie tvyksztalcettia istaZu pracl'dla kierorvniczyclt

stanowisk urzEclniczl,'ch istanorvisli Lrrzgdniczy'ch, na ktori,ch stostttteli pracl'ttarvi4zallo lla podstawie

1lllowy o pracg. uwzglgdnia.jq u,yuragartia olit'e(lone rv ttstawie o pracownikach satlrorzqclorvych, przy

czytlt do stazu prac), wylla-qanego 11a kierowuiczyclt stauowiskach trrzgdrliczych lvlicza sig

wykonywanie dzialalnoSci gospodarczej, zgodnie z art. 6 Lrst. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracorvrtiliach satnorz4dorvych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2) Wyltsztalceuie rvyzsze - rozur.nie siEprzez to studia wyzsze w rozuuieuiu rtstawy z dnia 27 lipca

2005 r.- Prawo o szkolnictwie rvyzszym (Dz. U. 22011 r, poz.2183 i 2201 oraz'22018 r. poz. 138,

398,650,730 i9l2). o oclporvieclnim kierunliu urnozlirvia.iqcytn lvykortyrvanie zadati Ita stanorvisktt.

a w oclniesieniu clo stanowisk urzgclniczych i kierorvniczych stanorvisk ttrzgdtticzyclt stosorvttie do

opisri stanowiska.

3) Wyksztalcenie Sreclnie - rozuntie sig przez to rvyl<sztalcettie Sredttie ltrb $rednie bratrZorve.

w rozngieliu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o(rviatorve (Dz. U. 22017 t'. poz. 59,949

i 2203 otaz z 2018 r. poz. 650). o odporviednim profilu Lunozlir'via.izlcynt tvykottyrvatrie zadarl tla

stalowisku, a tv oclniesietriu do stanorvisk urzgdniczych stosowuie do opisr.r statrowiska.

4) Wyhsztalcenie zasadnicze - rozutnie sig przez to wyksztalcetlie zasadrticze brallzolve lttb

zasaclnicze zawoclowe, w rozurlieniu ustawy z duia 14 grudnia 2016 r. - Pralvo oSwiatowe,

o oclpowiednim profilu urnozlirvia-lqcynl wykoltylvattie zadati na stanowisku.

5) Wyksztalcenie poclstar,volve - rozumie sig ltrzez to r,vylisztalcenie podstawowe. w rozlllniellitt

ustawy zclnia 14 gruclnia 2016 r. - Plar,vo o(rviatorve, a takze umie.igtno3c rvykortylvattia czynno6ci Ita

stanowisku.



Zalaczrrili nl i

Talrela stawek dodatku funkcyj nego

Starvka dodatku

fiurkcyinego

Ploccn t nit j n i zszcuo s,ytt it-tlroclzctt i it zasatl tl i czcgo ri'g

I katcgolii zaszcrcgou'aniit, ttstaloltcstr

rv zal4czniku ttt' I tlo zarzilclzcnia lrr OA. 120.7 2.1)20

t thtitt27 ntarca 2020 r.

od do

1 20 40

2 30 60

J 40 BO

Aa 50 100

5 60 120

6 70 140

1 80 160

8 90 200


