
ZARZĄDaENIE NR 5?
StarosĘ OlszĘńskiego

1

z dnia ^ f arln. 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Na podstawie art. 35 ust' 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz' lJ. z 2Ot8 r., poz. 995 ze zm.) i art. 39 ust. I i Ż ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo\^rych (Dz' U. z 20L6 r., poz. 902 ze zm)

Z at Z ąd z a się, co następuje:

$ 1. Ustala się Regulamin v,rynagradzania pracowników samorządolvych

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w olsŹynie na podstawie umowy o pracę'

stanowiącyzaŁącznikdoniniejszegozarządzenia.

$ 2. Nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje

S ekretarz Powiatu olsŹyńskie go.

$ 3. Traci moc zarządzenie Nr 50 Starosty olsztyńskiego z dnia 15 czetwca 2015 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagtadzania pracowników samorządowych zatrudnionych

w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w Życie, po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do

wiadomości pracownikom Z mocąobowiązującąod 19 maja20l8 roku'
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Załącznik do zarządzenia Nr_5?
Starosty olsztyńskiego z dnia

Regu la m in wyn a g radzania pracowników samo rządowych zatrud nionych

w Starostwie Powiatowym w olszĘnie

Postanowienia ogólne

$1
1. Regulamin wynagtadzania pracowników samorządo!\ych zatrudnionych w Starostwie

Powiatowym w olsztynie, zwany dalej "Regulaminem'' określa:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,

2) szczegoŁowe warunki vłynagtadzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadntczego,

3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i dodatku

służbowego,

4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niz
nagroda jubileuszowa.

Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się z niniejszym

Regulaminem. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treściąRegulaminu doŁącza

się do akt osobowych pracownika.

$2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Staroście lub pracodawcy - należy przezto rozumieó Starostę olsztyńskiego,
2) pracowniku - na|eŻy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym

w olsztynie na podstawie umowy o pracę'

Starostwie - naleŻy przezto rozumieó Starostwo Powiatowe w olsztynie,
nąntŻszym wynagrodzeniu zasadniczym - naleŻy ptzęz to rozumieó najniŻsze
wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszęręgowania określone rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych,

tozpotządzeniu w sprawie zasad wynagradzania - naleŻy ptzez to rozumieć
rozporządzenie, o którym mowa w punkcie 4,

2.

aJ.

3)

4)

s)



6) ustawie - na\eŻy przez to rozumieó ustawę z dnta 21 listopada 2008 roku o

pracownikach samorządowych,

7) Kodęksie pracy- na|eŻy ptzez to rozumieó ustawę z dnia 26 czerwca I9]4 roku

Kodeks pracy

Wymagania kwalifikacvi ne

$3

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk
*'* urzędniczych oraz stanowisk pomocniczych i obsługi określa ustawa i rczporządzenie w

sprawie zasad vłynagt adzania.

Szczegółowe warunki wynagradzania

$4

1. w Starostwie obowiązuje system wynagradzaria polegający na ustaleniu dla

poszczególnych osób wielkości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości

określonej dla odpowiedniej kategorii zaszętęgowania i dodatku za wieloletnląpracę oruz

ewentualnego dodatku funkcyjnego i (lub) dodatku specjalnego oraz (lub) dodatku

słuŻbowego.

2. Podstawą ustalenia zaszercgowania pracownika są tabele stanowiące załączniki do

ni ni ej s z e go Re gul aminu or az t o Zp oI ządzente w sprawi e zasad wy nagr adzanta.

3. Decyzję o zastosowaniu dla pracownika stawki osobistego Zaszeregowania podejmuje

Starosta.

$s
Ustala się:

1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

pracowników Starostwa, z uwzględnieniem minimalnego miesięcznego poziomu

wynagrodzenia zasadniczego ustalonego rozporządzęniem w sprawie zasad

vłynagradzania, stanowiącą załącznlkNr 1 do Regulaminu,

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącązałącznikNr 2 do Regulaminu.

$6

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz
po siadanych kwalifi kacj i zawodołYych'

2' Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego



stanowiska pracy przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia

Zwlązanę zpracątj.:

1) dodatek za wieloletniąpracę,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek specjalny,

4) dodatek służbowy'

5) wynagrodzęnię za pracę w godzinach nadliczbolvych oraz dodatek do wynagrodzenia

ł- Zapracęw dni wolne od pracy,

6) dodatek zapracęwpolze nocnej,

7) odprawa emerytalna i rentowa,

8) odprawa pośmiertna,

9) wynagrodzenle Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,

10) nagrody uznaniowe,

11)premie,

1 2) nagrody jubileuszowe,

1 3 ) dodatkowe wynagrodzenia roczne.

3. Warunki ustalania i przyznawania składników wynagrodzenia otaz innych świadczeń

zwtązanych z pracąnie wyrnienionych w $ 1 ust. 1 pkt 3 i 4 określa m.in. ustawa,

rozpotządzenie w sprawie zasadwynagradzania i Kodeks pracy.

$7

Dodatek funkcyjny

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach zvłiązanych z kierowaniem zespołem

przysługuj e dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionyn na stanowiskach

ntezwiązanych z kierowaniem ze społem.

3 ' Dodatek fuŃcyjny moze być tak;ze przyznany pracownikom wyznac zonym przez Starostę

do pełnienia fuŃcji koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy _ na okres pełnienia
tej funkcji.

4' Stawkę dodatku funkcyjnego dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 2 określ azaŁącznik
Nr 3 do Regulaminu, zaś dla osób o których mowa w ust. 3 wielkość dodatku
funkcyjnego ustala się w wysokości do 4 stawki dodatku funkcyjnego, o której mowa w
załącznikuNr 2 do Regulaminu.



1.

$8

Dodatek specjalny

Z t7fi'u okresowego zwiększenia zalłesu obowiąków słuzbowych lub powierzenia
dodatkowy ch zadańpracownikowi może by ć przy znany dodatek specj alny.
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.

Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w
kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
fimkcyjnego.

W indywidualnych ptzypadkach dodatek specjalny moze być przyzrlany w wysokości
wyŻszej niz określona w ust. 3.

Przyznanie dodatku specjalnego następuje na umotywowany wniosek przełoŻonego
pracownika.

Przepisy $ 8 nie dotycząpracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i
obsługi.

se

Dodatek słuzbowy

Z uwagi na charakter lub warunki pracy pracownikowi moze byÓ przyznany dodatek
słuzbowy.

Dodatek słuzbowy przyznĄe się na zasadachokreślonych w $ 8 od ust. 3 do ust. 6 na czas
określony lub nieokreślony.

$10
Nagroda uznaniowa

W ramach posiadanych środków na wynagr odzęnia twotzy się fundus z nagród' dla
pracowników Starostwa.

2' Fundusz nagród, obejmujący fundusz premiowy twotzy się w ramach
Środków na wynagrcdzenia w wysokości loń planowanego funduszu

posiadanych

wynagrodzeń
osobowych z moŻliwością j ego zwiększenia do maksymalnie 4,5yo.
Fundusz nagród przeznaczasię na nagrody uznaniowe , za szczegóIne
zawodowej.

Wysokość nagrody ustala się w oparciu o:

1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,
2) stopień złożonosci i trudności wykonyrłan ych zad'an,

Ż.

3.

1

4.

5.

6.

1.

2.

1.

1
-l-

4.

oslągruęcla w pracy



3) dyspozycyjnośó pracownika w zakresie wykonywania pilnych zadan objętych

zakresem obowiązków,

4) wykonywanie dodatkowy ch zadan poza zahesem obowi ązków pracownika,

5) dziaŁania usprawniające na stanowisku pracy'

5. Pracownik, na którego nałoŻono karę porządkową w okresie szęściu miesięcy

poprzedzających dzien ustalenia prawa do nagrody uznaniowej traci prawo do tej

nagrody.

ł- 6. Starosta:

1) określa limit środków finanso!\Ych przeznaczonych na nagrody d\a poszczególnych

wydziałów (stanowisk pracy) Starostwa,

2) przyznaje nagrody pracownikom Starostwa z własnej inicjatywy lub na wniosek

przełożonego pracownika.

$ 11

Premia regulaminowa

1. Pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi przysługuje premia regulaminowa

z funduszu określonego w s 10 ust. 2 Regulaminu.

2. Szczegółowe zasady pIzyzławania i wypłaty premii reguluje Regulamin premiowania

stanowiący zaŁącznlkNr 4 do Regulaminu.

$12

Odprawa emerytalna lub rentowa

1. Pracownikowi przechodzącemu na emery.turę lub rentę z ty.tułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) do 10 lat pracy - jednomiesięcznego wynagrodzenia

2) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia

3) po 15 latach placy - trzymiesięcznego wynagrodzenia

4) po 20 latachpracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2' Zasady ustalania odpraw, o których mowa w ust. 1 reguluje ustawa, rozporządzenie w
sprawie zasadvłynagradzania i Kodeks pracy.

Postanowienia końcowe

$ 13

Wszelkie zmiany Regulaminu następująw formie pisemnej, w trybie obowiązującym do jego
ustalenia.



Załącznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania

pracowników samorządowych

zatrudnionych w Starostwie powiatowym

w Olszrynie

Tabela

Ę. maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Starostwa (uwzględniająca minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego
ustal ony r o zp ot ządzeni em w sprawi e zas ad wy nagt adzani a) .

I

il
ilI
IV
V
VI
VII
WI
IX
x
XI
XII
ruI
XIV
XV
XVI
X\ĄI
X\ruI
XIX
XX
XXI

Kategoria zaszeregowania Kwota tynagrod zenia"asadoic"egąno'ł;
minimalna @

I 700 2 400
I 720 2 600
1 740 2 800
I 760 3 000
I 780 3 200
I 800 3 400
I 820 3 600
1 840 3 800
1 860 4 000
I 880 4 200
1 900 4 400
r 920 4 700
r 940 5 000
I 960 5 200
I 980 5 600
2 000 s 800
2 100 6 000
2 200 6 200
Ż 400 6 400
2 600 6 600
2 800 6 800
3 000 7 000



ZałącznikNr2

do Regulaminu wlmagradzania

pracowników samorządowych

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym

w olszĘnie

Tabela

stawek dodatku funkcyjnego.
1

Stawka dodatku funkryjnego Maksymalny poziom dodatku funkryjnego
(kwota w złotych)

1 440

2 660

-) 880

4 1 100

5 r320
6 1s40

7 r760
8 Ż200
9 2750



Załącznik Nr 3

do Regulaminu wynagradzania

pracowników samorządowych

zaffudnionych w Starostwie Powiatowy

w Olsztynie

Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk pracowniczych w Starostwie Powiatowym

Ę- w olsztynie.

Lp. Stanowisko Stawka dodatku fuŃcyjnego
do

I lekretarz Powiatu 8

2. 3łówny księgowy 7

a
J. \udytor wewnętrzny 7

4. )yrektor v,rydziału 1

5. 3eodeta powiatowy 8

6. 3eolog powiatowy 8

7. P owiatowy ruecznlk konsumentów 6

8. nspektor ochrony danych 5

9. 3łówny specjalista 5



ZałącznikNr 4

do Regulaminu wynagradzania

pracowników samorządowych

zatrudnionych w Starostwie Powiatowy

w Olsztynie

Regulamin premiowania pracowników Sturostwa

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

$t
Niniejszy Regulamin premiowania, zwany dalej "Regulaminem" wprowadza system

premiowania pracowników zatrudnionych w Starostwie na stanowiskach pomocniczych t

ob słu gi o kre Ś 1 o ny ch o b o wi ązuj ącym r o zp or ządzeni em w sprawi e zas ad vły nagr adzania.

$2

1. WysokośÓ premii wynosi Ż0oń śrędniego miesięcznego wynagrodzenia zasadntczego

pracownika, za czas przepracowany.

Ż' Wysokość premii dla pracowników zatrudnionych u pracodawcy krócej niż jeden rok

wyno si 1 0% mie się czne go wynagro dzenia zasadn lcze go, za czas przepracowany.

3. Przy ustalaniu wysokości premii uwzględnia się poprzednie okresy zatrudnienia u

pracodawcy.

4. Premia okreŚlona w ust. I i Ż moŻe zostać podwyzszona, obniżona lub może zostai

potrącona w całości w ruzie zaistnienia okoliczności przewidzianych w niniejszym

Regulaminie.

$3
1' Premia jest wypłacana Z dołu w okresach kwartalnych w terminie wypłat wynagrodzenia

za praaę lub w dniu przy znania.

2. Premia naliczana i wypłacana jest ptZęZ pracodawcę. Pracownicy nie mają obowiązku

składania indywidualnych wniosków o przyznanie premii.

$4
Premia przyznawana jest pracownikom, ktotzy właściwie wykonują swoje obowiązki

słuzbowe, w tym między innymi:

1) rzetelnie i terminowo wykonują przydzielone zadania, przy zachowaniu należytej

staranności,



2) wykazująinicjatywę w realizacji powierzonych obowiązkow, dzięki czemLlmożliwe
jest tworzenie oszczędności, w związku z niezlęcaniem zadń firmom (osobom)

zewnętrznym,

3) dbająo stan techniczny przydzielonych urządzeni sprzętu,

4) przesttzegająprzepisy bhp i przeciwpo Żatowę.

$s
1 . Pracownik moŻę byc pozbawiony prawa do premii lub jej części w przypadkach:

Ę 1) zawinionego niewykonania lub przyczynienia się do niewykonania w terminie przez- 
innych pracowników obowiązków wynikających z zakesuczynności,

2) uzasadnionych skarg i zuŻaleń na działalno śó zawodową pracownika,

3) zakłócęniaporządku i spokoju w miejscu praay'

4) nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy'

5) opuszczeni a pracy bez usprawiedliwienia,

6) nteptzestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

7) dokonania naduŻyÓ w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych i ubezpieczenia
społecznego'

8) nieprze strzegania zasad współżycia społeczne go,

9) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,

1 0) naruszenia po dstawowych obowiązków pracow'l iczy ch,

1 1) ukarania pracownika jedną zkar ptzewidzianych w Kodeksie pracy'
2. Pracownik traci prawo do premii w przypadku:

1) stawienia się do pracy w stanie nietrzeźvłym lub po spożyciu alkoholu lub spożywania
alkoholu w miejscu pracy,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłuŻej niŻ I dzień.
3. Premia ulega obniŻeniuza

1) kazde spóŹnienie - 5 %premii,

2) kaŻdy ptzypadek nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania zadania
wynikające go z zakresu czynności pracownika - 50 oń ptemii,

3) kuŻdy przypadek niewykonania zadania wynikające go z zal<resu czynnoś ci _ 50 oń

premii.

$6
obnizęnie lub pozbawienie premii nie stanowi kary i moŻe mieć miejs ce niezalęŻnie od
udzielenia pracownikowi kar regulaminolvych lub rozwiązumia umowy o pracę z winy
pracownika.



$7

1. Bezpośredni przełożony występuje z wnioskiem do pracodawcy o obnizenie lub

pozbawienie premii, zgo dnie ze wzot em stanowiący m załącznlk do Re gulaminu.

2. ostateczną decyzję w sprawie obnizenia lub pozbawienia premii podejmuje pracodawca.

3. Wysokośó zmniejszenia lub pozbawienia premii zależy od rodzaju i zakresu

niedopełnienia obowiązków pracowniczy ch.

4. Niezgłoszenie przez bezpośredniego przełoŹonego wniosku o pozbawienie lub obnizenie

ł- premii powoduje powstanie po stronie pracownika prawa do premii w wysokości

określonej w $ 2.

$8
1. W wyjątko!\rych, szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca moŻe z własnej

inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego przyznaÓ premię indywidualnąw

wysokości do 50 Yo miesięcznego wynagrodzenia zasadniczęgo z t1tułu:

1) wprowadzenia usprawnień i innowacji, które przyczyntły się do zwiększenia

wydajności pracy, zaoszczędzenia materiałów i zmniejszenia innych kosztów

działalności j ednostki'

2) wykonanie dodatkowej pracy wynikłej z nieobecności innego pracownika albo nie

obsadzenia stanowiska pracy,

3) z innych zaistntałych i uzasadnionych przyczyn.

2. Z wnioskiem o podwyższenie premii pracownika, zgodnie ze wzotem stanowiącym

załącznik do Regulaminu, występuje bezpośredni przeŁoŻony' ostateczną decyzję

podejmuje pracodawca.

$e
1. Przydzielenie, pozbawienie, obniżęnie lub zwiększenie premii następuje w kwartale

następującym po kwartale, zaktóry określono wysokośó premii.

2. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o wysokości premii. W
przypadku decyzji powodującej pozbawienie, zmniejszenie lub zwiększenie jej wysokości
ma obowiązek uzasadnić decyzję.

3. od decyzji w sprawie pozbawienia premii, obniŹenia lub podwyŻszeniajej wysokości,
pracownikowi słuzy prawo do złoŻęnia wniosku do Starosty o ponown e rozpatrzenie
sprawywterminie5dni.



dni

jest

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu

Nierozpatrzenie wniosku w ustalonym

uwzględnieniem.

od dnia jego złożenia.

równoznaczne Z jego

siedmiu

terminię

1



Załącznik do Re gul aminu premiowania

(miejscowoŚć) (data)

WNIOSEK

o PoZBAWIENIE, ZMNIEJSZENIE, ZWIĘKilZENIE PREMII*

dla
(imię i naałisko oraz stanowisko pracownika)

Uzasadnienie wniosku

(podpis przełożonego)

Adnotacja pracodawcy:

(data i podpis pracodawcy)

x niepotrzebnę skreślić


