
Załącznik  do Zarządzenia Nr 28/2009  
Starosty Szydłowieckiego  
z dnia 16 czerwca 2009r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKÓW SAMORZ ĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH 

W STAROSTWIE POWIATOWYM  W SZYDŁOWCU 
 

I. Przepisy wstępne 
 

§ 1 
 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE 
UMOWY O PRACĘ. 

 
1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 

a) wymagania kwalifikacyjne pracowników, 
b) szczegółowe warunki  wynagradzania,  w tym  maksymalny  poziom  wynagrodzenia zasadniczego, 
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niŜ nagroda 

jubileuszowa, 
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego, 
e) warunki i sposób przyznawania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej określa ustawa 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), 
 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) pracodawcy - rozumienie się przez to Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 
b) Staroście - rozumienie się przez to Starostę Szydłowieckiego lub osobę, którą upowaŜnił do wykonywania 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu. 
c) pracowniku - rozumienie się przez  to osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 

na podstawie umowy o pracę, 
d) wydziale lub biurze - rozumienie się przez to wydział lub wydzielone biuro Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu, 
e) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), 
f) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50,poz.398), 
g) najniŜszym wynagrodzeniu zasadniczym – najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze 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. Nr 50, poz.398). 

 
II. Wymagania kwalifikacyjne 

 
§ 3 

 
1. Wymagania   kwalifikacyjne   pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych 

stanowiskach ustala się  podstawie wykazu stanowisk pracowniczych. Szczegółowe wymagania 
kwalifikacyjne i kategorie zaszeregowania określa załącznik Nr 1 do regulaminu. 

 
III. Szczegółowe warunki wynagradzania 

 
§ 4 

Ustala się: 
1. Tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik 

Nr 2 do regulaminu. 
2. tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu, 
3. regulamin premiowania, stanowiący załącznik Nr 4 do regulaminu 

 
§ 5 

 
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji 
zawodowych: 

1. wynagrodzenie zasadnicze, 
2. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, 
3. dodatek funkcyjny zgodnie z § 7 regulaminu, 
 



4. dodatek specjalny, zgodnie z § 8 regulaminu, 
5. dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy, 
6. premia zgodnie z § 9 regulaminu, 
7. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z kodeksem pracy, 
8.  nagroda jubileuszowa  zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, 
9. nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zgodnie z § 9 regulaminu. 
10. dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budŜetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 ze zm.), 
11. jednorazowa  odprawa  w  związku  z  przejściem   na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 

pracy zgodnie z ustawa i rozporządzeniem. 
12. Świadczenia za czas choroby. Świadczenia naleŜne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu 

o art.92 i 184 kodeksu pracy i wymiarze określonym w tych artykułach oraz przepisy uprawniające do 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (ustawa z 25.06.1999r. o 
świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tekst. jedn. 
Z 2005r. Nr 31, poz.267 z późn.zm) 

§ 6 
Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie moŜe być niŜsze 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) 

 
IV. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego 

 
§ 7 

 
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przysługuje dodatek 

funkcyjny.  
2. Wykaz stanowisk pracowników, o których mowa w ust.1 określa załącznik Nr 1 do regulaminu. 
3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej 

urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek 
udzielić na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych. 

4. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego i opiekuńczego, dodatek 
funkcyjny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny. 

 
 
 

§ 8 
 

1. Dodatek specjalny moŜe zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 
słuŜbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki 
wykonywania pracy. 

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony tj. na okres do 12 miesięcy, nie dłuŜszy jednak niŜ 
istnienie okoliczności powodujących jego przyznanie. 

3. Podstawę przyznania dodatku specjalnego stanowi decyzja Starosty, w której naleŜy określić maksymalny 
czas, za który dodatek przysługuje. 

4.  Wysokość dodatku specjalnego nie moŜe przekroczyć 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego pracownika, której dodatek przyznano. 

5. Dodatek specjalny  jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy, spowodowanej 
urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek 
udzielić na podstawie kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. 

6. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego i opiekuńczego, dodatek 
specjalny ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny. 

7. Dodatki specjalne przyznane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, przysługują do dnia ich obowiązywania. 

 
 
 

V. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób 
                   wypłacania premii i nagród innych niŜ jubileuszowa 

 
§ 9 

 
1. W   ramach   posiadanych   środków   na  wynagrodzenia  tworzy   się   na   dany   rok kalendarzowy   

fundusz   nagród w wysokości do 5 % planowanego funduszu płac ustalonego na dany rok budŜetowy, 
z przeznaczeniem   na   nagrody  uznaniowe dla pracowników  za   szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej,  pozostający w dyspozycji Starosty. 



2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Starosta po rozpatrzeniu umotywowanego wniosku Naczelnika 
Wydziału, w której zatrudniony jest pracownik lub Sekretarza Powiatu. 

3. Nagroda uznaniowa moŜe zostać przyznana bezpośrednio przez Starostę w terminie przez niego ustalonym. 
4. Nagroda uznaniowa nie wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby. 
5. Nagroda uznaniowa moŜe zostać przyznana w szczególności za: 

a) szczególne osiągnięcia w pracy, 
b) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków 

wynikających z umowy o pracę lub aktu powołania, za które pracownik nie otrzymuje dodatku 
specjalnego, 

c) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych 
zadań, 

d) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
e) wzorowe wypełnianie obowiązków. 

§ 10 
1. Pracodawca tworzy fundusz premiowy dla pracowników  zatrudnionych    na  stanowiskach  obsługi.  
2. Zasady przyznawania i wypłacania premii określa regulamin premiowania, który stanowi  załącznik nr 4 

do regulaminu. 
 
 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, 
rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy 
prawa pracy. 

§ 12 
 

KaŜdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym 
regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych. 
 

§ 13 
 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z upływem 14 dni od daty podania go do wiadomości pracownikom poprzez 
wyłoŜenie do wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do regulaminu wynagradzania 

 
 

WYKAZ STANOWISK, WYMAGA Ń KWALIFIKACYJNYCH  
NA POSZCZEGÓLNYCH  STANOWISKACH  

ORAZ POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO  
I DODATKU FUNKCYJNEGO 

 
 

 Wymagane 

wykształcenie1) 

Lp. Stanowisko kategoria 

zaszeregowania 
Dodatek 

funkcyjny wykształcenie oraz 
umiejętności 
zawodowe 

staŜ 
pracy 
(w 

latach) 
1 2 3 4 5 6 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1 Sekretarz powiatu XVII 6 wyŜsze1) 4 
2 Geodeta powiatowy XV 5   

3 
Kierownik Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej 

XV 5 według odrębnych przepisów 

4 

Zastępca kierownika 
Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej 

XV 5 

wyŜsze geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
uprawnienia 
zawodowe 

4 

5 Geolog powiatowy XV 5 wyŜsze geologiczne 5 

6 
Powiatowy rzecznik 
konsumentów XV 5 wyŜsze2) 5 

7 

Przewodniczący 
powiatowego zespołu do 
spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

XV 125 
według odrębnych 
przepisów 5 

Naczelnik (kierownik, 
dyrektor) wydziału (biura, 
departamentu) (jednostki 
równorzędnej), rzecznik 
prasowy 

wyŜsze2) 5 

główny księgowy, 
audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów 8 

inspektor kontroli 
dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

XV 5 

wyŜsze 
geodezyjne i 
kartograficzne oraz 
uprawnienia 
zawodowe 

4 

9 

Kierownik referatu 
(jednostki równorzędnej), 
 
pełnomocnik do spraw 
ochrony informacji 
niejawnych, 
 
zastępca naczelnika 
(kierownika, dyrektora) 
wydziału (biura, 
departamentu) (jednostki 
równorzędnej) 

XIII 5 wyŜsze2) 4 

10 
Zastępca głównego 
księgowego XIV 2 

wyŜsze ekonomiczne 
lub podyplomowe 3 



ekonomiczne 
Stanowiska urzędnicze 

1 Radca prawny XIII 5 według odrębnych przepisów 
Główny specjalista 5 wyŜsze2) 4 

2 
główny specjalista ds. BHP 

XII 
5 według odrębnych przepisów 

3 Inspektor XII - wyŜsze2) 3 
Starszy specjalista, 
starszy informatyk - wyŜsze2) 3 

4 
Starszy geodeta, 
starszy kartograf 

XI 
- 

wyŜsze geodezyjne i 
kartograficzne 3 

Podinspektor, 
informatyk - 

wyŜsze2)  
średnie3) 

- 
3 

geodeta, - 
wyŜsze geodezyjne i 
kartograficzne - 5 

kartograf 

X 

- 
średnie geodezyjne i 
kartograficzne 3 

6 Specjalista X - średnie3) 3 
7 Samodzielny referent IX - średnie3) 2 
8 Referent prawny VIII - wyŜsze prawnicze - 

9 
Referent prawno-
administracyjny VIII - 

wyŜsze prawnicze lub 
administracyjne - 

10 
Referent, 
kasjer, 
księgowy 

IX - średnie3) 2 

11 
Młodszy referent, 
młodszy księgowy VIII - średnie3) - 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1 Kierownik biblioteki X  
jak dla stanowiska starszego 
bibliotekarza 

2 sekretarka IX - średnie3) - 

3 
Kierownik kancelarii 
głównej, 
kierownik kancelarii tajnej 

VIII 2 średnie3) 3 

4 Archiwista VII - średnie3) - 
5 Telefonistka V - podstawowe4) - 
6 Pomoc administracyjna III - średnie3) - 

7 

Konserwator, 
rzemieślnik 
wykwalifikowany, 
ślusarz-spawacz, 
elektryk, 
stolarz, 
tapicer, 
szklarz, 
malarz, 
introligator, 
palacz c.o. 

VIII - 
zasadnicze 
zawodowe5) - 

8 
Kierowca samochodu 
osobowego VII - według odrębnych przepisów 

9 Robotnik gospodarczy V - podstawowe4) - 

10 
Portier, 
dozorca IV - podstawowe4) - 

11 Sprzątaczka III - podstawowe4) - 
12 Goniec II - podstawowe4) - 
 

1)   Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i staŜu pracy dla kierowniczych 
stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na 
podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do staŜu 
pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie 
działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. 
Wymagane kwalifikacje dla pracowników słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne 
przepisy. 

2)   WyŜsze odpowiedniej specjalności umoŜliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, 
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których 



stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a takŜe wymagania określone w ustawie 
stosownie do opisu stanowiska. 

3)   Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umoŜliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, 
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do 
opisu stanowiska. 

4)   Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności. 
5)   Zasadnicze zawodowe umoŜliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. 



Załącznik Nr 2 
do regulaminu wynagradzania 

 
 

TABELA MAKSYMALNYCH STAWEK MIESI ĘCZNEGO 
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

 

Kategoria zaszeregowania Minimalna (wg. rozporządzenia) 
 i Maksymalna kwota 

w złotych 
I 1.100,00 - 1.500,00 
II 1.120,00 – 1.700,00 
III 1.140,00 – 1.900,00 
IV 1.160,00 - 2.100,00 
V 1.180,00 - 2.300,00 
VI 1.200,00 - 2.500,00 
VII 1.250,00 – 2.700,00 
VIII 1.300,00 – 2.900,00 
IX 1.350,00 - 3.100,00 
X 1.400,00 - 3.300,00 
XI 1.450,00 - 3.500,00 
XII 1.500,00 – 3.700,00 
XIII 1.600,00 - 3.900,00 
XIV 1.700,00 – 4.100,00 
XV 1.800,00 - 4.200,00 
XVI 1.900,00 - 4.300,00 
XVII 2.000,00 – 4.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
 do regulaminu wynagradzania 

 

TABELA STAWEK 
DODATKU FUNKCYJNEGO 

 
 

Stawka  
dodatku funkcyjnego 

Procent najniŜszego 
wynagradzania zasadniczego 

w I kat. zaszeregowania 
1 do 40 
2 do 60 
3 do 80 
4 do 100 
5 do 120 
6 do 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 4 
 do regulaminu wynagradzania 

 
REGULAMIN    PREMIOWANIA 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach  obsługi  
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

Regulamin premiowania stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi 
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. 
 

Zasady tworzenia funduszu premiowania. 
 

§ 2 
1.W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 25%   
     rocznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w planie finansowym. 
2. W Starostwie stosowana jest premia regulaminowa. 
 

Zasady i warunki przyznawania premii. 
 

§ 3 
 

1.Premia regulaminowa – pracownik nabywa prawo po spełnieniu warunków określonych 
w § 4. Ocena, czy warunki powyŜsze zostały przez pracownika spełnione, naleŜy do 
Sekretarza Powiatu. 
Pracownikowi słuŜy roszczenie o wypłacenie premii, jeŜeli spełnił warunki od których zaleŜy 
powstanie prawa do premii i nie zaistniały okoliczności uzasadniające redukcję lub 
pozbawienie premii. 

§ 4 
 

1. Miesięczną premię regulaminową dla pracowników o których mowa w § 1 ustala 
Starosta na wniosek Sekretarza Powiatu. W przypadku pozbawienia premii w części lub 
całości, wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

2. Podstawę naliczenia premii regulaminowej stanowi wynagrodzenie zasadnicze 
wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika za czas efektywnie 
przepracowany. 

§ 5 
 

Premia regulaminowa jest przyznawana dla wyszczególnionych poniŜej pracowników 
obsługi w następującej wysokości: 
kierowcy samochodu osobowego  -  do 60% wynagrodzenie zasadniczego, 
sprzątaczki    -      do 10%  wynagrodzenia zasadniczego. 
  

§ 6 
1. Premia przysługuje za okres przepracowany oraz za okres niewykonywania pracy, za 

który zgodnie z przepisami przysługuje wynagrodzenie. 
2. Za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego 

i opiekuńczego premia ulega pomniejszeniu w sposób proporcjonalny. 
 
 
 



§ 7 
1. Pracownik obsługi moŜe stracić prawo do premii regulaminowej w przypadku: 

- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
- samowolnego opuszczenia stanowiska pracy, 
- zmiany decyzji bezpośredniego przełoŜonego, chyba, Ŝe decyzja jest sprzeczna 

z prawem, 
- spoŜywanie alkoholu w miejscu pracy lub przebywanie w pracy      w stanie 

nietrzeźwym, 
- spowodowanie zawinionego wypadku przy pracy, 
- niewłaściwego zabezpieczenia powierzonego mienia przed kradzieŜą, 

włamaniem lub zniszczeniem, 
- nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poŜ. 
- powtarzającego się nieusprawiedliwionego spóźniania się do pracy. 

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca samochodu 
osobowego moŜliwość utraty prawa do premii regulaminowej następuje w przypadku: 

- spowodowanie zawinionej kolizji lub wypadku drogowego, 
- sfałszowanie zapisów w karcie drogowej oraz innej dokumentacji prowadzonej 

przez kierowców, 
- niezgodnego z obowiązującymi przepisami rozliczenia paliw do samochodów, 
- garaŜowania samochodu po godzinach pracy poza wyznaczonym miejscem 

postoju, bez uzgodnienia ze Starostą, 
- manipulowania mechanizmem drogomierza oraz naruszania plomb linki 

napędu, 
- niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŜą oraz uŜyciem przez 

osoby niepowołane, 
- wyjazdu samochodem technicznie niesprawnym. 

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczka moŜliwość utraty 
prawa do premii regulaminowej następuje w przypadku: 

-  zaniedbywanie i nierzetelne utrzymanie czystości i porządku powierzchni        
    powierzonej do sprzątania, 
-  nieinformowanie Sekretarza Powiatu o awariach i innych zdarzeniach 

mających wpływ na utrzymanie sprawności techniczno – uŜytkowej budynku. 
§ 8 

W przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w § 7 regulaminu pracownik traci prawo do 
premii za miesiąc , w którym powyŜsze zdarzenie miało miejsce, a jeŜeli zdarzenie z § 8 
nastąpiło juŜ po wypłaceniu premii regulaminowej za dany miesiąc, pracownik traci prawo do 
premii za m-c. następny. 

§ 9 
Wypłata premii za dany miesiąc następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia za ten miesiąc, 
a w szczególnych wypadkach do końca następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
 

§ 10 
Uwzględniony przez Starostę wniosek premiowy zostaje przekazany do Wydziału 
Finansowego.  

§ 11 
Traci moc z dniem 30 czerwca 2009r. Regulamin Premiowania pracowników obsługi 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/99 Starosty 
Szydłowieckiego z dnia 04 lutego 1999r. oraz Aneks Nr 1  z dnia 01.03.2001r.  

 
 
 


