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Zarzqdzenie nr 2120'18
Dyrektora Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu
z dnia 12 lutego 2018 r '
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracownik6w
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu
Katastralnego we
Na podsfawie 516 pkt 1 Regutaminu organizacyinego Powiatowego Zakladu
Powiatu wroctawskiego z dnia
wroclawiu stanowiqcego zalqcznik do tJchwaly Nr 184/2014 Zanqdu
1974 r' Kodeks pracy (Dz U' z
2g pa1dziernika 2014i. orur'ar\.772 5.1 i54 ustawy z dnia 26 czenwca
i2 ustawy z 21 listopada 2008 r' o
2018 r. poz. 108 z pozn. zm.) , w zwiqzku z aft.39 ust' 1
co nastqpuie:
pracownikach samorzqdowych (t. i. Dz. IJ. z 2016 r', poz' 902 z poin' zm') ' zarzqdzam

s1
Katastralnego we
ustala siq Regulamin wynag radzania pracownik6w Powiatowego Zakladu
Wroclawiu stanowiqcy zalqcznik do zazqdzenia' '

s2
nr 312016 Dyrektora
Z dniem wejscia w 2ycie Regulaminu wynagradzaniatraci moc zarzqdzenie
a 2016 r' w sprawie
Powiatowego Zakladu Katastralnego we wroclawiu z dnia 21 listopad
Zakladu Katastralnego we
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracownikow Powiatowego
Wroclawiu.

s3
Dzialu Ogolno-Administracyjnego'
1. Wykona nie zarzqdzenia powierza siq Kierownikowi

przeloaenizapoznaiq podleglych im
2. Kierownicy komorek organizacyjnych i bezposredni
pracownik6w z postanowien iam i n niej szego zarzqdzenia.
i

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania'

Otrzymujq:
1,Klgrownicy kom6rek organizacyjnych PZK

?twu

Zafqcznik do
Zarzqdzenia nr 2/2QL8
Dyrektora Powiatowego Zakfadu Katastralnego we Wroclawiu
zdnia 12 lutego 2018 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIK6W
POWIATOWEG O ZAKIAD U KATASTRALN EG O WE WROCIAWI U

I

1. Niniejszy regulamin okre6la:

1)

wymagania kwalifikacyjne pracownik6w,

2l

szczeg6towe warunki wynagradzania,

w tym

maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego,

3)

warunki i spos6b przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, dodatku za pracq
w porze nocnej i dodatku za opieke nad pracownikiem w stu2bie przygotowawczej,

4) warunki przyznawania

oraz warunki

i

spos6b wyptacania premii

i

nagr6d innych ni2

jubileuszowa.
5 2. llekroi w regulaminie jest mowa o:

1-)

rozumie siq przez to ustawQ z 2L listopada 2008
samorzqdowych (t. j. Dz. U. z2016r.,poz.9O2zpoLn zm.),

2l

rozporzqdzeniu

ustawie

- rozumie siq przez to rozporzqdzenie

r. o

pracownikach

Rady Ministr6w z 18 marca 2009 r. w

sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych (t. j. Dz. U. z2OL4 r. poz. L786zpoin.
zm.l,

3)

Kodeksie Pracy

-

rozumie siq przez to ustawq 226 czerwca L974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.

z2OL6 r., poz. t666zpoz.Zm.),

4l

pracownikach

5)

kierowniku jednostki

rozumie siq przez to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracq w
Powiatowym Zaktadzie Katastralnym we Wrocfawiu,

-

-

rozumie siq przez to Dyrektilra Powiatowego Zakfadu Katastralnego

we Wrocfawiu,

6)

PZK- rozumie siq przez to Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu.

S 3. 1. Wymagania kwalifikacyjne pracownik6w na poszczeg6lnych stanowiskach okreila tabela
stanowiqca zatqcznik nr 3 do regulaminu.

2. Na stanowiskach nie wymienionych w tabeli, o kt6rej mowa w ust. l- ustala siq wymagania
kwalifikacyjne pracownik6w na poziomie minimalnych wymagari na tych stanowiskach, okre5lonych

w rozporzadzeniu.
$ 4. Pracownikom przysfuguje:

1) wynagrodzenie zasadnicze - na zasadach okre6lonych w rozporzqdzeniu i regulaminie,
2) dodatek za wieloletniq pracq - na zasadach okre6lonych w ustawie i rozporzqdzeniu,
3) dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za opiekq nad pracownikiem w sfu2bie
przygotowawczej - na zasadach okreSlonych w regulaminie,
4) dodatek za pracq w niedziele i Swiqta - na zasadach okre6lonych w Kodeksie pracy;

5)
6)

rekompensataza prace w godzinach nadliczbowych

7l

nagroda jubileuszowa

8)

nagroda za szczeg6lne osiqgniqcia

premia

-

-

na zasadach okre5lonych w ustawie.,

na zasadach okreSlonych w regulaminie,

-

na zasadach okreSlonych w ustawie i rozporzqdzeniu,

w

pracy zawodowej

-

na zasadach okreSlonych w

regulaminie,

9)

dodatkowe wynagrodzenie roczne

L997

r. o

-

na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 12 grudnia

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
bud2etowej (t. j. Dz. U. z2Ot6 r. poz.2217 z poln. im.),

dla pracownik6w jednostek

10) odprawa w zwiqzku z przej6ciem na emeryturq lub rentq

-

sfery

na zasadach okreSlonych w

ustawie i rozporzqdzeniu,

11) odprawa w zwiqzku z rozwiqzaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczqcych
pracownika

-

na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia l-3 marca 2003 r. o

niedotyczqcych pracowni k6w (t. j. Dz.

12) odprawa poSmiertna

I

S.

f.

-

z

pracownikami stosunk6w pracy
U. z 20L6 r. poz. I47 4 z p6in. zm),

szczeg6lnych zasadach rozwiqzywania

z

przyczyn

na zasadach okreSlonych w Kodeksie pracy.

Maksymalny miesiqczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczeg6lnych kategoriach

zaszeregowania okreSla tabela stanowiqca zalqcznik nr 1 do regulaminu.

2. Maksymalne kategorie zaszeregowania dla poszczeg6lnych stanowisk okreSla tabela stanowiqca
Zalqcznik nr 3 do regulaminu.

3. Na stanowiskach nie wymienionych w tabeli, o kt6rej mowa w ust. 2, maksymalna kategoria
zaszeregowania jest wy2sza o dwie kategorie w stosunku do minimalnej kategorii zaszeregowania
okre6lonej w rozporzadzeniu.

S 6.

f.

Poziom stawek dodatku funkcyjnego ustalony jest w tabeli stanowiqcej zatqcznik nr 2 do

regulaminu

2. WartoSi kwotowq dodatku funkcyjnego dla pracownika ustala kierownik jednostki.

3. Dodatek funkcyjny przyznany mo2e

byi

pracownikowi zatrudnionemu

na stanowisku

kierowniczym bqdl samodzielnym.

I 7. 1. Dodatek specjalny mo2e byi przyznany

pracownikowi z tytufu okresowego zwiqkszenia
obowiqzk6w stu2bowych lub powierzenia dodatkowych zadari w wysokoSci nie przekraczajqcej 4Oo/o
wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

2. Dodatek specjalny jest przyznawany przez kierownika jednostki na czas okre5lony nie dfu2szy ni2
istnienie okoliczno6ci, o kt6rych mowa w ust.1.

3. W razie nieobecno6ci w pracy spowodowanej niezdolno5ciq do pracy wywotanej chorobq lub
korzystaniem ze zwolnieri od pracy, kt6rych pracodawca ma obowiqzek udzielii na podstawie
kodeksu pracy oraz jego przepis6w wykonawczych, oraz innymi okolicznoiciami, dodatek specjalny
jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbq godzin tej nieobecnoSci.
4. Dodatek specjalny jako skfadnik wynagrodzenia przystugujqcy tylko do okre6lonego terminu, nie
jest uwzglqdniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasitku chorobowego nale2nego za okres po tym
terminie.

S g. L.

Pracownikowi przysiuguje jednorazowy dodatek za powierzonq ffiu, na wniosek
bezpo6redniego przeto2onego opiekq nad ka2dym pracownikiem w stu2bie przygotowawczej w
wysoko(ci 2OO zt. Dodatek bqdzie wyptacany z dotu, po zakoriczeniu opieki, tj.: po pomy6lnym
zakoiczeniu stu2by przygotowawczej.

2. Dodatek ten nie ulega pomniejszeniu za czas nieobecno6ci spowodowanej chorobq pracownika lub
czfonka jego rodziny wymagajEcego osobistej opieki sprawowanej przez pracownika, a tym samym
nie jest wliczany do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem

art. 92 5 1 i 2 Kodeksy Pracy oraz nie wlicza siq do podstawy zasitk6w wyplacanych z ZUS, ustalanej
na podstawie art. 4L ust. L ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pieniq2nych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyristwa (t. j. Dz. U. z 2OL7 r. pol.1368).

S 9. 1.

Premia przystuguje pracownikowi, kt6ry wtaSciwie wykonuje swoje obowiqzki.
2. Premia przystuguje w wysoko5ci 20 % rzeczywistego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

fu

n

3.

kcyj nego

p

racownika.

Oceny wlaSciwego wykonania obowiqzk6w przez pracownika dokonuje

jego

bezpo5redni

przelo2ony.

4. Pracownik zostaje pozbawiony czqSci premii w danym miesiqcu w przypadku:

1) niewypefnienia powierzonych obowiqzk6w lub wykonywanie ich niedbale;
2) niewykonywania polecef przeto2onego lub w inny spos6b utrudnianie pracy;
3) nieprzestrzegania ustalonego czasu pracy (na przyktad: sp62nienia);

4)
5)

nieprzestrzegania regulaminu pracy;
nieprzestrzegania przepis6w i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepis6w
przeciwpo2arowych;

6)
7)

uzasadnionej skargi interesant6w na nietaktowne i nie2yczliwe ich traktowanie;

spowodowania szkody w mieniu

PZK.

5. Pracownik zostaje pozbawiony w cafoSci premii w danym 4iesiqcu w przypadku:

tl

rozwiqzania umowy o pracQ z winy pracownika;

2) ukarania karq upomnienia lub nagany;
3) nieprzestrzegania tajemnicy sfu2bowej;
4) nieusprawiedliwionej nieobecnoici w pracy;
5) szczeg6lnie ra2qcego zaniedbania, o kt6rych mowa w ust. 4.
6. Ka2dy przypadekokreSlonyw ust. 4ioraz w ust.5 pkt.3,4i 5winien byi udokumentowany
notatkq sfu2bowq sporzqdzonEprzez bezpo6redniego przeto2onego pracownika.

7.

o

pozbawieniu premii podejmuje kierownik jednostki na wniosek bezpo6redniego
przefo2onego pracownika. Do wniosku nale2y zalqczyi notatki, o kt6rych mowa w ust.6.
Decyzjq

8. Procentowy wska2nik premii miesiqcznej, o kt6rym mowa w ust. 2 ulega obni2eniu o 1 punkt
procentowy za ka2dy dzieri nieobecno5ci pracownika w pracy spowodowanej chorobq pracownika
lub czfonka jego rodziny wymagajqcego osobistej opieki sprawowanej przez pracownika,
przypadajqcej w dni robocze. Premia jest wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas
choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 5 1 i 2 Kodeksy Pracy oraz do podstawy zasifk6w
"L999 r. o
wypfacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 4L ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca

Swiadczeniach pieniqznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzyristwa (t. j. Dz. U.
2017 r. poz. 1368)w kwocie faktycznie wyptaconej.

z

9. WysokoSi premii miesiqcznej mo2e ulec zwiqkszeniu do 40% w przypadku kr6tkotrwatego
zwiqkszenia obowiqzk6w slu2bowych (na przyktad: zastqpstwo nieobecnego wsp6lpracownika,
realizacja pilnych zada1 itp.), a tak2e w przypadku wystqpienia oszczqdnoici na funduszu ptac.

5 10. L. W ramach posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia dla pracownik6w PZK przeznacza siq do
8,5% funduszu ptac na nagrody uznaniowe za szczegolne osiqgniqcia w pracy zawodowej.

2.

Fundusz nagr6d mo2e

byi

podwy2szony przez kierownika jednostki

w

ramach posiadanych

5rodk6w na wynagrodzenia osobowe.
3. Nagroda mo2e by( przyznana miqdzy innymi za:

1) wzorowe wypelnianie obowiqzk6w;

2) zlo2onoii i trudnoSi wykonywanych zadan;
3) dyspozycyjno6i pracownika w zakresie wykonvwania wa2nych i pilnych zadah zawodowych;
4) wykazywanie inicjatywy i samodzielno5ci w pracy;
5) wykonywanie zadari nie bqdqcych w statym zakresie obowiqzk6w pracownika;

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

7)

szczegolne zaa nga2owanie przy sporzadzeniu sprawozd

an

ia fina nsowego.

4. Nagroda mo2e byi przyznana pracownikowi z co najmniej p6trocznym sta2em pracy w

5. Nagroda nie przysiuguje osobom przebywajqcym na dfugotrwalych urlopach

PZK.

wychowawczych

i bezptatnych.

o

przyznaniu nagrody podejmuje kierownik jednostki na wniosek bezpoSredniego
przeto2onego pracownika lub z wtasnej inicjatywy.

6.

Decyzjq

7. Nagroda mo2e byi wyptacona w ka2dym czasie na wniosek bezpo5redniego przeto2onego.

5 ff. 1. W

przypadku wystqpienia na koniec roku bud2etowego oszczqdno6ci
ki e rown i k jed nostki mo2e przyznac n a grody okol iczn o6ciowe.

w funduszu

ptac,

2. Uprawnieni do tej nagrody sE wszyscy pracownicy PZK.

3.

WysokoSi nagrody ustala ka2dorazowo kierownik jednostki

w

porozumieniu

z

Gf6wnym

Ksiqgowym. Nagroda bqdzie przyslugiwata w jednakowej kwocie dla wszystkich pracownik6w PZK.

4. Nagroda okoliczno6ciowa nie ulega pomniejszeniu za

czas nieobecno6ci spowodowanej chorobq

pracownika lub czfonka jego rodziny wymagajAcego osobistej opieki sprawowanej przez pracownika,
a tym samym nie jest wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej
zgodniezzapisem art.929 li2KodeksyPracyorazniewliczasiqdopodstawy zasitk6wwypfacanych

z lUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach
pieniq2nych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzyristwa (t. j. Dz. U. z 2OL7 r. poz.
1368).

S t2. W

sprawach nieuregulowanych regulaminem majQ zastosowanie przepisy, ustawy,

rozporzqdzenia, Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa pracy.

Zalqcznik nr 1 do
Regulaminu wynagradzania pracownikow
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroclawiu

(ZaeEdzenienr2l2olS z 12lutego 2018 r.)

TABELA POZIOM U

Lp.
1

M I ESI

ECZNYCH KWOT WYNAG RODZEN IA ZASADN ICZEGO

Kategoria zaszeregowan ia

3.

2.

I 700 - 2000

1.

2,

tl

1720 - 2100

3.

ill

1740 - 2200

4.

IV

1

760 - 2300

1780 - 2400

E

1)

Kwota,w zlotych
- maksvmalna

minimalna"

6.

VI

1

800 - 2700

7.

vll

1

820 - 3000

8.

vill

1

840 - 3300

I

IX

1

860 - 3500

10.

X

1

880 - 3800

't1

XI

1900 - 4100

12.

xtl

1

13.

xill

1940 - 4800

14.

XIV

1

960 - 5200

15.

XV

1

980 - 5500

16.

XVI

2000 - 5900

17.

XVII

2100 - 6200

18.

XVIII

2200 - 6600

19.

XIX

2400 - 7000

20.

XX

2600 - 7300

21

XXI

2800 - 7700

22.

XXII

3000 - 8000

zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie wynagradzania

920 - 4500

*."n,.";X1ii;'l"ffi

ff;-

Resuraminu
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wrocfawiu

(Za'zadzenieff212018

TABELA POZIOMU STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Lp.

Stawka dod atk u f u n kcyj n e g o

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
(kwota w zlotych)

1.

2.

3.

1.

1

440

2.

2

660

3.

?

880

4.

4

1

5.

5

1320

6.

6

1

7.

7

1760

L

8

2200

9.

9

2750

100

540

z 12lutego 2018 r.)

ZalEcznik nr 3 do
Regulaminu wynagradzania pracownik6w
Powiatowego Zakladu Katastralnego we Wroctawiu
(Zazqdzenie N 212018 z 12 lutego 2018 r.)

TABELA OBEJMUJACA WYKAZ STANOWTSK, W TYM S]ANOWISK KIEROWNTCZYCH URZEDNICZYCH,
URZEDNICZYCH ORAZ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBEDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA
POSZCZEGOLNYCH STANOWISKACH I POZIOMY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKOW

L.p.

Stanowisko

Kategoia
zaszeregowania

funkcyjnego

1.

wyksztalcenie
oraz umiejqtnoSci
zawodowe

staZ pracy
w latach

5.

6.

7

wy2sze lub wg
odrgbnych
przepis6w

6

wyzsze

5

4

3

2.

Wymagania
kwalifikacyjne

Maksymalna stawka
poziomu dodatku

Stanowiska kierownicze urzgdnicze

I

2.

3"

4.

Dyrektor jednostki
Zastgpca dyrektora

XIX

-

XX

jednostki

XVII- XVIII

A

Gl6wny ksiggowy

XVI- XVII

o

Zastgpca gl6wnego
ksiggowego

wedlug odrgbnych przepisow

XIV - XV

4

wyzsze
ekonomiczne
lub podyplomowe
ekonomiczne

3

5

Kierownik dziatu,
pracowni

XII - XV

5

wyzsze

5

6.

Zastgpca kierownika
dzialu, pracowni

X. XV

4

wy2sze

4

Stanowiska urzednicze
7.

Starszy specjalista,
starszy informatyk

X-XV

3

8.

Informatyk

tx - xill

2

wyzsze

3

wyzsze

9.

10.

11

12

Specjalista

vil - xtl

Starszy referent,

VI.IX

Referent

3

wy2sze

4

Srednie

6

wyzsze

2

Srednie

4

vilt - xlll

Samodzielny referent,
starszy ksiggowy

ksiggovuy, kasjer

Srednie

wy2sze
Srednie

V-VII

Srednie

2

L.p

Kategoia

Stanowisko

zaszeregowania

1.

J.

2.

Maksymalna stawka
poziomu dodatku
funkcyjnego

,

Wymagania

kwalifikacyjne
wyksztatcenie
oraz umiejqtnoSci
zawodowe

staZ pracy
w latach

5.

6.

O6rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
Stanowiska u.zedriicze

13.

Kierownik pracowni

XV - XVI

6

14.

Gl6wnv specialista

XIV - XVI

4

15.

Starszy: geodeta,

XIII - XV

kartograf

16.

17.

Geodeta, kartograf

Mtodszy: geodeta,

kartograf

xil - xill

IX-XI

wy2sze geodezyjne
i kartograficzne oraz
uprawnienia
zawooowe
wy2sze geodezyjne
i kartooraficzne
Srednie geodezyjne
i kartoqraficzne
wy2sze geodezyjne
i kartoqraficzne
Srednie geodezyjne
i kartooraficzne
wy2sze geodezyjne
i kartooraficzne
Srednie geodezyjne
i kartoqraficzne

-7

5
?

6
2
4
1

2

