
 

 

AiK.2000.5.2017.VII 

 

Zarządzenie Nr 120.Z.29.2017 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 

 

w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  

    w Nowym Targu.   

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 lipca 2009 r.  

z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 pkt 4) otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„4) dodatek specjalny lub inny dodatek zgodnie z § 11 regulaminu,” 

 

2. § 11 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

 „§ 11 

1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia 

zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w szczególności za 

zastępstwo, powierzenie obowiązków audytora lub opiekuna pracownika odbywającego służbę 

przygotowawczą i inne. 

2. Ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy na danym stanowisku może 

być przyznany inny dodatek. 

3. Dodatek specjalny oraz inne dodatki przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok. 

4. Dodatek specjalny oraz inne dodatki przyznawane są w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego lub w kwocie nie przekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego 

w przypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego. 

5. Dodatek specjalny oraz inne dodatki nie przysługują za czas nieusprawiedliwionej 

nieobecności w pracy. 

6. Dodatek specjalny nie przysługuje za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej 

dłużej niż 20 kolejnych dni roboczych. 

7. Przepisów o dodatku specjalnym oraz innych dodatkach nie stosuje się do pracowników na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi.” 

 

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych stawek 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku  

nr 1  do niniejszego Zarządzenia. 

 

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela stawek dodatku funkcyjnego) 

otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 



 

 

 

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych kategorii 

zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy 

nawiązano na podstawie umowy o pracę) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 3  

do niniejszego Zarządzenia. 

 

6. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Regulamin premiowania 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych obsługi w Urzędzie Miasta w Nowym 

Targu) w § 2 ust.1 i 2  otrzymują nowe poniższe brzmienie: 

„1. Pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej wysokości za dany miesiąc w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy w tym miesiącu.  

2. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy premia nie przysługuje.” 

 

7. W załączniku nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Zasady wynagradzania oraz 

awansowania pracowników) § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„§ 7 Wszelkie decyzje dotyczące wynagradzania i awansowania podejmuje Burmistrz Miasta na 

zaopiniowany przez sekretarza miasta i naczelnika Wydziału Administracji i Kadr pisemny 

wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, a w stosunku do pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach samodzielnych, na wniosek sekretarza miasta.” 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 

 


