
ZARZĄDZENIE Nr  62/2021 

WÓJTA GMINY DASZYNA 

z dnia 5 października 2021 r. 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie. 

 

 

 

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

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282) zarządza się, co następuje: 

 

 

§1 

W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie, stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 

załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 

2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Daszyna z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie; 

2) zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Daszyna z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie. 

 

§3 

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

poprze wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 62/2021 

Wójta Gminy Daszyna  

z dnia 5 października 2021 r. 

 

TABELA  

MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

 

 

KKaatteeggoorriiaa  zzaasszzeerreeggoowwaanniiaa  

  

KKwwoottaa  zzłłoottyycchh  

  

1 2 

I 2.000 – 3.100 

II 2.020 – 3.200 

III 2.040 – 3.300 

IV 2.070 –3.400 

V 2.100 – 3.500 

VI 2.130 – 3.650 

VII 2.160 – 3.850 

VIII 2.190 – 3.950 

IX 2.220 – 4.100 

X 2.250 – 4.200  

XI 2.280 – 4.400 

XII 2.310 – 4.700 

XIII 2.340 – 4.900 

XIV 2.370 – 5.050  

XV 2.400 – 5.200 

XVI 2.440 – 5.400 

XVII 2.500 – 5.800 

XVIII 2.600 – 6.300 

XIX 2.700 – 6.500 

XX 2.900 – 6.900 

XXI 3.100 – 7.400 

XXII 3.300 – 8.400 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 62/2021 

Wójta Gminy Daszyna  

z dnia 5 października 2021 r. 

 

WYKAZ   STANOWISK,  WYMAGAŃ KWALFIKACYJNYCH  NA 

POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH ORAZ POZIOMÓW WYNAGRODZENIA 

ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO 

 

I. KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE 

 

  

LLpp..  

  

SSttaannoowwiisskkoo  

  

KKaatteeggoorriiaa  

zzaasszzeerreeggoowwaanniiaa  

  

SSttaawwkkaa  ddooddaattkkuu  

ffuunnkkccyyjjnneeggoo  

WWyymmaaggaanniiaa  kkwwaalliiffiikkaaccyyjjnnee  

WWyykksszzttaałłcceenniiee  

oorraazz  

uummiieejjęęttnnoośśccii  

zzaawwooddoowwee  

SSttaażż  pprraaccyy        

((ww  llaattaacchh))  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

1. 

 

Sekretarz 

Gminy 

 

XVII - XXI 

 

7 

 

wyższe
2)

  

 

4 

2. Kierownik 

urzędu stanu 

cywilnego 

XVI - XVIII 6  

według  odrębnych 

przepisów 

3. Zastępca 

kierownika 

urzędu stanu 

cywilnego 

XIII - XVI 3 według  odrębnych 

przepisów 

4. Kierownik 

referatu 

XIII - XVII 3 wyższe 2) 4 

 

II. STANOWISKA URZĘDNICZE  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Inspektor XII – XVI - wyższe2) 3 

średnie
3) 

5 

2. Podinspektor, 

informatyk 

X – XIV - wyższe2)  - 

średnie
3)

 3 

3. Samodzielny referent IX – XII - średnie
3)

 2 

4. Referent, kasjer, 

księgowy, archiwista 

IX – XI - średnie
3)

 2 



5. Młodszy referent , 

młodszy księgowy 

VIII – X - średnie
3)

 - 

 

III. STANOWISKA  POMOCNICZE I OBSLUGI 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Pomoc administracyjna III – VIII - średnie
3)

 - 

2. Sekretarka IX - XII - średnie
3)

 - 

3. Opiekun dzieci i 

młodzieży ( w czasie 

przewozu do i ze szkoły) 

 

  

I – VI 

 

- 

 

podstawowe5) 

 

- 

4. Kierowca autobusu  X – XII - według odrębnych przepisów 

5. Konserwator IX – XI 

 

- zasadnicze
4) 

- 

palacz c.o. zasadnicze
4) 

podstawowe5) 

6. Robotnik gospodarczy V – VIII - podstawowe5) - 

7. Kierowca ciągnika VII - IX - według odrębnych przepisów 

8. Sprzątaczka III –VI  - podstawowe5) - 

 

1)
 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla 

kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy 

nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy 

wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie 

działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930). 

2)
 Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 

r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie 

zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk 

urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 

3)
 Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie 

zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu 

stanowiska. 

https://sip.lex.pl/#/document/17506209?unitId=art(6)ust(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17215286?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT


4)
 Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub 

zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o 

odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku. 

5)
 Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność 

wykonywania czynności na stanowisku. 

6)
 Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

7)
 Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających 

wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia 

(EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków 

pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 

22.04.2016, str. 1). 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68634417?unitId=art(8)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT

