
projekt 7 sĘcznia2009 r.

RoZPoRZĄDZENIE
RADY MINISTROW

zdnia ....2009 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. I ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 2f3, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

$ 1.. Rozporządzenie określa:

|) wykaz stanowisk, z uwzg|ędnieniem podziafu na stanowiska kierownicze urzędnicze,
urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy naposzczególnych
stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4

ust. 1 pkt 3 ustawy, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na
poszcze gólnych stanowiskach;

4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

6). wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy;

7) warunki ptzyznawania i wypłacania dodatku za więloletniąpracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę ztyĄułuniezdolności do pracy i jej wypłacania.

s 2. Ilękroć w tozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych;

2) pracownikach samorządowych - rozumie się przez to pracowników samorządowych, o

których mowa w art. 4 ust.1 ustawy;
3) najniższym wynaglodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to nĄniŻsze wynagrodzenie
zasadnicze w I kategorii zaszetegowania, określone w tabęli minimalnych miesięcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w $ 3 ust. 1 pkt 1.
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$ 3. 1. Ustala się:

1)tabelęminimalnychmiesięczrychkwotw1.rragrodzeniazasadniczegodlaurzędówgmin,
starostw powiń*ych, urzędów marszałkowskich oraz biur, która jest określona w

załącntikunr I w częśÓ Ado rozporządzęnia oraztabelę minimalnych miesięcmych kwot

wynagrodzenia ,u"idni","go d.la jednostek organizacyjnych jednostek samorządu

t".yo-.iutoego, która jest okróślona w zaŁącmikł,l* 1 T części B;

2) tabelę *at<symul',y"h stu*ek dod{ku funkcyjnego, dla pracowników, o których mowa w

ań. 4 ust.l pkt 1 i 2 ustawy, która jest określóna ń załącznilunr 2 do rozpotządzenia;

z,IJstala się tabele stanowisk, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk

urzędniczych' po-ocnic"ych 
.i 

obsfugi, doradców i asystentów, minimalne wymagania

kwaliflkacyjne na poszczegóĘch stanowiskach, minimalne poziomy wynagtodzenia

zasadniczego dla praóownikóiv, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz warunki i

sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w ań. 4 ust. 1 pkt 1

ustawy, oraz maksymalny poziom ich dodatku funkcyjnego otaz maksymalny poziom

wynagrodz.niu ,u.uóni. łłgo,p,u"owników samorządowyóń, o których mowa w art. 4 ust. 1

pW z ustawy, o,- Inł.']v*ut,,y poziom dodatku funkcyjnego; które są określone w

załącznikunr 3 do rozporządzenia,

$ 4. Pracownikom samorządowym moze być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staŻ

pracy wymagany Jilń stńowisku, z vtyŁączeniem stanowisk, dla których wymagany

okres pracy zawodowej (staz pracy; otresla.ią ódębn" przepisy otaz art.5 ust. 2 i att.6 ust. 4

ustawY.

$ 5. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście otaz maszałkowi województwa

przysfuguje dodatek specjalny, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, w kwocie w1'noszącej

co najmniej 20 yo i nieprzekraczającej 40 % Łączn|e wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego' a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, ńiast (miast na prawach powiafu)

powyżej 300 tys. *i.,"mn"ow - w kwocie-nieprzebaczającej 50 Yo)tączn\e wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyj nego'

s 6. Pracownikom samorządowym dodatek za wieloletnia pracę, nagrodę jubileuszowąotaz

jednorazowąodprawę w zwią.zku zprzĄśc\emna-emerytu'ó luu rentęzĘrtułu niezdolności do

|.u.y ustala się na warunkach określonych w art. 38 ustawy.

s 7 . 1. Dodatek za wielolefiriąpracę wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począws zy od pierwszego onia miesiąca talendarzowego następującego po miesiącu, w

którym pracownik nabył pmwo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku, jeżeli nabycie

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) zadany miesi ąc, jeie|inabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło

pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatęk za wieloletnią pracę przysfuguje pracownikowi samorządowęmu za dni, za Wórę

otrzymuje *y,,ug,od" "ni",.o,ui 
iua"i 

'ii"óu""ności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy

wskutekchorobyalbokoniecznościosobistegoSprawowaniaopiekinaddzieckięmlubchor5.m
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członkiem rodziny, za lrJróre pracownik otrzymuje z tego t}tułu zasiłek z
społeczrrego.
3. Jezeli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu

zatrudnienia nie podle gajązaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego

ubezpieczenia

dodatkowego

4. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w jednostce, w ramach urlopu
bezpłabrego udzielonego przęz pracodawcę w celu wykonywania tej pracy' do okresu

dodatkowego Zatrudnienia podlegająza|iczenil zakonczone okresy zatrudnięnia podstawowego

oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęciatego urlopu.

s 8. l.Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu
okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w żrycie przepisów

wprowadzaj ących nagrody j ubilęuszowe.
2. W ruzie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy' do okresu pracy

uprawniającego do nagrody jubileuszowej w\iczasię jeden zĘch okresów.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w jednostce w ramach urlopu

bezpłatnego udzielonego plzez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy' do okresu

uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do

dnia rozpoc zęcia tego urlopu.
4. Pracównik samorządowy jest obowią.zany udokumentować swoje prawo do nagrody
jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brakjest odpowiedniej dokumentacji.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocmie po nabyciu ptzez pracownika

samorządowego prawa do tej nagrody.
6. Podstawę obńczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące

pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżLeli dla pracownika jest

to korzystniejsze - wynagrodzetieprzysługujące mu w dniu jej lvypłaty.

7 ' Jezeiipracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w
innym wymiarze czasu pracy niz w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi

wynagrodzenie przysfugujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

8. Wiazie ustania stosunku placy w z:ltiązku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do

pracy lub emeryturę, pracownikowi samorządowemu ' 
któremu do nabycia prawa do nagrody

jubileuszowej brakuje mniej niŻ lf miesięcy, |\cząc od dnia rorwiązania stosunku pracy'

nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwięania stosunku pracy.
9.jeŻeqi * d''iu wejścia w życie przepisów wprowadzających zalicza|ność do okresów

uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających doĘchczas wliczeniu

"pły*u 
ók.., uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród

jubileuszowych, w;rpłaca mu się tylko jednąnagrodę - najwyŻszą.
l0. P.u.o*oikowi samorządowemu , który w dniu wejścia w życie przepisów' o których mowa

w ust. 9,ma okres zatrudnienia, wrazz innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuŻszy

niŻ wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia

upłynie oń." uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej vtyŻszego stopnia, nagrodę

ntŻsząwypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyŻszej - róŻnicę

między kwotąnagrody wyższej a kwotąnagrody nizszej.
11.Prźepisy ust.-g i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w raz\e gdy w dniu, w którym

pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był

uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w ruzie gdy pracownik prawo to nabędzie w

ciryu 12 miesięcy od tego dnia.
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$ 9. Jednotazowa odprawa w zwią7ku z przejściem na emeryfurę lub rentę z tytułu

niezdolności do pracy wypłacana jest w dniu ustania stosunku pracy.

$ 10. Stawkę godzinową
1) wyna$od'enia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika,

określonego stawką miesięczrą
2) wynikaj ącą z najniższeg o wynagro dzenia zas adn i cze go

-.ustala się, dzie|ąc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy

przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

s 11. Pracownikom samorządowym zatrudnion;.rn w niepełnym wymiarze czasu pracy

ivynagrodzenie zasadnicze i inne składniki w1magrodzenia przysługują w wysokości

proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

$ I.2. Traci moc rczporuądzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad

ł,,ynagradzania pracówników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach

pówiuto*ych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz' 12f3,zf006 r. Nr 39, poz.272

oraz Z2008 r. Nr 73, poz. 43I) oruz rczporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wyiagradzzmia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach

orginizacyjnych jednosiek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz.

1343, 22006 r. Nr 38, poz. f6I oraz z 2008 r. Nr 73, poz' 430)'

s 13 . Rozporządzenie wchodziw żtycie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ńt+
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ZAłĄCZNIKI
do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia......
Got.....)

ZAŁĄCZI\IKNr 1

TABELA
MINIMALNYCH MIESIĘCZNIYCH KwoT WYNAGRoDZENIIA ZASADNICZEGo

Część A

- dla urzędów gmin' starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz biur

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w zlotvch

1

T

1I

III

IV

v

VI

VTI

VIII

1X

X

XI

XTI

XI TT

xrv

XV

XVI

XVIT

XVIIl

xtx

xx

xxr

xxlr

l-.100

L.720

1. L40

1.160

1.180

L.200

L-Z3V

1,.300

A. JJU

1.400

L.450

1".500

I. OUU

1.700

L.800

1.900

2.000

2.200

2.400

2 .600

2.800

3.000



Część B

- dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

r 
{rF

E

I

I

I

I

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w zlotvch

I

II

III

IV

v
\rI

vII

VM
D(

x
XI

XII

xIII

)ov
XV
XVI

XVII

XVIU

XD(

900

910

920

930

940

960

980

1.000

1.020

1.040

1.060

1.100

1.140

1.180

1.220

1.260

1.300

1.350

1.400
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ZAŁĄCZNIKNr2

TABELA MAKSYMALTTIYCH STAWEK DODATKU F..UNKCYJNEGO

Stawka dodatku
funkcyjnego

Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego

I 2

do 40

do 60

do 80

do 100

do 120

do 140

do 160

do 200

do 250



ZAŁĄCZNIKNr3

WYKAZ sTANowIsĘ w TYM KIERoWNICZYCH sTANowIsK I]RZĘDNICZYCH I
STANowIsK I]RZĘDNICZYCH, PoMoCNICzyCH I oBsŁUGI oRAz DoRADCÓW i
AsTsTENTÓw, vtn.{rłtALNE WYMAGANIA K\ilALIF,IKACYJNE NA PoSZCZEGÓLNYCH
STANOWISKACH, MINIMALNE POZIOMY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA
PRACowNIKÓw ZATRIjDNIANYCH NA PoDsTAwIE UMowY o PRACĘ, oRAZ
WARLINKI I sPosóB WYNAGRADZANIA PRACowNIKow sAMoRzĄpowYCH, o
KTÓRYCH MowA \Y ART. 4 UST. 1 PKT 1 UsTAwY, oRAZ MAKSYMALI{Y PoZIoM
DODATKU F'UNKCYJNEGO I MAKSYMALI{Y POZIOM WYNAGRODZENIA
ZASADNICZEGo PRACowNIKów SAMoRZĄDowYcE, o KTóRYCE MowA w ART. 4
UST. 1 PKT 2 USTAWY I MAKSYNIALNY POZIOM DODATKU F'T]NKCYJNEGO

I TABELA

stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszalków województw

T,P. Stanowisko Kwota w złotvch Minimalne Wymagania
kwalifikacyjne

wynagrodzenie
zasadnicze

Maksymalny
poziom
dodatku

funkcyjnego

wykształcenie
oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy
(w latach)

1 2 3 5 o

1 Prezydent m.st. Warszawy 6. 500 2.500

2 Prezydent miasta (miasta na
prawach powiatu) powyżej
300 tvs. mieszkańców

4 .800-6.200 2.500

3 PTezvcjenf. miasta {miasta na
P!dwdLrr PuwraLul

4.800-5.200 2 .104

Ą Wójt' burmistrz w gm1n1e:

- PuwyzcJ rvv LyD.
fil]ęDZ^dlrLUw,

- n^L7\7żAi .l t irrq rl'o 100
*t ^^-r-^:^^.,LyD ! ](reDZ^ąrlLuw,

_ r]n 15 fws mieszkańców

4.800-5.200

4 .500-6. 000

4.200-5.900

2.r40

2.100

1. goo

5

Starosta w powlecLe:

_ PUWYZCJ IZU LYD'
mies zkańców,

_ nnwrrżei 6r] f\/ś r]'o 120
*i ^^-1-^:^4..LyJ. rLLaęD.NarrUUw'

4.800-6.200

4 . s00-6.000

2.100

2.r40



- do 60 tys. mieszkańców 4 .200-5. 900 1. soo

b Marsza.ł'ek województwa w
woj ewództwie:

- powyżej 2 m1n
mi a<>]łlńnA.l

- do 2 mln mieszkańców

5.300-6.500

s.300-6.200

2.500

2.500

II TABELA

Kierownicze stanowiska urzędnicze na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru w
urzędach gmin' miast (miast na prawach powiatu)' w starostwach powiatowych' \tr urzędach
marszałkowskich

'.p.
Stanowi-sko Minimalne Wymagania

kwalifikacyjne

wlmagrodzenie
zasadnicze

Maksymalny
poziom dodatku

funkcyjnego

nykszta:tcenie
otaz

umiejętności
zawodowe

staż
pracy (w
]-atach)

1 2 3 4 6

1. Rlrrhi Ętr7 rlzi o'] ri n-'.

- powyżej 100 tys.
mies z kańców

_ dÓ 100 tvs. mieszkańców

2. 600 -6. 000

2.400-5.600

o

) Przewodni.czący zarządu
związku 2.400-5.600

I

3. zastępca przewodnicząceqo
.ąLLąwu .wLąLLu 2.2oa_Ą.8a0

'l

Ą. Pozosta]i członkowie zarządu
dzielnicy:

_ powyżej 100 tys.
mieszkańców

- clo 100 tvs mieszkańców

2.000 - s.200

1. 900 - 4.800

b

5

Ę Pozosta1j. czł'onkowie zarządu
związku

2.000 - 4.400 5

o Wicestarosta w powiecre:

- PUwyzEJ LzV Lys,
mieszkańców

- nnwrrźai ńfl trlę ao 120
tys ' mleszkańców

- rlo 60 f vs. m.i cszkańców

2. 400 - 5. 600

2.200 -5.200

2.000 - 4.800

8

Ó

7

'7 Pozostafi członkowie zarządu
w nnrri an i a.



- ńńU\''Ai 12o trr<

mies z kańców

_ powyżej 60 tys. do 120
LyD. [Lf CDZAdITL9W

- rlo 60 rvs. mieszkańców

2.200- 4.800

2.000 - 4.400

1.900 - 4.000

b

6

o

8 Wicemarsza.łek w
''^ł ^''4^ -+.'] ^ .wvJ ęwggz lwrę !

- PUWy E_l Z lLrrr
mieszkańców

_ do 2 mfn mieszkańcÓw

2.400 - 6.000

2.200 - 5.600

9

I

q Pozosta].i członkowie zarządu
województwa w województwie:

- PUwyZęJ 4 rilrrr
mieszkańców

- do 2 m].n mieszkańcÓw

2.200 -5.640

2.000 -5.200

I

1

III TABELA

Stanowiska na których stosunek pracy naYgiązano na podstawie powołania w urzędach gmin' miast (miast
na prawach powiatu)' w starostwach powiatowych' w urzędach marszalkowskich

Lp. Stanowisko Maksymalny
Poziom

wynagrodzenia
zasadniczego

Maksymalny
poziom
dodatku

funkcyjnego

Minimalne wymagania
lrwalifikacyjne

wykształcenie
oraz umiejętności

zawodowe

staż
pracy (w
latach)

2 J 4 5 6

Kierownicze Stanowiska urzednicze

I 7^ŚlAńra nrezrrrlent: m.st.
Warszawy

6.000 9 wyż'sze2\ 6

2.

Skarbnik m. st. Warszawy
(9łówny księgowy budżetu

lL"rL, na!DZawy/,

skarbnik (główny księgowy
l.1r'.lźpir1) mi:ęte /mi 

^sŁa na
prawach powiatu) powyżej 300
LyD. rLLręDć^artLUw

6.000 9 wed.ług odrębnych
**-^*l ^4..P! aęPfDUw

3. 7^qfcn.a nrezwden-a miaSta
/*l ^^r^ *^ 

-*^.,-^L ^^..i -r,.\\rlrf ds Ld rrd prdwdulr PUwf d Lu,

powyżej 300 tys. mieszkańców
5.600

9 wyż'sze 6

10
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5.

6.

5.600

4.800

Ę 'nn

5.600

5.240

4.800

zastępca prezydenta miasta
(miasta na

prawach powiatu)

zaStępca wójta, burmistrza
gmj-nie:

- powyżej 100 tys.
mies zkańców

- PUwyZęJ fJ LyD.

tys. mieszkańców
100

do 15 tys. mieszkańców

zastępca burmistrza dzielnicy

.powyżej ].00 tys mieszkańców

_do 100 tys mieszkańców

skarbnik gminy (główny
księgowy budżetu) w g'minach:

- P9wyZęJ fvv LyD '
mieszkańców

_ nnwrlżoi 15 trrs rlo 1.00

tys. mieszkańcÓw

- rln 15 irls mi esz.<ańcÓw

I

8

1

Ó

8

I

'7

wyŻszeZ)

według odrębnych
przep j.sów

Skarbnik powiatu (główny
księgowy budżetu powiatu)
powj-ecj-e:

- powyżej 120 tys.
mj.es zkańców

- ń^t'l|źA- 6o trrq dą 1.20yvnj seJ
Ly>. ltrfcrz^orrLvw

- rln 60 tvs. mieszkańców

5,200

4800

4.400

I

'1

o

według odIębnych
przepisów

8. Skarbnik województwa (główny
księq'owy budżetu Woj ewództwa)
-- --^l ^-.ti-!..i ^.w wUJEWUuZLwaę.

-^---,:^l 
a *1*_ 

P9wyZęJ Z ltrlrr

mies zkańców

- do 2 m.In mieszkańców

6. 000

5.600

9

8

według odrębnych przepisÓw

11
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IV TABELA

Stanowiska na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu)

Lp. Stanowisko Minimalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego

minimalne wymagania
kwalifikacyjne

wykształcenie
otaz

umiejętności
zawodowe

staż pracy
(w latach)

I. Kierownicze sŁaEowislęa urzedrricze

t-. Sekretarz grniny

Sekretarz m. st. Warszawy

Sekretarz miasta (miasta na
prawach powiatu) powyŹej 300
tys. mieszkańców

XX

odrębnych
przepisów

odrębnych
przepisów

odrębnych
przepisów

odrębnych
przepisów

2. zasŁępca skarbnika:

- m.st. Warszaw].
- miaqi^ /miactr n=

prawach powiaLu)
powyżej 3 00 t'ys .

m1eszkańców

XVIIT
wyższe

ekonomiczne 1ub
podyplomowe
ekonomiczne

3

3. Zastępca skarbnika giminy w
grminach;

- pow1rżej 100 tys'
mieszkańców

- powyżej 15 tys. do 100
tys. mieszkańców

- do 15 tys. mieszkańców

xf,/I

XV

XV

wyzsze
ekonomiczne

lub
podyplomowe

ekonoml-c zne 3

4. Gtówny księg:ow1r związku XVTII według odrębnych przepisów

5. Kierownik urzędu s.Lanu
cywilnego

XVI

odrębnych
przepisów

5

zastępca kieromika urzędu
stanu cywj-lneg,o,

komendant gminny ochrony
przec iwpożarowej

xrlr w1,Ższez) Ą

1. GeodeLa miasca (w mieŚcie na
prawach powiatu):

I2



- powyżej 300 tys.
mies zkańców

- i^ ?^n +.,^ -: ^^-1-^' .
- uu JUU LyS. mJeSZKanCOW

xv

XV

jak dla geodety gminnego

R Geodeta gmj-nny XIII według
^^fAhń\'^h
ń*-^*] ^ a..P!aęPlDUw

wed.ług odrębnych przepisów9. Kierownik ośrodka
Dokunentacji ceodezyjnej i
Kartograficznej

XV

1n Przewodniczący zespołu
Uz gadniania Dokumentac j i
Proj ektowej

xv

11 zastępca kierownj.ka ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

xrv wyż'sze
łonrlozrli ną i

kartograficzne
ora z

uprawnienia
zawodowe

4

Stanowiska urzędnicze
L2. Komornik XTT I

średnie3)

t5 Starszy poborca średnie. 2

A Poborca ś rednj.e"

@ ł

F,l

.. 
::
t:

-l

; 
B. starostwa powiatowe

,it

t

j;łi
.:J

Stanowisko
Minimalny

poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne Wymagania kwalifi kacyjneł

wykształcenie
oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy (w latach)

Kierownicze stanowiska urzędnicze

I 2 J 5 6

L. Sekretarz powiatu:
XVII

Według odrębnych
*--^*i ^ <.,P! zcPf- uw Wedł'ug odrębnych

P! acPfruw

, Geodeta powiatowy w powlecie:

- Puwyzc] J4u Lys.
mies zkańców

_ r]n .] 2n t\'q ni ocz]ęąfi6[p

xv

xv według odrębnych

P!ZęPfJUwJ. Kierownik ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i
K.rtńdf.fł.,ńAł

xv

t3



PIzewodniczący zespoł'u
Uzgadniania Dokumentacj i
p7^i óLi ^L7ói

xv według odrębnych przepisów

zastępca kierownika oŚrodka
Dokumentac;i Geodezyjnej i
Kartog!aficznej

XV wyższe
aanAazrrino i

v^Tr^draĘi Fżń^

oraz uplawnaenJ.a
zawodowe

Ą

b. Geol-og powiatowy xv wyż s ze
nanl nn i nzno

5

-t 
. Powj-atowy (miejski) rzeczrrik

konslmentów
xv wyż,sze. 5

R Przewodniczący pow1atowego
zespo.łu do spraw oIzekania o
ni epełnoSprawności

XV według
odrębnych
przepisów

5

stanowiska urzęclnicze
1. Sekletarz powiaEowego zespołu

do spraw orzekania o
ni epeł'nospIawnoś c1

XIT T

według

odrębnych
pIzepisów

) Czł'onkowie powiatowego
zespo.ł'u do spraw olzekania o
niepełnosprawności (fekarz'
psycholog, pedagog, doradca
zawodowy, pracownik socjalny)

XII]

C. w urzędach marszalkowskich

LP. Stanowisko Minimalny
poziom

wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifi kacyj ne"

wyksztalcenie
oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy (w latach)

2 5 4 5

Kierownicze stanowiska urzędnicze
1 Geodeta woiewództwa xvIl

według odrębnych przepisów2 Kierownik woj ewódzkiego
ośrodka dokumentacji
nanAazrrinai i L:rtnnrafi nznei

XVI

? Ge01og wojewódzki xv wyżs ze
geol-ogiczne

5

A sekretarz )o( Według odrębnych
pr.EP! ruw

Wedł'ug odrębnych
nrzani <ńul

I4



D, Stanowiska doradców i asvstentów

E. we wszystkich urzędach

stano$iska doradców i asvstentów

? Aś\'<fAnt XI średnie

Stanowisko
Minimalny

poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne'

wyksztalcenie oraz
umiejętności
zawodowe

staż pracy (w latach)

1 z 3 5 6

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1. Naczelnik (kierownik)
wydzia.łu (j ednostki
*:..*^*-^^.^ł \!vwlru!zęurręJ j 

'rzecznik prasowy

wyż'sze. 5

gł'ówny księgowy'
audytoI wewnętrzny

wedł'ug odrębnych przepisÓw

i h<ńÓlzt^. lu nnira.] 'i

dokumentacji geodezyjneS i
v )tt 

^dt ^ę; 
f'ną;

\|yż'sze
aandozrr-i no i

vżtt^drAfi ćżńA

oraz uprawnJ-enr-a
z awodowe

Ą

2. Kierownik referatu
(j ednostki równorzędnej )

pełnomocnik do spraw
nnhrnnrr i nfnrmrni i
.ł^].''-''^Lrrf ęf awrrJUrr.
7.<tąn.A nrnze.Ini lł:

wydziału (jednostki
*4..-^*-^j-^l \!Uwrru!zęurręf /

XlTT wyż'sze.

? zastępca głÓwnego
ĄDlę9vwę9v

xlv wyż'sze
ekonomiczne fu-b

podyplomowe
ekonomiczne

3

stanowiska urzędnicze
1 Radca prawny XIII według odrębnych przepisÓw

) Główny specjaliSta xTl Nyż'sze., 4

3. Inspektor xrI wyż s z e., 3

Ą Starszy specjalista,
starszy informatyk

XI

\łyż,sze., 3

starszy geodeta,
eiirc?rr l.rrf^nraf

wyŻsze
nanr]azrrine i

kartograficzne

3

15



D^.li ńcń6L+^r
i nf nrmrirrL

wyższe.
średnie3) 3

kartograf

wyż s ze
łonrlozrrina i

].r7t^dr. fj ^?ńó

średnie
łandazrli na ł

].^r|^firefi.żńÓ

3

specj alista x średnie. 3

1. qAm^.l?i A1 ń\ż 7ófA.Ąht IX średnie 2

8. Referent prawny VIT] wyzsze prawnJ-cze

Referent prawno-
administracyj ny

VII] \łyż'sze prawnj.cze
lub

u! auy ] 1rę

10.

księgowy

IX 2

l-1 Młnrlęzrr rÓfAfont

młodszy księgowy
VIII średnie"

Stanowiska poBocnicze i obsługi
1 Pracownik II stopnia

,,.,t-^*..; ^^., --i--i -wJ^UrruJ ąUJ

w Iamach robót publicznych
lub prac inrerwencyjnych

XII wyzsze 3

\łyż'sze

) Pracownik I stopnia
wykonujący zadania
w ramach robót publicznych
]]]h ń?.^ łń+^r'''óń^''-.1'.hru! Prou rrrLc!wcrluytrrJerr

x ś redni e 3

IX średnie )

VIII Średnie

? Kierownik warsztatu,
kierownik stac]i obsługi x

x

Ą

kierowni-k biblioteki l -r- rr ^_aK oJa sranowasKa sralszego
bibliotekarza

A 7.<tAń.r Lj arauni L:

7FqIan.^ lłi eraulni 1.: ciA.i i

obsługi, kierownik garazu

IX 3

<t^i<7\r hihl i nf aI,arz wed.ł'ug odrębnych przepisów

5 Z aopatrz eniowi ec VI1 ] Średnie 2

Kierownik magazynu,
Li ornrrni l- h> l i m><vrrn

:-^r'-: ^3)m2e71,ni ctLa lł.]:erz
mi qtrznurę]łi a.'i
rlr/<n^?r,f^i t.h^7r1

DorLrwLrJUuuwE9u,
lznntrnl er f onhni nznrr

sekretarka

I6



7
1. xierowniX kancelarii

głównej 'klerownik archj-wum,
kierownik centrali
tefe fonicznej

VII] ś rednj-e3)starszy maqazYnaerr
intendent,
starsza maszYnistka

bibliotekarz wed}ug odrębnych przepisów

Archiwista'
magazynier,
starsza tel,ef onistka'
mas zynistka'
tei-etlII)istka

VII

Te fe foni stka V podstawowe "

10 Pomoc administracYjna średnie., ]

11 opierun dzieci i młodzieży
(w czasie Przewozu do i ze
s zkoły)

I podstawowe'

I2 Kierowca autobusu weałuq odrębnych przepisów

iżemieślnik specj aIista z as adnicz e
zawodowe')

3

IX
*eat.'g odrębnych przepisów

13. Kierowca samochodu
ciężarowego

mechanik samochodowY,
maszynista offsetowY,
kserografista

z as adnicz e
zawodowe5)

2

14. Konserwator,
rzemieśfnik
wykwali fikowanY 'ślusarz-spawacz 'elektryk'
stolarz,
tapl-cer,
szk]-arz,

introJ-igator,
pafacz c.o.

VlI] zasadnicze
zawodowe5)

weatug odrębnych przepisów
Kierowca samochodu
osobowego

l

16. óperator urządzeń
powie}aj ących

V1 podstawowe

11 . Robotnik gosPodarczY V podstawowe'

18.
SZdLtLLaL L I

dŹwig'owy,

IV podstawowe

SpIzątaczka ]II podstawowe

20. Gonaec IT podstawowe

!
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F.. w straĘ gminnej (miejskiej)

Y
J

Stanowisko
Minimalny

poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifi kacyj netJ

wykształcenie
oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy (w latach)

Kierownicze stanowiska urzednicze
1 z 3 ! b

Komendant straży w gminach:

- powyżej 100 tys'
mies zkańców

- powyżej 15 tys. do 100
LJ>. rtrfęDZKdlluUw

_ do 15 ivc. mieszkańców

XVI

xv

xv

wyzszez)

) zaStępca komendanta stIaży w

gminach;

_ powyżej 100 tys.
m-ies zkańców

- powyżej 15 tys. do ]-00
i1'< mi a<zr.lńnńw

- rlo 15 tvs' miesz}ańców

xv

xlv

XIIl

wyż'sze2)

3. Nacze].nik oddzia.łu (wydziału)

XITI vlyŻsze2 A7nśtAn^A nrnzą.] ni ]zr

oddzia}u (wydziału),
kierownik referatu

st'anowj.gka urzędni cze
1 q|:7<?tr i nśńALf^r wyż'sze. 3

Ś redni e b

i ńcńóLt^7 wyŻsze. 2

średnie. 5

2. Młodszy inspektor \łyŻsze"

ś rednie 3

3. qt.r<7\' ci7l'ńj L x średnie. 3

A strażnik IX średnie" 2

M}nA<zrr cIr:żn j L VTIl 1

6. VIl średnie.

t8



1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zalaesię wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk

urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w ustawie. Przy czym za staż pracy

wymagany na kierowniczych stanowiskach wzędniczych naleĘ rozumieć równiez wykonywanie działalności

gospodarczej, zgodnie zart.6 ust. 4 ustawy.
wy-ug*" kwalifikacje dla pracowników słuzby bezpieczeństwa i higieny pracy o}<reślają odrębne przepisy.
Ą wyi"," odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanię zadń na stanowisku, a w odniesieniu do

stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanje zadń na stanowisku, a w odniesieniu

do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
o) Podstu*o*e i umiejęfirośó wykonywania cz1mności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiaj ące wykonylvanie zadń na stanowisku.

G. w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytońalnego

Stanowisko

Minimalne wymagania lrwalifi kacyj ne'J

Minimalny
poziom

wynagrodzenia
zasadniczego

wykształcenie oraz umiej ętności
zawodowe

staż pracy
(w latacb)

1 3

Kielownicze stanowiśka urzędnicze
1. Dyrektor (kierownlk)

jednostki, komendant Straży
^-i nnąi /mi ai clłi oi \

xrx
wyzsze') lub wedl.ug

odlębnych przepisów
5 1ub wedł'ug
^A.Óhńr'Ćh
przepisÓw

) zastępca dyrektora
(kierownika) jednostki,
zastępca komendanta Straży
^-i .nAi lmi oi ęk i ci )

XVIl

wyż'sze. 5

3. GłÓwny księgowy XVT według odrębnych przepisów

4. n1'?aUf 
^7 

hi !17:

kierownik oddziału (fi1ii)
rej onowego (terenowego)
oddz iału

xv Nyższe.

5 AudytoI wewnętrzny xv według odrębnych przepisów

b. zastępca głównego
1. ^: ^-^.,^-^
^-fę9vwę9U

XIV \łyŻsze ekonomiczne ]ub
podyplomowe ekonomiczne

3

1. Naczelnik (kierownik)
wydziału (działu' pracown1
samodz ielnego ref eratu,
samodzielnej sekcji,
1aboraŁorium, placówki
specj alistycznej ) ,
kierownik Biura StrefY
Płatneqo Parkowania

XII wyŻsze. 5

ę Kierownik zeSpołu wyŻsze- 5

q zastępca: nacze]nika
(kierownika) wydziału
(działu, zespołu, placowna
samodzielnego referatu,
samodziefnej sekcji,
f aboratorium' pf acówki

wyż!sze. 4

19
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l rU. ] Illerown:.K SeKcJ:. (zmlany' .. 1 wyż'sze.) a iI t*ofar=r,,r ' | 
' i

stanowiska urzędnicze

1 Główny: specja1ista,
Prv9!drilfrLd

XII \łłyzsze. 5

g.łówny specja]'iSta do spraw
bezpieczeństwa j. higieny pracy

według odrębnych przepisów

2. Radca prawny XII wedł'ug odrębnych przepisów

3. StaISzy inspektor wojewódzki XIV wyż,sze. 4

Ą Inspektor wojewódzki XTII ą

Slar<7\r qna^i>li<f.

<t^rq71r i nfnrmatrrL
qt'rq7\' ń?^dr.mi ct.
Ś|Arś7\' nr^'iÓl,t.ńt

s.Ars7V <npcial i Śie.1aborant
śi..<7r' iÓ^hń^] ^^

x wyŻsze. 5

Śi.erq7\7 qnan.i:'] i <t> .J- -----.eyLU_ qrrr Lq
bezpieczeństwa i higieny placy

według odrębnych przepisów

6. Starszy rewident zakładowy wyż,sze. 5

7. qt:7ś7\' i ńśńóLf^.JrrrPL^Lv! PvwrdLUwy xl rednj.e.,i szkoła
PUILLa Lu!af rro

Ą

Inspektor powiatowy x średnie 5

9. qtrr<71' ł ncnoLtnr
ł..^-*.+.'].rrrrv!1!o LJ^/

hŹ^i Ó}fińi

ęnA.ir'] i śt>-] rh^r.hI

technol-og

TX wyż'sze. 4

średnie 5

<t>7<ż\' incnaLinr ńn*- spraw
bezpieczeństwa i higieny pIacy

według odrębnych przepisów

10. qń.-ir.] i śt.

.*^^*.* j 
^ł ^P! vY! ąrl':D Lą 

'rewident zakładowy

VIl I Nyzsze' Ą

Ś r edni e. 5

11 TńcńÓLt^r IX wyższe. 2

Ą

j-nspektor do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy

wed.ług odrębnych przepisów

L2. crńń.l? i A.l ńr' tÓf óróńt

qt:7<7l' ]ł<i aaa"'.'

VII wyż'sze. 2

Ś Iedn.i e 4

13 qn.7<?1' 7ÓfA7rht

<trre7\' i nfrń^Ańt

Ęf'rq7\/ l:].lnr:nt

cf.r<71' ę|:i\'ci\rL

podinspektor,

VI wyż'sze.

Średnie 2

f0



księgot*y'

1-Ą Laborant,
s!atystyk,
planista,
kosztorysant

średnie"

Referent \t średnie"

lb.

Stanowi,ska nadzoru
inwestorskiego

Kierownik zespo}u inspektorów
nadzoru,
kierownik nadzoru
inwestorskiego

XIV wyższe2, i uprawnienia
budowlane

't

1-7 . Starszy inspektor nadzoru
inwestorskiego

xfv 5

1n Inspektor nadzoru
inwestorskiego

XIT wyżlsze.) i uprawnienia
budowlane

średnie.' i uprawnienia
budowlane

o

Stanowiska pornocnicze i obsł'ugi

1. Kierownik: zespołu magazynów,

centrafnego magazynu

rx vlyż'sze 3

średnie" 5

2. Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespoł'u

magazynóiii, centra1nego magazynu

VII I wyższe a

Średnie

Kierownik dyspozytornl- XI średn1e 5

A Kierownik: warsztatu, prafni,
recepcji, wypożyczaIni sprzętu,
kuchni, stoł'ół'ki

vrlt wyższe.

średnie ,

Ę Kierownik powielarni VII v]yższe.,

średnie.

Kierownik biblioteki jak dIa stanowiska starszego
bibliotekarza

kierownik: świetlicy, kIubu średnie

'7. specjafista do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy

IX wed.ł'ug odrębnych przepisów

Kierownik punktu sprzedaży VII ]

Starszy operator
e].ektronicznych monitorów
^r--^-^,,,,^LE Ą! orrU wJ 9rr 

'starszy recepcj onista,
starszy magazynier,

zaopatrzeniowiec,
operator sprzętu
audiowizualnego,
opeIator urzadzeń,

VIT średnie., 1

zasadnicze zawodowe'
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r
il

konserwator maszyn i lrządzeń

10. zastępca kierownika: magazynu.
wars zraru

VII] Ś redni e. 2

11 Starszy bibl-iotekarz IX według odrębnych przep].sow

12. Maszynistka k]-asy
ItrlD L!ZUWD^Jcf a

operator ef ektronicznych
monitorów ekranowych

V] średnie 3

aJ. Kierownik: kancelarii, ha11
--^L] '.'ń[Ld> z jlrt

vTI średnie. 2

Ki-erownik centraL
+-l -fani nznci

VI ś redni e. 2

15. Bibl-iotekarz V według odlębnych przepisów

Archiwlsta 
'

magaz yni er,
j ńtAhA.ńt

v średnie. I

zasadnicze zawodowe' 2

17. Starsza maszynistka V średnie.

18. Recepcj onista IV średnie', 1

zasadnicze zawodowe 2

19. Tń|?^] i ^.t^7rrrL! vf4Yv vvĄ 
'operatoI urządzeń

powie1aj ących,
L^nt \'śt ].2

V średnie.

20. sekretarka '
mas zynistka

IV średnie

2t. Teletypistka,
telefonistka

IV średnie.

22. Pomoc adnrinistracyjna (biurowa,
techniczna, f aboratorYjna)

r11 średnie.

L'

Kierowcy

Kierowca-operator maszYn
specj alnych

IX wed.ł'ug odrębnych przepisów

2Ą Kierowca autobusu vrl

25 Kierowca samochodu
UaęZd!Uwę9v.
_ powyżej 13 ton'
- od 3,5 do 13 ton'
- do 3,5 ton

VIII
VII

V

26. Kierowca samochodu dostawczego VTI wed]'ug odrębnych przepiSÓw

27. Kierowca samochodu towarowo-
osobowego

IX

28 Kierowca ciągnika v

29. Kierowca samochodu osobowego V

30. Kierowca transportu
wewnętIznego

IV

I
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Rzemieś].nicy' usł.ugi techniczne
i inne

śf:ręzrr m!i śtAr x

wyż!sze. 3

śrprlni e"J i t\'ttl}

mi-strza
5

JZ. Starszy mj,strz IX wyższe. 3

ólorlni a"' i irrilr}

mistrza
4

IX średnie 3

3Ą. Mistrz VIT ćrprlni o"/ i i\'i1l}

mistrza
3

35. IX sreonle zawooowe 3

36. RzemieŚ.].nik spec j a].ista VII sreonle zawooowe 4

zasadnicze zawodolre'

Maszynista (taboru
pasażerskiego, kotł'óW i inne)

VII sreonae zawooowe 1

zasadnicze zawodoweq; i
uprawnienia

1-..-tlft1.-^..t-^
^wafa!r^auyl 

rrE

38. Kuchmi-strz-s zef kuchnJ- VIII średnie Ą

39. Sprzedawca,
bufetowy

zasadnicze zawodowe

40. śi:rczrr rzomi aó'lni 1. /^!----...
peulJlJ \DLalDZy !

mr'l arz hat^r----:traxz,
śtń.].r, ai ać] a da]ł:-,,-3r2,montel, kowal' ślusarz, Eokarz,
trezer, tapicer, spawacz,
F l Fl,trwk mp.hrni l. mechanlk-
diagnosta, elektromechanik,
F'] FI,tr^m^ntÓr r:rli 

^ma.hrni 
i,

iłllnhlrz i inna\ śir1, ---rszy
konserwator, robotnik
wysokowykwaf i f ikowany

V] sreonJ-e zawooowe a

zasaonl.cze zawooowe

KanaIarz,
wu.lkanizator

VI zasaonl.cze zawooowe

42. Drwal- VI podstawowe"

Aź Motorniczy VTI I według odrębnych przepisów

UyÓPvLyLwL'
kontrol-er ruchu

VIl T zasaonlcze zawooowe 3

Szef kuchni VIl sreonae zawooowe A

zasadnicze zawodowe'r J.

i r't11} mi śt7' r

p'Ańi Aó ] ńi v |ńnt^rż ń. ] .yĘ\]rLu! ą! a ,
l.lai^ńir7, c+n.]alz niać1r

gajowy, dekarz, monter, kowal,
ś'ilr<rrz r^v^rż fraąąr

I rni -^? ^] Ą]Zt71'l.LaPJLęr' >PawaLL, crL^Llf^'

mechanik, mechanik-diagnosta,

V sreoni-e zawooowe
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elektromechanik, ef ektromonter,
radiomechanik, kucharz, krawiec
i inne),
kons erwator,
robotnik wykwali f ikowany

zasadnicze zawodowe" i
odpowiednie wyszkolenie

w zawodzie

4'1 , Kelne! VTT zasadnicze zawodowe

podstawowe' 2

9ó. starsza pokojowa v podstawowe''

Ą9. KontroLer: biLetowy, strefy
płatnego parkowania

VTI średnie. 2

Ęn Pomoc rzemieś]nika,
pomoc kuchenna,

robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy

TV zasadnicze zawodowe*

podstawowe

p^1 
^^ż ^ ^

rv podstawowe i kurs dla
palaczy c.o.

Robotnik: zaj ezdniowy,
manewrowy-prz etokowy

VT podstawowe i
wyszkolenie kursowe

53. Praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,

VI podstawowe'

Robotnik gospodarczy
(magazynowy),

powielaczowy

I1 zasadnicze zawodowe"

podstawowe

55. Sprzedawca biletów'

wydawca paliw

VI zasadnicze zawodowe-

podstawowe

56. Pokoj owa,
lazienny,
kąpie1owy,
robotnik do pracy tekkiej
wozak

I_V podstawowe

57. stglszy: portj-er, wożny,
szatniarz, dozorca

IIT podstawowe"

58. Pil-ot zajezdniowy IV podstawowe i
wyszkolenie kursowe

Portier, szatniarz, dozorca'
dźwigowy, woż,ny, sprzątaczka
laboratoryjna, pomoc Pal-acza

II podstawowe

60. Sprzątaczka I podstawowe

Goniec I] podstawowe

62. Robotnik I podstawowe

63.

Pracownicy wykonuj actr zawody
medyczne

q| 
^ 

rś 7l' 1 ak zrz XVTT

według odrębnych pIzepisÓw
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według odrębnych przepisów
Lekarz

śt-'-""" T-ię;ńffi

xv-

-ed- "d.rębnycń 
przepis órv

i)
Aą

xI weo.tug
66. Pie1ęgnia!ka

---=:1-:--:-
.u pracy nastęPuje w

Bterwencyjnychstanowiska, na rtorycn lrałłą!-..-- ---plE

-x--l wyŻsze | -
1 Pracownj-k II sloPrrrd

lvkonujący zadania w Talnacn

.ólót p.'nti"znych lub prac
LnterwencYjnYch

\łyz

średnie

vrl v

średnie

VI wy

2. Pracown1K .L ELUPllfą nj

zadania w ramach robót

publicznYch lub Prac
interwencYl nYcn

średnie

v

śE;noT'iska urzęc
isów

1 Doradca zawoctowy tt DLvPlrrq

xrl
doradca zawodowy 1 sf,oPr

doradca zawodowY
x1

IX
doradca zawoclowy

XIII
2. Pośrednik pracy

IX
pośrednik pxacy I staPl

vI1T
pośrednik pracy

VII
pośrednrr pracy

XlIT
samodzielny sPeuJ
spraw programów

specjalista do sPraw P!

xIr1
Samodziefny sPec1artD
spraw rozwoju zawodowego

-pecjalista do sPr
zawodowego

tTA.t Tffi" PtttY
--------:--Doradca EUKED

EURES

IX

wyższe-' publicznYch
służbach

zatrudnieni-a

IX średnie"'
't.
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l

Specjalista ds. rejestracji VII vyż'sze 1

średnie

Specjalista ds. ewidencj i i
świadczeń

VIT wyŻsze 1

średnie 2

10. Specjalista ds. analiz rYnku
pracy

VII wyż,sze 1

średnie

11. Specjalista ds. aktYwlzacll VTl vlyż'sze 1

średnie 2

L2. Referent ds. Pomocy w aktYwn\'m
poszukiwaniu Pracy

VII wyższe

średnie

f J. Referent ds. : szkoIeń' EURES,
rej estracj j-

VT]

l"

entra integracji społ.ecznej

. I G}ówny adnrinistratol I xV I wyZD.ę 
|

śtanowiska urzędnicze

l-. Koordynator ds. komputerYzacir
<nnł aaznpi

xlv wyższe. 3

) starszy administrator XIT ] vłyŻsze" 3

średnie. b

? Administrator xrl )]yŻ.sze.

średnie 4

ffize i obsł'ugi

1 Główny spec j a].ista xvl |rlyż.sze spec j alistyczne
(np. pedagog, fogoPeda,

psycholog )

5

wyzsze wedtug odrębnych
przepisów i

speclalizacja II stoPnia
w zawodzie Pracownik

socj alnY

6

) Starszy Iekarz XVII według odrębnych przepisÓw

Stars zy wychowawca-koordynator XVI wedł'uq odrębnych
*--^^i -4.,Pl.ęPrDvw

5

psycholog 3

pedagog

Ą. Starszy specjafista PracY
socjafnej - koordYnator

XV wyższe według odrębnych
przepiSÓw
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5

dyplom Pracownika
socjalnego r

specjalizacja II stopnaa
w zawodzie Pracownik

socj alnY

5. Starszy wYchowawca xv według odrębnych
przepisów

ą

Starszy sPecjalista PracY
socj alnej

xlv wyzsze wedłuq odrębnych
przepisów

5

dYPlom Pracownika
socjalnego i

specjalizacja TT stoPnla
w zawodzie Pracownik

socl alnY

Konsultant xTv wyisze' 3

P XV według odrębnych przepisow

Kre'.""rr'.'e"p.łu pieIęgniarek XTV

XIV \łyŻsze pedagogiczne,
psychologiczne .Iub na

kierunku nauki o
rodzinie

5
1n Starszy sPecjalista PracY

rodziną

1l tllychowawca xlv wedł'ug odrębnych
przepisÓw

2

xIv NyŻsze. 5
L2 StarszY: teraPeuta,

specjalista reintegracj i
zawodowej

13. Kapefan XV ila t u q o d I ę b n y c h p r z e p i s ó w

XII ] ioĘe *eatug odrębnych
przepiSÓw

3
IĄ Specj al-is!a Pracy socl aJ-nel

dyplom Pracownika
soclalnego r

specjalizacja I stopnia
w zawodzie Pracownik

s ocj alnY

wyzsze Pedagogiczne'
psycholog.iczne lub na

kierunku nauki o
rodz i,nie

3
Ęecjarista pracy z rodziną x

16. Terapeuta, sPecjafista
reintegracji zawodowej

XTT 1 Wyż s ze

11 . Młodszy wychowawca xIl l według odlębnych
przepisÓw

xtr wedł'ug odrębnych
przepisów

5
Starszy Pracownik soclal-ny

aypfo* w zawodzie
starszY oPiekun kwall-tlKowany

w d'omu pomocy spo.łecznej

".dł"q 
.d.ęb"ych przepisów

19. Starsza pielęgniarka, paŁaz

XII] średnie medyczne 5
Starszy technik fizjoterapl
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Starsza opiekunka dziec1ęca xIr średnie medyczne 5
27

-Et.ts"v instruktor terapil
zaj ęciowej

sreanie i i Policealna
szkoła odpowiedniej

specj a1ności

XII Średnie", 5Fars"y instruktor ds'
kuftura 1no - o świ atowych

XIT średnie zawodowe 5starszY instruktor
reintegracji zawodowej

x1 według odrębnych
przepisówPracownik socjalny

xIl średnie medyczne 5

z5 Starszy technik'

starszy masażysta śreonie i dyp1om
masażySty

dyplom w zawodzie
2ą. - opEkń kwa]Tf]Ęowany W domu

pomocy społ'eczne1
5

starszY oPiekun

s"Xota asystentek
medycznYch

-edług odrębnych przepisów
ilęgniarka, położna X1

1
6EarsĘ aietetyl.

5- 
"ta's"'_.piekunka 

środowiskowa ypr

26. ópiekunka dziecięca x1 v

te"h"ik fi"joteraPii
:: : : ]-]

instruktor terapii za]ęc1owe] XT 3iedńie.) i policealna
szkoła odpowiedniej

specj aIności

średnie.' | --li"tt"Ltor ds. kulturalno-
oświatowych

xI

średnie zawodowe

-ins 
t rukt or r e int e g r acl r

zawodowe;

xI średnie medyczne
2'1 . Technik, dieŁetyk

dyplom w zawodz.ie 5

-tars"y 

asystent osobY
niepeł' nosprawne j

28. MaS ażysta x

dyplon w zawodzle
opiekunka środowiskowa

IX średnie
29. Aspirant Pracy soclarnel

średnie.', kurS
specjalistYcznY i

egzamin kwalif ikacYl nY
starszY sanl-tarlusz

Asystent osobY
ni ep ełno spr awne;

VI] dyplom w zawodzie

opiekun
śIednie

szroła asystentek
medYcznYch
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opiekun w ośrodku pomocy
Społ'ec znej

podstawowe

Jt. Sanitarius z VII podstawowe' kurs
specjalistycznY 1

egzalnin kwali f ikacYj nY

52. Mł'odszy opiekun V

szkola asYstentek
medycznYch

młoos"y opiekun w ośrodku
pomocy społeczne]

podstawowe

ffiekające o stoPniu niepełnosPr

ś6I'.ta'7 powiatowego zespołu
do spraw orzekania o
ni epe ł'nospr awnoś c i

XIIT według odrębnych
przepisÓw

2
1

2. c"To"k"'i. pó*ratowego Zespoł'u
do spraw orzekania o
niepełnosprawności (1ekarz'
psycholog, Pedagog, doradca
zawodowy, Pracownik socjalny)

XIT 1

v: Jedn"stki d'iał'ające w zakresie ośwaatY

---- st".'"'i=k'Pomocnicze i obsługi

1. Kieronnik biura warsz!atowego,
kierownik stacji obsługi
samochodÓw'
kierownik budowY

xvl wyŻsze. '1

) Ki";"*"ik .bi.któw Sportowych XIl T wyŻsze. '7

? Kierownik gospodarczY v]yŻsze. 2

ś re dni e. o

średnj.e 5

Ł - l Sekretalz szkoły

IX średnie Ą

5. I Starszy ratownik
Ą

6. I oietetYczka

'l . Ratownik VlT 1
2

vI1 średnie"
e Młodszy ratownj.k

Pornoc nauczYciel'a VT podstawowe-

t-0. Rolnik hodowca VTT zasadnicze zawodowe'

11 ńóilotnit szklarniowy V1 zasadnicze zawodowe-'

L2. Robotnik budowlany V umiej ętność

wykonywanaa PracYRobotnik PolowY 1V

1L oFGk"" d'e"i i młodzieży
(przy przejściu przez jezdnię w

drodze do i ze szkoŁy)

T podstawowe
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I(lerownicze stanowiska urzędtl].cze

1. Kie'o""ir.'. .dministracj i domóu

mies zkalnych
xrv wyżs ze. 5

st"""*iśka ponocnicze i obsługi

l Starszy dysPozYtor xll r -,,yfszłT l 5

1 Geodeta, geolog XlI wyŻ5ze., s

? Edmini strator budYnkow
mieszkalnYch, administrator
targowiska

zasadni-cze zawodowe'

A Administrator cmentarza VIII podstawowe'

Ekspedytor V zasadnicze zawodowe- 2

og'"dnrk t.'enów zieIonych VI zasadnicze zawodowe-

7. ńózorca cmentarza, qrabarz lIT podstawowe'

czania

i obsł'ugiStanowis

łąt{4q}' 9v4I..

ka ponocnicze

1 Główny inżynier xvr \Iyż'sze. 5

2. StarszY dYSPozYtor xrv wyż S ze 2

Dyspozytor XII I średnie 2

Ą fontroler eksploatacj i XIl] wyŻsze. 5

śIednie. 6

----- 
VIIII zakłady wodociągtów i kanalizacar

śEano*is"a Poloocnicze i obsługi

I I"ży"ie. utrzlrmania ruchu XTT T wyŻsze. 5

2. OdczytYwacz wodomierzY-
inkasent

vTl podstawowe''

3.
-Dy 

ż urny po got owia wodno_
kanalizacYj nego

VI zas adnicz e
zawodowen)

c5.eplnej

"bsł"siStanowis

rq}r srrEr!,E Ll^

:a pomocnicze

XV \łyższe. 6
1 Kierownik PogotowJ.a

technicznego

2. xi.erownik clepłowni XV wyż'sze., 6

wyż,sze o
? K.ierownik bazY

wyzsze" 6
A Starszy dYsPozYtor mocY

xlv wyż,sze- 5
StarszY dyspozYtor Pogotowl

technicznego

6. Kierownik kotł.own]. XTII wyŻsze., 4

wyŻsze 4
'l- Kierownik Przepompownl
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R Dyspozytor mocy XII I \łyż!sze. 4

średnie. 5

Weryf ikator dokumentac j i
+ó^hńi.,ń.i

VIT I wyż'sze Ą

średnie 5

x. Zakłady komunikacyjne

stanowiska pomocnicze i obsługi

1 n1'cń^71'i 
^7

kontroler ruchu
VII średnie 3

, Motorniczy trarnwaju,
kierowca autobusu

IX według odrębnych przepisów

Kontrol-er biletowy VI ś rednie" 2

Pilot zajezdniowy IV wyszkolenie kursowe

xI. żegIuga świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsitugi

1

Pracownicy lądowi

c-af aLcrl ^^rr^i i XV wyŻsze2) o

) Dyspozytor VII] średnie 3

I Gospodarz hotel-u VI średnie 2

A cumownik TI podstawowe-

5.

Pracovrnicy pływający

r5ni trń <f5iLtl według odrębnych pIzepisów

Mechanik st.atku IX

1. oficer mechanik wachtowY IX

8. ^f 
i.ÓŹ a.] ol.Irll]t IX

Oficer wachtowy VIT I

10. Starszy marynarz VIT

11. Motor zys ta VIl

L2. Marynarz III

1 Młodszy motorzysta IT

I4 Młodszy maIynarz I]

xII. zarząd cmentarzy KoBunalnych

Stanowiska pomocnicze i obslugi

1 Kierownik cmentarza XV v]yŻsze., 5

) Zastepca kierownika cmentarza XII I wyŻsze., 3

średnie 5
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? opelator urządzeń kremacyjnych X]I

XIII. zesPoły usiŁug Projektowych

stanowiska urzędnicze

l-. Starszy inspektor fachowego
PU!aulrfu Lwą

xfv wyż s z e.,

) Inspektor fachowego
*^--i-l ^+,,-Pv!aurrruLwą

\]yż'sze., ,

3 Starszy inspektor do sPraw
wycen

\łyzsze 2

średnie 4

Inspektor do spraw wycen TX ś redni e 3

xlv. ltednostki planowania Przestrzennego

stanowiska urzędnicze

1 ceneralny projektant XVI \rłyż!sze., 5

) Gł'ówny projektant )ry )łyż'sze., 5

qt5r<7\' l.r?t^draf XIT - vryzsze geodezyjne i
Lrrt^drafi.TnF

5

4. P1 astyk XT wyż'sze. 3

Ę Starszy asystent, x1 i,lyisze'
ś rednie3)

3
5

kartograf \łyŻ,sze geodezyjne i
L.fi^dT:f 'i Ć7n.

średnie geodezyjne }
v^?f^ftrAf: a7ńa

3

5

Asystent VTI 1 średnie"

XV. ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

stanowiska urzędnicze

1. Kierownik pracowni XV wyż'sze geodezyjne i

kartograficzne oraz
uprawnienia zawodowe

1

Główny specjaliSta xIv 5

3 Starszy: geodeta, kartograf XII ] \ryzsze geodezyjne 1
v.t|^dt^f; ćżnA

3

średnie geodezyjne a
Lrrf^dr:fi.7ńe

6

A

Lr rt ^nrr f
xtr wyższe geodezyjne i

L5rf^dr.fi 
^7na

średnie geodezyjne a
L.Tt^nrafi.Tnp

4

MłodSzy: geodetat kaltograf IX wyżSze geodezyjne i
'l.rtf 

^nrAf 
i Ć7nF

1

średnie geodezyjne i
L5ff^dŹ>fi 

^"nF

2
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stlnowiskapomocnicze i obsługi

1 D^] i ^f rf-śńA.i^'l i Śta!UJfY!ą- JyuvJ uJ+9 99'
f 

^ińtA.hni 
k-sDeci alista

IX zasadnicze
zawodowea)

2

teEilowe zespoł.y usług PEojektowych, zakłady usł,ug
wodnych, zarząóY meJ.!.oracji i urządzeń wodnych

stanowiska urzędnicze

1 Kierownik grupy robÓt XV wyŻsze. 5

, szef produkcji xv wyŻsze. 7

Gł'ówny technofog XIT I wyis ze 7

^
Starszy insPektor fachowego

poradnictwa
xIv wyż.sze" '7

Kie..-"tk Prac geodezYjnYch i
kartogra fic znYch

xTv wyisze geodezYjne r
kartograficzne oraz
uprawnienia zawodowe

'1

Geodeta-specj a1 ista,
klasyf ikator gf eb-sPecj af ista

XTT I vłyż'sze geodezyj ne i
kartograflczne

5

't. Kierownik robót xlv wyzsze' A

Starszy: geodeta, klasYfikator
qleb

xrl wyższe geodezyjne i
L.7t^dY^fi.7ne

3

9 Geodeta /

klasyfikator gleb
XI wyŻsze geodezyjne i

kartograficzne

średnie geodezyjne
kartograficzne

3

1n Tnspektor fachowego
poradnictwa

xl

Stanowis ka pomocntcze i obsługi

1. Poligraf speclalista
reprodukcj i

średnie zawodowe b

2. Kierownik statku kategorii III średnie zawodowe 6

VII I \łyż'sZe.'

średnie 2

A Fototechnik-sPecj alista
reprodukcji maP i dokumentacji
starszy poligraf

X średnie zawodowe

Starszy fototechnik,
poligraf

IX średnie zawodowe J

G stalszy kreślarz IX średnie' 3

1. Mechanik maszyn na statku VIl I zasadnicze
zawodowen)

6

B. Operator dozowanla oraz
wykorzystania nieczystoŚci
Sta.Łych i płynnych'
operator budowf i piętrzących

V] z asadnicz e
zawodowe"roraz

odpowiednie
uprawnienj-a

1

9 Eototechni-k VTTl średnie zawodowe 3
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1n KIeś]-arz VII] 2

11. Stermotorzysta VI] odpowiednie
wyszkol-enie w

zawodzie

1

1) Bosman, VI - -edł"g od.ębnych przepisów

wedłuq odrębnych przepisów

według odlębnych
pIz epi s ów

Starszy marynarz V

Marynarz IV

15. Konserwator aParaturY
laboratoryj nej

IX średnie zawodowe
oraz uprawnienia
specj alistYczne

3

fo. Rofnik hodowca vTl z asadnicz e
z awodowe{)

11 Robotnik szklarnrowY VT z asadnicze
z awodowen)

lÓ. Starszy Pomlarowy VI uniej ętność
wykonywania zawodu

2

19. Młodszy fototecnnJ.K VI 1

20. Poml.arowy v

2! Robotnik PolowY IV ''*i ąi ątnaść
wykonywanra Prac

g dróg wojewód
Ęów i ulic, gc

ffiaEoltycht za=ząć1
spodarstrrła Pomocniczeil. za"iąay dróg wojewódzkich, rejon

dróg niejskich, nos

stanowJ. POEOCTT

1 Inżynier ruchu XVTIT wyż s ze. 't

Gł'ówny inżynier xvI1 wyż'sze.' oraz
uprawnienia budowlane

3 Główny mechanik XVlI wyż'sze., o

4 Kierownik Służby
interwencyj nej

xvT wyi.sze' 5

xv wyŻsze., aTaz
uprawnienia budowLane

5
5. I Kierownik pracowni prolektowel

Kierownik laboratoraum
woj ewódzkiego

xv- wyzsze" 5

1. xierownik: zakładu
produkcyj neqo '

bazy SpIzętu i transportu

xIl wyższe., 3

średnie. 5

XIV wyisze' 3
Kierownik Pracowni w

woj ewódzkim

laboratorium drogowYm ś redni e. 5

wyisze'' oraz
uprawnienia budowlane

3
Kierownik lobót'

kj.erownik wytwórni
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średnie.'oraz
uprawnienia budowlane

5

1n Starszy projektant XTI] \tyisze'' oraz
uprawnienia budowl-ane

3

średnie.' oraf
uprawnienia budowfane

6

11 Starszy dyspozYtor X1 wyż'sze" 3

średnie 5

L2. Dyspozytor x średnie 3

13. Asystent insPektora nadzoru .wyż'sze. 2

ś rednie, 4

o-szkoleniowe żeglarstwa

stanowiska ponocnicze i obs.ługi

1. Kierownik stajni - trener XIII wyższe., 3

średnie 5

2. MenedżeI Sportu xv \łyższe. 2

średnie", Ą

? Sanitariusz weterYnarYl nY średnie zawodowe 3

A Dżokej, podkuwacz VT podstawowe

starszy jeździec IV podstawowe'

Kandydat dżokejskl V podstawowe-

1 Praktykant dżokejSki IV podstawowe-'

F JeźdzLeC I1 podstawowe

o

Pracownigy Pł'łryającY

Kapilan jachlu o długoŚci
powyżej 21 m

XTV wyżlsze2J Ą

średnie 6

10. xapita. jachtu o długości

do 2t m

XIII uryzsze n

ś re dni e. 6

11 Starszy oficer. kierownik
maszyn jachtu

XIlI Ą

średnie 6

12. Kierownik wyszkolenia
żeg1 ars kiego

XTT 1 \]yzsze' 6

13. ńfł ^ó7 i rchtll XIT 2

średnie-, 4

LĄ Bosman jachtu VJlT średnie" 2

15. MontaŹysta jachtu, kucharz
jachtu, intendent jachtu

z as adnic ze
z awodowe4l
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to.

Służby ratomictwa wodnego

Instruktor ratownlctwa xltr ś rednie3) o

1,1 . Starszy ratownik xrl śIednie ą

Ratownik XT średnie 2

19. Młodszy ratownik VlTI podstawowe

24.

Instruktolzy sPortu'
retrabilitacji ruchowej, odnowY
biologicznej i rekreacji
ruchowej

MenedżeI spoIŁu
Trener kl-asY mistrzowsk.iei

xTx według odlębnych przepisÓw

11 Trener klasy Plerwszel XVI]

22. Trener klasy drugiel xrv

23. Specj alista:
dyscypliny sPortu'
Sportu osób niepe.łnosprawnych,
odnowy biologicznel 'rekreacji ruchowe;

xrv j"k dla "ta,""tiska 
instruktora w 1p'

)A

24. lnstrukt.or:
dyscypliny sPortu'
Sportu osób niepeł'nosprawnych,
odnowy biologicznej 'rekreacji ruchowej

wed}ug odrębnych przepisów

Służby techniczne i us:Ługl.

G}ówny mechanik'
główny energetyk

xlv wyisze'l 5

: - ^Lr!!ĄdPrLdrr JaurrLu'
oficer jachtu

xlr \!yŻsze. Ą

21 . Kierownik- gosPodarz obiektu :

sportowego, turystycznego,
rekreacyjnego, mieszkal-nego

średnie. 4

28. Tnf ormator turystYczny IX Średnie 3

)ą Starszy: masztalerz, bosman vlr średnie 3

30. Pracownik zaPl'ecza sportowego :

koniuszy, stajenny, SpIzętowy'
przystaniowY, konserwator
urządzeń sportov{ych, obSł'ug1
basenu kąpielowego, lodowiska,
stadionu, PrzYstani i inne

VI zas adnic z e
z awodowenl

2

żakłady techniki nedycznej

5

2. Kierownik wydziału
konstrukcyjnego

XVI 5

c-af nrn/t,rke i i xv wyż'sze. 5

Ą Kierownik grupy lobÓt wVżSze Ą
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"edł"g 
.a'ębnych plzepisÓw

-Rzecznik 
Patentowy

xrv

XIV średnie techniczne 5

StarszY konserwa!or sP
medycznego

średnie technlczne 3

'1 .

q

K""""'",...' =przętu meoycznegc

zasadnicze
zawodowea)

b

- M'.d;Y ka=.rwator sprzętu
medycznego

VTI I
lub podslawowe i kurs

przYsPosobienia
zawodowego

arsztatY) ortoPedYczne

ronocnicze i obstugasŁanowf.śrka t

wyŻsze. 5
--s76Fp'oa"kcj i, gtówny
technolog

xv
1

wyż!sze-, 5

etO*.tY mechanik
5

-ta's"y k."=erwa-Lor sprzętu
ortopedYcznego

xTl

2
XI

KonSerwatoI Sprzę
ortopedYcznego

ZdDąurJr9.v

zawodowen)

3

średnie techniczne
Ortopeda PrzlrmrarKowY

zas adn:-cz e
zawodowen)

3

IX
z awod owea)BandażySta oltÓpeoycZrly,

stofarz ortoPedyczny,
chol-ewkarz orloPedYcznY'
*oJ.f.t" ortopedYcznY w giPsie'
formowacz '
o rtoPeda-me chani k '
przymiarkowY obuwra
ortopedyczne9o

1. -Ti;j6ł=Ęó. i tkanin,
obuwnik ortopedyczny'
model-arz form obuwla
ortoPedYcznego

-

Gorsecaarz

VII I
z awodoweal

v1 pooslawawe r
pr z es z ko lenre

z awodowe
e

zeź*j-eń

-re i obs:luga

-

^h h.7pń] Śow
Stanowi rEa pomocnic:

-T------ErrTT
śTarszy lekarz

u9
1.

T. Lekarz

StarszY felczer

XVI

xlV
?

ą Stars za pae-Lęgn

1t



5. Pie1ęgniarka XIT

Depozytaraus z wedŁug odrębnych
P! ZE!,J DUW

2

'1 
. opiekun zmiany 1X

Porządkowy vrlI podstawowe

':
'o(Il 

. straż gminna (mie j ska)

:-EE.o*'icze stanowiska urzędnicze

1 Nac"e]"ik .ddziału (wydziału) XIII wyzsze't | 4

"a=tępca''"c"e1nika 
oddziału

(wydział'u) 'kierownik referatu

śtanor'łiska urzędnicze

1. Starszy inspektor xrl wyżlsze,) | 3

średnie o

Tnspektor wyzsze'' 2

średnie 5

2. Młodszy inspektor XI wyŻsze.

Ś r edni e. 3

ą Starszy strażnik średnie. 3

ń Strażnik IX 2

5 Mł'odszy strażnik l VJrr L

6. I Aplikant vrI

'o(III. 
schroniska dla zrłierząt

śE"""*i=I." P"'""rricze i obsług:

xv wedł'ug odIębnych przepisow
1. T Lekarz weterynarii

)

-st 

u. =, 
y t e chn i k wet e ryn a r i i XT średnie zawodowe 5

tecnnif weterYnarii IX średnie zawodowe

, opiekun zwLeTząt V] podstawowe 2

l.ltoa="y opiekun zw ierzą:L V podstawowe

)o(Iv. zakłady u"reszkodliwiania stałych odPadow nYcr

--- sE;o'r='." p"'""nicze i obsł'ugi

,_
1 -Kierownik Produkcji,

kierownik zaplecza
techniczneqo,
dyŻurny inżynier ruchu

xlv wyzsze
uprawnienia dozorow

energetYczne
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cńA.i r'] i ąt: xIv

3

średnie" 5

A cr.7c7l' śń.^i.'] i ert.i nqn^kf nrJ tqr-4J -!ev- sr+e eq

nadz oru
X yłyż.sze., oraz

uprawnienia dozorowe
óńArdAtr'.7ne

Mistrz ruchu VIl T średnie",oraz
uprawnienla dozorowe

3

Specj alista-insPektor nadzoru XII T \.]yższe. 2

średnie., oraz
uprawnienia dozorowe

5

1. Mist!z segregacji.
mistrz kompostowni

vI1 średnie. 3

e fuó7ri^t trzar1zan

onprnoirrcznrrch

VIT średnie., oraz
uprawnienia

eksploatacyj ne
.ńÓf^At \/.7np

I

zas adnicze
zawodowe4)oraz

...-^..-ł ̂ .] -uP!awrrrclrra
eksploatacyj ne

óńó.dAtl'-7n.

3

9. Dyżurny automalyk VII średnie., oraz
uprawnienia

eksploatacyj ne
AńArdÓt \r.7nF

1

10. obchodowy urządzeń
^- ^ --^+.,^--.,^LElrE ! 9 ę L y L. rry urr 

'A'';''7ńt' a] óLirr'LvJ - ur rrJ

dyżurny chemik_obchodowy'
dl'']rtń\' ć ] ll<:rz

^ńóf.f^r 
llrqadzcń

dźwignicowych, operatoI
urządzeń kompostowni, operatol
urządzeń segregacji' operator
wtządzeń plodukc] i kruszyw

VTI średnie.'oraz
uprawnienia

ekspfoatacyl ne
Óńór^Ót 1/.7nA

L

z asadnicze
zawodowe4)oraz

..--^...] ^*ł .uPrdwlrlęrrrą
eksploatacyj ne

ańÓTd^t\,Ćż^A

3

1l operalor splzętu ciężkiego VI zasadnicze
zawodowe{)oraz

uprawni.enia kl. IIT

I

12. Wagowy V1 średnie

Kierown k kompostowni

t) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakesie wyksŹałcenia i stazu pracy dla kierowniczych stanowisk

urzędnicłych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone ustawie . Przy czym za staż. pracy

wymagani na kierowniczych stanowiskach urzędniczych naleĘ rozumieć równiez wykonywanie działalności

gospodarczej, zgodnie zart.6 ust. 4 ustawy.
ń *yz"," oapJ*i.a.t".1 specjalności umożliwiające wykon}rwanle zadń na stanowisku, a w odniesieniu do

stanowisk urz.dniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ógóhym lub zawodowym umożliwiające wykonywanię zadań na stanowisku, a w odniesieniu

do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
a) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadń na stanowisku.
,) Pod.tuwowe i umiejętnośó wykonywania cąmności.
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Rozporządzęnie stanowi wykonanie upowaŻnienia' ustawowego do art. 37 ustawy o z

dnia 21listopada 2008 r. pracownika"r,-.u.o.'ąaowych. W projekcie określa.':::-Y:"i

stanowisk , poa,ii"m na'stanowiska. kierownióze urzQdnicze' urzędnicze' pomocn|cze 1

obsfugi oraz dorad"o*.i asystentów;.minimalne wymagania kwalifikacyjne do wykonywania

pracy na poszcz"gli,'y.ń_,,tanowiśuJ; **uol.i i iposób wynagradzania pracowników

samorządowych,zktóryminawią7anostosunekpracynapodstawieumowyopracę'wtym
minimalny poziom ich wynagro^dzenia. zasadniczego o1az warunki i sposób wynagadzania i

maksymalny po'io,i ilj;lń funkcyjnego, dla pracowników samorządowych' z którymi

stosunek placy nawiązano na podstawieĘboru oraz maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadn\czego i maksymalny poziom aoautr.o n,nr..vjn.go dla praco*oikó* samorządowych, z

którymi stosunek p,u"y nawĘano na podstawie powołania.

W projekcie ponadto określa ''u.ń;"oJuó {odatku 
specjalnego dla wójta (burmistrza

prezydenta miasta), starosty o,u,^*,,iŁka województwu' *'1.,''ki ptzyznawania i wypłacania

dodatku za wielolętnią pracę, warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej 1 JeJ

wypłacania, warunki ustńu,,iu prawa j":.a'"i."'"Jej odprawy w nłiązku z przejściem na

rcntęztytułu'i"'a.oi#JJo pń.v lub emeryturę i jej wypłacania'

określenie minimalnego po",o.-.,.*ńd"j"óniu aru pracowników samorządowych, z

którymi stosunek pracy nawivan9.na podsiawie umowy o p*.ę, wynika z przyjętej zasady

decęntralizacji; maks1ma1ne starvki #"""*'Jln Ji"..: .sipv 
pracbwników samorządowych

określi pracodawca (kierownik j.ano.*i riu *'ęau *vńi""ń"ych w ań. 2 ustawy) w drodze

regulaminuy,,?ń;".ńi"-:::łj:H'ili;*:':m*i;T"'":ff ilffiĘ:.!
l#i**T|;*m#:i"ffi:fl3,H;k ń' po1.t'ł * ńniku wyboru lub powołania,

zgodnie ' rod"xs"m.fr;.i #-o*;;J ń.d*' ńgulamin wynagradzania, d'atego wprost w

rozporządz",,i.' ot.,"stu sii stawki *ynug.oo" ęnia oraz dodatku funkcyjnego.

określony * ,aą"ł,u,ń t *i',i*utff^n"J"ń *y''"grodzenia zasadniczego jest analog\czny

jak dotych""u. ouo*iłujące.(od r sńl,'iu 2008 r.) w urzędach samorządowych minimalne

stawki wynagrodzenia zasadn\czego. 
fuy żLszeniewysokości minimalnego

Jedynie, co do stanowiska sekretarza zdecydowano na po(

wynagrodzenia o jednąkategorię zaszeregówania w stosunku do stanu obecnego. W}łrrika to z

ugruntowania, w art. 5 ustawy, o",v* ,."ń"'"ń oraz roli jakąsię.mu przypisuje, jak również

z wymagańj uro" ilu,] ó"i.r"ó ó.obu Lut.udniona na stanowisku sekrętarza.

Ponadto, nieco odmienne uregulowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego

zaproponowano w odniesięniu do d;*"ikó* "uńonionych 
w.iednoitt<actr organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialneg:, ;; wynika z obecnegó systemu ustalania wynagradzania

'w j ednostkach samorządu terytorialnego.

Tabela maks)rrnalnych stawek dodatku funkcyjnego okręślona w załączniku nr 2 do projektu

jest ana1ogi"^u,'ju'ilil;;;;J J"*iuz-:ąli oTu p,u.o*oików zatrudnionych w urzędach

samorządowYch.ó 
dodatku specjalnego d|a.wój|a (burmistrza prezydeŃa T:i:o)' 

starosty oraz

marszałka województwa określono jako kwotę *yno,,ą"ą co najmniej 20 % i
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nieprzekraczającą 40 % Łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego' a w
urzędach miasta stołecznego Warszawy' miast (miast na prawach powiafu) powyżej 300 tys.

mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50 % łącnie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego; czyli co do zasady nie zostało to zmienione w stosunku do obecnie

obowiązujących zasad.
W projekc\e rczporządzenia określając warunki i sposób wynagtadzania pracowników, o

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy miano na uwadze ograniczenie ich miesięcmego
wynagrodzenia określone w art. 37 ust. 3 ustawy, którego wysokośó w 2009 r. nie moze

ptzeŁłoczyó kwoty I2 874,45 zł''

Równiez nie zmieniono w stosunku do obecnie obowiązujących zasad i sposobu

wypłacania nagrody jubileuszowej, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z

Ęrtułu niezdolności do pracy lub emeryturę, dodatku za wieloletniąpracę. W szczególności, iż
co do zasady określa to art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych, w któryrn wskazuje się

okresy po przeplacowaniu których nagroda jubileuszowa przysługuj e oTaz odpowiednio jej

wysokośó oraz wysokość jednorazowej odprawy w zwiąpku przejściem na emeryturę lub

rcntę z tytułu niezdolności do pracy, jak również sposób obliczania tych świadczeń.

Rozpotządzenie dookreśla jedynie sam sposób ich wypłacania.

ocENA SKUTKOW REGULACJI (OSR)

1. PodmioĘ, na które oddziałuje projekt.

Projekt oddziaĘe bezpośrednio na pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych
w art. 2 ustawytzn. :

1) urzędach marszałkowskich otaz wojewódzkich samorządowych jednostkach

organizacyjnych;

f) staro stwach powiatowy ch or az powiatowych j edno stkach organizacyj nych ;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach

i za\<ł.adaęh budżetowych ;

4) biurach (ich odpowiednikach) związkow jednostek samorządu terytorialnego oruz

zaĘadówbudżetowychutworzonychptzezterwiązki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu

terytorialnego.

Regu1acja będzie miała pośredni wpływ na podmioty obstugiwanę przez administrację

.ńo."ądo*ą poprzez podwyzszenie standardów wykonywania zadań publicmych
prowadzon y ch ptzez samorząd.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Proj ekt zo stanie przedtoŻony do konsultacj i następuj ącym podmiotom :

1. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
2. Związkowi Miast Polskich
3' Zwiazkowi Powiatów Polskich
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4. Związkowi Woj ewództw
5. Związkowi Gmin Wiejskich RP
6. Unii Metropolii Polskich
7. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
8. Unii Miasteczek Polskich
9. Samorządowemu obserwatorium Prawa

Projekt zostanie poddany również uzgodnieniom ze związkałni zawodow;rmt: OPZZ, NSZZ
,, S o lidarno ś ó', or az Forum Związków Zawodowych'

Projeh zostanie umieszczony w BiuleĘnie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

3. wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżeĘ
jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja nie wywołuje istotnych, dodatkowych w porównaniu z obowiązującym stanem
prawnym' skutków finansowych.

Dodatkowe skutki finansowe będą wiązaĘ się z utworzeniem obligatoryjnie stanowiska
sekretarza w samorządzie wojewódnwa oraz z podniesieniem dotychczasowego minimalnego
wynagrodzenia sekretarzom w gminie i powiecie.

Dodatkowe skutki finansowe będą wiązały się także w przypadku zatrudnienia w urzędzie
doradców i asystentów.

Skutki finansowe ztego Ę/tutu zostanąpokr7Ąe ze środków na wynaglodzeniapozostających w
dyspozycj i poszczegó|nych pracodawców samorządowych'

4.Wptyw projektu na rynek pracy

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na rynek placy poptzez uelastycznienie zasad

zatrudniania pracowników w urzędach objętych regulacją i bardziej ujednoliconą politykę
kadrową z jasno określonym systemem motywacyjnym w administracji samorządowej. Tyn
samym regulacja wpłynie na większą stabilizację zatrudnienia pracowników ww. urzędów oraz
konkurencyjność na r5mku pracy.

5. wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tyrn na
funkcj onowanie przedsiębiorstw

Zmiany Zaproponowane w projektowanej ustawie nie wpłyną na konkurencyjnośó gospodarki i
przedsiębio r czo ść, w tym na fu nkcj onowanie przeds iębiorstw.

6.wpfi projektu na sytuację i rozwój regionalny

Zmiany Zaproponowane w projektowanej ustawie nie wptynąna sytuację i rozwój regionalny.
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