
ZARZ1\DZENIE Nr 8521( NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A CUtwc.a. 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Urzcrdzie Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), w zwiqzku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. 
poz. 60 i 1930) 

zarz~dzam, co nastcrpuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi, stanowiqcy 
zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Zarzqdzania Kadrami 
w Oepartamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traei moe zarzqdzenie Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 czerwca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi, zmienione 
zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 358/W/09 z dnia 9 lipea 2009 r., Nr 422/W/l0 
z dnia 14 stycznia 2010 r., Nr 356/WI11 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 570/WI12 
z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr 874/WI13 z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr 4753NIII16 
z dnia 31 pazdziernika 2016 r., Nr 6458NIII17 z dnia 6 lipea 2017 r., Nr 6829NIII17 z dnia 
7 wTzeSnia 2017 r. i Nr 7344NIII17 z dnia 4 grudnia 2017 r. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zyeie z dniem 20 czerwca 2018 r. 



Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 852'1 NUll 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A c~c,vc.a. 2018 r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 
W URZF;DZIE MIASTA LODZI 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi, zwany dalej regulaminem, 
w szczeg6lnosci ustala wymagania kwalifikacyjne, szczeg610we warunki wynagradzania, 
w tyl11 maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki przyznawania innych 
swiadczen zwi~zanych ze stosunkiem pracy, kt6re dotycz~ pracownik6w Urzt(du Miasta 
lodzi zatrudnionych na podstawie umowy 0 pract(. 

§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0: 
1) pracodawcy. nalezy przez to rozumiec Urz~d Miasta Lodzi jako podmiot zatrudniaj~cy 

pracownik6w, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Lodzi lub osobt( upowaZnion~ 
do dokonywania czynnosci z zakresu prawa pracy; 

2) kierowniku Urzt(du, nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi lub osobt( 
\\ykonuj~cq w jego imieniu czynnosci z zakresu prawa pracy; 

3) pracowniku. nalezy przez to rozumiec osobt( zatrudnion~ w Urzt(dzie Miasta Lodzi 
na podstawie umowy 0 pract(; 

4) kierowniku kom6rki organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec: dyrektora departamentu, 
dyrektora wydzialu lub r6wnorzt(dnej kom6rki organizacyjnej oraz kierownika 
sal110dzielnej kom6rki organizacyjnej Urzt(du; 

5) k0l116rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec: departament, wydziallub r6wnorzt(dn~ 
k0l116rky organizacyjn,!, samodzieln,! kom6rkt( organizacyjn~ Urzt(du, Geodett( 
Miejskiego; 

6) Urzydzie, nalezy przez to rozumiec Urz~d Miasta Lodzi; 
7) najnizszym wynagrodzeniu zasadniczym - nalezy przez to rozumlec naJll1zsze 

wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania ustalone w tabeli I okreslonej 
w zal,!czniku nr 3 do rozporz'!dzenia Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracownik6w samorz~dowych (Dz. U. poz. 936). 

§ 3. 1. Przed podjt(ciem pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznaJamla Sly 
z regulaminem w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarz~dzania Kadrami 
w Departal11encie Prezydenta Urzt(du Miasta Lodzi. 

2. Oswiadczenie pracownika 0 zapoznaniu sit( z regulaminem zostaje dol~czone do jego 
akt osobowych. 

Rozdzial2 
Wymagania kwalifikacyjne pracownikow 

§ 4. 1. Ustanawia sit( wymagania kwalifikacyjne pracownik6w, kt6re zawarte s~ 

w Tabeli stanowisk, zaszeregowan i wymagan kwalifikacyjnych, stanowi~cej zal~cznik Nr 1 
do regulaminu. 



2. W uzasadnionych przypadkach pracownikowi moze zostae skr6cony wymagany staz 
pracy do zajmowania okreslonego stanowiska, z wyhtczeniem stanowisk, dla kt6rych 
wymagany okres pracy zawodowej wymagajq. odrybne przepisy. 

3. Osoba zatrudniona na zastypstwo, w zwiq.zku z usprawiedliwionq. nieobecnosciq. 
pracownika powinna posiadae kwalifikacje umozliwiajq.ce realizacjy zadan osoby 
zastypowanej. 

Rozdzial3 
Og61ne zasady wynagradzania za prac~ 

§ 5. 1. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie za pracy stosownie do zajmowanego 
stanowiska, a w szczeg61nosci do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy oraz 
posiadanych kwalifikacji zawodowych wymaganych przy jej wykonywaniu, 
z uwzglydnieniem ilosci, jakosci i rezultat6w swiadczonej pracy. 

2. Stanowisko, na jakim pracownik zostal zatrudniony, kategoriy zaszeregowania, 
\\)sokose miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego oraz inne skladniki wynagrodzenia, 
w tym wysokose dodatku za wieloletniq. pracy, jezeli pracownik jest do niego uprawniony 
strony okreSlajq. w umowie 0 pracy lub aneksie do umowy 0 pracy. 

3. Kazde stanowisko przypisane jest do okreslonej grupy wynagrodzen, wynikajq.cej 
z \\artosciowania stanowisk pracy. Grupy wynagrodzen oraz kategorie zaszeregowania dla 
kazdego stanowiska pracy okreslone sq. w Tabeli stanowisk, zaszeregowan i wymagan 
kwalifikacyjnych stanowiq.cej zalq.cznik Nr 1 do regulaminu. 

4. Minimalne i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze stanowiska okresla Tabela 
wynagrodzen zasadniczych wynikajq.ca z wartosciowania stanowisk pracy, stanowiq.ca 
zalqcznik Nr 2 do regulaminu. 

5. Minimalne wynagrodzenie i kategoria zaszeregowania, 0 kt6rych jest mowa w ust. 3 
nie mogq bye nizsze niz okreslone w rozporzq.dzeniu Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzq.dowych. 

6. Zasady wartosciowania stanowisk pracy okreSla odrybne zarzq.dzenie Prezydenta 
Miasta Lodzi. 

§ 6. 1. Oprocz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysluguje: 
1) dodatek za wiel01etniq. pracy; 
2) nagrodajubileuszowa; 
3) jednorazowa odprawa pieniyzna w zwiq.zku z przejsciem na emerytury lub renty z tytulu 

niezdolnosci do pracy; 
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreslonych w odrybnych przepisach. 

2. Oprocz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi mogq. bye przyznane stosownie 
do zajmowanego stanowiska na zasadach i warunkach okreslonych w regulaminie 
oraz obowiq.zujq.cych wlasciwych przepisach prawa: 
1) dodatek funkcyjny - w przypadku zatrudnienia na stanowisku, na ktorym przewidziany 

jest dodatek funkcyjny, zgodnie z Tabelq. stanowisk, zaszeregowall i wymagan 
kwalifikacyjnych, stanowiq.cq. zalq.cznik Nr 1 do regulaminu; 

2) dodatek specjalny; 
3) wynagrodzenie prowizyjne; 
4) wynagrodzenie z tytulu zastypstwa sq.dowego - zgodnie z ustawq. z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723); 
5) wynagrodzenie ryczahowe za pracy w godzinach nadliczbowych; 
6) nagroda. 



§ 7. 1. Wynagrodzenie przysluguje za pracy faktycznie wykonan,!. 
2. Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pelnym wymiarze 

czasu pracy miesi,!c kalendarzowy nie moze bye nizsze niz minimalne wynagrodzenie 
za pracy zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. 

3.1ezeli wynagrodzenie pracownika jest nizsze od minimalnego wynagrodzenia, 
pracownikowi przysluguje stosowne wyrownanie za okres kazdego miesi,!ca, platne l,!cznie 
z wynagrodzeniem. 

4. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko 
wowczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowi,!. 

§ 8. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepelnym wymlarze czasu pracy 
obejmuje wszystkie skladniki wynagrodzenia, ustalone w wysokosci proporcjonalnej 
do w)'miaru czasu pracy okreslonego w umowie 0 pracy. 

Rozdzial4 
Awansowanie i przeszeregowanie pracownik6w 

§ 9. 1. Pracownik, ktory wykazuje inicjatywy w pracy i sumiennie wykonuje swoJe 
obO\vi,!zki, moze zostae awansowany na wyzsze stanowisko. 

2. Awans moze zostae dokonany wyl,!cznie w ramach tej samej grupy stanowisk tj.: 
1) stanowisk urzydniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzydniczych; 
2) pomocniczych i obslugi. 

3. Dobor na kierownicze stanowiska urzydnicze winien w pierwszej kolejnosci 
uwzglydniac mozliwosci awansowania pracownikow zatrudnionych w Urzydzie. 

§ 10. Awansem objyci mog,! bye pracownicy, ktorzy spelniaj,! wymaganta 
kwalifikacyjne okreSlone w zal,!czniku Nr 1 do regulaminu. 

§ 11. 1. A wans na wyzsze stanowisko lub podwyzszenie wynagrodzenia na danym 
stanowisku moze miee miejsce w szczegolnosci w zwi,!zku z: 
1) uzyskaniem przez pracownika pozytywnej oceny okresowej powyzej oczekiwan; 
2) zwiykszeniem zakresu obowi,!zkow i odpowiedzialnosci; 
3) podniesieniem kwalifikacji zawodowych zwi,!zanych z wykonywan,! praq. 

2. Kierownik Urzydu moze dokonac awansowania lub podwyzszenia wynagrodzenia 
pracownika w ramach srodkow finansowych zabezpieczonych w budzecie miasta Lodzi. 

§ 12. Kierownik komorki organizacyjnej moze wnioskowae 0 

lub podwyzszenie wynagrodzenia pracownika w ramach srodkow 
zabezpieczonych w budzecie miasta Lodzi. 

Rozdzial5 

awansowanie 
finansowych 

Zasady przyznawania i wyplacania dodatk6w za wieloletni~ prac~ 

§ 13. 1. Pracownikowi przysluguje dodatek za wieloletni,! pracy w wysokosci 5% 
miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastaj,!cy 0 1% za kaZdy 
nastypny rok pracy, az do osi,!gniycia 20% po 20 i wiycej latach pracy. 

2. Do okresow uprawniaj,!cych do dodatku za wieloletni,! pracy wlicza siy zakonczone 
okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawcow oraz inne okresy rownorzydne ustalone 
na podstawie odrybnych przepisow. 



3.1ezeli pracownik byl zatrudniony rownoczesme w ramach wiycej niz jednego 
ZakOl1czonego stosunku pracy, do okresu uprawniaj~cego do dodatku za wieloletni~ pracy 
wlicza siy jeden z tych okresow. 

4. Pracownikowi, ktory wykonuje pracy w Urzydzie w czasie urlopu bezplatnego 
udzielonego przez innego pracodawcy w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia 
u tego pracodawcy poprzedzaj~cy dzien rozpoczycia urlopu bezplatnego wlicza siy do okresu 
pracy uprawniaj~cego do dodatku za wieloletnia pracy. 

§ 14. Dodatek za wieloletni~ pracy przysluguje pracownikowi za dni, za ktore 
przysluguje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnosci w pracy z powodu niezdolnosci do pracy 
wskutek choroby b~dz koniecznosci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym 
czlonkiem rodziny, za ktore otrzymuje zasilek z ubezpieczenia spolecznego. 

§ 15. 1. Dodatek za wieloletni~ pracy jest wyplacany w terminie wyplaty 
wynagrodzenia: 
1) pocz~wszy od pierwszego dnia miesi~ca kalendarzowego nastypuj~cego po miesi~cu, 

\v ktorym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku w danej 
jednostce, jezeli nabycie prawa nast~pilo w ci~gu miesi~ca; 

2) za dany miesi~c, jezeli nabycie prawa do dodatku nast~pilo pierwszego dnia miesi~ca. 
2. Terminy zawarte w ust. 1 stosuje siy odpowiednio w przypadku dostarczenia 

(uzupelnienia) przez pracownika dokumentow potwierdzaj~cych prawo do dodatku 
za wieloletni~ pracy lub potwierdzaj~cych prawo do wyzszej stawki dodatku. 

Rozdzial6 
Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego 

§ 16. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach zwiqzanych z kierowaniem 
zcspolem pracownikow lub pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach, dla ktorych 
przewidziano w zal~czniku Nr 1 do regulaminu taki skladnik wynagrodzenia, przysluguje 
dodatek funkcyjny. 

2. Maksymaln~ wysokose dodatku funkcyjnego okresla Tabela stawek i wysokosci 
dodatku funkcyjnego, stanowi~ca zal~cznik Nr 3 do regulaminu. 

3. Wysokose dodatku funkcyjnego ustala siy pracownikowi z uwzglydnieniem rodzaju 
wykonywanej przez pracownika pracy, pe!nionej funkcji i wynikaj~cego z niej zakresu 
obowi~zkow, zadan i odpowiedzialnosci pracownika. 

§ 17. 1. Z tytulu zwiykszenia obowi~zkow sluzbowych lub powierzenia pracownikowi 
dodatkowych zadan kierownik Urzydu na wniosek kierownika komorki organizacyjnej 
przyznaje dodatek specjalny w ramach posiadanych srodkow zabezpieczonych w budzecie 
miasta Lodzi (z wyj~tkiem pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych 
i obslugi). 

2. Maksymaln~ wysokose dodatku specjalnego dla poszczegolnych stanowisk okresla 
zal~cznik Nr 4 do regulaminu. 

3. Dodatek specjalny przyznaje siy na czas okreslony nie dluzszy niz na 12 miesiycy. 
4. Dodatek specjalny finansowany ze zrode! zewnytrznych (np. z projektow) moze bye 

przyznany na okres dluzszy niz 12 miesiycy, nie dluzej jednak niz na czas finansowania 
realizowanego zadania (np. projektu). 

5.Dodatek specjalny jest wyplacany miesiycznie z dolu w terminie wyplat 
wynagrodzen. 



6. Ustanie stosunku pracy, zmiana stanowiska b,!dz zakresu zadan przypisanych 
zajmowanemu stanowisku w okresie przyznania dodatku specjalnego, skutkuje utrat'! prawa 
do jego otrzymywania z dniem zaistnienia ktorejkolwiek z wymienionych okolicznosci. 

Rozdzial7 
Zasady ustalania i wyplacania wynagrodzenia prowizyjnego 

§ 18. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku poborcow i starszych poborcow za 
osobiste wykonywanie czynnosci z zakresu egzekucji administracyjnej naleznosci 
pieniyznych przysluguje wynagrodzenie prowizyjne od kwot sci,!gniytych bezposrednio od 
zobowiqzanego, objytych tytulem wykonawczym wraz z pobranymi od nich odsetkami 
i kosztami egzekucyjnymi w wysokosci: 
1) 5 % kwot zdefiniowanych w ust. 5; 
2) 4 % kwot zdefiniowanych w ust. 6. 

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc mleSlyCZme 
piyciokrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Pracownikom innym niz wymienionym w ust. 1, za osobiste wykonywanie czynnosci 
z zakresu egzekucji administracyjnej naleznosci pieniyznych przysluguje wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokosci 4% wraz z pobranymi od nich odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 
objytych tytulem wykonawczym. 

4. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 3, nie moze przekroczyc miesiycznie 
trzykrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

5. Przez kwoty bezposrednio wyegzekwowane od zobowi¥anego, 0 ktorych mowa 
w ust. 1 pkt 1, rozumie siy kwoty: 
1) pobrane w gotowce bezposrednio od zobowi,!zanego lub innej osoby zastypuj,!cej; 
2) uzyskane z realizacji odebranych od zobowi,!zanego ksi,!zeczek oszczydnosciowych, 

bankowych papierow wartosciowych, sprzedazy walut obcych; 
3) uzyskane ze sprzedazy ruchomosci (licytacja, sprzedaz komisowa, przetarg ofert, sprzedaZ 

z wolnej ryki) niezaleznie od sposobu przekazania tych kwot Urzydowi (wplata 
gotowki, przelew na rachunek przez nabywcy, wplata czekiem potwierdzonym); 

4) uregulowane przez zobowi¥anego lub na jego polecenie przez inn,! osoby fizyczn'!, 
bqdz prawnq w terminie 14 dni od dokonania czynnosci egzekucyjnych takich jak: 
a) zajycie ruchomosci, 
b) zwozka zajytych ruchomosci, 
c) ogloszenie 0 sprzedazy zajytej ruchomosci w drodze licytacji publicznej, przetargu 

ofert, sprzedazy z wolnej reki. 
6. Przez kwoty wyegzekwowane, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 rozumie siy 

kwoty: 
1) uzyskane z zastosowania srodka egzekucyjnego takiego jak zajycie: 

a) wynagrodzenia za pracy, 
b) swiadczenia emerytalno-rentowego, 
c) rachunku bankowego, 
d) innych wierzytelnosci pieniyznych, 
e) innych praw maj,!tkowych 
- wplacane organowi egzekucyjnemu przez pracodawcy, organ emerytalny, bank, dluznika 
zajytej wierzytelnosci; 

2) uregulowane organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi przez zobowi¥anego 
lub na jego zlecenie przez inn,! osoby fizyczn,! lub prawn'! w terminie 14 dni 
od doryczenia zobowi,!zanemu zawiadomienia 0 czynnosci egzekucyjnej wymienionej 
w pkt 1, a w przypadku nieodebrania zawiadomienia, od dnia dokonania tej czynnosci. 



§ 19. Wynagrodzenie prowizyjne obliczane od bezposrednio sci~ganej kwoty naleznosci 
pieni~znych obj~tych jednym tytulem wykonawczym, nie moze przekraczae dwukrotnej 
\vysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 20. Za dat~ uregulowania zaleglosci uznaje siy daty wplywu egzekwowanych kwot 
na konto bankowe organu egzekwuj~cego b~dz wierzyciela. 

§ 21. Wynagrodzenie prowizyjne od kwot wyegzekwowanych z tytulu wykonawczego 
przysluguje, po wyegzekwowaniu koszt6w egzekucyjnych nalozonych w wyniku 
zastosowania srodka egzekucyjnego. 

§ 22. Wynagrodzenie przysluguje za mlesl~c, w kt6rym warunki okreslone w § 21 
zostaly spelnione. 

§ 23. lezeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji wiycej niz jednemu 
pracownikowi, podstaw~ wynagrodzenia prowizyjnego jest kwota byd~ca wynikiem podzialu 
na r6wne cz~sci sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom sprawie 
egzekucyjnej. 

§ 24. W okresie urlopu wypoczynkowego lub nieobecnosci, za kt6re przysluguje 
wynagrodzenie chorobowe b~dz swiadczenie z tytulu ubezpieczenia spolecznego, 
wynagrodzenie prowizyjne przysluguje od kwot sci~gniytych w sprawach, w kt6rych 
post~powanie egzekucyjne zostalo wszcz~te przed tymi okresami, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w § 18 ust. 5 pkt 4 i ust. 6. 

§ 25. Podstaw~ do naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowi dokumentacja 
za\\ieraj~ca informacje dotycz~ce dokonanych czynnosci egzekucyjnych oraz kwot 
sci<1gni~tych. 

§ 26. Wynagrodzenie prowizyjne wyplaca siy miesiycznie w terminie wyplat zmiennych 
skladnik6w wynagrodzenia na podstawie wniosk6w imiennych skierowanych przez 
kierownika kom6rki organizacyjnej do Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w 
PubIicznych Urz~du. 

§ 27. Podstaw~ wymIaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tytulu 
wynagrodzenia prowizyjnego stanowi~ skladniki wynagrodzenia prowizyjnego w l~cznej 

vvysokosci z okresu 12 miesiycy kalendarzowych poprzedzaj~cych miesi~c rozpoczycia 
urlopu. 

Rozdzial8 
Wynagrodzenie za pract; w godzinach nadliczbowych i dodatek za pract; w porze nocnej 

§ 28. 1. Pracownikowi, z zastrzezeniem ust. 2 za pracy wykonan~ na polecenie 
przelozonego w godzinach nadliczbowych przysluguje wedlug jego wyboru wynagrodzenie 
alba czas woIny w tym samym wymiarze. 

2. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy za pracy wykonan~ 

na polecenie przelozonego w godzinach nadliczbowych moze bye przyznane, za jego zgod~ 
\\ynagrodzenie ryczaltowe. W przypadku nieprzyznania wynagrodzenia ryczaltowego 



rozliczenie wypracowanych godzin nadliczbowych nastypuje, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w ust. 1. 

§ 29. Czas wolny na wniosek pracownika moze bye udzielony w okresie 
rozliczeniowym lub w okresie bezposrednio poprzedzaj,!-cym urlop wypoczynkowy lub 
po jego zakonczeniu. 

§ 30. 1. Pracownikowi wykonuj,!-cemu pracy w porze nocnej przysluguje dodatek 
do wynagrodzenia za kazd,!- godziny pracy w porze nocnej w wysokosci 20% stawki 
osobistego zaszeregowania. 

2. K wota dodatku do wynagrodzenia nie moze bye nizsza od kwoty wynagrodzenia 
ustalonego na podstawie art. 151 8 § 1 Kodeksu pracy. 

Rozdzial9 
Zasady przyznawania nagrod 

§ 31. Pracownikowi moze bye przyznana nagroda. 

§ 32. Nagroda rna charakter uznaniowy, a decyzja 0 JeJ przyznaniu i ustaleniu 
wysokosci moze bye podejmowana w oparciu 0 oceny osi,!-gniye pracownika w pracy 
zawodowej w szczegolnosci 0: 
1) stopien zlozonosci i trudnosci wykonywanych zadan; 
2) dyspozycyjnosci pracownika w zakresie wykonywania waznych i pilnych zadaiJ.; 
3) '-"'Ykonywanie dodatkowych zadaiJ. wykraczaj,!-cych poza zakres obowi'l-Zkow pracownika; 
4) kreatywnose i innowacyjnose w pracy. 

§ 33. 1. Nagrody przyznaje kierownik Urzydu z wlasnej inicjatywy lub na wniosek 
Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Sekretarza Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi lub 
kierownika komorki organizacyjnej w ramach srodkow zabezpieczonych w budzecie miasta 
Lodzi. 

2. Nagroda nie jest pomniejszana z tytulu nieobecnosci, za ktore pracownik uzyskuje 
prmvo do wynagrodzenia z tytulu niezdolnosci do pracy.(art. 92.§ 1 Kodeksu pracy) oraz 
swiadczen z funduszu ZUS. 

RozdziallO 
Zasady przyznawania i wyplacania nagrod jubileuszowych 

§ 34. 1. Pracownikowi przysluguje nagroda jubileuszowa w nastypuj,!-cej wysokosci: 
1) po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesiycznego; 
2) po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesiycznego; 
3) po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesiycznego; 
4) po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesiycznego; 
5) po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesiycznego; 
6) po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesiycznego. 

2. Zasady obliczania i wyplacania nagrody okreslaj,!- ogolnie obowi,!-zuj,!-ce przepisy. 
3.1ezeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, 

warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez 
pracownika prawa do tej nagrody. 



§ 35. 1. W razie ustania stosunku pracy, w zwiC!zku z przeJsclem na rentt( z tytulu 
niezdolnosci do pracy lub emeryturt( pracownikowi, ktoremu do nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej brakuje mniej niz 12 miesit(cy, liczC!c od dnia rozwiC!zania stosunku pracy, 
nagrody wyplaca sit( w dniu rozwiC!zania stosunku pracy. 

2. Pracownik, ktoremu wyplacono nagrodt( jubileuszowC! dane go stopnia w sytuacji, 
o ktorej mowa w ust. 1, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu uplywu okresu 
uprawniajqcego do nagrody danego stopnia. 

Rozdzialll 
Zasady wyplacania jednorazowych odpraw pieni-rznych w zwi~zku 
z przejsciem na emerytur-r lub rent~ z tytulu niezdolnosci do pracy 

§ 36. 1. Odprawa emerytalna lub rentowa jest swiadczeniem jednorazowym 1 Jest 
w'yplacana pracownikowi w przypadku rozwiqzania stosunku pracy wskutek przejscia 
na emerytury lub renty. 

2. Do okresow pracy uprawniajqcych do odprawy stosuje sit( zasady obowiqzujC!ce przy 
ustalaniu okresow zatrudnienia uprawniajqcych do dodatku za wieloletniC! pract(. 

3. Odprawajest wyplacana w dniu ustania stosunku pracy. 

§ 37. Odprawa przysluguje w wysokosci: 
1) dwumiesiycznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy; 
2) trzymiesiycznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy; 
3) szesciomiesiycznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy. 

Rozdzial12 
Zasady wyplacania odprawy posmiertnej 

§ 38. W razie smierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie 
pobierania po jego rozwiC!zaniu zasilku z tytulu niezdolnosci do pracy wskutek choroby, 
rodzinie przysluguje od pracodawcy odprawa posmiertna. 

§ 39. Wysokosc tej odprawy uzaleznionajest od ogolnego staZu pracy i wynosi: 
1) jednomiesiyczne wynagrodzenie, jezeli pracownik byl zatrudniony krocej niz 10 lat; 
2) trzymiesiyczne wynagrodzenie, jezeli pracownik byl zatrudniony co najmniej 10 lat; 
3) sZeSciomiesiyczne wynagrodzenie, jezeli pracownik byl zatrudniony co najrnniej 15 lat. 

Rozdzial13 
Pozos tale swiadczenia przysluguj~ce pracownikowi ze stosunku pracy 

§ 40. Pracownikom przyslugujC! poza wynagrodzeniem za pracy i wymienionymi 
swiadczeniami zwiqzanymi z pracq rowniez inne swiadczenia pieniyzne zwiqzane z pracq, 
w szczegolnosci: 
1) swiadczenia nalezne w okresie czasowej niezdolnosci do pracy i wyplacane w oparciu 

o art. 92 i art. 184 Kodeksu pracy oraz przepisy regulujqce uprawnienia do swiadczen 
z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa; 

2) swiadczenia przyslugujqce z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych 
W oparciu 0 art. 92 i 23i Kodeksu pracy oraz przepisy regulujqce zakres i wysokosc tych 
swiadczen; 



3) odprawa w zwiqzku z rozwi'lZaniem stosunku pracy przyslugujqca na podstawie przepisow 
szczegolnych 0 rozwiqzywaniu z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn 
niedotyczqcych pracownikow; 

4) ekwiwalent za uzywanie wlasnej odziezy i obuwia roboczego okreslony w Regulaminie 
pracy w Urzydzie Miasta Lodzi w rozdziale dotyczqcym zasad gospodarowania srodkami 
ochrony indywidualnej, odziezq i obuwiem roboczym oraz srodkami higieny osobistej; 

5) naleznosci przyslugujqce na zasadach okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz 
\varunkow ustalania naleznosci przyslugujqcych pracownikom samorzqdowej sfery 
budzetowej z tytulu podr6Zy sluzbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy; 

6) dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie odrybnych przepisow; 
7) ekwiwalent pieniyzny w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w przypadku 

rozWlqZama umowy 0 pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i przepisami 
wykonawczymi. 

Rozdzial14 
Wyplata wynagrodzenia za prac~ 

§ 41. Wynagrodzenie za pracy wyplaca siy najpozniej w ostatnim dniu roboczym 
miesiqca, za ktory wyplacane jest wynagrodzenie. Skladniki wynagrodzenia za dany miesiqc, 
ktorych ustalenie nie jest mozliwe w dniu sporzqdzania list, wyplaca siy najpozniej do 10 dnia 
miesiqca nastypnego. 

§ 42. Wyplata wynagrodzenia za pracy pracownika odbywa siy przelewem na konto 
osobiste pracownika, jezeli zlozyl on takq deklaracjy w formie pisemnej lub w okreslonym 
oddziale banku obslugujqcym Urzqd. 

§ 43. 1. Terminarz roczny wyplat na rok nastypny ustala kierownik Urzydu 
na podstawie projektu opracowywanego przez Wydzial Ksiygowosci w Departamencie 
Finansow Publicznych Urzydu w grudniu roku poprzedzajqcego. 

2. Terminarz roczny przekazywany jest do wiadomosci wszystkich komorek 
organizacyj nych. 

Rozdzial15 
Ochrona wynagrodzenia za prac~ 

§ 44. 1. Pracownik nie moze zrzec siy prawa do wynagrodzenia ani przeniesc tego 
prawa na innq osoby. 

2. Naleznosci pod1egajqce potrqceniu z wynagrodzenia i innych swiadczeil zwi'lZanych 
z pracq oraz przypadki, warunki i dopuszczalnq wysokosc potrqcenia okreslajq przepisy 
Kodeksu pracy oraz inne obowiqzujqce przepisy prawa. 

3. Pracownikowi przysluguje prawo do ochrony przez pracodawcy informacji 
dotyczqcych jego wynagrodzenia oraz innych swiadczeil zwi'lZanych z praCq, chyba 
ze do udzielenia lub udostypnienia tych informacji pracodawca jest zobowiqzany 
na podstawie obowiqzujqcych przepisow prawa. 

4. Pracownicy majqcy dostyp do informacji dotyczqcych indywidualnych wynagrodzeil 
pracownikow i innych swiadczeil ze stosunku pracy majq obowiqzek zachowania tych 
informacji w tajemnicy sluzbowej. 

Rozdzial16 
Postanowienia koncowe 



§ 45. 1. Pracownik zatrudniony w Urzydzie w dniu wejscia w zycie regulaminu, kt6ry 
otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wyzsze, niz wynika to z Tabeli wynagrodzen 
zasadniczych wynikajqcych z wartosciowania stanowisk pracy, stanowiqcej zalqcznik Nr 2 
do regulaminu, zachowuje prawo do tego wynagrodzenia. 

2. Pracownik zatrudniony w Urzydzie w dniu wejscia w zycie regulaminu, otrzymuje 
do 31 grudnia 2018 r. dodatek za wieloletniq pracy w dotychczasowej wysokosci, jezeli 
w zwiqzku z wejsciem w zycie regulaminu wysokosc dodatku za wieloletniq pracy bylaby 
wyzsza ze wzglydu na spos6b ustalania okresu uprawniajqcego do dodatku za wieloletniq 
pracy, 0 kt6rymjest mowa w § 13-15. 

§ 46. 1. Trese regulaminu uzgodniono ze zwiqzkarni zawodowymi dzialajqcymi 
w Urzydzie. 

2. Zmiany do regulaminu mogq bye dokonywane w trybie przewidzianym dla jego 
wprowadzenia. 



Zal(!cznik Nr 1 
do Regulaminu wynagradzania 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

T ABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN I WYMAGAN KWALIFlKACYJNYCH 

Kategoria Grupa Stawka Wymagania kwalifikacyj ne 
Stano\',isko zaszeregowama wynagrodze- dodatku Wyksztalcenie Stat 

zgodna mawg funkcyjnego pracy 
z rozporz(!dzeniem wartosciowa-

I 
! Rady Ministr6w ma 

z dnia 15 maJa 
2018 r. w sprawle 
wynagradzania 
pracownik6w 
samorz(!dowych 

, 

Kierownicze stanowiska urzf(dnicze 
! 

, Sekretarz miasta XX-XXII 10 8 wyzsze 5 

Dyrektor departamentu XX-XXI 9 7 wyzsze 5 

Dyrektor wydzialu lub XVI-XX 8 7 wyzsze 5 
, r6wnorzydnej kom6rki 

. ., 
orgal1lzacYJ neJ 

! Kierownik urzydu stanu XVI-XX 8 5 wyzsze 5 
• cy\\ilnego 

Zastypca dyrektora XIII-XIX 7 6 wyzsze 4 
w\dzialu lub 
ro\\norzydnej kom6rki 

. .. 
orgal1lZacYJl1eJ 
Geodeta miej ski XVI-XX 7 7 wedlug odrybnych 

przepis6w 
, Zastt;pca kierownika XIII-XVIII 7 4 wyzsze 5 
i urzydu stanu cywilnego 
· (pelniqcy funkcjy zastypcy 
, dyrektora) 
: Zastypca kierownika XIII-XVII 6 4 wyzsze 5 

urzydu stanu cywilnego 
(pelniqcy funkcjy 
kierownika oddzialu) 

· Zastypca kierownika XIII-XVI 5 4 wyzsze 5 
! urzydu stanu cywilnego 
, Miejski Rzecznik XV-XVIII 6 4 wyzsze 5 
I • 

I Konsument6w 
Kierownik oddzialu XIII-XVIII 5-6 5 wyzsze 4 

, 

, Audytor wewnytrzny XV-XVIII 5 - wedlug odrybnych 
przepis6w 



, 

Stanowiska urzcrdnicze 

, Radca prawny XIII-XIX 5-6 6 wedlug odrybnych 
I przepis6w i 

Glowny specjalista XII-XVIII 5 5 wyzsze 4 
! 
I 

I Inspektor XII-XVII 4 - wyzsze 3 
I 

I Specjalista ds. BHP XI-XIV 4 - wedlug odrybnych 
, 

przepis6w 
i Specjalista X-XIV 4 - srednie 3 
i 

i Podinspektor X-XV 3 - wyzsze -
I srednie 3 I 

I Archiwista IX-X 3 - srednie 2 

Starszy poborca IX-XII 3 - srednie 2 
! 

~ Poborca V-VII 2 - srednie -
I 

, Referent IX-XII 2 - srednie 2 

i Mlodszy referent VII-XI 1 - srednie -

Stanowiska pomocnicze i obslugi 
I 

i Pomoc administracyjna V- VIII 2 - srednie -

, Kierowca samochodu IX-XII 3 - wedlug odrybnych 
ciyzarowego przepis6w 

: Mechanik samochodowy IX-XI 3 - zasadnicze 2 

Elektryk VIII-X 3 - zasadnicze -
I 

; Konserwator 2 - zasadnicze -
I ' 

I Slusarz VIII-X 
~ Stolarz 
• Kierowca samochodu VII-XI 3 - wedlug odrybnych 
i osobowego przepis6w 

Goniec IV-VII 1 - podstawowe -

: Robotnik gospodarczy V-VIII 1 - podstawowe -
I , 

I Pracownik I stopnia VIII-X 1 - srednie -
wykonujqcy zadania 
w ramach robot publicznych 
lub prac interwencyjnych 



Zalqcznik Nr 2 
do Regulaminu wynagradzania 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

T ABELA WYNAGRODZEN ZASADNICZYCH WYNlKAJl\CA 
Z W ARTOSCIOWANIA STANOWISK PRACY 

Grupa 
wynagrodzenia kwota w zlotych 

od do 

1 1760 2500 

2 2170 2770 

3 2400 3300 

4 2800 4100 

5 3300 4850 

6 3750 5550 

7 4750 6500 

8 5300 7100 

9 6150 7550 

10 6900 8000 



Zal,!cznik Nr 3 
do Regulaminu wynagradzania 
w Urz((dzie Miasta Lodzi 

TABELA STA WEK I WYSOKOSCI DODATKU FUNKCY JNEGO 

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego (kwota w zlotych do) 

1 440 

2 660 

3 880 

4 1.100 

5 1.320 

6 1.540 

7 1.760 

8 2.200 

9 2.750 



Zal'!cznik Nr 4 
do Regularninu wynagradzania 
w Urzt(dzie Miasta Lodzi 

TABELA WYSOKOSCI DODATKOW SPECJALNYCH 

Stanowiska Procent wynagrodzenia 
zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego (l'!cznie) 

Sekretarz miasta 
do 50% 

Dyrektor departamentu 

Dyrektor wydzialu lub rownorzt(dnej komorki . .. 
orgal11zacYJneJ 
Kierownik urzt(du stanu cywilnego 
Zastt(pca dyrektora wydzialu lub rownorzt(dnej 
komorki organizacyjnej 
Geodeta miejski do 45% 
Miejski Rzecznik Konsumentow 
Kierownik oddzialu 
Audytor wewnt(trzny 
Radca prawny 
G16wny specjalista 

Zastypca kierownika urzydu stanu cywilnego 
do 40% 

Inspektor 

Podinspektor 
Specjalista 

do 25% 
Specjalista ds. BHP 
Archiwista 

Starszy poborca, poborca 
Referent do 20% 
Mlodszy referent 


