
ZARZi\DZENIE Nr 97'89 NII/18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 20 Iistopada 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania 
w U rzlfdzie Miasta Lodzi. 

N a podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(jdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 1000, 1349 i 1432), w zwi¥ku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz(jdowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) 

zarz~dzam, co nastlfpuje: 

§ I. W Regulaminie wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi, stanowi(jcym zal(jcznik 
do zarz<jdzenia Nr 8524NllI18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi, zmienionego 
zarz(jdzeniem Nr 9262NllI18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 sierpnia 2018 r., 
rozdzia/ 7 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdzial 7 
Zasady ustalania i wyplacania wynagrodzenia prowizyjnego 

§ 18. 1. Pracownikom za wykonywanie czynnoscl z zakresu egzekucji 
adminislracyjnej naleznosci pieniyznych przysluguje wynagrodzenie prowizyjne od 
sci<jgniytych kwot. objylych tytu/em wykonawczym wraz z pobranymi od nich odsetkami, 
kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi w wysokosci: 
I) 5% kwot zdefiniowanych w us!. 4; 
2) 4% kwot zdefiniowanych w us!. 5. 

2. Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. I pkt 1 i 2 przysluguje pracownikom 
posiadaj<jcym w opisie stanowiska pracy stosowanie wszystkich srodk6w egzekucyjnych 
przewidzianych w ustawie dla organu egzekucyjnego gminy i nie moze one przekroczy6 
miesi,cznie piyciokrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Wynagrodzenie. 0 kt6rym mowa w us!. 1 pkt 2 przysluguje pracownikom 
posiadaj<jcym w oplsle stanowiska pracy stosowanie ograniczonych srodk6w 
egzekucyjnych przewidzianych w ustawie dla organu egzekucyjnego gminy i nie moze ono 
przekroczyc miesiycznie trzykrotnej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Przez sci(jgniyte kwoty, 0 kt6rych mowa w us!. 1 pkt 1 rozumie sit; kwoty: 
1) pobrane w got6wce od zobowi¥anego lub innej osoby go zastypuj<jcej; 
2) uzyskane z realizacji odebranych od zobowi¥anego ksi,!zeczek oszczydnosciowych, 

bankowych papier6w 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 
(wp/ata got6wki, przelew na rachunek przez nabywcy, wplata czekiem potwierdzonym); 

4) uregulowane przez zobowi(jzanego lub na jego polecenie przez inn(j osob" fizyczn(j 
b(jdz prawn<j w terminie 30 dni od dokonania czynnosci egzekucyjnych takich jak: 
a) zajycie ruchomosci, 
b) zw6zka zajytych ruchomosci, 
c) ogloszenie 0 sprzedaZy zajytej ruchomosci w drodze licytacji publicznej, przetargu 

ofert. sprzedazy z wolnej ryki. 
5. Przez sciqgni"te kwoty. 0 kt6rych mowa w us!. 1 pkt 2 rozumie sit; kwoly: 



I) uzyskane przez organ egzekucyjny po dokonaniu czynnosci egzekucyjnej sluz(fcej 
zastosowaniu lub zrealizowaniu srodka egzekucyjnego takiego jak zajycie: 
a) wynagrodzenia za pracy, 
b) swiadczenia emerytalno-rentowego, 
c) rachunku bankowego, 
d) innych wierzytelnosci pieniyznych, 
e) innych praw maj(ftkowych; 

2) wplacone wierzycielowi w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatniej czynnoscl 
egzekucyjnej sluz(fcej zastosowaniu lub zrealizowaniu srodka egzekucyjnego, 0 ktorym 
mowa w pkt I lub od dnia doryczenia zobowi[fZanemu odpisu tytulu wykonawczego; 

3) przekazane organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi przez inny organ egzekucyjny 
w wyniku zbiegu egzekucji z prawa maj(ftkowego, do ktorego zajycia doprowadzil 
pracownik. 

§ 19. Wynagrodzenie prowizyjne obliczane od SC1(fganej kwoty naleznosci 
pieniyznych objytych jednym tytulem wykonawczym, nie moze przekraczac dwukrotnej 
wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 20. Za daty uregulowania zaleglosci uznaje siy daty wplywu egzekwowanych kwot 
na konto bankowe organu egzekwuj(fcego b(fdz wierzyciela. 

§ 21. Wynagrodzenie prowizyjne od kwot sci(fgniytych na podstawie tytulu 
\vykonawczego przysluguje, po wyegzekwowaniu kosztow egzekucyjnych powstalych 
w toku prowadzonej egzekucji. 

§ 22. Wynagrodzenie przysluguje za miesi(fc, w ktorym warunki okreslone w § 21 
zostaly spelnione. 

§ 23. Jezeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji wiycej niz jednemu 
pracownikowi, podstaw(f wynagrodzenia prowizyjnego jest kwota byd(fca wynikiem 
podzialu na rowne czt;sci sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom 
sprawie egzekucyjnej. 

§ 24. W okresie urlopu wypoczynkowego lub nieobecnosci, za ktore przysluguje 
wynagrodzenie chorobowe b(fdz swiadczenie z tytulu ubezpieczenia spolecznego, 
wynagrodzenie prowizyjne przysluguje od kwot wyegzekwowanych w sprawach, 
w ktorych postypowanie egzekucyjne zostalo wszczyte przed tymi okresami, zgodnie 
z zasadami okrdlonymi w § 18 ust. 4 pkt 4 i ust. 5. 

§ 25. Podstawt; do naliczenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowi dokumentacja 
zawieraj(fca informacje dotycz~ce dokonanych czynnosci egzekucyjnych oraz kwot 
sci'lgnit;tych. 

§ 26. Wynagrodzenie prowizyjne wyplaca sit; mleSlt;Cznie w termmle wyplat 
zmiennych skladnikow wynagrodzenia na podstawie wnioskow imiennych skierowanych 
przez kierownika komorki organizacyjnej do Wydzialu Ksit;gowosci w Departamencie 
Finansow Publicznych Urzydu. 

§ 27. Podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tytulu 
wynagrodzenia prowizyjnego stanowi(f skladniki wynagrodzenia prowizyjnego w l'lcznej 



wysokosci z okresu 12 mleSlyCY kalendarzowych poprzedzaj,!cych miesi,!c rozpoczycia 
urlopu .. ·. 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem 10 grudnia 2018 r. 

. "\ .PREZYDENT M~~;'/ 
O/~~ 

Hanna ZDANOWSKA 


