Zarzqdzenie Nr 258lB12015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie: ustalania zasad wynagradzania osob zarzqdzajqcych
samorzqdowq instytucjq kultury

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.3lustawy z dnia 25 paidziernika 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z pozn. zm), w zwiqzku
z art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.z poin.
zm. o wynagradzaniu osob kierujqcych niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r.
poz. 254 z pofn. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 pazdziernika 2015 roku w sprawie wynagradzania pracownikow instytucji kultury
(Dz. U. z 2015 r. poz.1798) zarzqdzam, co nastqpuje:

.

1 Dyrektorowi samorzqdowej instytucji kultury, zwanym dalej pracownikiem zarzqdzajqcym
przystuguje wynagrodzenie miesigczne brutto, na ktore sktada siq :

I ) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletniq prace
3) dodatek funkcyjny.
2. Pracownikowi zarzqdzajqcemu moze byc przyznany dodatek specjalny m.in. za okresowe
zwiqkszenie obowiqzkow stuzbowych, powierzenie dodatkowych zadan o wysokim stopniu
zloionosci wykonywanie pracy w szczegolnym charakterze lub w szczeg6lnych
warunkach. Dodatek specjalny wyptacany jest za okres wykonywania pracy, z ktorq
dodatek jest zwiqzany. Dodatek wyplacany jest w ramach posiadanych w instytucji
srodkow
na wynagrodzenia w kwocie nie przekraczajqcej 40% wynagrodzenia
zasadniczego.
3 Maksymalna wysokosc brutto miesiqcznego wynagrodzenia pracownika zarzqdzajqcego
nie moze przekraczac czterokrotnosci przeciqtnego miesiecznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

1. Pracownikowi zarzqdzajqcemu samorzqdowej instytucji kultury moze byc przyznana
nagroda roczna, ktora ma charakter uznaniowy.
2. Nagroda moze bye przyznana osobom wymienionym w § 1 ust. 1 w szczegolnosci za:
1) prawidlowq realizacjq zadah i celow statutowych,
2) prawidtowq realizacjq planu merytorycznego i finansowego w danym roku
kalendarzowym,
3) efektywnq i terminowq realizacjq powierzonych zadan,
4) zaangazowanie w realizacjq obowiqzkow pracowniczych,
5) efektywne wdrazanie planu rozwoju instytucji,
6) terminowq realizacjq zobowiqzan instytucji.

3.

Nagroda roczna moze by6 przyznawana pracownikowi zarzqdzajqcemu, ktory petnil
swojq funkcjq przez caly rok kalendarzowy i w tym okresie wtasciwie wykonywal
obowiqzki pracownicze.

4.

Pracownik zarzqdzajqcy, ktory nie petnil swojej funkcji przez caty rok kalendarzowy
nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokosci proporcjonalnej do okresu sprawowania
funkcji pod warunkiem, ze ten okres wynosi co najmniej 6 miesiqcy.

5.

Przepracowanie co najmniej 6 miesiqcy warunkujqcych nabycie prawa do nagrody
rocznej nie jest wymagane w przypadkach :
1) rozwiqzania stosunku pracy w zwiqzku z :
a)przejsciem na emeryturq, rente z tytutu niezdolnoSci do pracy lub swiadczenie
rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem stuzbowym, powolaniem lub wyborem,
c) likwidacjq jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacjq.
2 ) powrotu z urlopu wychowawczego, urlopu macierzynskiego, z dodatkowego urlopu
macierzyriskiego, z urlopu ojcowskiego, z urlopu na warunkach urlopu
macierzynskiego, z urlopu rodzicielskiego.

6.

WysokosC nagrody rocznej nie moze przekroczyC trzykrotnosci przecietnego
wynagrodzenia miesiqcznego dyrektora samorzqdowej instytucji kultury.

7.

Nagroda roczna jest wyptacana ze srodkow instytucji kultury.

8.

Wzor wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi zatqcznik do zarzgdzenia.

1. Pracownikowi zarzqdzajqcemu przystugujq swiadczenia dodatkowe:
1) nagroda jubileuszowa,
2) odprawa pieniqina w razie ustania stosunku pracy w zwiqzku z przejsciem na
emeryture lub rentq z tytutu niezdolnosci do pracy.
2. Pracownikowi zarzqdzajqcemu przysluguje prawo do nagrody jubileuszowej za wieloletnig

pracq w nastqpujqcej wysokosci:
1) 75% wynagrodzenia miesiqcznego - po 20 latach pracy,
2) 100% wynagrodzenia miesiqcznego - po 25 latach pracy,
3) 150% wynagrodzenia miesiqcznego - po 30 latach pracy,
4) 200% wynagrodzenia miesiqcznego - po 35 latach pracy,
5) 300% wynagrodzenia miesiqcznego - po 40 latach pracy.
Pracownikowi zarzqdzajqcemu, ktoremu stosunek pracy ustal w zwiqzku z przejsciem na
emeryturq lub rentq z tytulu niezdolnosci do pracy przysluguje jednorazowa odprawa
pieniqina w wysokosci:
1) jednomiesiqcznego wynagrodzenia - jezeli pracownik zarzqdzajqcy by4 zatrudniony
kr6cej n i i 15 lat,
2 ) dwumiesiqcznego wynagrodzenia - jezeli pracownik zarzqdzajqcy byl zatrudniony co
najmniej 15 Iat,
3) trzymiesiqcznego wynagrodzenia - jeieli pracownik zarzqdzajqcy by4 zatrudniony co
najmniej 20 lat.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 i ust. 3, oblicza siq wedlug zasad obowiqzujqcych
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniqznego za urlop wypoczynkowy.

