
Zarządzenie Nr 70/2020  

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.   

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) w związku z art. 68 § 1 i art. 68
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 194)   

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 lutego 2020 r., zmienionym 

Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 6 marca 2020 r. załącznik otrzymuje nowe brzmienie.  

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

     Prezydent Miasta  

           Mirosław Pobłocki  

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 70/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa  
z dnia 20 marca 2020  r.  

 

 

Pan  

        Tomasz Hildebrandt   

 

  W związku z powołaniem Pana na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 
ustalam Panu następujące warunki płacy i pracy:  
 

1. Warunki zatrudnienia:  

a) miejsce wykonywania pracy      - Centrum Kultury i Sztuki  

         83-110 Tczew 

     ul. Kardynała Wyszyńskiego 10  

b) wymiar czasu pracy       - pełny etat  

c) wynagrodzenie miesięczne ogółem w kwocie:        8.050,00 

   (słownie złotych: osiem tysięcy pięćdziesiąt 00/100) 

  w tym:  

 
- wynagrodzenie zasadnicze wysokości             5.750,00 
   (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  00/100) 
 
- dodatek funkcyjny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego ,  
  tj. kwota                1.725,00 
   (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć  00/100) 
 
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego  
   tj. kwota                575,00  
   (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt pięć  00/100) 

  Wysokość tego dodatku będzie corocznie z dniem 01.05 będzie wzrastać o 1%.    

 
(podstawa prawna: art. 78 i nast. Kodeksu pracy, art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r.  poz. 194) § 2 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798 z późn. zm.).     

 

2. Data objęcia obowiązków służbowych  - 01 marca 2020 r.  

 

 

 

 


