
 

REGULAMIN 

 

WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ                                           

I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ 

DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH                

W ZESPOLE PUBLICZNEGO 

GIMNAZJUM   I SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ   

IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 

1. Regulamin wynagradzania tworzy się w uzgodnieniu  ze związkami 

zawodowymi działającymi w placówce, na podstawie: 

1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:   

Dz. U. z 1998r.  Nr 21 poz. 94  z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych                  

(Dz. U. Nr 223 poz. 1458), 

3) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398). 

2. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania i przyznawania 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy  

i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, 

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę o pracownikach  samorządowych   

z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)  

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398), 

4) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione                                     

w ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie na podstawie umowy o pracę,  

5) pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, 

6) organizacji związkowej – rozumie się przez to związki zawodowe 

działające w placówce, 

7) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę osobistego 

zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia 

zasadniczego, 

8) najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie 

określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z dnia                               



10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.). 

Art. 2 

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda 

jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku  

z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - na 

podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych                                  

(Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458), 

2) dodatek za wieloletnią pracę - na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37                  

ust. 1 pkt. 7 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie 

rozporządzenia,  

3) nagroda jubileuszowa – na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1, pkt. 8  

i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, 

4) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub 

rentę z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37 

ust. 1 pkt 9 i 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, 

5) dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej - na podstawie art. 36 ust. 4-6 ustawy  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) 

oraz regulaminu wynagradzania,  

6) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 

(Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zm.), 

7) dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach 

nadliczbowych, w niedziele i święta - na podstawie i zasadach 

określonych w art.151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 

8) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na 

podstawie i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003r.  



o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, 

poz. 844 ze zm.), 

9) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach 

określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy    

(Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego                

w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku nr 31 

poz. 267 z późn. zm.) 

10) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie 

rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek 

opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia  

25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r., Nr 31 

poz. 267 ze zm.), 

11) inne obligatoryjne przysługujące z mocy przepisów prawa pracy. 

 

Art. 3 

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do 

zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 

nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego ustawą z dnia 10 

października 2002r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)  

o minimalnym wynagrodzeniu. 

3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia  

w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego  

w umowie o pracę. 



Art. 4 

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 

a) główny księgowy, 

b) kierownik gospodarczy, 

c) kierownik obiektów sportowych, 

d) sekretarz szkoły, 

e) inne w zależności od rodzaju placówki, 

przysługuje dodatek funkcyjny wg tabeli załącznik nr 3. 

 

 

Art. 5 

Ustala się: 

1. Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego (zał. Nr 1), 

2. Tabelę wymagań kwalifikacyjnych (zał. Nr 2), 

3. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego (zał. Nr 3). 

 

Art. 6 

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje 

dodatek funkcyjny. 

2. Wykaz kwot dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3. 

3. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego podstawowymi kryteriami są zakres 

i stopień: 

1) samodzielności, 

2) złożoności zagadnienia, 

3) odpowiedzialności. 

Art. 7 

1. Pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki 

służbowe lub powierza dodatkowe zadania, jest przyznawany dodatek 



specjalny w wysokości nie przekraczającej 40% przysługującego mu 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych 

przypadkach także na czas nieokreślony. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być 

przyznany w wyższej wysokości niż wysokość określona w ust. 1. 

4. Pracownikowi wykonującemu dodatkowe zadania z tytułu pełnienia 

obowiązków kasjera przysługuje dodatek specjalny wymieniony w ust. 1. 

 

Art. 8 

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród 

pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe w wysokości 1% 

planowanego osobowego funduszu płac. 

2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach 

środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe. 

3. Decyzję o przyznaniu nagród i jej wysokości podejmuje dyrektor szkoły  po 

zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe działające w placówce. 

4. W zależności od osiągnięć w pracy wysokość nagrody indywidualnej może 

być zróżnicowana. 

5. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród: 

1) sumienne i staranne wykonywanie obowiązków na swoim stanowisku 

pracy,  

2) złożoność realizowanych zadań, 

3) terminowe wykonywanie zadań, 

4) wykazywanie inicjatywy w pracy, 

5) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły, 

7) dbanie o dobro i mienie szkoły, 



8) pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych. 

6. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 

pracownik zawiadamiany jest na piśmie. Odpis zawiadomienia o przyznaniu 

nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika. 

7. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia 

roku szkolnego lub zakończenia roku kalendarzowego. 

8. Punkty Art. 8 od 1 do 7 wchodzą w życie w momencie uzyskania środków                      

z budżetu Gminy na nagrody i przeszeregowania. 

 

Art. 9 

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy  

w wysokości 20% płac zasadniczych z przeznaczeniem na premie 

pracowników. 

2. Premia przyznawana jest pracownikom, którzy właściwie wykonują swoje 

obowiązki, a w szczególności: 

1) terminowo i przy zachowaniu należytej jakości, wykonują przydzielone 

im zadania, 

2) zachowują dbałość o stan techniczny powierzonych im urządzeń  

i sprzętu, 

3) przestrzegają przepisów regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy, 

4) przestrzegają zasad współżycia społecznego, 

5) poddają się badaniom lekarskim oraz szkoleniom wymaganym z tytułu 

wykonywanej pracy. 

3. O wysokości premii decyduje pracodawca. 

4. Wysokość premii może być zróżnicowana dla poszczególnych pracowników, 

w ramach posiadanych środków funduszu premiowego w danym miesiącu. 

5. W przypadku wykonywania prac wykraczających poza zakres czynności 

pracownika – Dyrektor w ramach posiadanych środków może przyznać 

premię do 50% wynagrodzenia zasadniczego. 



6. Pracownik traci prawo do premii w całości lub w części za dany miesiąc          

w wypadku niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych zadań,                       

a w szczególności: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 

2) stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

spożycia go w czasie pracy, 

3) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, 

4) zawinionego narażenia ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie na straty 

majątku lub dopuszczenia do strat finansowych, 

5) stwierdzenie przez właściwy organ kontroli i nadzoru nieprawidłowej 

działalności gospodarczej, administracyjnej, które nastąpiły  

z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika, 

6) nieprzestrzegania regulaminu pracy i przepisów bhp i p. poż., 

7) naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 

8) ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w Kodeksie Pracy. 

7. Za czas niezdolności do pracy z tyt. choroby i macierzyństwa, wysokość 

premii zmniejsza się proporcjonalnie za okres pobierania wynagrodzenia 

chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i urlopu 

macierzyńskiego. 

8. Jeżeli przewinienia, o których mowa w pkt. 6 nastąpiły po naliczeniu premii 

lub jej wypłacie za dany miesiąc – konsekwencje premiowe mają 

zastosowanie w następnym miesiącu. 

9. Pracownik, którego pozbawiono premii może odwołać się od decyzji do 

pracodawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o ograniczeniu 

lub pozbawieniu premii.  

10. Premia przyznawana jest za okres miesiąca kalendarzowego i wypłacana  

z dołu, łącznie z wynagrodzeniem. 

 

 



Art. 10 

1. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego 

prawa na inną osobę. 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje na koniec każdego miesiąca. 

3.  Sposób wypłaty wynagrodzenia określony jest w regulaminie pracy. 

 

Art. 11 

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy                           

o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz inne 

przepisy prawa pracy. 

Art. 12 

 

1. Regulamin może być zmieniany w formie aneksów uzgodnionych                         

z Zakładowymi Organizacjami Zawodowymi.  

 

Art. 13 

 

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia,    

z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009r. 

2.  Regulamin jest do wglądu w miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników 

/sekretariat/. 

Art. 14 

Regulamin został uzgodniony z Zakładowymi Związkami Zawodowymi                  

w Leźnie. 

 

Leźno, dnia 4 VI 2009r. 

 

 



Załącznik nr 1  

 

Tabela wynagrodzenia zasadniczego: 

 

Kategoria 

zaszeregowania 

Minimalna kwota 

w złotych 

I 1.100,00 

II 1.120,00 

III 1.140,00 

IV 1.160,00 

V 1.180,00 

VI 1.200,00 

VII 1.220,00 

VIII 1.240,00 

IX 1.260,00 

X 1.280,00 

XI 1.300,00 

XII 1.350,00 

XIII 1.400,00 

XIV 1.450,00 

XV 1.500,00 

XVI 1.550,00 

XVII 1.600,00 

XVIII 1.650,00 

XIX 1.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi                                       

 

 

Lp. stanowisko 

grupy 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

grupa dodatku 

funkcyjnego 

minimalne wymagania 

kwalifikacyjne 

wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy 

(w latach) 

Stanowiska urzędnicze 

1. Dyrektor placówki Wg odrębnych 

przepisów 
 Wyższe lub wg odrębnych 

przepisów 

2. Zastępca dyrektora 

 

Wg odrębnych 

przepisów 
 Wyższe lub wg odrębnych 

przepisów 

3. Główny księgowy 

 

XVI V 
według odrębnych przepisów 

 Starszy księgowy VII  
Wyższe 
Średnie 

2 
4 

4. Księgowy VI  Wyższe - 

    Średnie 2 

5. Samodzielny referent VII  Wyższe 2 

    Średnie 4 

6. Starszy referent VI  Wyższe - 

    Średnie 2 

7. 
Referent 

 
V  Średnie - 

8. 
Sekretarz szkoły 

 
XII III Średnie 5 

9. Kasjer VI  Wyższe - 

    Średnie 2 

10. 
Główny specjalista ds.  BHP 

 
XII  Według odrębnych przepisów 

11. 
Starszy specjalista ds. BHP 

 
X  Wyższe 

12. 
Specjalista ds. BHP 

 
IX  Według odrębnych przepisów 

13. 
Starszy inspektor ds. BHP 

 
IX  Według odrębnych przepisów 

14.. 
Inspektor ds. BHP 

 
IX  Według odrębnych przepisów 

15. Specjalista VIII  Wyższe 4 

    Średnie 5 

16. 
Starszy specjalista 

 
X - Wyższe 5 

17. 
Starszy informatyk 

 
X  Wyższe 5 

18. 
Informatyk 

 
IX  

Wyższe 
Średnie 

4 
5 

19. 
Starszy inspektor 

 
IX  

Wyższe 
Średnie 

4 
5 

20. 
Sekretarka 

 
IV - Średnie - 



21. 
Pomoc administracyjna 

 
III  Średnie - 

 

Stanowisko pomocnicze i obsługi 
 

1. Starszy konserwator - woźny VI 

 
- 

Średnie 
zawodowe 

3 

    
Zasadnicze 
zawodowe 

3 

2. Konserwator 

V - 

Średnie 
zawodowe 
Zasadnicze 
zawodowe                 

i odpowiednie 
wyszkolenie              
w zawodzie 

- 

3. Robotnik gospodarczy 
II  

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
- 

4. Starszy woźny III  Podstawowe - 

5. Woźny, portier, szatniarz, dozorca 

II  Podstawowe 

 
 
 
 

6. Pomoc kuchenna 
IV  

Zasadnicze 
Zawodowe 

Podstawowe 

- 

7. Opiekun dzieci i młodzieży 

(przy przejściu przez jednię w drodze 

do i ze szkoły) 

I - Podstawowe - 

8. Sprzątaczka I - Podstawowe - 

9. Kierownik adm. - gospodarczy XIII III Wyższe 2 

Średnie 6 

10. Palacz I V -  Podstawowe 

Wykształcenie 

kursowe 

- 

 

 

Załącznik Nr 3 

 

 

Tabela dodatku funkcyjnego: 

  

Kategoria 

zaszeregowania 

maksymalna kwota dodatku funkcyjnego                                       

do % 

najniższego wynagrodzenia 

I 20% 

II 40% 

III 60% 

IV 80% 

V 100% 

 


