
Zarządzenie nr 5/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 15 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników 

zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę 

w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu   

 

 
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. t.j. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, poz. 1930), w związku 

z art. 772 § 4   ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. 

t.j. poz. 108, poz. 4, poz. 305, poz. 357) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową działającą w Zespole Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu ustalam Regulamin wynagradzania pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania 

w  Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej Regulaminem wynagradzania, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia 

podania go do wiadomości pracowników Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w  Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Zespole Obsługi Oświaty 

 i Wychowania w  Kędzierzynie-Koźlu zapoznaje się z postanowieniami Regulaminu 

wynagradzania.  

3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem wynagradzania zostaje 

dołączone do jego akt osobowych. 

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w  Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

wynagradzania pracowników zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę w Zespole Obsługi 

Oświaty i Wychowania w  Kędzierzynie-Koźlu. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie                             

podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

  Dyrektor 

 Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

                             w Kędzierzynie-Koźlu 

                        Ewa Krahl (-) 



Załącznik do zarządzenia nr 5/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty 

 i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

 z dnia 15 maja 2018 r. 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin wynagradzania określa: 

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników, 

2) szczegółowe warunki wynagradzania pracowników, w tym maksymalny poziom 

wynagrodzenia zasadniczego, 

3) warunki i sposób przyznawania pracownikom dodatku funkcyjnego i dodatku 

specjalnego, 

4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania pracownikom premii 

i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie wynagradzania jest mowa o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to Regulamin wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu na 

podstawie umowy o pracę, 

2) pracodawcy – rozumie się przez to Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu,  

3) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie umowy o pracę, 

4) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu,  

5) ustawie o pracownikach samorządowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, 

z 2017 r. poz. 60, poz. 1930), 

6) rozporządzeniu w sprawie wynagradzania - rozumie się przez to rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z 2017 r. poz.1621), 

7) minimalnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie określone na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz.650). 

 

§ 3. 1. Postanowienia regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, bez względu na jej rodzaj i czas trwania oraz wymiar czasu pracy, za wyjątkiem 

Dyrektora, z którym wynagrodzenie ustalane jest w drodze odrębnej czynności prawnej 

z zakresu prawa pracy dokonanej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  



2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie 

zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do 

wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 

§ 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w przepisach 

o minimalnym wynagrodzenie za pracę. 

Wymagania kwalifikacyjne 

§ 5. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych 

stanowiskach w Zespole Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu określa 

tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu. 

Szczegółowe warunki wynagradzania 

§ 6. 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ustalonej zgodnie 

z odpowiadającą zajmowanemu stanowisku kategorią zaszeregowania określoną w umowie 

o pracę. 

2. Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  określony został 

w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania. 

3. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

w poszczególnych kategoriach zaszeregowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

4. Wykaz stanowisk i przyporządkowane im kategorie zaszeregowania określa tabela 

stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest co miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca 

objętego tym wynagrodzeniem, w kasie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu lub na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. 

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego 

§ 7. 1. Dodatek  funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na kierowniczych 

stanowiskach urzędniczych wymienionych w poz. 1 i 2 załącznika nr 1 do regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny przyznaje Dyrektor, ustalając jego wysokość stosownie do poziomu 

odpowiedzialności oraz zakresu i stopnia złożoności zadań realizowanych przez osobę 

zatrudnioną na stanowisku uprawniającym do otrzymania dodatku funkcyjnego, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Stawki dodatku funkcyjnego i jego maksymalne wysokości określa tabela stanowiąca 

załącznik nr 3 do regulaminu. 



4. Maksymalną stawkę dodatku funkcyjnego, która może być przyznana na poszczególnych 

stanowiskach wskazanych w ust. 1,  określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Dodatek funkcyjny może być przyznany czasowo osobie zastępującej pracownika, 

o którym mowa w ust.1 przez okres co najmniej 1 miesiąca. 

6. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w sposób i w terminie przewidzianym dla wypłaty 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego 

§ 8. 1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego 

zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, na czas określony 

nie dłuższy niż rok. 

2. Dodatek specjalny przyznaje Dyrektor, w ramach posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych w planie wydatków na wynagrodzenia, ustalając jego wysokość stosownie do 

zakresu zwiększenia obowiązków służbowych lub stopnia złożoności i odpowiedzialności 

powierzonych zadań dodatkowych, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Kwota dodatku specjalnego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika, któremu dodatek jest przyznawany. 

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w sposób i w terminie przewidzianym dla wypłaty 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii 

i nagród innych niż nagroda jubileuszowa 

§ 9. 1. Pracownikom może zostać przyznana, w ramach posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych w planie wydatków na wynagrodzenia, premia. 

2. Premię przyznaje Dyrektor za okresy kwartalne. 

3. Maksymalna wysokość premii nie może przekroczyć 60% pojedynczego miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego, otrzymywanego przez pracownika w kwartale, za który 

przyznawana jest premia. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy zaistniałej wskutek okresowej 

niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub koniecznością sprawowania opieki nad 

chorym członkiem rodziny następuje pomniejszenie premii zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

a)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale: do 14 dni włącznie  –  premia w pełnej wysokości 

b)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale: od 15 do 30 dni włącznie  –  80% premii 

c)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale: od 31 do 45 dni włącznie  –  60% premii 

d)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale: od 46 do 60 dni włącznie  –  40% premii 

e)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale: od 61 do 75 dni włącznie  –  20% premii 

f)  liczba dni ww. nieobecności w kwartale:  powyżej 75 dni  –  brak premii 



5. Wymierzenie pracownikowi kary porządkowej lub dyscyplinarnej stanowi przesłankę 

negatywną do przyznania premii, do czasu uznania kary za niebyłą w myśl przepisów 

Kodeksu pracy. 

6. Premia wypłacana jest w kasie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu lub na wskazany przez pracownika rachunek bankowy najpóźniej do 

końca miesiąca następującego po kwartale, za który została przyznana premia. 

§ 10. 1.  Pracownikowi może zostać przyznana, w ramach posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych w planie wydatków na wynagrodzenia, nagroda. 

2. Nagrodę przyznaje Dyrektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego 

przełożonego pracownika. 

3. Nagroda wypłacana jest w kasie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu lub na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu 

w sprawie zasad wynagradzania, pracownikowi przysługuje: 

1) dodatek za wieloletnią pracę, 

2) nagroda jubileuszowa, 

3) jednorazowa odprawa pieniężna wypłacana przy rozwiązaniu stosunku pracy 

w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

§ 12. Na zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownikowi przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

§ 13. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

 

 


