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Zarządzenie nr1/2009

Dyrektora zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu

w sprawie: wprowadzenia do realizacji regulaminu $Tnagradzania pracowników
niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół nr 4
w Nowym Sączu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z2008 r., Nr 223, poz. 1458) i $ 5 ust.5 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnial8 marca 2009r' w sprawie v,rynagradzania pracowników samorządowych
( Dz.U. Nr 50, poz.398 z2009r.)w zwtązkuzart.39 ust' 1pkt.6 ustawy zdniaJ wrześnta
I99I r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmlanamt)

zarządzam' co następ uje :

$1

Wprowadzić do rcaltzacjt ,,Regulamin wrynagradzanta pracowników niebędących
nauczycielam7" zatrudnionych w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu, zwany dalej
,, re gul aminem'' Stanow tący zaŁącznik do nini ej s z e g o Z ar ządzenla.

$2

Z tekstem regulaminu zobowiązanlsąZapoznaó się pracownicy nie będący nauczycielami,
zatrudnieni w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu. Fakt zapoznania się z treściąregulaminu
potwierdzaj ą własnorę cznym podpisem.

$3

Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podpisania zmocąobowiązującąod dnia 1 kwietnia
2009 roku.

DyRtflkrl on
lngr ZvLąŁllvłłlt*
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Reg u lam i n wynag radzanta

pracown i ków n iebędących nauczycielam i zatrud n ionych

w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z2008 r., Nr 223rpoz.1458).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z2009, Nr 50, poz. 398).
Ustawa z dnił 26 czerwca 1,974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 2l, poz. 94
ze zmianami ).

Postanowienia wstępne

$1

Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem'' określa warunki v,rynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników niebędących
nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

Ilekroć w regulaminie mowa o :

1' Pracodawcy - rozumie sięprzez to Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu
2. Pracownikach - rozumie sięprzez to wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach:

urzędniczych, W tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, stanowiskach
pomocniczych i obsługi w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu na podstawie umowy
o pracę' posiadające status pracownika samorządowego w samorządowej jednostce
or ganizacy jnej, go spo darstwie pomocniczym.

3. Prawie pracy _ rozumie się przez to uregulowania ustawy Kodeks placy i akty
wykonawcze regulujące plawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

4. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnła 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ).

5. Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 18

marca 2009 r' w sprawie wynagradzania pracowników samorządolvych ( Dz. U. Nr
50, poz.398 ).

6. ZakŁadowej organlzacjt związkowej - rozumie się przez to zwtązek zawodowy lub
jednostkę organizacyjną zwtązku zawodowego działające w Zespole Szkół nr 4 w
Nowym Sączu, w którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacjt
zwtązkowej.

7. organizacji związkowej -rozumie się przez to zakładowe organizaĄe związkowe
obejmujące swoim zasięgiem miejskie jednostki organizacyjne działąące w zakresie
oświaty.

1.

)

3.

s2



Wymagania kwalifikacyj ne pracowników

$3

1. Pracownikiem zatrudnionym w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu
moŻebyÓ osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej czy innego
państwa i na podstawie umów międzyrarodowych lub przepisów wspólnotowych
przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. J.j znajomość języka
polskiego potwierdzona winna być dokumentem określonym w przepisach o służbie
cyłvilnej,

2) ma pełną zdolnoŚć do czynnoŚci prawnych oraz korzysta w pełni Z praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okreŚlonym

stanowisku.
2. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym po spełnieniu wymagań okreŚlonych

w ust.l winien spełnić dodatkowe wymagania:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarŻęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe'
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Pracownik zatrudniony na kierowniczym stanowisku urzędnrcZym po spełnieniu wymagań
określonych w ust.l i ust'2 pkt2-3 winien spełniać dodatkowo następujące wymagania:
1) posiada co najmniej trzyletni staŻ pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata

dzlałalnośó gospodarczą o charakterze zgodnym z Wmaganiami na danym
stanowisku,

2) posiada wykształcente wyŻsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie v,1łŻszym,z wyłączeniem stanowiska głównego
księgowego,którego doty cząodrębne przepisy.

4. Ustala się wykaz stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i kategorii Zaszeregowan|a
dla pracownikóq określony w za|ączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Warunki wynagr adzania pracowników.

$4

1. Pracownikom stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji
zawodowych przysługuj ą następuj ące składniki wynagrodzenie :

1) wynagrodzenie zasadnicze,
Ż) dodatek za wieloletniąpracę'
3) dodatek funkcyjny,
4) dodatek specjalny,
5) dodatek Zapracę Wporzenocnej,
6) premiaregulaminowa,
]) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
8) nagrody Za szczegolne osiągnięcia.



2.

J.

oprócz wymienionych w ust.1 składników wynagrodzeń, pracownikom przysługuje
równiez nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę z tytlilu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne na
zasadach określonych w odrębnych przepisach, wynagrodzęnie za czas niezdolności do
pracy pracownika oraz odprawa pośmiertna.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być
ntŻsze od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia I0 pażdziernlka2}l} t.
o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. 22002r., Nr 200, poz.1679 ze zmianamt).
4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje

wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego
w umowie o pracę.

5. Ustala się tabelę minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia
zasadniczęgo dla pracownikóW w oparciu o okręślone w części B tabęli stanowiącej
załączntk do Rozporządzenia, stanowiącą za|ączniknr 2 do niniejszego regulaminu'

6. Decyzję w sprawie przyznania wysokości wynagrodzenie podejmuje pracodawca'
uwzględniając stanowisko pracy i kategorię ZaszeTegowania, ocenę przydatności i
e fektywno śc i pracy or az możliwo ści budzętowe j edno stki.
Wynagrodzenie za pracę powinno byó tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności
rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
atakŻe uwzględniało ilość i jakośó świadczonej pracy.

7 ' Zmtana wysokości wynagrodzenia zasadniczego moŻe nastąpić w zwlązku ze zmianą
stanowiska pfacy' zmianązakresu pracy na danym stanowisku, podniesieniem poziomu
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych (za zgodą pracownika), albo wtaz Ze
zmianą tabeli płac zasadntczych określonych w załączniku nr 2.

Dodatek za wieloletnią pracę

1.

$s
Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, po 5 latach pracy w
wysokości wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadntczego' Dodatek ten
wzrasta o I oń za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego
wyna gro dz ent a zas adn|c Zę go .

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza się
wszystkie poprzednio zakoiczone okresy zatrudnienia oIaz inne okresy jeŻelt Zmocy
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego za|eżą
uprawnienia pracownicze.
Warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę określa zapis $ 7
RozporządZenla'
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w okresie pobierania wynagrodz ęnia za czas
choroby orazzasiłkow wypłacanych zZUS.W zwiąku ztym dodatku nie wlicza się
do podstawy wymiaru wynagradzanta za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem
art.92 $ 1 i 2 Kodeksu pracy oraznię wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z
ZUS ustalonej napodstawie art.Al ust.1 ustawy zdnia25 częrwca 1999r. o
świadczeniach pienięznych zubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa ( Dz.U.z2005r. Nr 31, poz.267 ze zm.)

J.

2.

4.

q



Dodatek funkcyjny

s6

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, urzędniczych i
pomocniczych przysługuj e dodatek funkcyj ny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równiez na czas powierzenia czasowego zastępstwa
lub pełnienia obowią7ków na stanowiskach o których mowa w ust.1.

3. Wykaz stanowisk i wysokość dodatku funkcyjnego określa zalącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.

4. Dodatek funkcyjny potrącany jest w wysokości 7130 za kuŻdy dzien choroby oraz
urlopu macierzyńskiego.

5' Dodatek funkcyjny jest wliczany do podstawy obliczenia wysokości wynagrodzenia
zaczas choroby i zasiłku zZUS'

Dodatek specjalny

$7

1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków słuzbowych lub
powierzenia dodatkowych zadan może zostac plzyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje pracodawca w wysokości do 30 % łącznie
wynagro dzeni a zas adn icze go i do datku funkcyj ne go pracowni ka.

3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony' w ramach posiadanych środków
finansowych.

4. Dodatek specjalny potrącany jest w wysokości Il30 zakaŻdy dzięn choroby lub
urlopu macierzyńskiego.

5. Dodatek specjalny jest wliczany do podstawy obliczenia wysokości wynagrodzenia
Zaczas choroby i zasiłku zZUS'

Dodatek z^ pracę w porze nocnej

s8

1' Za kuŻdą godzinę pracy w potzę nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 20 oń godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
jednakze nię niŻsza niz ustalona na podstawie art' 1518 $ 1 Kodeksu pracy

2' Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika obltcza się dzieląc
miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika przez liczbę godzin
przy p ada1 ącą do przepracowani a w danym mie si ącu.

3. Pora nocna obejmuje czas pracy od2200 do 600.

4. Dodatek Zapracę w polze nocnej jest wliczony do podstawy obliczania wysokości
vrynagrodzentaZa czas choroby i zasiłku zZUS.



Zasady premiowania

se

1 . W ramach środków na wynaglo dzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokoś ci 20 o/o

wynagro dzeń zas adni c zy ch z pr zeznaczeniem na premie pracowników.
2. Pracownikowi, który przepracował nienagannie okres rozliczeniowy przysługuje premia

regulaminowa w wysokości 20 %o miesięcznego vnrynagrodzenia zasadniczego.
W uzasadnionych - wyjątkowychptzypadkach wysokość premii moze wynosić do 40 Yo

wynagrodz enia zasadntczego pracownika.
3. Wysokość premii przyznaje pracodawca biorąc pod uwagę:

a) terminowoŚć, sumienność i staranność w wykonywaniu pracy,
b) obowiązkowość t przesttzeganie regulaminu pracy,
c) dbałość o powierzone mienie i sprzęt'
d) wykazywanie inicjaty\\ry i aktywnego stosunku do wykon1łvanej pracy,
e) pt ze str ze gante zasad wsp ół zyc i a sp oł e czne g o.

4. Usprawiedliwiona nieobecnośó w pracy (irnaniŻ urlop wypoczynkowy) skutkuje
obnizeniem wysokości premii o 1 /30 zakazdy dzień nieobecności.

5. Pracownik moze być równieŻpozbawtony prawa do premii lub jej części w przypadku:
l) nieprzestrzeganta regulaminu pracy' przepisów bhp i ppoz.,
2) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,
3 ) naruszenia po dstawowych obowiązków pracown iczy ch,
4) ukarania pracownika jedną zkar przewidzianych w Kodeksie pracy'
5) niewykonywania ktoregoŚ bądźwszystktchzadanWznaczonychprzez dyrektora

szkoły'
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy-premia moŻę być potrącona w całości,
7) ukarania karąregulaminową-porządkową
8) upomnienia-j ednomiesięczna stawka premii,
9) nagany-trzy kolejne premie miesięczne'
l0) odmowy wykonania polecenia służbowego w przedmiotowym zakresie ,fizycznych

możliwości pracownika _potrąca się % premii'
11) nieusprawiedliwionego spóŹniania się do pracy-zakaŻdę spóŹnienie potrąca się2Yo

premii.
6. Premię wltcza się do podstawy obliczenia wysokości wynagrodzeniaza czas choroby i

zasiłku zZUS.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

$10

1.Pracownik wykonujący pracę w godzinach nadliczbov\Tch jest uprawniony do
otr zy mania, opr ó cz no rm alne go wyna gro d zenia pr zy słu guj ąc e g o za taką pr ac ę,
dodatku za pracęw godzinach nadliczbowych.

2.Wysokość dodatku uzaleŻniona jest od tego, czy ptaca świadczona w godzinach
nadliczbowych jest wykonywanaprzez pracownika w porze dziennej, czy teŻw
porue nocnej oraz od tego, czy dany pracownik wykonuje pracę w dniu, który jest
dla niego dniem pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy'
czy teŻ w dniu, który jest dla niego dniem wolnym od pracy.

3.Wysokość dodatku szczegołowo reguluje Kodeks pracy'



 .Praca w godzinach nadliczbo!\Ych dopuszczalna jest tylko i wyłącznie w ściśle
określonych przypadkach:

1) konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony Życialub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, albo usunięcia awarii,

2) szczegolnych potrzeb pracodawcy.
5.Dodatek Zapracęw godzinach nadliczbo\Mych wlicza się do podstawy wymiaru

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art.9Ż $ l i 2 Kodeksu
pracy orazwIicza się do podstawy zasiłków wypłacanychzZUS, ustalonej na
podstawie art. l ust.1 ustawy z dnia}5 czerwca I999r' o świadczeniach
pienięznych z ubezpteczenia społeczneg o w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz.267 ze zm.)

Nagroda Za szczeeólne osiągnięcia

s11

1. W ramach środków na wynagrodzęniatworzy się fundusz nagród pracowników za
szczegolne osiągnięcia w pracy w wysokoś ci loń planowanego osobowego funduszu
płac.

2. Decyzję o przyznanlu nagród pracownikom oraz ich wysokości podejmuje
pracodawca, po [przednim zaopiniowaniu przez organizacje związkowe. WysokoŚć
nagrody nie moze jednak przektoczyó kwoty 1500 zł.

3. Nagrody sąplzyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazjt zakonczenla
roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŻe byc
przyznana w innym terminie.

4. Pracownik, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje okolicznościowy dyplom.
odpis tego dyplomuzamieszczasięw jego aktach osobowych.

5. określa się następujące kryteria przyznawania nagród:
a) Wzorowe wypełnianie obowiązkóq
b) złoŻonośÓ realizowanych zadan,
c) terminowe wykonanie zadan,
d) wykazywanie inicjatywy w pracy,
e) dbałośÓ o mienie i interes szkoły,

0 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
6. Nagroda przysługuje w okręsie pobierania wynagrodzęnia za czas ńoroby oraz

zasiłków wypłacanych zZUS . Nagrody tej nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia
Za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art' 92 $ 1 i $ 2 K.P. oraz nie wlicza się
do podstawy zasiłków wypłacanych zZUS.



Postanowienia końcowe

$12
W sprawach nieuregulowanych regulaminem wynagladzania stosuje się przepisy prawa placy
ze szczegolnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy' ustawy o pracownikach samorządowych i
rc zp or ządzeni a w sprawi e wy nagt adzani a p rac o wnikó w s amorządo wych.

$13
Re gul amin zo stał uz g o dni o n y z or ganizacj am i związkov'ry m|

$14
Prac o dawc a j e st zob o w ląZany Zap o Znac prac o wnika
przed rozpoczęciem przez niego pracy.

z treścią re gulaminu vłynagt adzania

$1s
Regulamin wynagradzania wchodziw Życie po upływie dwóch tygodni
do wiadomości pracownikow. D Y

ą*ww
.r,a)ęf. m8r

( data i podpis pracodawcy )

dni podania go

OR

l l l g 1| ł{ l u l I (ą>Itł rl ls KG-v orz4 I a'
d|k^-*L8^'-AŁ- ą€ĄI'I':(,ll'(r(lLr(':t!('łr {\ -

.1.'..,r'.r:, 1 t 1,.,,.: 1i.r.,rZ.:..r,.,,,.,,,)...
| 

) rl l, ltt li i lł tj t ł: Oślt'tłlr l !li'łł. zr, t'Sąc:ł

Noury Sącz' dnia 30 czerwcaZ}}9r.



Zalącznik nr 1 do regulaminu

WYKAZ STANOWISK,

w TYM STANoWISK URZĘDNICZYCH' PoMOCNICZYCH I OBSŁUGI'

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

NIEZBĘDNE Do WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEG0LNYCH
STANOWISKACH,

PRACowNIKow SAMORZĄD owYCH ZATRUDNIONYCH
w ZESPOLE SZKoŁ NR 4 w NowYM SĄCZU

Lp.

Stanowisko

Poziom
wynagrodzenia
zasadniczego

Wymagania kwalifi kacyj ne

Wykształcenie oraz
umiejętności
zawodowe

Staz pracy (w
latach)

I Ż a
.J 4 5

Stanowiska kierownicz e urzędnicze

'1. 
; Główny księgowy XVI ustawa o finansach publicznych

Stanowiska ltzędntcze

I Starszy specjalista, starszy
informatyk

X wvŻsze 5

2. Informatyk x wyŻsze 4

średnie 5

a
J. Specjalista VIII wvŻsze 4

średnie 5

4. S amodzielny referent, starszy
księgowy

Vil wvŻsze 2

średnie 4

5. Starszy referent, starszy intendent VI wzsze

średnie 2



ri.

6. Księgowy VI wzsze

średnie 2

7, Kasjer VI wzsze

średnie 2

8. Referent V średnie

Stanowiska pomocnicze i obsługi

I Kierownik gospodarczy XIII wvzsze Ż

średnie 6

Ż. Sekretarz szkoły XII średnie 5

a
J. Specjalista ds. bezpieczeństwa i

higieny pracy
x wg. odrębnych przepisów

4. Sekretarka, maszynistka IV średnie

5. Starszy rzemieślnik (starszy: stolarz,

elektryk, mechanik, kucharz), starszy
konserwator, robotnik wysoko
wykwalifikowany.

VI średnie
zawodowe

nJ

zasadntczę
zawodowe

J

6. Rzęmieślnik ( stolarz, elektryk,
mechanik, kucharz), konserwator,
robotnik wykwalifi kowany

V średnie
zawodowe

zasadntcze
zawodowe i
odpowiednie

wykształcenie
zawodzie

7. Starszy: portier, woŹny, dozorca ilI podstawowe

8. WoŹny, pomoc pa|acza c.o. I podstawowe

9. Portier, szatniarz, dozorca, w ożny il podstawowe

10. Sprzątaczka, robotnik I podstawowe

.rt'
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Załącznik nr 2 do regulaminu

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu
wynag rodzen ia zasad n iczego

Kategoria
zaszeregowania

Minimalna kwota

wz\

Maksymalna kwota w zl

1100 1 650

il II2O 17 50

ilI 1 140 1 950

IV I 160 2Is0

V 1180 Ż350

VI r200 2550

VII r220 2750

VilI r240 Ż950

x 1260 3150

X 1280 33 50

XI 1 300 3 550

XII 1 350 31s0

XilI 1400 3950

XIV 1450 41 50

XV 1 500 4350

XVI I 550 4550
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Załącznik nr 3 do regulaminu

Wysokość dodatków funkcyj nych
na stanowiskach kierowni czy ch u rzędnic zy ch i pomocniczych

L.p. Stanowisko Wysokość dodatku
funkcyjnego w zł

1 2 a
J

S tanowi ska ki erown icze ur zę dnicze
I Głównv księsowY 200 - 600
2. Kierownik gospodarazy 150 - 400

Stanowiska pomocnicze

1 Sekretarz szkoły 150 - 400


