Zarządzenie nr 303 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
w sprawie ogłoszenia regulaminu wynagradzania pracowników
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260
z póź. zm.), zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Traci moc regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku opublikowany w zarządzeniu Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku nr 293 z dnia 30 sierpnia
2017 r.
§3
Wszelkie zmiany regulaminu wprowadzone będą aneksem do regulaminu.
§4
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., to jest
po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
§5
Niniejszy regulamin wynagradzania obowiązuje do dnia wejścia w życie
zakładowego układu zbiorowego pracy.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 303
Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Malborku z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Regulamin wynagradzania
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póź. zm.),
zarządzam, co następuje:
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem wynagradzania, ustala zasady
i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze
stosunku

pracy,

pracowników

nie

będących

nauczycielami,

zatrudnionych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) rozporządzeniu

płacowym

-

rozumie

się

przez

to

rozporządzenie

Rady

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936),
2) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku na podstawie umowy o pracę nie będące
nauczycielami,
3) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to związek zawodowy lub
jednostkę organizacyjną związku zawodowego działające w szkole (placówce),
którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

§3
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź. zm.),
2) dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej - na podstawie art. 36 ust. 4-6 ustawy o pracownikach
samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póź. zm.) oraz
regulaminu wynagradzania,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2217 z póź. zm.),
4) 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 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917
z póż. zm.),
5) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie
i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1474 z póź. zm.),
6) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych
w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666 z póż. zm.),
7) 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 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
1368 z póź. zm.).
§4
1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego
stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być
niższe od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z póź. zm.).
3. Stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik
nr 1 do regulaminu wynagradzania.
§5
Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach,
określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania.
§6
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) główny księgowy,
2) kierownik gospodarczy,
3) sekretarz szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny określony w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do
regulaminu wynagradzania.
§7
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród pracowników za
szczególne osiągnięcia zawodowe, zwany dalej funduszem nagród, w wysokości 1%
planowanego osobowego funduszu płac.
2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez związki
zawodowe.
3. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród:
a) wzorowe wypełnianie obowiązków
b) złożoność realizowanych zadań
c) terminowe wykonywanie zadań
d) wykazywanie inicjatywy w pracy
e) przestrzeganie

przepisów

i

zasad

bhp

oraz

przepisów

przeciwpożarowych
f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły
g) dbanie o dobro szkoły
h) absencja chorobowa

§8
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości 2%
wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracji i obsługi z przeznaczeniem na
premie pracowników.
2. Fundusz premiowy może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach środków
posiadanych na wynagrodzenia osobowe.
3. Premia ma charakter uznaniowy i ma służyć preferowaniu szczególnie dobrej,
zaangażowanej i efektywnej pracy.
4. Premia jest przyznawana przez dyrektora w wysokości od 0% do 40% wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Premia uznaniowa przyznawana jest pracownikom, którzy wzorowo 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) wykonują dodatkowe zadania zlecone przez dyrektora wynikające ze specyfiki szkoły,
5) wykazują szczególną aktywność i dyspozycyjność na rzecz szkoły,
6) przestrzegają zasad współżycia społecznego,
5. Premia nie ma charakteru roszczeniowego.
6. Premia może być wypłacona w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
lub rocznych.
7. Decyzja o przyznaniu premii jest uznaniowa i nie przysługuje od niej odwołanie.
§9
1. Pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza
dodatkowe zadania, jest przyznawany dodatek specjalny w wysokości od 20% do 40%
przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w miarę
posiadanych środków finansowych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy
ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych
i rozporządzenia płacowego.

§ 11
Regulamin wynagradzania został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§ 12
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników na zebraniu ogółu pracowników i potwierdzeniu podpisem
przyjęcie do wiadomości.
§ 13
Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom do wglądu u kierownika
gospodarczego.
§ 14
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. to jest po upływie
dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
§ 15
1. Zmiany w regulaminie wynagradzania wprowadza się aneksem.
2. Do zawierania aneksu, o którym mowa w ust.1, zasady określone w §11 - §14, stosuje się
o odpowiednio.

......................................................................
(podpis przedstawiciela pracodawcy)

.......................................................
.......................................................
.......................................................
(podpisy przedstawicieli zakładowych
organizacji związkowych)

Przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………
6. ………………………………………
7. ………………………………………
8. ………………………………………
9. ………………………………………
10. ………………………………………
11. ………………………………………
12. ………………………………………

Załącznik Nr 1
do regulaminu wynagradzania
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Malborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Tabela minimalnych i maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego
(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 936)

Kategoria zaszeregowania
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł.
minimalna
maksymalna
1.700
2.500
1.720
2.600
1.740
2.700
1.760
2.800
1.780
2.900
1.800
3.000
1.820
3.100
1.840
3.200
1.860
3.300
1.880
3.400
1.900
3.500
1.920
3.600
1.940
3.700
1.960
3.800
1.980
3.900
2.000
4.000
2.100
4.100

Załącznik Nr 2
do regulaminu wynagradzania
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Malborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

TABELA
stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników
nie będących nauczycielami

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie
liczba lat pracy

Kategoria
zaszeregowania

1.

Główny księgowy

wyższe

7

XVI

2.

Kierownik gospodarczy

wyższe
średnie

2
6

XIII

3.

Sekretarz szkoły

wyższe
średnie

2
5

XII

4.

Samodzielny referent
ds. finansowych

wyższe
średnie

2
4

VII

5.

Robotnik gospodarczy

podstawowe

-

II

6.

Sprzątaczka

podstawowe

-

III

7.

Starszy woźny

podstawowe

-

III

Załącznik Nr 3
do regulaminu wynagradzania
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Malborku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wykaz stanowisk
oraz
tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego
(na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póź. zm)

I.
Lp.
1.
2.
3.

Wykaz stanowisk kierowniczych uprawnionych do dodatków funkcyjnych
Stanowisko
Główny księgowy
Sekretarz szkoły
Kierownik gospodarczy

Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego (kwota w zł.)
1.500
1.000
1.000

