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REGULAMIN WYNAGRADZANIA 
pracowników nie będących nauczycielami 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Strzelcach Opolskich 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 772 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 Nr 24 poz. 141, ze zmianami ). 
2. Art. 39 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) 
 

I. PRZEPISY WSTĘPNE 
 

§1 
Regulamin określa warunki wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą pracowników nie będących 
nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. 
 

§2 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Przepisach prawa pracy - rozumie się przez to Kodeks Pracy oraz przepisy wydane na jego podstawie. 
2. Szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. 
3. Pracodawcy - rozumie się przez to dyrektora szkoły. 
4. Pracowniku - rozumie się przez to pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkole. 
5. Wynagrodzeniu - rozumie się przez to wypłaty na rzecz pracowników z tytułu wykonywanej pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu bhp, diet i innych tytułów, nie zaliczanych do 
wynagrodzeń. 

6. Minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie zgodnie z Ustawą o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 ze zmianami). 

7. Wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to stawkę miesięcznego wynagrodzenia określoną w umowie o 
pracę, na podstawie obowiązujących przepisów. 

8. Stawce godzinowej wynagrodzenia zasadniczego - rozumie się przez to stawkę ustaloną przez podzielenie 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania przez 170 godzin. 

 
II. STRUKTURA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

 
§3. 

1. Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i 
jakości pracy przysługują - w wypadkach i na warunkach określonych regulaminem - następujące składniki 
wynagrodzenia: 
1.1. Wynagrodzenie zasadnicze. 
1.2. Dodatki do wynagrodzenia: 

1.2.1. funkcyjny, 
1.2.2. za staż pracy, 
1.2.3. za pracę w godzinach nadliczbowych, 
1.2.4. za pracę w porze nocnej, 
1.2.5. za pracę w niedzielę, dni ustawowo wolne od pracy i dni dodatkowo wolne od pracy, 

1.3. Odrębne wynagrodzenie z tytułu wykonywania dodatkowych czynności. 
1.4. Wynagrodzenie za czas choroby. 
1.5. Premia regulaminowa. 

2. Dodatek specjalny. 
3. Nagrody pieniężne. 
4. Pracownikom, przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia przewidziane w powszechnym obowiązującym, 

ustawowych przepisach prawa pracy. Dotyczy to szczególnie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (art. 
81 Kodeksu Pracy). Dodatku wyrównawczego dla pracownicy w ciąży przeniesionej do innej, niżej 
zaszeregowanej pracy (art. 179 Kodeksu Pracy). 

 
§4 

1. Wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czas pracy miesiąc 
kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. 

2. Jeżeli wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, to pracownikowi przysługuje stosowne 
wyrównanie, wypłacane za okres każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem. 
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3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne 
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonej w umowie o pracę. 

 
III. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 

 
§5 

Wynagrodzenie za pracę ma odpowiadać rodzajowi pracy i wymaganiom do jej wykonywania kwalifikacjom oraz 
uwzględniać ilość i jakość wykonywanej pracy. 
 

§6 
1. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze określa Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398). 
2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, możliwym do uzyskania na zajmowanym stanowisku, stanowi 

kwota stanowiąca dwukrotność minimalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego określonej przez Załącznik Nr 1 
cz. B Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 50 poz. 398): Tabela nr 1 do regulaminu. 

3. Wymagania kwalifikacyjne określa tabela nr 1 do regulaminu. 
 

IV. WYNAGRODZENIE DODATKOWE 
 

§7 
Dodatek funkcyjny. 
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny. 
2. Wykaz stanowisk kierowniczych oraz stawki dodatków funkcyjnych określa tabela nr 2 do regulaminu. 
3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. 
 

§8 
Dodatek za wieloletnią pracę. 
1. Okres pracy uprawniającego do dodatku za staż pracy określa art. 38 ust. 5 Ustawy o pracownikach 

samorządowych. 
2. Wysokość dodatku określa art. 38 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
3. Warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę określa § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398). 
 

§9 
Za pracę w godzinach nadliczbowych. 
1. Czas pracy określa Art. 151 Kodeksu Pracy. 
2. Zasady wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych określa Art. 42 ust. 4  Ustawy o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) i Art. od 1511 do 1516 Kodeksu Pracy. 
 

§10 
Za pracę w porze nocnej. 
Czas pracy i zasady wynagrodzenia za pracę w porze nocnej określa Art. 1517 i Art. 1518 Kodeksu Pracy. 
 
 

§11 
Za pracę w niedzielę, dni ustawowo wolne od pracy i dodatkowo dni wolne od pracy. 
Czas pracy i zasady wynagrodzenia za pracę w niedzielę, dni ustawowo wolne od pracy określają Art. od 1519 do 15112  
Kodeksu Pracy. 
 

§12 
Premia regulaminowa. 
1. Premia regulaminowa przysługuje pracownikowi za: 

1.1. Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności i innych prac zleconych przez 
przełożonych. 

1.2. Oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi i materiałowymi. 
1.3. Dbanie o powierzone mienie. Posługiwanie się przydzielonym sprzętem i narzędziami w sposób racjonalny. 
1.4. Konserwowanie sprzętu i narzędzi oraz zabezpieczanie przed zniszczeniem lub utratą. 
1.5. Czynna współpraca z pracownikami uczestniczącymi w realizacji danego zadania. 
1.6. Efektywnie wykorzystanie czasu pracy. 
1.7. Zachowanie dyscypliny i porządku ustalonego regulaminem pracy i zarządzeniami wewnętrznymi. 
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1.8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych. 
1.9. Wykazywanie inicjatywy i aktywnego stosunku do wykonywanej pracy. 

2. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w przypadku: 
2.1. Porzucenia pracy lub wypowiedzenia z jego winy. 
2.2. Podjęcia pracy w stanie nietrzeźwym, bądź spożywania alkoholu w godzinach pracy lub na terenie zakładu. 
2.3. Całodziennej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
2.4. Wyrządzenie z winy umyślnej szkody materialnej w majątku zakładu. 
2.5. Ukarania karą regulaminową - nagany. 

3. Pracownik traci prawo do części premii za dany miesiąc w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim (za 
każdy dzień nieobecności w pracy 1/30 premii). 

4. Pracownik, który został pozbawiony premii, ma prawo wnieść odwołanie w terminie 3 dni od chwili powzięcia 
wiadomości do dyrektora, który po rozpoznaniu sprawy, przy udziale przedstawiciela zakładowej organizacji 
związkowej, rozstrzyga sprawę w ciągu 7 dni. 

5. Premia regulaminowa wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego i jest wypłacana razem z tym wynagrodzeniem. 
6. Premię przyznaje dyrektor szkoły. 
 

§13 
Dodatek specjalny. 
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze 

względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek 
specjalny. 

2. Dodatek przyznaje dyrektor na czas określony. Wyjątkowych wypadkach może być przyznany na czas 
nieokreślony. 

3. Dodatek nie może przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego i jest wypłacana razem z tym wynagrodzeniem. 
 
 

V. WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY 
 

§14 
Zasady wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy określa Art. 92 Kodeksu Pracy. 
 

VI. INNE ŚWIADCZENIA 
 

§15 
Nagroda jubileuszowa. 
1. Okres uprawniający do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagrody określa art. 38 ust. 2 Ustawy o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458). 
2. Warunki nabywania i wypłacania nagrody jubileuszowej określa § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398). 
 

§16 
Nagroda pieniężna. 
1. W ramach środków na wynagrodzenia pracownicze tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

zawodowej w wysokości 1% środków na wynagrodzenia osobowego. 
2. Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za: 

2.1. podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły, 
2.2. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy, 
2.3. wydajność i operatywność w pracy, 
2.4. w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone  mienie oraz oszczędne i  racjonalne 

gospodarowanie środkami, 
2.5. stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań, 
2.6. dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie 

mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika. 
3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
4. O przyznaniu nagrody pracownik jest zawiadamiany na piśmie. 
5. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika. 
 

§17 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13”. 
Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 
1080, ze zmianami). 
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§18 

Należności za czas podróży służbowej. 
Pracownikowi za czas podróży służbowej przysługują należności ustalone na zasadach i w wysokościach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności 
przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990, ze zmianami ). 
 

§19 
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego zgodnie z ąrt. 172 Kodeksu Pracy ustalone 
na zasadach i w wysokościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14, ze zmianami ). 

 
§20 

Odprawa emerytalna lub rentowa. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje 
odprawa pieniężna zgodnie art. 38 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458). 
 

§21 
Odprawa pośmiertna. 
W razie śmierci pracownika, rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach i wysokości określonej w 
Art. 93 Kodeksu Pracy. 
 

VII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

§22 
1. Wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia, tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią. 
2. Chodzi tu w szczególności o niewykonywanie pracy z powodu: 

2.1. urlopu wypoczynkowego, 
2.2. zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia, 
2.3. zwolnienia na dwa dni w ciągu roku kalendarzowego w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 (Art. 

188 Kodeksu Pracy), 
2.4. zwolnienia od pracy pracownicy ciężarnej na zlecone przez lekarza badania lekarskie w związku z ciężą, 
2.5. powołania do odbycia służby, ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego, 
2.6. zwolnień udzielonych na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281 
ze zmianami). 

 
§23 

1. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami odbywa się z dołu w ostatnim dniu każdego 
miesiąca. 

2. W przypadku gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym 
dzień wolny. 

3. Wynagrodzenie wypłaca się przelewem na konto bankowe wskazane przez pracownika. 
4. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu. 
 
 

VIII. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ 
 

§24 
1. Z wynagrodzenia za pracę dokonuje się potrąceń zgodnie z Art. 87 i Art. 88 Kodeksu Pracy. 
2. W sprawach nie unormowanych w wymienionych wyżej artykułach postępuje się zgodnie z Art. 90 i Art. 91 

Kodeksu Pracy 
 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§25 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych 
do kodeksu pracy. 
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§26 

1. Regulamin może być zmieniony w formie aneksów uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
2. Aneksy zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości pracowników w terminach i sposób przyjęty dla 

regulaminów wynagrodzenia. 
 

§27 
1. Dyrektor ZSO zawiadamia pracowników o wejście w życie Regulaminu i o jego zmianach. 
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez przekazanie tekstu i tekstów zmian (aneksów) do 

przeczytania pracownikom. 
3. Regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 
4. Dyrektor ZSO na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu aktualny tekst Regulaminu i wyjaśnia jego treść. 
 

§28 
1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony . 
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 
 
 
Strzelce Opolskie, dnia 16 czerwca 2009 r.
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Tabela nr 1 

 
Wymagania kwalifikacyjne oraz maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego: 
 

Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Min1 Max 

Sprzątaczka Podstawowe. Umożliwiające wykonywania zadań 
na stanowisku. 

1 100 zł 2 200 zł 

Opiekun  dzieci i 
młodzieży (w czasie 
przewozu do i ze szkoły)  

Podstawowe. Umożliwiające wykonywania zadań 
na stanowisku. 

1 100 zł 2 200 zł 

Woźna Podstawowe. Umożliwiające wykonywania zadań 
na stanowisku. 1 140 zł 2 280 zł 

Rzemieślnik (konserwator) Zasadnicze. Umożliwiające wykonywania zadań na 
stanowisku. 1 180 zł 2 360 zł 

Referent 

Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym 
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ,    
a w odniesieniu do  stanowisk urzędniczych i 
kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie 
do opisu stanowiska 

1 180 zł 2 360 zł 

Sekretarz szkoły 

Średnie. Umożliwiające wykonywania zadań na 
stanowisku. Umiejętność obsługi komputera. 
Znajomość edytora tekstów i arkusza 
kalkulacyjnego 

1 350 zł 2 700 zł 

Główny księgowy 
Zgodnie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) 

1 550 zł 3 100 zł 

Kierownik  Zespołu 

Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające 
wykonywanie zadań na stanowisku, a w 
odniesieniu do  stanowisk urzędniczych i 
kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie 
do opisu stanowiska 

1 400 zł 2 800 zł 

 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 50 poz. 398). 
 
 

Tabela nr 2 
 

Stawki dodatku funkcyjnego: 

Stanowisko 
Stawka 
dodatku 

funkcyjnego 

Procent najniższego  
wynagrodzenia zasadniczego 

Sekretarz szkoły 1 do 40% 
Główny księgowy 2 do 60% 
Kierownik  Zespołu 3 do 60% 

 


