GCKiB.020.32.2016

Zarządzenie nr 32/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 04 października 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego
Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póz. zm.),art. 31- 31 c
oraz 31d ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U z 2012r. poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania
pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798)
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury i
Biblioteki w Przemęcie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia
i podania go do wiadomości pracowników.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Przygotowała:
Jadwiga Kasperska

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 4 października 2016r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

1.

2.

§1
Niniejszy regulamin ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracownikom zatrudnionym
w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie (zwanym dalej GCKiB).
Każdy pracownik przed podjęciem pracy zobowiązany jest do zapoznania się postanowieniami regulaminu wynagradzania. Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem włącza się do akt osobowych.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pracownikach - rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione w GCKiB, pozostające
w stosunku pracy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko;
2) pracodawcy - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę
w Przemęcie, w imieniu którego w granicach określonych przepisami prawa działa
dyrektor;
3) minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to minimalne
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
4) wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki
(funkcyjny, za wieloletnią pracę, specjalny).

1.
2.

§3
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze za prace odpowiadające rodzajowi
świadczonej pracy.
Informacja o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stanowi tajemnicę pracownika
i nie może być rozpowszechniana poza przypadkami przewidzianymi w przepisach.

§4
1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:
a) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie minimalne zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

b) dodatek funkcyjny oraz inne dodatki na podstawie regulaminu wynagradzania,
c) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – na podstawie i zasadach
określonych w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U z 2014 r.
poz. 1502 ze zm.),
d) 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 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)
§5
1. Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia pracownika ustala się
w umowie o pracę zawieranej pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą.
2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być
niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2008 ze zm.)
3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§6
1. Wynagrodzenie zasadnicze ustala się biorąc pod uwagę:
a) rodzaj wykonywanej pracy,
b) stanowisko,
c) staż pracy,
d) wymiar świadczonej pracy.
2. Dyrektorowi GCKiB wynagrodzenie ustala Wójt Gminy Przemęt.
3. Pracownikom GCKiB wynagrodzenie ustala dyrektor GCKiB.
§7
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za
każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.

4. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem
ustalenia prawa do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika.
5. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę uwzględnia się
korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.
6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.

1.

2.

3.
4.
5.

§8
Pracownik może otrzymać dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych,
powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań albo za pracę
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Wysokość dodatku specjalnego ustala się, uwzględniając zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w
jakich jest świadczona praca.
Dodatek specjalny jest wypłacany za okres wykonywania pracy, z którą dodatek specjalny jest związany.
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
Dodatek specjalny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§9
1. Pracownik może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.
2. Nagroda ma charakter uznaniowy.
3. Pracownik, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz
z uzasadnieniem. Odpis pisma zamieszcza się w aktach osobowych pracownika.
§10
1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe.
2. Za wieloletnią pracę pracownik GCKiB otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4 po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2 wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. W przypadku ustania stosunku pracy pracownika w związku z przejściem na emeryturę lub
rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
5. Nagrodę jubileuszową oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
6. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie
odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.
7. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem
ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika.
8. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej uwzględnia się korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.
9. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
10. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty tej nagrody.
11. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym
wymiarze czasu pracy niż w dniu wypłaty nagrody, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
12. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów
uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, pracownikowi wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
13. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 12, ma
okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 13
miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający pracownika do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
14. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w dniu, w którym pracownik
udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w przypadku gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego
dnia.
15. Nagrodę jubileuszową, w wysokości określonej w dniu upływu okresu uprawniającego
pracownika do tej nagrody, wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do
tej nagrody.

§11
1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.
2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
4. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.
5. Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem
ustalenia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia przez pracownika.
6. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej
w
związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się
korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.
7. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§12
1. Pracownicy, którzy pełnią funkcje kierownicze otrzymują dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§13
1. Pracownik artystyczny może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności za
udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego.
2. Pracownikowi artystycznemu, który używa w pracy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu lub własnych akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi, przysługuje ekwiwalent pieniężny za ich używanie.
3. Warunkiem ustalenia prawa do ekwiwalentu pieniężnego, w tym jego wysokości, z tytułu
używania w pracy przez pracownika artystycznego własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi, jest zawarcie przez pracodawcę
z

pracownikiem umowy o używaniu w pracy przez pracownika artystycznego własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać:
1) oświadczenie pracownika o prawie do własności rzeczy;
2) określenie zasad i sposobu używania rzeczy przez pracownika;
3) określenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania rzeczy przez pracownika, uwzględniającej koszty poniesione przez pracownika w związku z zakupem lub utrzymaniem w należytym stanie rzeczy, w tym w szczególności normy zużycia rzeczy lub jego cenę
rynkową;
4) termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
§14
1. Podjęcie przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze
stosunku pracy.
2. Pracodawca może uzależnić udzielenie zgody na podjęcie przez pracownika artystycznego
dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu od uzyskania zobowiązania
tego podmiotu do pokrycia kosztów, które pracodawca poniesie w związku z wykonywaniem
przez pracownika dodatkowego zatrudnienia lub zajęć, w szczególności z tytułu odwołania
spektaklu lub koncertu, zaangażowania nowego wykonawcy lub przeprowadzenia dodatkowych prób.
3. Wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć bez uzyskania zgody, o której
mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
z winy pracownika.

§15
1.Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których była mowa wcześniej, wypłacane
jest do 28 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy 28 dzień miesiąca przypada w dzień
wolny od pracy wypłat dokonuje się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 28 dzień
miesiąca.
2. Świadczenia wymienione w paragrafach 10 i 11 wypłacane są niezwłocznie po nabyciu do
nich prawa przez pracownika.
§ 16
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 17
1. Regulamin wynagradzania wprowadza się zarządzeniem dyrektora GCKiB.

2. Zmiany w Regulaminie wynagradzania dokonywane są w trybie ustalonym dla jego
wprowadzenia.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu pracy.

