
R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO 
WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM 

ZATRUDNIONYM 
W M L O D Z I E Z O W Y M DOMU K U L T U R Y NR 2 W L U B L I N I E 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku a dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracownikow jednostek sfery budzetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z pozn zmianami) 
2. Rozporzqdzenie Ministra Pracy ipolityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. W sprawie 

zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypiacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentupieni^znego za urlop (DZ. U.z 2007 r. Nr 2, poz. 14), 

3. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r, w sprawie 
szczegolowych zasad ustalenia wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniqznego za urlop 
wypoczynkowynauczycieli. (Dz.U. nr 71 poz.737zpoz. zmianami), 

4. Ustawa- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku nr 97poz. 674 zpoz. zmianami) 



Rozdzial I 

Zasady nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

& 1 

Pracownik Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie nabywa prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w pelnej wysokosci po przepracowaniu calego roku 
kalendarzowego. 

& 2 

Pracownik, ktory nie przepracowal w MDK nr 2 w Lublinie catego roku, nabywa prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokosci proporcjonalnej do okresu 
przepracowanego , pod warunkiem, ze okres ten wynosi co najmniej 6 miesi?cy. 

& 3 

1. Przepracowanie 6-ci miesi?cznego okresu w placowce warunkuj^cego nabycie praw 
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w nast^puj^cych 
przypadkach: 

- nawi^ania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem 
zgodnie z organizacja pracy placowki, 

- rozwiqzania stosunku pracy w placowce w zwi^zku z : 
a) przejsciem na emerytur?, rent? z tytulu niezdokiosci do pracy lub 

swiadczenie chorobowe 
b) likwidacj a placowki, 
c) korzystania z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania 

zdrowia, 
d) wygasni?cia stosunku pracy w zwi^ku ze smierci^ pracownika 

&4 

1. Pracownik nie nabywa prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia w 
przypadkach: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy dluzej niz dwa dni, 
b) stawienia si? do pracy lub przebywania w stanie nietrzezwosci 
c) wymierzenia pracownikow! kary dyscyplinamej wydalenia z pracy, 
d) rozwi^zania umowy o prac? bez wypowiedzenia z winy pracownika 

& 5 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymuj^pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o 
prac?, a do wymaganego okresu 6-cio miesi?cznego okresu zatrudnienia zalicza si? tylko 
okresy pracy potwierdzone umowami o prac? w placowce. 



Rozdzial I I 

Zasady ustalania wysokosci dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

&6 

1. Wynagrodzenie roczne ustala si? w wysokosci 8,5 % sumy wynagrodzenia za prac? 
otrzymanego przez pracownika w c i ^ u roku kalendarzowego, za ktory przyshiguje to 
wynagrodzenie, uwzgl?dniajq,c wynagrodzenie i inne swiadczenia ze stosunku pracy 
przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieni?znego za urlop wypoczynkowy, a 
takze wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysluguj^cemu pracownikowi, 
ktory podj^ prac? w wyniku przywrocenia do pracy. 

2. W przypadkach o ktorych mowa w art.2, wysokosc wynagrodzenia ustala si? 
proporcjonalnie do okresu przepracowania w placowce. 

& 7 

Do wysokosci dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela wlicza siq: 

1. wynagrodzenie zasadnicze 
2. inne swiadczenia ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu 

pieni?znego za urlop wypoczynkowy tj. dodatki za wystug? lat, motywacyjny, 
fiinkcyjny, oraz za warunki pracy; 

3. jednorazowy dodatek uzupelniaj^cy w wysokosci stanowi^cej 1/12 kwote tego 
dodatku za poprzedni rok kalendarzowy, 

4. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe , 
5. wyrownanie wynagrodzenia, 
6. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 
7. ekwiwalent za urlop 
8. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przystuguj^ce pracownikowi w 

wyniku przywrocenia do pracy. 
9. 

Do wysokosci dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownikow administracyjno-
obslugowych wlicza siq: 

1. wynagrodzenie zasadnicze 
2. dodatki: stazowy , funkcyjny 
3. ekwiwalent za urlop 
4. inne swiadczenia wynikaj^ce ze stosunku pracy, przyjmowane do obliczenia 

ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy tj. dodatek funkcyjny, stazowy, motywacyjny, 
premia, 

5. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przystuguj^ce pracownikowi, ktory 
podj^l prac? w wyniku przywrocenia do pracy. 



&8 

Do obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie wlicza si?: 
1. jednorazowych wyplat za spelnienie okreslonego zadania lub za okreslone osi^ni?cia 
(nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, kuratora itp.) 
2. wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w 

zwi^zku z choroby zakazn% 
3. nagrod z zakladowego funduszu nagrod, 
4. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieni?znych, 
5. wynagrodzenia i odszkodowania przysluguj^cego w razie rozwi^ania stosunku pracy, 
6. wynagrodzenia otrzymanego w czasie pozostawania nauczyciela w stanie czynnym 
7. wynagrodzenia otrzymywanego w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla 

poratowania zdrowia, 
8. wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy(urlopy 

okolicznosciowe, urlopy bezplatne, swiadczenia rehabilitacyjnego, opieka nad 
dzieckiem) 

9. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego. 
10. 

Rozdzial I I I 

Tryb wyplaty 

& 9 

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacane jest z wyodr?bnionych na ten eel 
srodkow na wynagrodzenia; 

2. Wynagrodzenie roczne wyplaca si? nie pozniej niz w cie^u pierwszych trzech 
miesi?cy roku kalendarzowego nast?puj^cego po roku, za ktory przyshiguje to 
wynagrodzenie, 

3. Pracownikowi, z ktorym rozwi^ano stosunek pracy w zwi^ku z likwidacj^ 
placowki, wynagrodzenie roczne wyplaca si? w dniu rozwi^ania stosunku pracy. 




