
szKoŁA PCIDsTAWo\tJA NR 32
z Oddziałami integracyjnymi

im. Pamięci l'/lajdanka
ul. Kazimierza Przenruy-Tetm ajera 2

20-362 Lublin

DSZ.011

.,]',,,',,,-.,!,,|, Yr ] do Zarządzertitt Nr 29t2018
, .1,1 ,lklora Szkoły Podstatt,owej nr 3)

z O dd: icl an i I n ł egr ucy.j ny, nt i
,lil. Pclnięci Majclanka v, l.ublinie

: dnia 7 grudnitl 20]8 roht

RE G t]]t_,Al\fi { h[ WY]!{l\. GRAI}ZANIA
pracow,ników samorząCowr/cłr zatru.dnionycil"w Sz]lłclłe Podstawowej nr 32

z Oddziałarni Integracyjłnymi inr. Pałnięci Majdanka
w Lublinie

§1

1. Niniejsz3,regulamin \v},nagrad:r,ernia. z\vany dale.j ,.regulaminetn" określa zasady i warunki
wynagradzarnta" za pracę ,oTĄ:L pTzlzlrawemia innych śił,iadczerl zwtązanych z pracą.
2. Regulamin wynagradzania Listala :

1) tabelę określającą nrinimaLlnę stałvki v,llnagrortrzelria zasadniczego, dodatek
za vrieloletnią pracę. na6lr,ldę jubilerrszową orazjednorazową odprawę pieniężną w związku
z ptze.jściem na ełneryturę lrłtl rerrtę z §,tułłtr niez:dołności dcl pracy (na podstawie art. 36

ust. 2 ustawy o pracownił<ach samorzrtrclorvych (Dz. Li, 2al6 po::. 902 ze zmianami);
2) dodatkowe wynagrodzenie roozne na porlstałvie ustawy o dodatkowym

wynagrodzęnitł rocznym d1a pracowrrików jednostek sfer;l lrudzetowej (Dz. U. z 20]3 r.

poz. l,I44 ze zmianami);
3) dodatkowego liłynagr,,odzeniai za pracę: w pc}rze nocne"i. w godzinach.nadliczbowych,

w nied|zięlę i święta - na pclclstawie ii zasadach crn<reślclnych rł art. 151 - 151'' ustawy z dnia
26 częrwca1974 r. Koclells pracy (t".j" Dz, U, z 20l6l,. 1loz, ]66ó, 2138, 2255, z 2017 r. poz.

60. 96,2 );
4) odprawa pienięzna w zlł,ią.zku z tozwię.aniem stosunku pfacy - na podstawie

t zasadach określonych rł, t_łstawie z dnia 13 marca 2003 r. a szczegołowych zasadach
rozwią4ywalnla z pracovinil,:alrli sttlsl_1nłĘów pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. Ll. z 20]6 r. ,poz. l47.ł:.

5) wynagł"oclzenie za czt|s niezcjLolrrości do pracy rra podstawie i zasadach określonych
w aft. 92 ustalły z dnia 26 czerwc:a 19]4 r. Kocleks Frac;,, (,r.l Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,

2138, 2255, z 20]7 r. po:. ó0. 9ó2 ::e z:miallalłli)i
6) świadczenia pieniężrrc ,.l, ułiezlpieczenia społecznego \Ą- razie choroby i macierzyństwa,
obejmujące: zasiłki chorobrl,v,,e" śv,.iaclczerrię ręhaŁliiitacy,jłre. zasiłek wyrównawczy, zasiłek
macierzyńs]<i, zasiłek oxlietrtuńcz"v '_ na porlstarnie i zasałlirch ,litreślonych w ustawtę z dnta

25 czętwca 1t)99 r. cr śivriaijczeniach pierliężnyr:h z ribe;łpieczenia społecznego w razie

chorotly i macierzyństlaa ([,\z. [,L r )0,l7 r. ,otl:. ] 3ó8).



Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) główny księgowy
2) kierownik gospodarczy
przysługuj e dodatęk funkcyj ny którego wysokość

§ 6 niniejszego regulaminu.
i zasarly prz\/znawania określa

§2

Pracownikam z tytułu zatluclnierrjia może
nagroda za szezegalne osiągnięcia ,w prac_y

o praco\i/nikach sarnorząlow,y,ch (D:i. LI,

wynagradzaLnia.

§3

byc przyznany dodatek specjalny, premia oraz
zawodowe.i - na podstawie art.36 ust 4-6 ustawy
2016 poz. 902 ze zmianami) oraz regulaminu

§4

1. Wynagrodzenie zasadntcze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego
stanowiska i posiadanych kwalifikacji.
2. Wynagrodzęnie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być
niższę od wynagrodzenia, ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2017 r. zmieniające rczporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. rL. z 20]7 r. poz. l621).
3. Stawki minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określa tabęla
stanowiąca zńącznik nr 1 do regulaminu wynagradzanta.
4. Wynagrodzenie zasadntczę pracownika nie moze byc niższe niż minimalna przysługująca
pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B tabęli
stano wi ąc ej zał ącznlk do t o zp or ządzenia pł ac o we go.

5, Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego następować będzie
w r az zę zmianą r ozpor ządzenia płac owe go.

6. Podwyzszenie wynagrodzeń w części ustalonej przez pracodawcę może nastąpió w ramach
posiadanych środkow na wynagrodzenia, określonych w uchwale budZetowej Rady Miasta
Lublin na dany rok budżetowy.

§5

1. Ustala się wymagania kwalifikacyine pracowników na poszczególnych stanowiskach,
na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach określonych
w tabeli stanowiącej zŃącznIk nr 3 do rozporządzenia płacowego.
2. Wymagania kwalifikacyjrre pracowników określa załącznlk rrr 2 niniejszego regulaminu,

§ó

1. Prar;ownilcclm zatrtłdniony,m nll sxian,owiskaali lł,ykazanyr:h w § 2 niniejszego regulaminr.l
jest przyznLar:r;,z dorJatek fi.rnLkci,jnv. łllr,ręślrłny vu rela.r;"ji procentowej do kwoty najnizszego
wynagrodzenia zasadnicze,go, ,w ranrach l{atesorii zaszeregowania wskazanych dla
poszczególn;v*ch stanow-islo. w -tabelacŁł" s'canowiącl,ch zńącznik rrr 1 i nr 2 do niniejszego



tegularnninu. aI,az na pozionlie ułstalonym w tahęli stawełr ctodatkg,ł-funkcyjnego stanowiącej

załączntk nł:3 do regulan'irLu.
ż. Na wysokość dodatn,LlL flrłrkc1,|nego nla wpływ iłość, zakres i skala zŁożonoŚct

wykonywanyclr zadań związałlvch z w yk.orrywanyrn stanolą,i ski eirr.

3. Doclatek flrnkcy.iny przysług,Lłje pracownikorł zil dni. za i,ltore otrzymuje wynagrodzenie,

oTaz za dnl, nięobecności w pracy z powodu niez,Cclnrrści do pracy w skutek chorobY

albo trloniel;znłrści osobisteg,cl splff,wOwłL]nia oplieki rład dzieckiem lub innym chorym

członkiern rodziny, za litóllę prac,rrrł,nik otrz.vłłru.je w5,łragrodzenie chorobOwe lub zaSiłek

z ub ezpieczeni a społe c zllergo.

§7

1. pracownikolłi, któremu p,racoda,;vca ,rkresowtl zrviększa obowiązki słuzbowe lub okresowo

powierza dodatkowe załl;Lnia, przyznaie się na ten okres elodatek specjalny w wysokoŚci

od 5o/,o do 50 7o osobistego w)/nagrodzenia zasadniczego z tabeli stanowiącej zńącznik
nr 1 do regulaminu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatęk specjalny możę
w wyższej wysokości niż wysokość określona w ust. 1.

3. Dodatek specjalny przysługuje pracownikowl za dni, za które otrzymuje

oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w
albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub

członkiem rodziny lub innych nieobecności zaktorę pracownik otrzymuje

chorobowe lub zasiłęk z ubezpteczenia społec znego.

§8

Opt ocz wynagrodzenia zasadn |cze go pracowniko w,i przysłu guj e :

1) dodatek za wieloletniąpracę,
2) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowy,ch;
3) dodatek zapnacęw porze nocnej.

§9

Dodatek za w-ieloletnią pracę ustalony jest w trybie i na zasadach okreŚlonych w ustawie.

być prz"yzfiany

w_vnagrodzenie "

skutek chclroby
innyłl chory,m
wlnilgrodzenie

§l0

1. Pracownikowi wykonującemu placę na polecenie

nadliczbowych przysługuje, normalne wynagrodzenie oraz

nadliczbowych albo czas wolny w tym samym wymiarze.
2, Dodatek o którym mow,a w ust. 1 określa się w wysokości przewidzianej 'nł' art. 15 1 

1

Kodeksu pracy na podstawie ka,rty ewidencji miesięcznego czasu pracy.

3. pracownikowi wykonującemu pracę w,niedzielę i święta przysługuje dziefi wolny od PracY,
ewentualnie wynagrodr"ńi" nu zisadachokreślonychw art. 151t' § 2 i § 3 KodeksuPracy.

§1l

1. W ramach ślodków na wynagro dzeniatworzy się fundusz premiowy w wysokoŚci do 20 oń

rxrwn;łororlzeń zasadnic z,vch z r)rzeznaczeniem na premie pracowników.

,l,,lełozorrego w, godzirrach
,...lli!,:iek za placę w godzinach



2. Fundusz premiowy pozostaje w dyspozycji pracodawcy. .+*g.
3. Pracownikowi przysługuje premia indywidualna w wysokości do 20 % wynagrodzenia
zasadntczęg o wynikaj ące g o z j e go o s ob i ste g o zaszer e gow anl a.

4. W ramach środków posiadanych przez pracodawcę w funduszu premiowym wysokość
premii możę być zwiększona do 30 %.

5. Prernia miesięczna wypłacana jest w terminie wypłaty wynagrodzeniaza dany miesiąc.
6, Środki funduszu premiowego nie wykorzystane \ry danym miesiącu kalendarzowym
przechodząna miesiąc następny i rnogą byc wykorzystane do końca roku kalendarzowego.
7. Premia ptzyznawana jest pracownikom, kŁorzy właściwie wykonują swoje obowiąki
aw szczególności:

1) terrninowo i starannie wykontrją swoje zadania służbowe wynikające z zakręsu
czynno ści lub zl econe dor aźnie pt zęz przełożone go ;

2) prawidłowo gospodarują powierzonym sprzętem, materiałami, środkami
do utrzymania czystości i przejawiąąracjonalnątroskę o majątek Szkoły;

3) zńiegająw miarę posiadan5rch moźliwości o podnoszenie wydajności własnej pracy;
4) przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów p. poż. na swoich

stanowiskach pracy;
5) punktualnie rozpoczynająi kończą pracę;
6) w kontaktach ze współpracownikami przejawiają troskę o tworzenie właściwej

atmosfery, tworzenia dobrej opinii Szkoły, występują zdecydowanie na rzeQz
likwidowania wszęlkich konfl iktów.

8, Premia może ulec obnizeniu w niZej wymienionych wypadkach:
1) zastosowanie wobec niego kary dyscyplinarnej;
2) nteprzestrzeganie przepisów bhp p. poż. oraz regulaminu pracy;
3) stwarzanie sfiuacji konfliktowych powodujących niezdrową atmosferę w pracy;
4) nteprzestrzeganie taj emnicy służbowej.
5) niestarannego i nietermino\^,ego wykonywania powierzo ny ch zadan;

9. Pracownik może być pozbawionlr prawa do premii w przypadku:
1) stawiania się w pracy w stanie ntetrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub

spożywania alkoholrr r,v miejscu pracy;
2) spowodowania znaczącej szkody w mieniu pracodawcy;
3) naruszenia podstawowych obowiązków pracownlczych;
4) ukarania pracownika karą nagany;
5) rozwtązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

10. Decyzję w sprawie pozbawienia praw,a do premii lub zmniejszenia wysokości premii
podejmuje pracodawca, uzasadniając jąi powiadamiając o tym pracownika na piśmie.

§12

1, W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagrod
w wysokości 1 oń planowanego osobowego funduszu płac z przęzflaczeniem na nagrody
za szczególne osiągnięcia w pracy.

2. Decyzję o przy,znaniu nagród podejmuje dyrektor po rozpattzeniu wniosków
złożonych przęz związki zawodowe dzińające w placówce.

3, Nagrody sąprzyznawanę z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej wńnej okazjt,
a ich indywidualna w)lsokość nie jest uzależniona od absencji chorobowej.

4, Wysokość nagrody ustala się corocznie w porozumięniu ze związkami zawodowymi.
5. Kryteria przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

przejawiające się między innymi poprzez;;



,:,

1) w-zorowe wypełnianie obowiązków, ,Ę#,
2) złożoność realizowanych zadań,
3) terminowe wykonyu,anię zadań,
4) v,rykazywanie inicjatyłvy w pracy,
5) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami placówki,
7) dbarrie o dobro placówki,
8) podejmowanie działaipodnoszących prestiz szkoły.

6. Nagroda nie przysługuje pracownikowi w stosunku do którego w okresie 6 miesięcy
p opr ze dzający ch pr zy znanie na gro dy stwierdzo na fakt :

1) naruszenie postanowień regulaminu pracy;
2) zastosowanie kary porządkowej.
8. Odpis pisma informującego o przyznantu pracownikowi nagrody dołącza się do akt

osobowych.

1.

§13

Pracownikowi wykonującemu pracę w potzę nocnej, przysługuje dodatek

do wynagrodzenia zakażdągodzinę pracy w porze nocnej w wysokości ż0 oń stawki
godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego

na podstawie odrębnych przepisów.
Poia nocna wynósi 

-S 
goazin i obejmuje czas od godz. ż200 do gody. 6 00 dnia

następnego.
Dodatek o którym mowa oblicza się w oparciu o indywidualny harmonogram pracy.

§14

1. W związku z przejściern na emeryturę lub rentę z tyĄułu niezdolności do praey

pracownikowi przysługuj e j,ldnorazowa odprawa w wysokości :
1) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego miesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy - trzymiesięcznego miesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 |atach pracy - sześciomiesięcznego miesięcznego wynagrodzenia

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 oblicza się według zasad obowią.zujących przy

ustalęrriu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy w związku z przejŚciem

na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy. jeżell z mocy odrębnych przepisów
podlegająone wliczeniu do okresu pracy, od którego zależąuprawnienia pracownicze.
4.Iędnorazowa odprawaw zwtązkuzprzejścięm na emelyturę lub rentę ztfilllu niezdolnoŚci
do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy,

§ n5i

1. Wyrragrodzenie ,zapraaę,wypłacane jest łniesięcznię z ,jołtr.

2. Wypłata w,vnagrodzenia za pracę następuje od 25 drria l"aźdego miesiąca, z wyjątkiem
miesiąca gruclłlia, kiedy lłrytrlłaty filc]z,na clokonac wcześnie.i lv nriarę posiadanych środków.

3. Wypłata v,zynagrodzęnl,a za godziny nadliczbolł,e wn"az z clodatkiem za pracę za godzinY

nadliczbowę, rloclatkiem za ]pracę w pOfz3 nocnej na.stępi,l.ie w następnym miesiącu.

?_.

_).



4, Na pisemn5, wniosek prar;cr,wnika wynagrodzenie za pracę jest gggekazyvane na wskazane
przez niego konto bankowe,

§16

Na wniosek pracownika pracodawca udostępnia
których obliczone zostało jego wynagrodzenie.

łnu do rvgtrrytru dokumenty, na podstawie

Wysollość wynagroclz ęnja za
dobro osobiste pracowllil.,a i
inaczej.

§17

pracę i inne świadczenia pieniężne
objęte jest tajemnicą o ile przepis

§18

ze stosunkLl pracv statlorł-i

szczegółowy nie stanor,r i

W sprawach nie uregulo,wanych regularninem w1,,nagradzania. stosuje się przepisy prawa
pracy zę szczegónnynr urł,zglę,drrienienr: ustawy o pracownikach samorządowych,
r ozp, or ządzeni a płacc,we go oleLz I(o dei< sur P rac ;-.

§19

Regulamin wynagtadzania został uzgodniony zzakładowąorganizacjązwiązkową.

§20

Regulamin wynagradzania wchodzi w zycie po upływie dwóch tygodni od dnia podania
go do wiadomości pracowników i obowiązuje począwszy od 21 grudnia 2018 r.

§21

Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom do wglądu w sekretariacie szkoły.

§22

Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej w trybfe o

ustalania. ,' .

ącl rn dla .iego

DYRałt

i ,{J,{PrzewodliczącaKoła .ry#Ę?.?., lt§ZZ,,;SotidErność'l " " " ",
przy Szkole Podstawowej nr 32

w Lublinie
Jadwiga, §trzałka-Prawdzik

żbź,f@
( / jl;.,l,jii ilAńłY|.łii"5ftiń i;;.ii:j[$0v 

^ !erca! ftlrti3kł ;r.-ji.:-'
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sZKoŁA poDsTAWoWA NR 32
z Oddziałami intąracyjnymi

im. Pamięci 1,1ajdanka

ul. Kazimierza Prze rwy-Tetm ajera 2

20-362 Lublin

do Regulanrinu f;iXfi Hi,l
Szkoły Podstawowej nr 32

z O ddzialami Integracl,jnymi
Im. Panrięci Majdanka

w Lublinie

T'abela minimalrre$o, i mell(s),malnego rniesięcznego poziomu wynagrodzenia
zasadruiazego rJla p]r{lcov/{rikc,w sanrorządowych zatrudnionych na podstawie
ulllov/y o pracę

oŁY
?rzewcdiricząca I(oła

NSZZ ,.Solidarność"
*rzy Szkole podstawowej nr 3ż

w Lul-rIinie

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w zł.
określona w zń.I

",']i 
i l i,symalny poziorn

, \ ], ]ll agrodzenia zasac'lniczego
,, ,l.j, określony przez

1 ;1,1;;odawcę zgodnie z art. 39
.i::ii 1 pkt 2

t l 700 2I30
]]. I720 2260
I[1 1740 2390
IV I]60 25I0
V 1 780 2640
'lrI 1 800 2"770

VTn 1 820 2900
\/{lI 1 B40 3020
L\( 1 860 3 150
]:{ 1 880 3280
\,/ T
/'L l 1900 3410
XII 1920 3540
Xi1I 1940 3640
_ruV 1960 3790
XV l 980 3920
_K\/I 2000 4050
XVII 2I00 4I]0
},l\l ]II 2200 4300
.KI]( 2400 4430

Tsiniłłia :* :, łd|. 
.'ł 

ćł-ó,.1 {, - 4 4

Gęca



SzKoŁA PoDSTAWoWA NR 32
"i'ÓÓÓ)iuł"* irrtegracyjnymi

im. PamięciMajdanka
ut, t<azińierza Prze nły-Tetm aler a 2

20-362 Lublin

Załącznik nr 2
clo RegulaIllintl ri r nagradzan ia

Szkcll1, Podstau orł e,; nl, 32
z t )rlJzilrlanl i l l]le_9rilc\.ill\ l]] i

lnl, I]alłrięci Nlajdanka
lr LLrblirlic

Lp. Stann,v,lłtiktl lWinirLnaliny

]poZilOnn
,}Ą,yna8,r'OdZ€nie

]Ła§|admicZ€g{}

lylirliłmnXn e \Ą1v §niłgania kwalifi kacyj ne

Wyksztalcenie oraz
umiejętności
zawodowe

Staż pracy w latach

1.
,ą

4. 5.

§tan o,1^l,is[cm kię rowllicze tl il}rcZe
1 Głriwny tmięgtlwy X\iT tr erl§ tl g oł.l u-ęllrrvch przepisów l)

§tarncprł, iska tlnzędnilc;ee
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1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stazu pracy

dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których

stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniając wymagania

określone w ustawie, ptzy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych

stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust

4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządo!\ych. Wymagania kwalifikacyjne

dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określająodrębne przepisy.

Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywaniazadń na stanowisku,

a w odniesieniu do stanowisk urzędntczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych,

fla których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także

wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadń
na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędntczych i kierowniczych stanowisk

urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
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